M&W

MAATSCHAPPIJ & WELZIJN

1STE GRAAD A

STUDIEDOMEIN: MAATSCHAPPIJ & WELZIJN
Ben je geboeid door het sociale gedrag van mensen?
Wil je sterk worden in sociale en communicatieve vaardigheden en dit in
verschillende situaties?

PROFIEL
Je bent een sociale
zorgzame leerling.

en

Heb je interesse in gezondheid vanuit een natuurwetenschappelijke benadering?
Ben je geboeid door een gezonde en persoonlijke levensstijl?

Je kan goed luisteren en weet
van aanpakken.
Je bent geboeid door mens en
milieu, voeding en gezonde
levensstijl.

WAT LEER JE?
Je leert wat een gezonde levensstijl is, vanuit een mens- en natuurwetenschappelijke
hoek. Je ontdekt wat gezonde voeding concreet betekent en welke invloed voeding
en beweging heeft op je totale gezondheid.

INSTAP

Je staat stil bij het zich goed voelen en leert zorg dragen voor lichaam en geest, zowel
voor jezelf als voor een ander.

Wil je starten in het leerpad
Maatschappij & Welzijn, dan
moet je het getuigschrift
basisonderwijs
behaald
hebben.
Wil je starten in de basisoptie
2A Maatschappij & Welzijn, dan
is dat mogelijk na het volgen
van het leerpad 1A.
Je kan ook instromen wanneer
je een ander leerpad 1A
gevolgd hebt.

Je verwerft inzicht in het sociale gedrag van mensen en leert over de samenleving. Je
leert het gedrag van mensen observeren en herkennen. Je oefent sociale en
communicatieve vaardigheden zoals samenwerken en luisteren naar elkaar.
Je leert probleemoplossend denken en problemen stapsgewijs oplossen. De geleerde
theorie zet je op een praktische manier om via een aantal doe-activiteiten.

Algemene vorming
Je krijgt een brede algemene vorming, zo ben je zowel voorbereid op de richting
Maatschappij- & Welzijnswetenschappen, met een eerder (mens)wetenschappelijke
invalshoek, als de richting op Maatschappij & Welzijn.

Talen
Je hoeft geen talenknobbel te zijn, de nadruk ligt op natuurwetenschappen en sociale
vakken.

Kompasuur
In het kompasuur werk je samen met de klasleerkracht aan sociale vaardigheden,
studiekeuze, het klasgebeuren en studiemethode. Er is aandacht voor leren leven,
leren leren en leren kiezen.
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WAT HIERNA?
De meeste leerlingen kiezen na de basisoptie Maatschappij & Welzijn voor de richtingen Maatschappij-en
welzijnswetenschappen of Maatschappij & Welzijn, omdat dit het sterkst aansluit bij de gevolgde basisoptie en bij de
interesse van de leerlingen.
Naast deze logische overgang zijn er binnen zowel de finaliteit doorstroom als binnen de dubbele finaliteit nog tal van
andere keuzes haalbaar.
In de derde graad kan je Sociale en Technische Wetenschappen of Gezondheids- en welzijnswetenschappen verder volgen.
Maatschappij & Welzijn is een opleiding die je voorbereidt op studies binnen het hoger onderwijs.
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