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Een passie voor mensen
Je bent een sociaalvoelende jongere, met interesse voor alles wat
met de gezondheid en het welzijn van de mensen te maken heeft.
Je krijgt een stevig pakket ondersteunende wetenschappelijke
kennis en leert enkele zorgende vaardigheden. Je verkent de
ruime welzijnswereld via seminaries en stages.

Wie kan starten?
In principe bieden alle ASO- en TSO-richtingen aansluitingsmogelijkheden. Heel wat leerlingen hebben in de tweede graad Sociale
en technische wetenschappen gevolgd. Anderen zijn afkomstig
uit een ASO-studierichting zoals bv. Humane wetenschappen of
Wetenschappen. Je onderschat de inspanning niet die nodig is om
het pakket natuurwetenschappen in te studeren. Ideaal heb je in je
vooropleiding ten minste 1 uur per week chemie gehad.

Wat leer je?
Gezondheids- en welzijnswetenschappen is een theoretisch-technische
richting. In deze richting krijg je zicht op de verschillende factoren die de
gezondheid en het welzijn van de mens beïnvloeden. Het uitgangspunt
van de benadering is de gezonde mens.
Naast de algemene basisvorming zijn er drie grote componenten:
Psychologie en pedagogiek, Gezondheid en welzijn en Toegepaste
natuurwetenschappen (biologie, chemie en fysica). Daarnaast ga je in
elk jaar vier weken op stage.

Enkele richtinggebonden vakken
Hoe zit het menselijk gedrag in elkaar? Welke psychologische ontwikkeling maakt hij door? Je krijgt in het vak Psychologie en pedagogiek een
denkkader om die vragen te beantwoorden. Je werkt aan je eigen persoonlijkheid. Je leert verantwoordelijkheid dragen, engagement opnemen, respectvol omgaan, werken in teamverband. Die vaardigheden zijn
onontbeerlijk als je met kinderen en volwassenen moet omgaan.
In Toegepaste biologie bestudeer je uitgebreid de bouw en de werking
van het menselijk lichaam. Ook de manier waarop organismen (zoals
virussen, schimmels, bacteriën) leven en zich voortplanten, komt aan bod.

Onze troeven
• Sterke voorbereiding
op hogere studies in
Gezondheidszorg,
Onderwijs of Sociaalagogisch werk
• Stage
• Opleiding tot knelpunten succesberoepen
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Die oefenen immers een invloed uit op het leven van de mens. Je zal de
leerstof vrij uitgebreid kunnen waarnemen in laboratoriumoefeningen.
Het vak Gezondheid en welzijn is uniek voor deze richting en is nieuw
voor elke leerling, ongeacht de vooropleiding. Uitgangspunt is de gezonde mens. De klemtoon ligt erop de gezondheid van de mens in zijn totaliteit te behouden en/of te bevorderen. We wijden je in in de wereld van het
zorgend handelen. Je leert enkele basisvaardigheden zoals dagelijkse
babyverzorging, behandeling van brandwonden, reanimatie ...

“De grote
hoeveelheid
biologie uit GWW
komt nu echt van
pas in de opleiding
verpleegkunde.”

Tijdens de stage in kinderdagverblijven, kleuterklassen, scholen voor
bijzonder onderwijs of woon- en zorgcentra mag je ‘onder toezicht’ welomschreven zorgende vaardigheden uitoefenen. Seminaries is een
verzamelnaam voor klasbesprekingen, bezoeken aan instellingen, gastsprekers, interviews, projecten enz.

Heike, afgestudeerd in
6 GWW in 2010, studeerde
Verpleegkunde aan de
hogeschool Vivès.

En verder?
In Gezondheids- en welzijnswetenschappen word je voorbereid op
hogere bachelorstudies in de Gezondheidszorg (ergotherapie, logopedie
en audiologie, verpleegkunde, vroedkunde of podologie), Psychologie
en pedagogie (pedagogie van het jonge kind, toegepaste psychologie),
Onderwijs (kleuter- of basisonderwijs) of Sociaal-agogisch werk
(orthopedagogie, sociaal werk).
In het Hoger Beroepsonderwijs (HBOV, vroegere vierde graad of A2) kan
je een modulaire opleiding tot verpleegkundige volgen.
Heb je geen zin om nog zo lang verder te studeren, dan kan je kiezen
voor een zevende specialisatiejaar of Se-N-Se (bvb. Kinderzorg, Thuisen bejaardenzorg, Organisatie-assistentie, Leefgroepenwerking,
Internaatswerking of Animatie in de ouderenzorg). Ook een opleiding voor
Opvoed(st)er in dienstverband (VSPW) behoort tot de mogelijkheden.

Cijfermateriaal
Hogere studies in de gezondheidszorg of het onderwijs geven je volgens
recente cijfers van Job@ en de VDAB bijna 100% zekerheid op werk!
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