
 √ Je bent geprikkeld om het menselijk 
bestaan te onderzoeken en te 
begrijpen?

 √ Je kijkt vanuit een kritische houding 
naar de mens en de samenleving?

 √ Je bent sociaal en communicatief 
vaardig?

 √ Uitdagende leerinhouden schrikken jou 
niet af?

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- 
& WELZIJNS-

WETENSCHAPPEN
Oosterzelesteenweg 80 
9230 Wetteren

09 365 73 00

www.mariagaard.be 
info@mariagaard.be
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Maatschappij- en welzijnswetenschappen 
is een theoretische studierichting in de 
doorstroomfinaliteit (D). Je krijgt een 
combinatie van een brede algemene 
vorming met een inleiding in filosofie en 
het richting specifieke vak sociologie en 
psychologie. 

We leren jou om mee te filosoferen over 
de mens, over de wereld rondom ons, over 
goed en kwaad, over geluk en over de 
zin van het leven. We vertrekken daarbij 
altijd van contexten of voorbeelden uit de 
algemene samenleving of uit het werkveld 
van gezondheid en welzijn.

Daarnaast ontwikkel je in de lessen 
een wetenschappelijk sociologisch en 
psychologisch begrippenkader en leer je 
verbanden zien met betrekking tot de 
hedendaagse samenleving, de mens en 
zijn gedrag. Je maakt daarbij kennis met 
klassieke psychologische en sociologische 
theorieën. 

Je leert inzicht krijgen in complexe 
leerinhouden, verbanden leggen tussen 
leerinhouden en logisch redeneren, in de 
eerste plaats binnen jouw studiedomein 
en -richting. We werken samen aan jouw 
bekwaamheid om op een analytische en 
wetenschappelijk gegronde manier te 
kijken naar de mens en de samenleving.

LESSENTABEL

Godsdienst 2 2

Aardrijkskunde 1 1

Geschiedenis 1 1

Engels 2 2

Frans 3 3

Nederlands 4 4

Wiskunde 4 4

Biologie 1 1

Chemie 2 1

Fysica 1 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

ICT 1 -

Artistieke vorming 1 -

Maatschappelijke en  
economische vorming - 1

Inleiding filosofie 1 2

Sociologie en psychologie 5 5

Project 1 1

Na de tweede graad Maatschappij- en 
Welzijnswetenschappen kan je in onze school 
verder doorstromen naar de derde graad 
Welzijnswetenschappen (D) of Opvoeding en 
begeleiding (D/A). 

De studierichting Welzijnswetenschappen 
is gericht op een waaier aan opleidingen 
in het hoger onderwijs en de universiteit, 
waarin mens en samenleving centraal staan. 
Logische vervolgopleidingen zijn: Sociale 
Gezondheidswetenschappen, Psychologie 
en Pedagogische Wetenschappen, Sociaal-
agogisch werk en Onderwijs.

Jouw toekomst   

Maatschappij- en welzijnswetenschappen op Mariagaard
 √ Leert jou een kritische houding aannemen in onze snel veranderende samenleving.

 √ Leert jou inzicht krijgen in je eigen persoonlijkheidsvorming.

 √ Laat jou proeven van onderzoekend werk via uitdagende en boeiende projecten.

 √ Leert jou teamwaarden ontwikkelen.

“Ben je geïnteresseerd in de mens  
en de samenleving?

Dan is de richting Maatschappij- en  
welzijnswetenschappen iets voor jou!”
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