
MAATSCHAPPIJ- EN 
WELZIJNSWETENSCHAPPEN

Zorg voor de toekomst  

Kom langs
Wil je onze school beter leren kennen? Kom langs met al jouw 
vragen en snuif de sfeer op. Neem een kĳ kje op onze website 
www.sai-aalst.be of contacteer ons via info@sai-aalst.be .

Sint-Augustinusinstituut
Leopoldlaan 9, 9300 Aalst

053 70 33 79 

info@sai-aalst.be   

Sint-Augustinusinstituut  

sai_aalst                                                                        

Maatschappij-en 
welzijnswetenschappen

Maatschappĳ - en welzĳ nswetenschappen is een theoretische 
richting. Je krĳ gt een brede algemene basis. Je volgt de vakken 
psychologie, sociologie en fi losofi e. Deze studierichting bereidt 
je voor op het hoger onderwĳ s. Je kan nadien starten aan een 
academische of professionele bachelor.
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• Leerlingen die geslaagd zijn in 2A.

• Leerlingen die in 2B geslaagd zijn in de opstroomoptie.

• Leerlingen die geslaagd zijn in 2B op voorwaarde van gunstige 
beslissing van de toelatingsklassenraad.

• Leerlingen die geslaagd zijn in het 3de jaar van de 
A-finaliteit op voorwaarde van gunstige beslissing van de 
toelatingsklassenraad.

Lessentabel

INZICHT
Je leert complexe theorie verwerken & begrijpen.

VERBANDEN LEGGEN
Je leert verbanden leggen tussen verschillende lessen, 
theorie en praktijk. 

LOGISCH REDENEREN
Je leert logisch redeneren, vooral met de  focus op 
maatschappij- en welzijnswetenschappen.

ANALYTISCH EN WETENSCHAPPELIJK DENKEN
Je leert op een wetenschappelijke en analytische manier 
te kijken naar de mens en zijn samenleving.

VERDIEPEN
Je leert over het menselijke bestaan, zowel sociologisch 
als psychologisch.

3de jaar 4de jaar

Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 3 3
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
MEAV 2 0
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Fysica 1 1
Nederlands 4 4
Wiskunde 4 4
Inleiding filosofie 1 2
Sociologie en psychologie 5 5
Project wetenschappen 0 1
ICT 1 1
K-uur* 1 1

*K-uur (kwaliteitsuur) = Dit uur wordt ingezet voor  
leerlingbegeleiding, leren leren, sociale vaardigheden 
en studiekeuze. Je kan ook algemene vakken zelfstandig 
inoefenen met behulp van een coach.

Wie kan 
starten?

Wanneer kies je voor deze richting? 


