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7de jaar (Se-n-Se)

APOTHEEKASSISTENT



Professionele bachelor:
b.v. Sociaal werk, Orthopedagogie, Verpleegkunde, Vroedkunde, Voedings- en dieetkunde, 
Ergotherapie, Sociale Re-adaptatiewetenschappen, Pedagogie van het Jonge Kind, Basison-
derwijs, ...

Se-n-Se TSO:
bv. Internaatswerking, Leefgroepenwerking, Apotheekassistent, …

Hoger beroepsonderwijs:
b.v. Verpleegkunde, Opvoeder begeleider, …

Toekomstmogelijkheden

Gezondheids- en welzijns wetenschappen
 Onze sterkste troef: 

 ons gedreven leerkrachtenteam. Onze lesgevers psy-
chologie & pedagogiek, gezondheid en welzijn en toe-
gepaste biologie zijn stuk voor stuk specialisten in hun 
vak. Daarbij hebben zij ook jarenlange praktijkervaring 
opgedaan binnen diverse sectoren van de gezond-
heid-en welzijnssector. Met een traditie van meer dan  
15 jaar en een prachtig nieuw vaklokaal voorzien van 
professioneel materiaal bieden wij onze leerlingen zo-
wel op theoretisch als praktisch vlak optimale leerkan-
sen. 

 We blijven steeds up-to-date met de laatste ontwikke-
lingen binnen onze sector.

 Kruisbestuiving en sterke integratie tussen theorie en 
praktijk. 

 Unieke kans om tot een gerichte studiekeuze te komen 
door de actieve kennismaking met verschillende doel-
groepen (kleuters, lagere schoolkinderen, mensen met 
een beperking, ouderen, anderstaligen, …) 

 Met het concept van onze geïntegreerde proef, het 
zorgproject ‘Vrijwilligerswerk’ wonnen we de JOHH-
trofee. 

 Seminaries waarin je organisatietalent, samenwer-
kings- en sociale vaardigheden en creativiteit te allen 
tijde worden uitgedaagd. 

 Tijdens deze tweejarige opleiding brengen we geregeld 
studiebezoeken in diverse zorgsectoren.

Onze troevenGezondheids- en welzijnswetenschappen, 
iets voor jou?

De eigenheid van deze studierichting:
 Goesting hebben om met mensen te werken 
is de absolute basisvoorwaarde om in deze 
richting te functioneren. We hechten alle be-
lang aan een open en eerlijke basisattitude en 
respect voor alle mensen. 

 Combinatie theorie en stage

 Specifieke richtingsvakken: 
• Psychologie & Pedagogiek 3 u.
• Gezondheid & Welzijn 3 u.
• Stage 4 u.
• Seminarie 2 u.

 Stevige wetenschappelijke basis (4 u. toege-
paste biologie, 2 u. chemie, 1 u. toegepaste 
fysica)

 Degelijke voorbereiding op verdere studies 
binnen de brede gezondheids- en welzijns-
sector.

Heb je nog vragen?Twijfel je of jouw vooropleiding 
 geschikt is voor deze studierichting?Neem contact op met info@rozenbergmol.be

Gezondheids- en  
welzijnswetenschappen

5e  
ja

ar

6e  
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ar

godsdienst 2 2

Nederlands 3 3

Frans 2 2

Engels 2 2

geschiedenis 1 1

aardrijkskunde 1 1

wiskunde 2 2

toegepaste biologie * 4 4

toegepaste chemie 2 2

toegepaste fysica 1 1

psychologie en pedagogiek 3 3

gezondheid en welzijn 3 3

stages 4 4

seminarie/stage 2 2

lichamelijke opvoeding 2 2

contactuur GIP - 1

vrije ruimte 1 1

* met inbegrip van labo


