
Naar de tweede graad 
van het secundair onderwijs 



Op het programma

1. Algemene info over de tweede graad

2. Studieaanbod Maricolen Brugge
- Kunst en creatie
- Maatschappij en welzijn
- STEM

3. Vragenronde 



Algemene info over de tweede graad



8 domeinen

- Taal en cultuur
- STEM
- Economie en organisatie
- Kunst en creatie
- Maatschappij en welzijn
- Land- en tuinbouw
- Voeding en horeca
- Sport



3 finaliteiten (= focus, mikpunt, doel)

D D/A A
= doorstroomfinaliteit = dubbele finaliteit = arbeidsmarktgericht

denkkracht daadkracht

toepassend leren

concreet

onderzoekend leren

abstract

denkkrachtalgemeen specifiek



3 finaliteiten



  
3 domeinen in Maricolen Brugge



1A EERSTE GRAAD 1B

2A  2B

Kunst en creatie  Kunst en creatie

Maatschappij en welzijn  Maatschappij en welzijn

STEM-Wetenschappen   

TWEEDE GRAAD 
DOORSTROOM DUBBEL ARBEIDSMARKTGERICHT

Architecturale en beeldende vorming Architecturale en beeldende kunsten Decor en etalage-publicitair design

Beeldende en audiovisuele kunsten 

 Creatie en mode  

 Grafische technieken  

Maatschappij- en welzijnswetenschappen                                                                                                                                                                                                                                                                                         Maatschappij en welzijn Zorg en welzijn

 Wellness en lifestyle Haar - en schoonheidsverzorging

  Moderealisatie en textielverzorging 

Biotechnologische STEM-wetenschappen Biotechnieken  

  
Studieaanbod







TWEEDE GRAAD – 3e jaar

DOORSTROOM DUBBEL ARBEIDSMARKTGERICHT

Biotechnologische 
STEM-wetenschappen

Biotechnieken  

  
Studieaanbod



TWEEDE GRAAD – 3e jaar

DOORSTROOM DUBBEL ARBEIDSMARKTGERICHT

Biotechnologische 
STEM-wetenschappen

Biotechnieken  

  
Studieaanbod



STEM - DOORSTROOM FINALITEIT
Biotechnologische STEM-wetenschappen



STEM - DOORSTROOM FINALITEIT
Biotechnologische STEM-wetenschappen – chemie2u



STEM - DOORSTROOM FINALITEIT
Biotechnologische STEM-wetenschappen – fysica3u



STEM - DOORSTROOM FINALITEIT
Biotechnologische STEM-wetenschappen - biologie2u



STEM - DOORSTROOM FINALITEIT
Biotechnologische STEM-wetenschappen – projectwerk3u 



STEM - DOORSTROOM FINALITEIT
Biotechnologische STEM-wetenschappen – computerwetenschappen1u



TWEEDE GRAAD – 3e jaar

DOORSTROOM DUBBEL ARBEIDSMARKTGERICHT

Biotechnologische 
STEM-wetenschappen

Biotechnieken  

  
Studieaanbod



STEM - DUBBELE FINALITEIT
Biotechnieken



STEM - DUBBELE FINALITEIT
Biotechnieken



STEM - DUBBELE FINALITEIT
Biotechnieken – chemie3u



STEM - DUBBELE FINALITEIT
Biotechnieken – biologie3u



STEM - DUBBELE FINALITEIT
Biotechnieken – fysica2u



STEM - DUBBELE FINALITEIT
Biotechnieken – labo- en procestechnieken 5u



STEM - DUBBELE FINALITEIT
Biotechnieken – labo- en procestechnieken 5u



STEM - DUBBELE FINALITEIT
Biotechnieken – computertechnieken2u



TWEEDE GRAAD

DOORSTROOM DUBBEL ARBEIDSMARKTGERICHT

Maatschappij- en 
welzijnswetenschappen                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Maatschappij en welzijn Zorg en welzijn

 Wellness en lifestyle Haar- en 
schoonheidsverzorging

  Moderealisatie en 
textielverzorging 

  
 Domein Maatschappij en welzijn



TWEEDE GRAAD – 3e jaar

DOORSTROOM DUBBEL ARBEIDSMARKTGERICHT

Maatschappij- en 
welzijnswetenschappen                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Maatschappij en welzijn Zorg en welzijn

 Wellness en lifestyle Haar- en 
schoonheidsverzorging

  Moderealisatie en 
textielverzorging 

  
 Domein Maatschappij en welzijn



MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN - DOORSTROOM FINALITEIT

Maatschappij- en welzijnswetenschappen



MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN - DOORSTROOM FINALITEIT

Maatschappij- en welzijnswetenschappen

FILOSOFIE SOCIOLOGIE PSYCHOLOGIE

° de mens centraal
° het leven rondom ons
° de zin van het leven
° ...vanuit de samenleving
° ...vanuit de gezondheid en
het welzijn van de mens

° hoe zit de maatschappij in elkaar
° hoe denken generaties over 
elkaar
° hoe functioneren we in groep
° hoe reageren we op verschillende 
situaties

° de menselijke ontwikkeling van 
baby tot oudere
° hoe denken wij
° hoe worden onze meningen 
gevormd
° is dat wat we waarnemen ook 
werkelijkheid

&

PROJECT



Project: sociologie & psychologie
● Opdrachten, getuigenissen, beeldmateriaal, mini-onderzoeken, experimenten, 

enquêtes ... 
● Concreet en tastbaar. 
● Theorie linken aan praktische voorbeelden binnen de context maatschappij en 

welzijn.



TWEEDE GRAAD – 3e jaar

DOORSTROOM DUBBEL ARBEIDSMARKTGERICHT

Maatschappij- en 
welzijnswetenschappen                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Maatschappij en welzijn Zorg en welzijn

 Wellness en lifestyle Haar- en 
schoonheidsverzorging

  Moderealisatie en 
textielverzorging 

  
 Domein Maatschappij en welzijn



MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN - DUBBELE FINALITEIT

Maatschappij en welzijn

Anatomie en fysiologie Ontwikkeling en 
(ped)agogisch handelen

Gezondheidsbevordering

° waarneming
° beweging

° ontwikkelingspsychologie
° opvoedingssituaties
° communicatie
° eigenschappen van verschillende 
vormen van samenleven in een 
diverse maatschappij
° belang van rechtsregels
° rechtspraak voor de samenleving

° gezondheidsgedrag en 
gezondheidsbevordering bij 
kinderen, jongeren, volwassenen 
en ouderen
° samenstellen van een gezonde 
maaltijd
° interieur- en linnenzorg

PRAKTIJKMOMENTEN 



PRAKTIJKMOMENTEN
Vanuit een holistische mensvisie toepassing op 

● begeleidingsmomenten voor alle doelgroepen
● indirecte zorg binnen de gezinscontext
● Concreet en tastbaar. 



TWEEDE GRAAD – 3e jaar

DOORSTROOM DUBBEL ARBEIDSMARKTGERICHT

Maatschappij- en 
welzijnswetenschappen                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Maatschappij en welzijn Zorg en welzijn

 Wellness en lifestyle Haar- en 
schoonheidsverzorging

  Moderealisatie en 
textielverzorging 

  
 Domein Maatschappij en welzijn



MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN - ARBEIDSMARKTGERICHTE FINALITEIT

Zorg en welzijn



MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN - ARBEIDSMARKTGERICHTE FINALITEIT

Zorg en welzijn

Ik in de samenleving Gezond en wel Voeding en zorg

° emoties 
° welbevinden 
° activiteiten 
° communicatievaardigheden
° communicatiemiddelen
° ontwikkelingsgebieden

° gezonde leefstijl
° voeding en stofwisseling
° slaap en rust
° waarneming en cognitie
° seksualiteit en voortplanting
° uitscheidingsstelsel 

° gezonde maaltijd plannen en 
bereiden voor het gezin
° eigen voedingsgewoonten
° zorg voor linnen
° zorg voor leefruimtes

PROJECT: Feel good



MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN - ARBEIDSMARKTGERICHTE FINALITEIT

Zorg en welzijn

Ik in de samenleving

  Emoties, welbevinden, activiteiten voor diverse doelgroepen, communicatievaardigheden, ontwikkelingsdomeinen



MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN - ARBEIDSMARKTGERICHTE FINALITEIT

Zorg en welzijn

Gezond en wel

Gezonde leefstijl, Voeding en stofwisseling, uitscheiding, slaap en rust, waarneming en cognitie, seksualiteit en   
voortplanting…



MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN - ARBEIDSMARKTGERICHTE FINALITEIT

Zorg en welzijn

Voeding en zorg

  Eenvoudige, gezonde maaltijd plannen en bereiden. Voedingsgewoonten.  Zorg voor linnen en leefruimtes. 



MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN - ARBEIDSMARKTGERICHTE FINALITEIT

Zorg en welzijn

Project feel good! 



TWEEDE GRAAD – 3e jaar

DOORSTROOM DUBBEL ARBEIDSMARKTGERICHT

Maatschappij- en 
welzijnswetenschappen                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Maatschappij en welzijn Zorg en welzijn

 Wellness en lifestyle Haar- en 
schoonheidsverzorging

  Moderealisatie en 
textielverzorging 

  
 Domein Maatschappij en welzijn



MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN - DUBBELE FINALITEIT
Wellness & lifestyle



MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN - DUBBELE FINALITEIT
Wellness & lifestyle



MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN - DUBBELE FINALITEIT
Wellness & lifestyle

GEZONDHEID EN WELBEVINDEN ANATOMIE EN FYSIOLOGIE



MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN - DUBBELE FINALITEIT
Wellness & lifestyle

ONTWIKKELING VAN DE MENS



MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN - DUBBELE FINALITEIT
Wellness & lifestyle



MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN - DUBBELE FINALITEIT
Wellness & lifestyle



MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN - DUBBELE FINALITEIT
Wellness & lifestyle



TWEEDE GRAAD – 3e jaar

DOORSTROOM DUBBEL ARBEIDSMARKTGERICHT

Maatschappij- en 
welzijnswetenschappen                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Maatschappij en welzijn Zorg en welzijn

 Wellness en lifestyle Haar- en 
schoonheidsverzorging

  Moderealisatie en 
textielverzorging 

  
 Domein Maatschappij en welzijn



MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN - ARBEIDSMARKTGERICHTE FINALITEIT
Haar- en schoonheidsverzorging



MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN - ARBEIDSMARKTGERICHTE FINALITEIT
Haar- en schoonheidsverzorging



MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN - ARBEIDSMARKTGERICHTE FINALITEIT
Haar- en schoonheidsverzorging



TWEEDE GRAAD – 3e jaar

DOORSTROOM DUBBEL ARBEIDSMARKTGERICHT

Maatschappij- en 
welzijnswetenschappen                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Maatschappij en welzijn Zorg en welzijn

 Wellness en lifestyle Haar- en 
schoonheidsverzorging

  Moderealisatie en 
textielverzorging 

  
 Domein Maatschappij en welzijn



MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN - ARBEIDSMARKTGERICHTE FINALITEIT
Moderealisatie en textielverzorging



MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN - ARBEIDSMARKTGERICHTE FINALITEIT
Moderealisatie en textielverzorging - mode



MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN - ARBEIDSMARKTGERICHTE FINALITEIT
Moderealisatie en textielverzorging - commerciële presentatie en lifestyle





TWEEDE GRAAD – 3e jaar

DOORSTROOM DUBBEL ARBEIDSMARKTGERICHT

Architecturale en 
beeldende vorming

Architecturale en 
beeldende kunsten

Decor en etalage- 
publicitair design

Beeldende en 
audiovisuele kunsten 

 Creatie en mode  

 Grafische technieken  

  
Studieaanbod



KUNST EN CREATIE - DOORSTROOM FINALITEIT
Architecturale en beeldende vorming 



KUNST EN CREATIE - DOORSTROOM FINALITEIT
Architecturale en beeldende vorming: waarneming
schetsen - tekenen - schilderen - ruimtelijk werken
vorm - kleur - constructie



KUNST EN CREATIE - DOORSTROOM FINALITEIT
Architecturale en beeldende vorming: architectuur
ruimtelijk denken - ruimtelijk inzicht - concept
bouwkunst - interieur - design



KUNST EN CREATIE - DOORSTROOM FINALITEIT
Architecturale en beeldende vorming: beeld
beelden - vormen - kleuren - experiment
persoonlijke 2D en 3D creaties - materialen en technieken



TWEEDE GRAAD – 3e jaar

DOORSTROOM DUBBEL ARBEIDSMARKTGERICHT

Architecturale en 
beeldende vorming

Architecturale en 
beeldende kunsten

Decor en etalage- 
publicitair design

Beeldende en 
audiovisuele kunsten

 Creatie en mode  

 Grafische technieken  

  
Studieaanbod



KUNST EN CREATIE - DUBBELE FINALITEIT
Architecturale en beeldende kunsten 



KUNST EN CREATIE - DUBBELE FINALITEIT
Architecturale en beeldende kunsten: architectuur
bouwkunst - interieur - design 
ruimtelijk denken - ruimtelijk inzicht - 2D en 3D toepassingen



KUNST EN CREATIE - DUBBELE FINALITEIT
Architecturale en beeldende kunsten: beeld  (2D + 3D)
unieke 2D en 3D creaties  vertrekkend vanuit jouw interessewereld
beeld - vorm - kleur - compositie - materialen en technieken



KUNST EN CREATIE - DUBBELE FINALITEIT
Architecturale en beeldende kunsten: waarneming
schetsen - tekenen - schilderen - ruimtelijk werken

vorm - kleur - constructie 



KUNST EN CREATIE - DUBBELE FINALITEIT
Beeldende en audiovisuele kunsten



KUNST EN CREATIE - DUBBELE FINALITEIT
Beeldende en audiovisuele kunsten: Audiovisueel vormgeven
fotografie - film - (bewegende) beelden - klank en geluid - 
montage - scenario - storyboard



KUNST EN CREATIE - DUBBELE FINALITEIT
Beeldende en audiovisuele kunsten: Beeld (2D + 3D) en waarneming
schetsen - tekenen - schilderen - unieke 2D en 3D creaties - kleur - vorm - compositie



KUNST EN CREATIE - DUBBELE FINALITEIT
Creatie en mode 



KUNST EN CREATIE - DUBBELE FINALITEIT
Creatie en mode - creatie



KUNST EN CREATIE - DUBBELE FINALITEIT
Creatie en mode - vormgeving



KUNST EN CREATIE - DUBBELE FINALITEIT
Creatie en mode - modetechnieken



KUNST EN CREATIE - DUBBELE FINALITEIT
Grafische technieken 



KUNST EN CREATIE - DUBBELE FINALITEIT
Grafische technieken: beeld en illustratie
teken-, schilder-, en collagetechnieken - digitale beeldbewerkingstechnieken - digitale 
creaties - storyboard - video en bewegende beelden 



KUNST EN CREATIE - DUBBELE FINALITEIT
Grafische technieken: graphic design
schetsen, tekenen, schilderen naar waarneming - ontwerp en lay-out - grafisch ontwerp- en 
productieproces - ideeschetsen - gedrukte media - online media - digitale tekenprogramma’s - 
beeldverwerkingsprogramma’s - opmaakprogramma’s - presentatievormen



TWEEDE GRAAD – 3e jaar

DOORSTROOM DUBBEL ARBEIDSMARKTGERICHT

Architecturale en 
beeldende vorming

Architecturale en 
beeldende kunsten

Decor en etalage- 
publicitair design

Beeldende en 
audiovisuele kunsten 

 Creatie en mode  

 Grafische technieken  

  
Studieaanbod



KUNST EN CREATIE - ARBEIDSMARKTGERICHTE FINALITEIT
Decor en etalage - publicitair design



KUNST EN CREATIE - ARBEIDSMARKTGERICHTE FINALITEIT
Decor en etalage - publicitair design: beeldcreatie - waarneming
schetsen - tekenen - schilderen - fotograferen - ruimtelijk werken



KUNST EN CREATIE - ARBEIDSMARKTGERICHTE FINALITEIT
Decor en etalage - publicitair design: beeldcreatie 2+3D vormgeven
fantasie - creativiteit - vlak en ruimtelijk ontwerpen - decoreren - 
illustreren - analoge en digitale technieken en materialen



KUNST EN CREATIE - ARBEIDSMARKTGERICHTE FINALITEIT
Decor en etalage - publicitair design: etaleren en product presenteren
ontwerpen en uitvoeren van (decoratie)objecten
presenteren en etaleren van eigen visualisaties



KUNST EN CREATIE - ARBEIDSMARKTGERICHTE FINALITEIT
Decor en etalage - publicitair design: grafisch computeratelier - publicitair vormgeven
reclame - affiches - logo’s - carwrapping - verpakkingen - illustraties - fotografie - belettering- 
digitale opmaak 



DOORSTROOM DUBBEL ARBEIDSMARKTGERICHT

Architecturale  vorming Architectuur en interieur

Decor, etalage en publiciteit

 
 
 

Beeldende  vorming

 
 

Beeldende kunst

Mode

Grafimedia

Welzijnswetenschappen Opvoeding en begeleiding Assistentie in wonen, zorg en welzijn
 

Gezondheidszorg
(NIEUW) Haarverzorging

Wellness en schoonheid
Schoonheidsverzorging

(NIEUW) 

 Moderealisatie

Biotechnologische en chemische 
STEM-wetenschappen

Biotechnologische en chemische 
technieken

  
studieaanbod in de 3e graad 




