
Toelichting bij tool Smart city
domein Maatschappij en welzijn

Pedagogische begeleiding

Maatschappij en welzijn

biedt de scholen deze tool aan

als inspiratie om domein

Maatschappij en welzijn  

voor te stellen



Voorstelling Smart city
domein Maatschappij en welzijn

Maak kennis met het domein

Maatschappij en welzijn  

Logo: vier figuren symboliseren 
uniciteit en diversiteit en zitten 
rond het hart van het domein: 
interesse in de ander, de mens en 
de samenleving.



Doel van deze sessie

De tool Smart city wil in functie van de oriëntering naar de tweede graad ondersteunen bij het maken van een 
keuze die aansluit bij de interesse en mogelijkheden van de leerlingen.

Doelen

• Leerkrachten, leerlingen en ouders krijgen zicht op het domein Maatschappij en welzijn.

• Leerlingen ondersteunen bij het maken van een keuze binnen het domein Maatschappij en welzijn.

• Informatie aanreiken om het keuzeproces bij leerlingen te ondersteunen.

• Informatie aanreiken om gerichte adviezen te geven bij klassenraden.

Voorstelling piktochart Maatschappij en welzijn

Op het einde van de sessie wordt nog een overzichtsdocument toegelicht met alle studierichtingen naast 
elkaar (piktochart).



Copyright

Het is de scholen vrij deze tool te gebruiken, schooleigen aan te passen en op hun websites te plaatsen mits 
bronvermelding zoals aangegeven op laatste dia colofon. 

Gratis licentie: mag niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden! 

De link om tool Smart city en piktochart te downloaden wordt deze week aan de scholen bezorgd.



Welkom in het domein
Maatschappij en welzijn

Volg de gids die jullie door de Smart city loodst.





Welke studierichtingen bevat het 
studiedomein Maatschappij en 
welzijn en wat leer je er?

• In dit domein staat de mens en de samenleving centraal.

• Je interesseert je voor mensen en hoe ze binnen onze 
samenleving leven en functioneren.

• Thema's zoals welzijn, gezondheid, het menselijk gedrag, 
opvoeding en begeleiding, filosofie, lichaamszorg, mode, 
kunst en culturen komen aan bod.

• De keuze van de studierichting binnen dit domein bepaalt op 
welke thema's focussen zullen liggen.

De Smart city wil je mee op weg helpen om de verschillende 
studierichtingen binnen het domein Maatschappij en welzijn te 
verkennen.



• Ben je sterk geboeid door een 
wetenschappelijke blik op mens en 
maatschappij vanuit een kritische en 
onderzoekende houding?

• Wil je meer weten over de werking van het 
menselijk lichaam, de mens en zijn 
gedrag?

• Wil je graag mensen begeleiden of zorg 
dragen voor anderen?

• Zijn creatieve uitdagingen belangrijk voor 
jou?

• Heb je interesse in wellness en wellbeing?

Dan is
het studiedomein 

Maatschappij en welzijn iets voor 
jou!



Onderscheid tussen de finaliteiten

• D/A-finaliteit = 
doorstroom- en 
arbeidsmarktgericht

Doorstroomgericht
D-finaliteit

Doorstroom- en 
arbeidsmarktgericht

D/A-finaliteit

Arbeidsmarktgericht
A-finaliteit

domeinoverschrijdend domeingebonden

Humane wetenschappen Maatschappij- en 
welzijnswetenschappen

Maatschappij en welzijn
Wellness en lifestyle
Creatie en mode

Zorg en welzijn
Haar- en 
schoonheidsverzorging
Moderealisatie en 
textielverzorging

Denkkracht Daadkracht

Abstract Concreet

Onderzoekend leren Toepassend leren

Breed/algemeen Contextgericht/specifiek



Welkom in het 
station van de 
studierichtingen 
D-finaliteit

Het station D-finaliteit als 
tussenstation secundair 

onderwijs en verder studeren.



De 
studierichtingen 
van de 
D-finaliteit 
worden 
voorgesteld als 
twee treinen

Stap met ons mee op de 
treinen van de D-finaliteit.



In het station komen 
de treinen van de       
D-finaliteit aan

➢ Humane 
wetenschappen     
2de graad

➢ Maatschappij- en 
welzijnsweten-
schappen 2de graad



We nemen de intercity trein 
Humane wetenschappen

D-finaliteit 

domeinoverschrijdend

• Je interesseert je in mensen en hoe ze binnen onze samenleving leven 
en functioneren.

• Je bent geboeid door de maatschappij, de mens en zijn gedrag. Je 
ontwikkelt een wetenschappelijke blik op de mens en maatschappij 
vanuit een kritische en onderzoekende houding.

• Je bestudeert hierbij alle aspecten van het menselijk gedrag en 
begrijpt deze aan de hand van filosofie, kunst, sociologie en 
psychologie.

• Je legt vlot verbanden en redeneert logisch. Je kijkt op een 
analytische en wetenschappelijk manier naar mens en samenleving.

• Je gebruikt abstracte menswetenschappelijke en 
filosofische begrippen.

• Je maakt je moeilijke leerinhouden eigen in een beperkte 
tijd. (voorstelling HW: intercity-trein).



• Filosofie
• Je leert filosoferen. Je denkt graag na over de mens, over goed en kwaad, waarheid en kennis en over de zin van het 

leven.

• Kunstbeschouwing
• Je wil graag kunst beleven, begrijpen en waarderen en de betekenis van kunst in de samenleving ontdekken.

• Sociologie en psychologie
• Je bent geïnteresseerd in hoe de mens zich ontwikkelt.

• Je wil inzicht krijgen in je eigen persoonlijkheid en in die van anderen.

• Je bent geboeid hoe mensen samenleven, hoe ze omgaan met elkaar, wat hen verbindt met elkaar en wat hen van 
elkaar onderscheidt.

• Nederlands, Frans, Engels en geschiedenis
• Je kan uitdagende teksten aan en vindt het fijn je hierin te verdiepen.

• Je zoekt graag naar oorzaken en verbanden.

• Je vindt het fijn om je talenkennis vlot en correct te gebruiken in communicatie.

Deze richting bereidt je voor op een brede waaier van academische en professionele vervolgopleidingen.



We nemen de L-trein 
Maatschappij en welzijnswetenschappen

D-finaliteit 

domeingebonden

• Je interesseert je in mensen en hoe ze binnen onze samenleving leven 
en functioneren.

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

• Je legt vlot verbanden en redeneert logisch, vooral binnen de focus van 
Maatschappij en welzijnswetenschappen.

• Je gebruikt abstracte menswetenschappelijke begrippen. Je verdiept je 
in sociologie en psychologie en maakt kennis met filosofie binnen het 
domein van Maatschappij en welzijn.
Je bestudeert hierbij alle aspecten van het menselijk bestaan.
(voorstelling MWW: L-trein)



• Inleiding filosofie

• Je maakt kennis met filosofie binnen het domein maatschappij en welzijn. Wat is filosofie? Wat is de 
mens? Wat kan ik weten? Hoe moet ik handelen? Wat kan ik hopen?

• Sociologie en psychologie

• Je bent geïnteresseerd in hoe de mens zich ontwikkelt. 

• Je wil inzicht krijgen in je eigen persoonlijkheid en in die van anderen. 

• Je bent geboeid hoe mensen samenleven, hoe ze omgaan met elkaar, wat hen verbindt met elkaar en 
wat hen van elkaar onderscheidt.

Deze richting bereidt je voor op academische vervolgopleidingen die logisch voortvloeien uit het studiedomein 
Maatschappij en welzijn en op een brede waaier van professionele vervolgopleidingen.





Kom binnen in 
het huis van

Maatschappij en 
welzijn 

2de graad 
D/A-finaliteit



Maatschappij 
en welzijn 
2de graad 

D/A-finaliteit



Kom binnen in het huis van 
Maatschappij en welzijn

D/A-finaliteit
• Wil je doorstromen naar hoger onderwijs in de 

sociale, agogische, gezondheids- en 
onderwijssector? En tegelijkertijd 
beroepscompetenties aanleren waarmee je na het 
zesde leerjaar aan de slag kan in de kinderopvang 
of als zorgkundige?
Dan is deze studierichting iets voor jou.

• Vanuit een theoretische benadering leer je naar de 
mens en diverse samenleving kijken en naar 
zorgverlening en begeleiding.
Hierbij gaat de aandacht naar de ontwikkeling en 
het gedrag van mensen én naar aspecten van 
anatomie en fysiologie.



Kom binnen in het huis van 
Maatschappij en welzijn

D/A-finaliteit
Deze theoretische kennis koppel je aan praktische 
vaardigheden.

Vanuit de focus op de gezonde mens en de gezinscontext leer 
je:

o Bij het uitvoeren van opdrachten de basiscompetenties in 
zorgverlening en begeleiding toepassen.

o (indirecte) zorg- en begeleidingsactiviteiten verkennen.

o communicatieve en sociale vaardigheden.

o Maak je kennis met doelgroepen (kinderen, volwassenen
en ouderen).

Hierna kan je kiezen voor een logische vervolgstudierichting

➢ Opvoeding en begeleiding

➢ Gezondheidszorg.





Wandel mee 
naar het 

oefenterrein
van

Zorg en welzijn 
2de graad 

A-finaliteit 



Zorg en welzijn
2de graad 

A-finaliteit



Wandel mee in de toffe locatie 
Zorg en welzijn 

A-finaliteit
• Je wordt voorbereid op de arbeidsmarkt.

• Je leert theoretische basisinzichten 
praktisch toepassen.

• Je oefent sociale en communicatieve 
vaardigheden.

• Je houdt rekening met de diverse samenleving in al 
zijn facetten.

• Je leert zorg dragen voor gezondheid.

• Je leert de grote mijlpalen in de ontwikkeling van 
de mens.

• Je verwerft een basisinzicht in anatomie en 
fysiologie.



Wandel mee in de toffe locatie 
Zorg en welzijn 

A-finaliteit
• 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.

Je wordt voorbereid op studierichtingen van de derde 
graad:

➢ Basiszorg en Ondersteuning

➢ Assistentie in Wonen, Zorg en Welzijn





Bezoek de 
boeiende locaties 
van lichaamszorg

➢ Wellness en lifestyle 
D/A-finaliteit 
2de graad

➢ Haar- en 
schoonheidsverzorging 
A-finaliteit 
2de graad



Breng een bezoek aan
Wellness en lifestyle

D/A-finaliteit • Je bestudeert de effecten van welbevinden op de 
gezondheid en de ontwikkeling van de mens.

• Je bent sterk in het verwerven van een pakket 
theoretische inzichten om praktische vaardigheden uit 
de schoonheidsverzorging te onderbouwen en uit te 
voeren.

• Je groeit in sociale en communicatieve vaardigheden 
om met klanten te kunnen communiceren en hen te 
adviseren.

• Je hebt interesse in een studierichting die je 
voorbereidt op een doorstroom naar hoger onderwijs 
in Gezondheidszorg, Onderwijs, Podologie of 
Wellbeing – en vitaliteitsmanagement.

Hierna kan je kiezen voor een logische vervolgstudierichting:
- Wellness en schoonheid



Neem eens een kijkje in de wereld
Haar- en schoonheidsverzorging

A-finaliteit
• Je verwerft in concrete situaties theoretische 

basisinzichten over haar- en schoonheidsverzorging en 
volgt de maatschappelijke trends en evoluties.

• Je gaat praktisch aan de slag in een realistische 
contexten.

• Je peilt naar wensen en behoeften van mensen in een 
diverse samenleving.

• Je oefent en groeit in sociale en communicatieve 
vaardigheden.

Hierna kan je kiezen voor een logische vervolgstudierichting:
- Haarverzorging
- Schoonheidsverzorging





Bekijk in het straatbeeld de affiches van 
de mode-richtingen

➢ Creatie en mode 
D/A-finaliteit 
2degraad

➢Moderealisatie en 
textielverzorging   
A-finaliteit 2de graad



Studierichting Creatie en mode

D/A-finaliteit
• Je hebt interesse in een artistieke en theoretisch-

praktische studierichting die je voorbereidt 
op doorstroom naar voortgezette opleidingen, 
zoals Audiovisuele en beeldende kunst, 
Interieurvormgeving, Modetechnologie en 
onderwijs? Dan is deze studierichting iets voor jou.

• Je doorloopt het volledige creatieproces en het
productieproces.

• Je verwerft inzicht in de relatie tussen 2D en 3D in 
functie van vormgeving en patroontekenen en brengt 
alle informatie samen in een technisch dossier.

Hierna kan je kiezen voor een logische vervolgstudierichting:
- Mode



Studierichting Moderealisatie en 
textielverzorging

A-finaliteit
• Je bestudeert actuele modetrends, zoals het 

kleurbeeld, materialen en afwerkingen.

• Je gaat aan de slag met de naaimachine, om aan de 
hand van stappenplannen en technische fiches diverse 
kleding- en interieurartikelen uit te werken.

• Je zet eerste stappen naar het uitvoeren van 
retouches en een beperkt aantal aspecten van 
textielverzorging komt aan bod, vanuit de link met 
mode.

• Je ontwikkelt communicatieve vaardigheden in functie 
van de verkoop van modeartikelen en leert 2D en 3D 
presentaties maken in kader van visual 
merchandising.

Hierna kan je kiezen voor een logische vervolgstudierichting:
- Moderealisatie





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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