Domein maatschappij & welzijn: studierichting sociale en technische
wetenschappen
PROFIEL
Ben je sociaal voelend, heb je interesse in wetenschappen en wil je graag enkele technische
vaardigheden ontwikkelen? Ben je kritisch, creatief en energiek? Dan is deze studierichting zeker
iets voor jou!

OPLEIDING
De tweede graad is een polyvalente richting met volgende kenmerken:
- Algemeen vormende vakken;
- Een inleidende opleiding op technisch vlak (binnen het vak huishoudkunde);
- Een diepgaande vorming op wetenschappelijk vlak (binnen het vak natuurwetenschappen);
- Een gespecialiseerde opleiding op sociaal vlak (binnen het vak opvoedkunde).
Je bekijkt sociaal-wetenschappelijke en natuurwetenschappelijke onderwerpen zowel vanuit een
theoretische, een technische als een experimentele invalshoek.
In de derde graad sociaal technische wetenschappen staan de volgende elementen op de
voorgrond:
- De praktische vaardigheden van huishoudkunde worden verder verfijnd;
- De wetenschappelijke vorming wordt nog meer uitgediept (binnen de vakken toegepaste fysica,
toegepaste biologie en toegepaste chemie);
- De leerlingen krijgen een pakket toegepaste economie;
- De leerlingen worden in contact gebracht met de bedrijfswereld o.a. door het organiseren van
een geïntegreerde proef, observatieopdrachten op verplaatsing en bedrijfsbezoeken.
De studierichting stoelt op het idee van verbondenheid met zichzelf, met anderen, de materiële en
de sociale omgeving.

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
De leerlingen die afstuderen in de studierichting STW behalen een diploma secundair onderwijs
en zijn goed voorbereid op het hoger onderwijs.
De volgende studies sluiten goed aan op het profiel van de leerling STW:
- Pedagogisch hoger onderwijs: onderwijzer, kleuterleider, bachelor secundair onderwijs;
- Sociaal hoger onderwijs: opvoeder, maatschappelijk assistent, leefgroep – en
internaatmedewerker, assistent in de psychologie, …
- Paramedisch hoger onderwijs: biomedische wetenschappen, verpleegkundige, vroedkundige,
dieet – en voedingsdeskundige, …
Se-n-Se
Met je diploma secundair onderwijs op zak kan je starten in alle Se-n-Se-opleidingen van hetzelfde
studiegebied waarin je je diploma hebt behaald. Dit betekent echter niet dat in de praktijk alle
overgangen vanzelfsprekend zijn. Informeer je goed bij de scholen!
Een Se-n-Se-opleiding volgen uit een ander studiegebied kan enkel mits akkoord van de
toelatingsklassenraad van de school.

Dit zijn de Se-n-Se-jaren van dit studiegebied: Animatie in de ouderenzorg (TSO - Se-n-Se),
Internaatswerking (TSO - Se-n-Se), Leefgroepenwerking (TSO - Se-n-Se), Tandartsassistentie
(TSO - Se-n-Se)
Professionele Bachelors
Met een diploma secundair mag je starten in een professionele bacheloropleiding. Na het tso is
de overstap naar een inhoudelijk verwante richting meestal haalbaar. Houd bij je keuze zeker
rekening met je vooropleiding. Er zijn heel wat aansluitende studierichtingen dus informeer je
goed. Je vindt een volledige lijst op onderwijskiezer.
Meer informatie? www.onderwijskiezer.be

