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Maatschappij en Welzijn:
De vier figuren staan voor: uniekheid en diversiteit
Het hart staat symbool voor interesse in de ander,   
de mens en de samenleving.

Verkennen van de studierichtingen in



Welkom in het domein 
Maatschappij en Welzijn

Met deze Smart city willen we jullie laten kennis maken met de verschillende
studierichtingen binnen het domein Maatschappij en Welzijn die we in Stella
Matutina aanbieden.





Domein Maatschappij en Welzijn
KORTE INHOUD

De mens en de samenleving staan centraal
Ø Onderzoek naar hoe de mens binnen onze 

samenleving leeft en functioneert.

Ø Thema's zoals welzijn, gezondheid, het menselijk 
gedrag, opvoeding en begeleiding komen aan bod.

Ø De gekozen studierichting binnen dit domein bepaalt 
op welke thema’s de focus zal liggen.



domein Maatschappij en Welzijn
VOOR WIE?

• Je wil meer te weten komen over de 
werking van het menselijk lichaam, 
de mens en zijn gedrag.

• Je wil graag mensen begeleiden of 
zorg dragen voor anderen.

• Creatieve uitdagingen zijn
belangrijk voor jou.

• Je hebt een kritische en 
onderzoekenende houding en je 
kan met een wetenschappelijke blik 
naar de mens en maatschappij 
kijken. 



3 STUDIERICHTINGEN binnen 
het domein maatschappij en welzijn in Stella Matutina

Doorstroomgericht
D-finaliteit

Doorstroom- en 
arbeidsmarktgericht

D/A-finaliteit

Arbeidsmarktgericht
A-finaliteit

domeingebonden

Maatschappij- en 
welzijnswetenschappen Maatschappij en welzijn Zorg en welzijn

Denken  Doen

Abstract Concreet

Onderzoekend leren Toepassend leren

Breed/algemeen Contextgericht/specifiek



Doorstroomgericht

D-finaliteit

Het tussenstation tussen secundair 
onderwijs en verder studeren.



Je stapt als het ware 
op een trein met 
bestemming… 

…hoger onderwijs



In het station staan  
2 treinen van de D-finaliteit:

Humane wetenschappen     
2de graad

Domeinoverschrijdend

Maatschappij- en 
welzijns-

wetenschappen 
2de graad

Domeingebonden

Stap met ons mee op deze trein? 



üDit is een theoretische studierichting

üMet een algemene vorming

Gecombineerd met 
üEen inleiding in de filosofie

• Je maakt kennis met filosofie binnen het domein maatschappij en welzijn:
Ø wat is filosofie?
Ø wat is de mens?
Ø wat kan ik weten?
Ø hoe moet ik handelen?
Ø wat kan ik hopen?

üSociologie en psychologie
• Ontwikkeling van de mens.
• Inzicht in je eigen persoonlijkheid en in die van anderen. 
• Hoe leven mensen samen? Hoe gaan ze met elkaar om? Wat verbindt hen met elkaar en wat onderscheidt 

hen van elkaar?

Wij nemen de L-trein 
maatschappij- en welzijnswetenschappen



• Je vraagt je af hoe de mens binnen onze samenleving leeft en functioneert.

• Je bent geboeid door de maatschappij, de mens en zijn gedrag.                                      
Je wil op een analytische en wetenschappelijke manier kijken naar de mens, zijn 
gedrag en de samenleving. 

• Je kan vlot verbanden leggen en logisch redeneren, vooral binnen de focus van 
maatschappij en welzijnswetenschappen.

• Je kan abstracte menswetenschappelijke begrippen gebruiken. 
Je wil je graag verdiepen in sociologie en psychologie en kennis maken met filosofie 
binnen het domein van Maatschappij en welzijn.
Je wil hierbij alle aspecten van het menselijk bestaan bestuderen en begrijpen. 

maatschappij- en welzijnswetenschappen

Voor wie? 



Wat in de derde graad? 
D-finaliteit 3de graad: 

Welzijnswetenschappen

Na 3de graad:
Verder studeren academische en 
professionele bachelors 

ü psychologie 

ü pedagische wetenschappen

ü gezondheidszorg

ü onderwijs

ü sociaal-agogisch werk 

ü …





Doorstroom- en 
arbeidsmarktgericht

D/A-finaliteit

Maatschappij en welzijn 
2de graad 



Welkom
in het huis van …

Maatschappij 
en 

welzijn 

2de graad 
D/A-finaliteit



Maatschappij en welzijn
theoretisch EN praktisch gericht 

DUBBELE FINALITEIT = 

ü Je kan nog doorstromen naar hoger onderwijs in de 
sociale, agogische, gezondheids- en onderwijssector.

ü Je leert ook al beroepscompetenties aan waarmee je 
na het zesde jaar aan de slag kan in de kinderopvang of 
als zorgkundige.

• Je kijkt vanuit een theoretische benadering naar de 
mens, de diverse samenleving en naar zorgverlening en 
begeleiding.

• Hierbij gaat de aandacht naar de ontwikkeling en het 
gedrag van de mens en naar aspecten van anatomie 
en fysiologie.



Het huis
Maatschappij en welzijn

Theoretische kennis koppel je aan praktische 
vaardigheden.

Vanuit de focus op de eigen leefwereld en de 
gezinscontext leer je:

o vaardigheden voor indirecte zorg: 
vaardigheden zoals het bereiden van een 
gezonde maaltijd, zorg dragen voor linnen en 
voor het interieur van je leefomgeving

o zorg- en begeleidingsactiviteiten ontdekken

o communicatieve en sociale vaardigheden

o doelgroepen verkennen (kinderen, volwassenen
en ouderen)



Wat in de derde graad?
D/A-finaliteit 3de graad

Opvoeding en begeleiding
Na 3de graad
verder studeren naar professionele bachelor 
ü pedagogie van het jonge kind
ü onderwijs
ü sociaal – agogisch werk
ü … 
OF
A-finaliteit 3de graad

Verzorging
Na 3de graad
verder studeren naar A-finaliteit 
ü 7de jaar kinderbegeleider 
ü 7de thuis- en bejaardenzorg  

Tewerkstelling in kinderdagverblijf (KDV), initiatief buitenschoolse opvang (IBO)…

of sen-s-se zorgkundige 

of HBO5 Verpleegkunde 





Arbeidsmarktgericht

A-finaliteit

Zorg en welzijn 

2de graad 



Het oefenterrein van

Zorg en welzijn

2de graad 
A-finaliteit



Wandel mee in de toffe locatie 
Zorg en welzijn 

• Je wordt voorbereid op de arbeidsmarkt waarbij de zorg 
voor de gezonde mens centraal staat.

• Je oefent sociale en communicatieve vaardigheden.

• Je bent bereid om je weg te zoeken in een diverse 
samenleving.

• Je bent geboeid door verschillende gezondheidsaspecten. 

• Je leert praktische taken uit de thuiscontext toepassen 
ondersteund door theoretische basisinzichten.

• Je verwerft een basisinzicht in anatomie en fysiologie.

Via concrete contexten basis-theoretische inzichten verwerven



Zorg en welzijn 

• Je leert eenvoudige zorghandelingen uitvoeren.

• Je groeit naar zelfstandig uitvoeren van 
maaltijdzorg, linnen- en interieurzorg.

• Je maakt kennis met kinderen, volwassenen 
en ouderen tijdens kleine (vrijetijds)activiteiten.



Wat in de derde graad? 
3de graad A finaliteit

Verzorging

Na 3de graad

ü 7de jaar A finaliteit kinderbegeleider

ü 7de jaar A finaliteit thuis- en bejaardenzorg

ü Se-n-se zorgkundige

ü HBO5 verpleegkunde

ü …





Colofon

Copyright afbeelding Smart city robbederyckere@yahoo.com

Bron gebruikte afbeeldingen

• Icograms Icons - create Isometric City, Diagrams, Infographics and 
Illustrations

Niets uit deze afbeelding Smart city mag gebruikt worden 
voor commerciële doeleinden.
• https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

2021 – Powerpoint door Ingrid Molein.  

Concept tot stand gekomen door de pedagogische begeleiding 
Maatschappij en welzijn van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
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