IMK Lanklaar - Rotem
Studierichtingsprofiel 2e graad (3e en 4e leerjaar)
Maatschappij- en welzijnswetenschappen (D TSO)

Maatschappij- en welzijnswetenschappen is een theoretische TSO-richting voor jongens
en meisjes met een sociaal profiel en een grote interesse voor menswetenschappen.
Het is een domeingebonden doorstroomrichting (TSO) die voorbereidt op een specifieke
waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar mens en samenleving centraal staan.
De basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen in de doorstroomfinaliteit maar de nadruk ligt hier meer op het toepassingsgericht werken en denken.
Je leert theoretische en abstracte leerinhouden verwerken en toepassen. Je bestudeert
de mens en de maatschappij vanuit wetenschappelijke invalshoeken. Zowel de actuele
maatschappij als de eigen leefwereld komen aan bod.
In de projecturen ‘maatschappij & welzijn’ kan je je organisatorische, creatieve, sociale en
praktische vaardigheden ontwikkelen. Er wordt gewerkt rond actuele thema’s en aan
maatschappelijke projecten. Het ICT-uur ondersteunt de digitale vaardigheden die ook
aan bod komen in de andere vakken.
Het logische vervolg is de derde graad D-TSO / Welzijnswetenschappen.

Leerlingenprofiel
•
•

•
•
•
•
•

Je bent geboeid door de mens en onze samenleving.
Je bent geïnteresseerd in eigen gedrag en dat van anderen en je wil nadenken over
belangrijke levensvragen. Dat doe je vanuit de eigen leefwereld en de actuele
samenleving.
Je bent sociaal voelend, nieuwsgierig en onderzoekend van aard.
Je wil je sociale en communicatieve vaardigheden aanscherpen.
Je wil je creatieve, praktische en organisatorische talenten inzetten in projecten die
gelinkt zijn aan de huidige maatschappij en het welzijn van de mens.
Je gaat kritisch om met informatie en maatschappelijke verschijnselen.
Je bent bereid om regelmatig theorie te verwerken en je wil later doorstromen naar
het hoger onderwijs.

Wat komt meer specifiek aan bod in de 2de graad?
•
•

•

•

Je krijgt een algemene, sterke theoretische vorming;
In de specifieke vakken (sociologie en psychologie) leer je over de individuele
ontwikkeling van de mens, het sociaal gedrag van mensen en groepen, de
menselijke emoties en de ontwikkelingspsychologie.
De verschillende kanten van de (hedendaagse) samenleving komen aan bod
zoals individualisering, emancipatie, macht, klassen, status, waarden en
normen. Ook over de werking van communicatie en de invloed van de media
kom je veel te weten.
Je maakt kennis met de fascinerende wereld van de filosofie. Je leert nadenken
over de wereld rondom ons, het goede en het kwade, het geluk, de zin van het
leven, … Dit doe je vanuit voorbeelden uit de samenleving, gezondheid en
welzijn. Je leert hierbij kritisch na te denken.
Je werkt aan projecten rond diverse actuele en maatschappelijk thema’s.
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en Artistieke Vorming)

Inleiding tot de filosofie
Sociologie (2u) en psychologie (3u)
Complementaire uren: Project M&W
Complementair uur: ICT
Totaal:

Toekomstmogelijkheden na welzijnswetenschappen, 3e graad
Je kan doorstromen naar tal van richtingen in het hoger onderwijs zoals
welzijnswetenschappen, sociale gezondheidswetenschappen, verpleegkunde,
psychologie en pedagogische wetenschappen, onderwijs, sociaal-agogisch werk, …
Ook meer algemene studierichtingen zijn mogelijk (academische of professionele
bachelors).

