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Maatschappij  

en  

Welzijn  

Wat na Maatschappij en  

welzijn? 

Wil je doorstromen naar hoger onderwijs 
in de sociale, agogische, gezondheids- en 
onderwijssector? En tegelijkertijd be-
roepscompetenties aanleren waarmee je 
na het zesde leerjaar aan de slag kan in 
de kinderopvang of als zorgkundige?  

 
Dan is deze studierichting iets voor jou Je 
hebt de ideale voorbereiding op zak om 
verder te studeren in volgende richtin-
gen: 

 Verpleegkunde 

 Paramedische beroepen in het alge-
meen 

 Natuurwetenschappen  

 Sociale wetenschappen 

 Pedagogie van het jonge kind 

 Onderwijs 

 

www.bernardustechnicum.be 

info@bernardustechnicum.be 

055/23.22.10 



MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN 

Studieprofiel 

Maatschappij en welzijn is een theore-
tisch-praktische studierichting in de dub-
bele finaliteit . 

Vanuit een theoretische benadering leer 
je naar de mens en de diverse samenle-
ving kijken en maak je kennis met  zorg-
verlening en begeleiding.  
 

Het vak Maatschappij en welzijn wordt 
onderverdeeld in 5 specifieke delen: 

 

 Gezondheidsbevordering: hier krijg 
je de  basis (praktijk en theorie) om na 
de derde graad aan de slag te gaan als 
zorgkundige. Je leert er de basis van 
de  huishoudelijke takken, zijnde  ko-
ken en linnenzorg. 

 Ontwikkeling en (ped)agogisch 
handelen: in dit deel leer je alles over 
de ontwikkeling van de  mens, en leer 
je aangepaste activiteiten aan elke le-
vensfase voor te  bereiden . 

 Mens in relatie tot de samenleving: 
hier krijg je een breder zicht op de sa-
menleving,  wat je rechten en je plich-
ten zijn, hoe de sociale bescherming 
werkt, enz. 

 Oriënteren op activiteiten in zorg 
en welzijn : hier maak  je kennis met 
de  doelgroepen en  worden alle onder-
steunende vaardigheden die nodig zijn 
om te functioneren in het werkveld 
aangeleerd.  

 Anatomie en  fysiologie  

 

 

 

Wie kan starten? 

Als je het tweede leerjaar A met succes 
gevolgd hebt en je de nodige interesse en 
aanleg hebt, dan kan Maatschappij en 
welzijn jouw studierichting worden! 

Profiel: 

 Je hebt belangstelling voor alles wat 
met mens en samenleving te maken 
heeft. 

 Je hebt aanleg voor wetenschappen. 

 Je bent sociaal, communicatief en flexi-
bel.  

 Je kan je inleven in de gevoelswereld 
van anderen. 

 Je wil na het secundair de keuze hou-
den tussen verder studeren of een ge-
schikte job zoeken. 

 

 

 3des 4des 

Godsdienst 2 2 

Aardrijkskunde 1 1 

Engels 2 2 

Frans 3 3 

Geschiedenis 1 1 

Informatica 1  

Lichamelijke opvoeding 2 2 

Natuurwetenschappen 3 2 

Nederlands 4 4 

Wiskunde 3 3 

Maatschappij en welzijn 10 12 

TOTAAL LESUREN 32 32 


