
Waarom kiezen voor de derde graad Gezondheids– en 
welzijnswetenschappen in de BenedictusPoort? 

Missie / Visie 

 

Wij werken met een levensregel voor leerlingen, 

gebaseerd op de spiritualiteit van Benedictus.  

Deze levensregel is een bron die zich richt op de 

groei van elk individu in het dagelijks leven. 

 

 GROEI: 

 Wij geloven in de groei van elke leerling 

 met zijn talenten, waarop wij een positief 

 antwoord geven. 

 LUISTERBEREIDHEID: 

 Aandachtig luisteren en begrijpen zijn het

 begin van elk groeiproces. 

 TIJD: 

 We gaan op zoek naar een gezond ritme 

 om te  groeien. 

 ORDE: 

 Orde en regelmaat werken aanstekelijk,

 dragen bij tot een aangename schoolsfeer 

 en geven zuurstof om te leren. 

 FLEXIBILITEIT: 

 Omgaan met verandering en diversiteit 

 biedt kansen in het leven. 

 GASTVRIJHEID: 

 Onze warme gastvrijheid leidt tot respect 

 voor iedereen. 

 ENGAGEMENT: 

 Elke dag opnieuw kiezen wij voor haalbare 

 uitdagingen. 

BenedictusPoort is een school die voor 

vernieuwing kiest 
 

De BenedictusPoort is een school die voor ver-

nieuwing kiest. Wij geloven in de groei van elke 

jongere en dit van het eerste middelbaar tot in 

het hoger onderwijs. Samen dragen wij zorg voor 

meer dan 1000 leerlingen, verspreid over 2 loca-

ties. 

Bereikbaarheid: 

 

 

BenedictusPoort  

campus Ledeberg 

 Hundelgemsesteenweg 93 

 9050  LEDEBERG 

 tel. 09 231 23 48 
 

Voor alle info: 

 

 www.benedictuspoort.be 

 

De derde graad Gezondheid– en welzijnswetenschappen in de 
BenedictusPoort  

Waarom kiezen voor Gezondheids– en welzijns-

wetenschappen? 

 Je hebt een ruime belangstelling voor alles wat met de 

gezondheid en het welzijn van de mens te maken 

heeft. 

 Je bent iemand met een uitgesproken sociale interesse 

die graag creatief met en voor mensen werkt. 

 Je beschikt over een behoorlijke wetenschappelijke ba-

sis. 

Gezondheids– en welzijnswetenschappen: iets 

voor jou? 

Deze studie richt zich op de omgang met de mens als totale 
persoon in al zijn aspecten: fysiek, psychisch, sociaal (en 
spiritueel).  Je leert sociale en zorgende vaardigheden en de 
ondersteunende wetenschappelijke kennis.  
 
De studie omvat volgende componenten: opvoedkunde 
(psychologie en pedagogiek), verzorging (gezondheid en 
welzijn) en toegepaste wetenschappen (biologie, chemie en 
fysica).  
In gezondheid en welzijn gaat het niet enkel om een ver-
pleegkundige benadering maar komen verschillende visies 
en modellen in verband met ‘zorg’ aan bod. Gezondheidsop-
voeding, -voorlichting en -promotie zijn belangrijke items. 
Je verwerft ook in het kader van EHBO allerlei vaardighe-
den.  
 
In psychologie en pedagogiek wordt de gezonde mens van-
uit de invalshoek ‘het menselijk gedrag’ benaderd. De ont-
wikkelingspsychologie van elke levensfase staat centraal. 
Verder wordt veel aandacht besteed aan sociale vaardighe-
den. 
 
De component wetenschappen (toegepaste biologie, toege-
paste chemie en toegepaste fysica) wil een stevige basis-
kennis aanreiken. Het belang van hygiëne en diverse aspec-
ten van microbiologie komen hier aan bod. Je krijgt even-
eens inzicht in anatomie en fysiologie. De theorie wordt tel-
kens geconcretiseerd in labo-oefeningen. 
 
In de praktijklessen en stages in het kleuteronderwijs, kin-
derdagverblijven, bejaardentehuizen, gehandicaptenzorg, 
onthaalgezinnen... oefen je vaardigheden en kennis.  



Wat na deze studierichting? 

 

De derde graad Gezondheids– en welzijnsweten-

schappen heeft geen onmiddellijk beroepsvoorbereidend 

karakter en heeft als eerste bedoeling  je voor te bereiden 

op verder studeren in hoger onderwijs.  

 

Je kan doorstromen naar voortgezette opleidingen in de 

agogische, sociale, gezondheids– en onderwijssector: ba-

chelor– en masteropleidingen. 

 

Uiteraard zijn nog andere keuzes mogelijk: zevende spe-  

cialisatiejaren (Se-n-se), volwassenenonderwijs, syntra ...  

 

 

Je vooropleiding? 

Je bent geslaagd in de tweede graad Sociale en technische 

wetenschappen. Andere vooropleidingen worden individu-

eel bekeken.  

 

 

Lessentabel van de derde graad Gezondheids– en 
welzijnswetenschappen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1ste jaar 2de jaar 

Aardrijkskunde 1 1 

Engels 2 2 

Frans 2 2 

Geschiedenis 1 1 

Gezondheid en welzijn 3 3 

Godsdienst 2 2 

Lichamelijke Opvoeding 2 2 

Nederlands 3 3 

Psychologie en pedagogiek 3 3 

Seminaries 2 2 

Stage 4 4 

Toegepaste Biologie (incl. anatomie) 4 4 

Toegepaste Chemie 2 2 

Toegepaste Fysica 1 1 

Wiskunde 2 2 

Totaal 34 34 


