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Studierichting



1. Presentatie van de richting M&W
De studierichting maatschappij- en welzijnswetenschappen is een studierichting in de 

doorstroomfinaliteit, gericht op een specifieke waaier aan opleidingen in het hoger 

onderwijs waar mens en samenleving centraal staan.

Leerlingen leren daarom theoretische en abstracte leerinhouden verwerken. Zij 

kunnen de ervaringswereld in een breder perspectief plaatsen en relaties leggen 

vanuit onder meer een psychologisch, pedagogisch, sociologisch, filosofisch en 

natuurwetenschappelijk referentiekader. 

Maatschappij- en welzijnswetenschappen wordt als domeingebonden studierichting 

aangeboden in de 2e graad. De basisvorming is dezelfde als voor alle andere 

studierichtingen binnen deze doorstroomfinaliteit.



1. Presentatie van de richting M&W
Een leerling uit de studierichting maatschappij- en welzijnswetenschappen:

• is nieuwsgierig naar vraagstukken met betrekking tot mens en samenleving in tijd en 

ruimte; 

• is geïnteresseerd in eigen gedrag en dat van anderen;

• is bereid de eigen communicatieve vaardigheden aan te scherpen;

• verkent mogelijkheden tot maatschappelijk engagement;

• wil nadenken over essentiële levensvragen;

• gaat kritisch om met informatie en maatschappelijke verschijnselen;

• is geboeid door de actualiteit.



2. Specifieke vakken M&W

Uren / week

Fysiologie en anatomie 1

(Ped)agogisch handelen 4

Indirecte zorg en voeding 4

Gezondheid, zorg en welzijn 3



3. Inhoud vakken

Inhoud van de vakken: voorbeelden

Fysiologie en anatomie De structuur en werking van de organen van 

de mens.

(Ped)agogisch handelen Omgaan met kinderen en volwassenen, 

observeren van gedrag, enz.

Indirecte zorg en voeding Uitvoeren van huishoudelijke en logistieke 

taken.

Gezondheid, zorg en welzijn Determinanten van gezondheidsgedrag, 

preventie van ziekte en 

gezondheidsbevordering.









3. Derde graad

• De mogelijkheden in de derde graad



4. Toekomstmogelijkheden 

• U kan verder studeren !

• Bv. Sociale gezondheidswetenschappen, Gezondheidszorg, 
Pedagogie, Onderwijs, Sociaal-agogisch werk, Sport en 
bewegen, Psychologie, enz.



4. Toekomstmogelijkheden 

• U bent klaar voor de arbeidsmarkt ! 
•
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Studierichting



1. Presentatie van de richting Z&W

De studierichting zorg en welzijn is een studierichting in de arbeidsmarktgerichte 

finaliteit, gericht op doorstroom naar de arbeidsmarkt. 

Leerlingen leren daarom basiscompetenties die belangrijk zijn bij het omgaan 

met/zorgen voor kinderen en volwassenen. 

Zorg en welzijn wordt als domeingebonden studierichting aangeboden in de 2e graad. 

De basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen deze 

arbeidsmarktgerichte finaliteit. 



1. Presentatie van de richting Z&W
Een leerling uit de studierichting zorg en welzijn: 

⚫ is begaan met zijn/haar gezondheid en die van anderen; 

⚫ is geïnteresseerd in de behoeften van kinderen en volwassenen; 

⚫ is geïnteresseerd in de essentie van de levensloopfasen van de mens; 

⚫ wil graag anderen helpen; 

⚫ wil effectief zorg dragen voor de woon- en leefomgeving, wasgoed/kledij/linnen en het maaltijdgebeuren; 

⚫ is bereid sociale en communicatieve vaardigheden te hanteren in functie van het ondersteunen, 

⚫ verzorgen en begeleiden van kinderen en volwassenen; 

⚫ is bereid (ped)agogische vaardigheden te hanteren in functie van het ondersteunen van 

⚫ vrijetijdsactiviteiten van kinderen en volwassenen. 



2. Specifieke vakken Z&W

Uren / week

(Ped)agogisch handelen 6

Indirecte zorg en voeding 8

Gezondheid, zorg en welzijn 2



3. Inhoud vakken

Voorbeelden

(Ped)agogisch handelen Positief omgaan met kinderen en 

volwassenen

Indirecte zorg en voeding Voedselveiligheid, maaltijdbereidingen, zorg 

voor woon- en leefomgeving, 

Gezondheid, zorg en welzijn Ziekte en gezondheidspreventie









3. Derde graad

• De mogelijkheden in de derde graad



4. Toekomstmogelijkheden 

• U bent klaar voor de arbeidsmarkt ! 

Bv. huishoudhulp in de zorg



4. Toekomstmogelijkheden 

• Se-n-Se opleidingen 

Bv. Kinderbegeleider DUAAL, Thuis- en bejaardezorg, Kinderzorg




