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Gezondheids- en  
welzijnswetenschappen  
(3de graad)

Eigenheid:
 heeft als uitgangspunt niet de zieke, wèl de gezonde 
mens

 laat je kennismaken met voorzieningen en vaardighe-
den binnen de gezondheids- en welzijnszorg via 6 uur 
stages en seminaries per week

 je komt rechtstreeks in contact met doelgroepen en 
diensten uit het welzijnswerk, de gezondheidszorg en 
het basisonderwijs wat een toegevoegde waarde heeft

 in het vak psychologie en pedagogiek is er aandacht 
voor de psychologische ontwikkeling van mensen en 
hoe mensen te benaderen

 in het vak gezondheid en welzijn leer je over diverse 
aspecten van welzijn en gezondheid. Dit zowel vanuit 
de theorie als de praktijk waar vaardigheden aan bod 
komen

 is een doorstroomrichting naar het hoger onderwijs 
voor opleidingen in de gezondheids- en welzijnszorg 
en het onderwijs

 het ruime pakket aan algemene vakken en de 7 lesuren 
wetenschappen per week zijn een troef bij verdere stu-
dies

Leerlingenprofiel:
 je wil een beroep kiezen binnen de sectoren welzijns-
zorg, gezondheidszorg en aanverwante sectoren

 je bent sociaalvoelend, gaat graag met mensen om en 
je bent geïnteresseerd voor wat jezelf en anderen be-
weegt

 je houdt enerzijds van psychologie en van opvoedkun-
dige onderwerpen en anderzijds van wetenschappen
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Gezondheids- en welzijnswetenschappen

Vakken 5de jaar 6de jaar

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

Toekomstmogelijkheden
SenSe TSO:
bv. Internaatswerking, Leefgroepenwerking

Professionele bachelor:
Verpleegkunde, Vroedkunde, Orthopedago-
gie, Sociaal werk, Onderwijs: Kleuterleid(st)er

Hoger beroeps onderwijs (HBO5):
bv. Verpleegkunde (3 jaar)

Gezondheids- en  

welzijnswetenschappen

Je mag op stage in het  

kleuteronderwijs, lager of  

buitengewoon onderwijs, naar 

instellingen voor mensen met een 

beperking, bij verpleegkundigen 

of in woonzorgcentra.


