
Lichamelijke Opvoeding en Sport
S p o r t w e t e n s c h a p p e n

www.rozenbergmol.be

Ijzersterke traditie
Moderne infrastructuur
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Een stevige basis  
voor hoger onderwijs

De studierichtingen LOS en Sportwetenschappen op Cam-
pus Rozenberg bieden een zeer algemene vorming aan 
zowel op vlak van theorie als praktijk. Om dit te kunnen 
combineren met ‘sport op hoog niveau’ biedt de school aan 
de leerlingen een aantal ondersteunende maatregelen aan:

 Sportcoach: begeleidt tijdens de coachuren de leerlin-
gen individueel op vlak van training, revalidatie, voe-
ding, …

 Vrijstelling van lessen: leerlingen kunnen beroep doen 
op vrijstelling van lessen en sportstages indien dit nood-
zakelijk is in het kader van hun eigen sportbeoefening 
(wedstrijden, trainingsstages,…)

 Specifieke krachttraining: tijdens de middagpauze 
biedt de school de mogelijkheid om specifieke kracht-
training te volgen onder begeleiding van een gediplo-
meerde leerkracht

 Algemene vorming: alle vakken ‘sport’ worden gege-
ven door leerkrachten met gespecialiseerde kwalifi-
caties wat de algemene vorming van een sporter ten 
goede komt

 Dialoog school - club: Campus Rozenberg is steeds be-
reid om in dialoog te gaan met club en speler om spe-
cifieke wensen te bespreken waardoor de combinatie 
studie – topsport mogelijk gemaakt wordt

Met deze maatregelen stimuleren  we dat de richtingen LOS 
en Sportwetenschappen hand in hand kunnen gaan met 
sporten op hoog niveau.

De combinatie  
studie – topsport
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Een brede waaier  
van richtingen

Eerste graad

Zie folder en brochure KSOM

Je bent 12 jaar

en kiest uit:

Eerste leerjaar A

MODULE FAST

MODULE PLUS

MODULE FLEX

Je bent 13 jaar 

en kiest uit:

Tweede leerjaar
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MODULE PLUS/FLEX

 Economie & Organisatie

 Maatschappij & Welzijn

 Moderne talen  

 & Wetenschappen

 Sport

 Voeding & Horeca

Tweede graad

In deze brochure 

Je bent 14-15 jaar 

en kiest uit:
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ECONOMIE
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ECONOMIE

keuzepakket WISKUNDE

GRIEKS – LATIJN

LATIJN

keuzepakket ECONOMIE

LATIJN
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SPORTWETENSCHAPPEN

WETENSCHAPPEN

TSO

LICHAMELIJKE OPVOEDING EN 

SPORT

SOCIALE EN TECHNISCHE  

WETENSCHAPPEN

TECHNIEK-WETENSCHAPPEN

Derde graad

In deze brochure 

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

TSO

FARMACEUTISCH-TECHNISCH  

ASSISTENT

GEZONDHEIDS- EN  

WELZIJNSWETENSCHAPPEN

LICHAMELIJKE OPVOEDING EN SPORT

SOCIALE EN TECHNISCHE  

WETENSCHAPPEN

TECHNIEK-WETENSCHAPPEN

7de jaar (Se-n-Se)

APOTHEEKASSISTENT



 Onze sterkste troef: ons leerkrachtenteam. Onze 25 
lesgevers lichamelijke opvoeding zijn stuk voor stuk 
specialisten in hun vak. Zij hebben jarenlange ervaring, 
als actief sporter en/of als coach, vaak met nationale en 
zelfs internationale reputatie.

 Traditie van 40 jaar: onze sportafdeling startte al in 
1977.

 Moderne infrastructuur die uniek is in Vlaanderen: fit-
nesszaal, danszaal, sporthal ingericht voor olympisch 
turnen, sporthal met drie basketbalvelden (zwevende 
vloer), verschillende buitenterreinen.

 Samenwerking met buitenschoolse partners.

 Aandacht voor sporten die buiten het curriculum val-
len: honkbal, rugby, tafeltennis, squash, mountainbi-
king, duikinitiatie, muurklimmen, windsurfen, zeilen 
enz. Avontuur verzekerd tijdens onze sportstages.

 Individuele leerlingenbegeleiding en extra oefenkansen.

 Professioneel advies van onze sportcoach. Afwezig-
heden langer dan twee weken in de praktijklessen wor-
den opgevolgd door de sportcoach.

 Leerlingen kunnen het vak atletiek in het En-
gels volgen in het 5de en 6de jaar (CLIL). Alle info zie  
www.rozenbergmol.be/clil

 Waaier van doorstromingsmogelijkheden: onze leerlin-
gen zijn goed voorbereid op het hoger onderwijs.

 Een gezonde geest in een gezond lichaam: aandacht 
voor een gezonde en fitte levensstijl, fair play, door-
zettingsvermogen, aanvaarden van normen en regels, 
positief zelfbeeld, teamspirit.

 Ons schoolrestaurant: broodjes, slaatjes, verse soep en 
een pasta aan democratische prijzen.

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

Sportwetenschappen (ASO)
Sportwetenschappen is onderverdeeld in een richting met 6 
u wiskunde en 4 u wiskunde. Na beide opleidingen kan je 
kiezen voor een opleiding in een wetenschappelijk domein 
zoals kinesitherapie of voor een sportgerelateerde studie. 
Volg je de 6 u wiskunde dan behoort bovendien ook een 
studierichting met een sterk wiskundig profiel tot de mo-
gelijkheden.
De richting met 4 u wiskunde voorziet een vak anatomie/
fysiologie en verbreedt in het vak “vrije ruimte” de focus op 
niet-wetenschappelijke richtingen in het hoger onderwijs.

Professionele bachelor: 
bv. Kleuterleid(st)er, Onderwijzer(es), Leraar/lerares S.O. Or-
thopedagogie, Sociaal werk, Ergotherapie, Verpleegkunde, 
Sport en bewegen

Academische bachelor en master: 
bv. Lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen, 
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, Biologie, Che-
mie, Fysica, Geologie, Geografie, Geneeskunde, Farmaceu-
tische wetenschappen, Industriële wetenschappen en Bio-
wetenschappen, Architectuur 

Lichamelijke Opvoeding en Sport (TSO)
Na een studierichting met 10 uur sport liggen hogere stu-
dies in de sportsfeer voor de hand. Toch zijn nog vele an-
dere richtingen mogelijk

Hoger Beroepsonderwijs: bv. Verpleegkunde

Se-n-Se TSO:  bv. Apotheekassistent

Professionele bachelor:
bv. Onderwijs: Kleuterleid(st)er, Onder wijzer(es), Leraar/le-
rares S.O. Lichamelijke opvoeding, Ergotherapie, Verpleeg-
kunde, Vroedkunde, Orthopedagogie, Sociaal werk, Sport 
en bewegen

Academische bachelor en master is niet onmogelijk: 
bv. Lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen, 
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie

Toekomstmogelijkheden Onze troeven

Sportstages  Sportwetenschappen3de jaar: watersportstage 5de jaar: skistage

Sportstages LOS3de jaar: buitensportstage4de jaar: watersportstage5de jaar: sportieve klastweedaagse  & skistage
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godsdienst 2 2 2

Nederlands 4 4 4

Frans 4 3 3

Engels 3/2 2 2

Duits -/1 (1) (1)

aardrijkskunde 1 2/1 2/1

biologie 2 2 2

chemie 2 1/2 1/2

fysica 2 2 2

wiskunde 5 6 4

geschiedenis 2 2* 2*

anatomie / fysiologie - - 1

esthetica - 1 1

seminarie - - 1
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atletiek 1 1 1

balsporten 1 1 1

gymnastiek 1 1 1

ritmisch-express. 
vorming 1 1 1

zwemmen 1 2 2

(1) 1uur Duits kan gekozen worden op vrijwillige basis: de keuze 
geldt dan voor het 5de en 6de jaar.

* Je kan dit vak in het Engels volgen, CLIL

Lichamelijke opvoeding 
en sport (TSO)
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godsdienst 2 2

Nederlands 4 3

Frans 3 3

Engels 2 2

aardrijkskunde 1 1

natuurwetenschappen 4 -

biologie - 1

chemie - 1

fysica - 1

informatica 1 -

wiskunde 3 3

geschiedenis 1 1
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atletiek 2 1*

balsporten 2 2

bewegingsopvoeding -/1 -

gymnastiek 2 2

omnisport 2 1

ritm. en/of expres. vorming 1 1

zwemmen 2 2

lich. opv. sport en maatschappij - 1

bewegingsagogiek - 2

psychologie - 1

anatomie - 2/1

fysiologie - 1/2

sociale activiteiten 1/- -

muzikale opvoeding 1 -

plastische opvoeding 1 -

seminarie - 1

* Je kan dit vak in het Engels volgen, CLIL.


