
 √ Je bent sociaal en communicatief 
vaardig?

 √ Je hebt een grote interesse in de mens 
en de samenleving?

 √ Je ervaart praktische toepassingen van 
geziene theorie als een meerwaarde 
voor je leerproces?

 √ Je steekt graag de handen uit de 
mouwen?

Wie kiest voor Mariagaard, kiest voor 
een school waar traditie en innovatie 
hand in hand gaan, met een open 
blik op jongeren, op onderwijs en 
samenleven.

Bij ons zit je goed!

Onderwijs met  
een glimlach

MAATSCHAPPIJ 
& WELZIJNOosterzelesteenweg 80 

9230 Wetteren

09 365 73 00

www.mariagaard.be 
info@mariagaard.be
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Maatschappij en welzijn is een 
theoretisch-praktische studierichting in 
de dubbele finaliteit.  We leren jou de 
basiscompetenties aan in zorg verlenen 
en de begeleiding van gezonde personen, 
met oog voor gezondsheidsbevordering en 
-pedagogie. 

Je kijkt vanuit een theoretische benadering 
naar mens en samenleving, zorgverlening en 
begeleiding. Hierbij gaat de aandacht naar 
de ontwikkeling en het gedrag van mensen 
én hun anatomische en fysiologische 
kenmerken. Je theoretische kennis pas 
je telkens toe in concrete opdrachten 
binnen de indirecte zorg, zorgverlening en 
begeleiding. We vertrekken hierbij altijd 
van situaties uit jouw eigen leefwereld of 
vanuit de context van het gezin. 

We kiezen er bewust voor om je verworven 
kennis in de praktijk om te zetten door 
eerst samen ondersteunende activiteiten 
uit te werken én dan uit te voeren. Zo maak 
je kennis met een waaier aan verschillende 
doelgroepen en leer je je eigen interesses 
en talenten kennen, ook met het zicht op 
jouw verdere richting of specialisatie. 

We helpen jou groeien in je zoektocht naar 
verbondenheid met de mensen rondom 
jou door je naast een theoretisch luik 
ook betere sociale en communicatieve 
vaardigheden te laten toepassen in de 
meest diverse situaties.

LESSENTABEL

Godsdienst 2 2

Aardrijkskunde 1 1

Geschiedenis 1 1

Engels 2 2

Frans 2 2

Nederlands 4 4

Wiskunde 3 3

Natuurwetenschappen 2 1

Lichamelijke opvoeding 2 2

ICT 1 -

Artistieke vorming 1 -

Maatschappelijke en  
economische vorming - 1

Fysiologie en anatomie 1 1

Gezondheidsbevordering 5 5

Ontwikkeling en pedagogisch 
handelen

4 5

Project 1 2

Na de tweede graad Maatschappij en welzijn 
kan je in onze school verder doorstromen naar 
de derde graad Opvoeding en begeleiding 
(D/A). Na deze opleiding in het secundair 
onderwijs ben je klaar voor verdere studies 
aan de hogeschool of universiteit. Logische 
doorstroomrichtingen voor jou zijn: Pedagogie 
van het jonge kind, Orthopedagogie, 
Onderwijs  en Sociaal Werk.

Daarnaast heb je door je gekregen 
voorbereiding op het participeren aan de 
arbeidsmarkt, de garantie op een boeiende 
en gevarieerde job binnen de sociale of 
verzorgende sector. Met je diploma in deze 
richting heb je een stevig pakket inzichten en 
vaardigheden op zak die aansluiten op jouw 
interesses en talenten.

Jouw toekomst   

Maatschappij en welzijn op Mariagaard
 √ Laat je kennismaken met verschillende doelgroepen.

 √ Maakt van jou een echte teamplayer door de klemtoon te leggen op oplossings- 
gerichtheid, hulpvaardigheid en zelfkennis.

 √ Zet in op feedback als motor voor jouw groei en motivatie.

 √ Begeleidt en coacht je om je eigen studieloopbaan in handen te nemen.

“Ben je geïnteresseerd in hoe de mens  
denkt, leeft en woont?

Dan is de richting Maatschappij en welzijn 
iets voor jou!”
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