Eigenheid van de studierichting
De mens en zijn leefomgeving staan centraal
in deze richting. Dit komt tot uiting in de sociale en wetenschappelijke vakken.

Sociale Wetenschappen
In het vak ‘Sociale Wetenschappen’ staat de
mens en zijn gedrag centraal. Je verwerft
vaardigheden en inzichten in bv. communicatie, pedagogisch handelen, ontwikkelingspsychologie.

Natuurwetenschappen
In het vak ‘Natuurwetenschappen’ verwerf je
een wetenschappelijk inzicht en vaardigheden in bv. stofwisseling, biochemie, mechanica, evolutieleer, geluid en licht. Er is hierbij
aandacht voor leren via experimenten en
praktische (labo)opdrachten. Drie pijlers staan
centraal: mens (biologie en chemie), milieu
(fysica, biologie en chemie) en voeding (biologie en chemie).

Integrale Opdrachten
In het vak ‘Integrale Opdrachten’ (IO) worden
vier vakken geïntegreerd aangeboden: natuurwetenschappen, sociale wetenschappen,
voeding en expressie. Ook de andere vakken
kunnen geïntegreerd worden. Het ontwikkelen van competenties staat hierbij centraal. Bij
competenties gaat het over de samenhang
van kennis, vaardigheden en attitudes in concrete situaties. In IO komen denken én doen
aan bod.

In IO werken we aan volgende competenties:
sociaal-wetenschappelijke en natuurwetenschappelijke thema’s onderzoeken
een persoonsgerichte activiteit en een
maaltijd voor een groep organiseren (plannen, voorbereiden, uitvoeren en evalueren)
een mondelinge presentatie geven voor
een groep
de eigen studieloopbaan en het eigen
leerproces in handen nemen
In IO ga je twee keer per week vier lesuren aan
de slag rond bepaalde thema’s om te groeien
in deze competenties. Het lerarenteam heeft
een begeleidende en coachende rol.
Bv.
Na een bezoek aan een kleuterklas, ga je
zelf aan de slag om een activiteit uit te werken passend bij een voorleesboekje voor
deze doelgroep. Je voert deze activiteit uit.
Je gidst je medeleerlingen door Parijs na
het uitvoeren van een grondig onderzoek
van de bezienswaardigheden.
Je voert een dissectie van het oog uit.
Je bestudeert het gistingsproces tijdens
een labo natuurwetenschappen en past
dit toe op gistdeeg voor pizza tijdens de
les voeding.
Je ontwikkelt een sociaal- of natuurwetenschappelijke activiteit voor een gemeentedienst.
IO wordt op een permanente manier geëvalueerd en minimaal twee keer per jaar is er
een evaluatiegesprek tussen leerling en begeleidende leerkrachten.

Een brede waaier
van richtingen
Eerste graad
Zie folder en brochure KSOM

Tweede graad
In deze brochure

Derde graad
In deze brochure

Je bent 12 jaar
en kiest uit:
Eerste leerjaar A
MODULE FAST
MODULE PLUS
MODULE FLEX

Je bent 14-15 jaar
en kiest uit:
ASO
ECONOMIE
keuzepakket TALEN
ECONOMIE
keuzepakket WISKUNDE
GRIEKS – LATIJN
LATIJN
keuzepakket ECONOMIE
LATIJN
keuzepakket WISKUNDE
SPORTWETENSCHAPPEN
WETENSCHAPPEN

Je bent 16-17 jaar
en kiest uit:
ASO
ECONOMIE–MODERNE TALEN
ECONOMIE–WISKUNDE
LATIJN-MODERNE TALEN
LATIJN-WETENSCHAPPEN
keuzepakket 1 (6u wiskunde)
keuzepakket 2 (4u wiskunde)
LATIJN-WISKUNDE
keuzepakket GRIEKS
LATIJN-WISKUNDE
keuzepakket WISKUNDE
MODERNE TALEN-WETENSCHAPPEN
SPORTWETENSCHAPPEN
keuzepakket 1 (6u wiskunde)
keuzepakket 2 (4u wiskunde)
WETENSCHAPPEN-WISKUNDE (8u)
keuzepakket 1
WETENSCHAPPEN-WISKUNDE (6u)
keuzepakket 2

Je bent 13 jaar
en kiest uit:
Tweede leerjaar
MODULE FAST
Grieks-Latijn
Latijn
MODULE PLUS/FLEX
Economie & Organisatie
Maatschappij & Welzijn
Moderne talen
& Wetenschappen
Sport
Voeding & Horeca
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TSO
FARMACEUTISCH-TECHNISCH
ASSISTENT
GEZONDHEIDS- EN
WELZIJNSWETENSCHAPPEN
LICHAMELIJKE OPVOEDING EN SPORT
SOCIALE EN TECHNISCHE
WETENSCHAPPEN
TECHNIEK-WETENSCHAPPEN
7de jaar (Se-n-Se)
APOTHEEKASSISTENT

http://www.rozenbergmol.be

Sociale en technische wetenschappen
(2e en 3e graad TSO)

Sociaalvoelend? Graag creatief bezig?
Interesse in wetenschappen en hun
toepassing? Hou je van denken én doen?
Wil je in het hoger onderwijs nog veel
studiemogelijkheden?

Kies dan voor STW!
www.rozenbergmol.be
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Sociale en technische
wetenschappen

Toekomstmogelijkheden

Onze troeven

Door de grote verscheidenheid aan vakken in deze studierichting, is er een brede waaier aan
(studie)mogelijkheden na STW. Afhankelijk van je interesse, capaciteiten en inzet zal je zeker
een keuze kunnen maken uit dit ruime aanbod.

Onze sterkste troef is een multidisciplinair leerkrachtenteam. Zo werken leerkrachten sociale wetenschappen,
natuurwetenschappen, expressie, voeding, Nederlands, L.O., M.O. intensief samen in het vak integrale
opdrachten.

Professionele bachelor:
Bv. Onderwijs (kleuter, lager, secundair), Ergotherapie, Logopedie en Audiologie, Orthopedagogie, Orthopedie, Pedagogie van het jonge kind, Sociaal werk, Toegepaste psychologie,
Verpleegkunde, Voedings- en dieetkunde, Vroedkunde, Bedrijfsbeheer, Sport en beweging,
Eventmanagement

Moderne infrastructuur: drie keukens, drie polyvalente
lokalen, iPad als digitaal leermiddel (1-op-1).
Samenwerking met veel lokale organisaties: OCMW- en
gemeentediensten, kleuter- en lagere scholen, opvangen begeleidingscentra voor personen met beperking,
armoedeorganisaties, woon- en verzorgingscentra.

Hoger beroepsonderwijs
Bv. Verpleegkunde, Maatschappelijk werk, Orthopedagogie, Sociaal - cultureel werk, Syndicaal werk, Tolk Vlaamse Gebarentaal (Tolk voor doven)
Sen-n-se TSO:
Bv. Animatie in de ouderenzorg, Internaatswerking, Leefgroepenwerking, Tandartsassistentie

Studiereizen waarbij inhouden en groepsvorming centraal staan: Oostende (3e jaar), Parijs (4e jaar) en Brussel (6e jaar).

Academische bachelor
Na STW mag je starten in de meeste academische bacheloropleidingen. Een instap na STW is
niet vanzelfsprekend, maar ook niet onmogelijk.
Bv. Psychologie, Pedagogie, Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie

Veel aandacht voor individuele groei van de leerlingen.
De leerkrachten begeleiden deze groei.
Een waaier van doorstromingsmogelijkheden: onze
leerlingen zijn goed voorbereid op het hoger onderwijs.

Uniformberoepen
Bv. Agent van de politie, Bewakingsagent, Soldaat, Veiligheid

Intensieve GIP begeleiding (bv. afnemen interviews, observatiemomenten, activiteit bij een zelfgekozen doelgroep, ...)

Werken
Hoewel de meeste leerlingen verder studeren, kan je na STW ook kiezen om te gaan werken,
bv. als verzorgende in een woon-en zorgcentrum of in een kinderdagverblijf.

Aandacht voor individuele groei van de leerling en focus op het belang van reflecteren

* in het 3de jaar kan je lichamelijke opvoeding volgen in het Engels

Leerlingen leren intensief samenwerken. We voorzien
tijdens de schooluren voldoende tijd en begeleiding om
aan groepsopdrachten te werken.

Heb je

nog vra

Bereikbaarheid: Campus Rozenberg ligt in het hartje
van Mol, makkelijk bereikbaar met de fiets of
met het openbaar vervoer.

gen?

Neem c
o
info@ro ntact op met
zenberg
mol.be

