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Doorstroming 

2de graad 

MAATSCHAPPIJ- EN 

WELZIJNSWETENSCHAPPEN 

Domein 

Maatschappij 

en Welzijn  

Wat na Maatschappij- en  

welzijnswetenschappen? 

Na het behalen van het diploma Maat-
schappij- en welzijnswetenschappen is er 
een waaier aan mogelijkheden om een 
keuze te maken voor je verdere oplei-
ding. Je hebt de ideale voorbereiding op 
zak om verder te studeren in volgende 
richtingen: 

 

• Sociale wetenschappen  

• Psychologie  

• Pedagogische wetenschappen  

• Pedagogie van het jonge kind 

• Sport en bewegen 

• Onderwijs 

• Sociaal-agogisch werk  

www.bernardustechnicum.be 

info@bernardustechnicum.be 

055/23.22.10 



Maatschappij– en welzijns-

wetenschappen 

Studieprofiel 

Maatschappij- en welzijnswetenschappen 
is een theoretische studierichting in de 
doorstroomfinaliteit. Hier combineer je 
een brede algemene vorming met een 
inleiding in filosofie, sociologie en psy-
chologie aangevuld met natuurweten-
schappen. 

Je specifieke vakken worden onderver-
deeld in 3 groepen: 

 In ‘natuurwetenschappen’ (chemie, 
fysica en biologie) krijg je inzichten 
en vaardigheden via experimenten en 
wetenschappelijk onderbouwd.  

 In ‘sociologie en psychologie’ kan je 
je verdiepen in alle aspecten van het 
menselijk bestaan vanuit een weten-
schappelijk begrippenkader. Zo krijg je 
een inzicht in de ontwikkeling van de 
mens/maatschappij. 

 In het vak ‘filosofie’ leer je filosoferen 
over de mens en de wereld rondom 
ons, de zin van het leven en zoveel 
meer. Dit vanuit filosofische begrippen 
en concepten, in dialoog met denkers 
van vroeger en nu, maar ook in dialoog 
met elkaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie kan starten? 

Als je het tweede leerjaar A met succes 
gevolgd hebt en je de nodige interesse en 
aanleg hebt. 

 

Profiel: 

 Je hebt interesse in de mens en de 
maatschappij? 

 Je bent kritisch en denkt graag na? 

 Je legt snel verbanden en kan inzichte-
lijk denken? 

 Je bent onderzoekend van mentaliteit? 

 Je studeert graag? 

 Je houdt van een constructieve discus-
sie? 

dan kan Maatschappij– en welzijnswe-

tenschappen jouw studierichting wor-

den! 

 

 3des 4des 

Godsdienst 2 2 

Aardrijkskunde 1 1 

Engels 2 2 

Frans 3 3 

Geschiedenis 1 1 

Lichamelijke opvoeding 2 2 

Natuurwetenschappen 5 5 

Nederlands 4 4 

Wiskunde 4 4 

Filosofie 1 2 

Sociologie-psychologie 7 6 

TOTAAL LESUREN 32 32 


