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Beste leerling  
Geachte ouder

In deze brochure stellen we de tweede en derde graad van onze school, Sint-Jozef, voor. In ons studieaanbod 
vind je zeker een richting die aansluit bij jouw talenten. 

In Sint-Jozef willen we er samen voor zorgen dat jij kan groeien tot wie je bent. Daarom bieden we jou een 
ruim studieaanbod aan in een warme school die de zorg voor leerlingen voorop stelt. Zo kun je op jouw ritme 
groeien tot wie je wil zijn. Jouw toekomst begint bij ons! 

Het voelt goed als je de ruimte krijgt om jouw talenten tot uiting te laten komen. Dit geldt zowel tijdens je 
vrije tijd als tijdens je schoolloopbaan. Een juiste studiekeuze, die in het verlengde ligt van waar je goed in 
bent en wat je interesseert, is dan ook een basisvoorwaarde om je goed te voelen op school. 

Snuister daarom eens in deze brochure, op onze website en op onze Facebookpagina. Loop eens binnen 
tijdens de infodagen of maak een afspraak om te komen praten over wat jou het best zou liggen. Want over 
onze school praten, dat doen we nu eenmaal graag. We zouden het een fijne start vinden om jou te helpen 
die keuzes te maken waar jij je goed bij voelt en die jouw mogelijkheden laten openbloeien. 

En zeg nu zelf: je bent toch trots als je kan uitpakken met je talenten?



4 SINT-JOZEF

ONS PEDAGOGISCH PROJECT

SAMEN LEREN
Elk kind leert fietsen, vol 
verwondering en met vallen en 
opstaan. Als school vinden we het 
belangrijk om deze verwondering te 
behouden, om onze leerlingen aan 
te zetten tot creatief denken, om hen 
met plezier te laten leren.
We willen onze jongeren vormen 
tot competente volwassenen die 
beschikken over de nodige kennis 
én over de juiste vaardigheden. 
We leggen daarbij de focus op 
leervaardigheden en sociale 
vaardigheden, aangevuld met 
de nodige richtingsspecifieke 
competenties. In deze 
competentiegerichte vorming 
is uiteraard een belangrijke rol 
weggelegd voor de leerkrachten. Zij 
proberen het beste uit jezelf naar 
boven te halen. Een leerkracht is 
niet enkel een vakspecialist, maar 
ook een opvoeder, een coach en een 
inspirator. Onze leerkrachten krijgen 
dan ook steeds de kans om zich te 
verdiepen in nieuwe technieken 

en evoluties op leerinhoudelijk en 
didactisch vlak. Zo kunnen ze je 
helpen hun kennis en competenties 
te ontwikkelen door middel van 
nieuwe, interactieve werkvormen; 
begeleid zelfstandig leren; 
remediërend leren …

SAMEN PROBEREN
Jongeren zijn volop bezig met 
opgroeien, leren en zichzelf 
ontplooien. Op onze school besteden 
we veel aandacht aan dit proces. 
Omdat dit proces er ook één is 
van vallen en opstaan, willen we je 
voldoende kansen geven. We willen 
je de kans geven om te proberen, 
om de dingen ook eens anders 
aan te pakken, om te leren uit je 
ervaringen. We zijn een zorgzame 
school, een school waarin je de kans 
krijgt om jezelf te leren kennen en 
om zelf te groeien tot wie je wil zijn.  

SAMEN ZIJN
We willen een warme school zijn 
waar je graag naartoe komt, waar 

je jezelf mag zijn en waar je jouw 
talenten verder kan ontwikkelen. 
Je goed voelen op school, dat vinden 
wij essentieel. Door te zorgen voor 
ontmoeting, communicatie en 
dialoog werken we aan een school 
waar onze leerlingen in een open 
klimaat met respect voor elkaar 
leren omgaan met verschillen 
in schoolloopbaan, interesse, 
afkomst, uiterlijk, geaardheid... We 
willen je de verantwoordelijkheid 
geven om met een open geest 
met deze verschillen om te gaan 
in een boeiende en uitdagende 
maatschappij. Gerespecteerd 
worden en respect tonen voor 
anderen, dat is voor ons een zinvol 
engagement.
We zijn een katholieke school die 
gelooft dat de christelijke waarden 
een belangrijke inspiratiebron 
zijn. We vertrekken vanuit deze 
achtergrond om jongeren waarden 
en zingeving mee te geven. We doen 
dat met eerbied en aandacht voor 
andere zingevingsmodellen. 

Sint-Jozef is een school die zich specialiseert in de sectoren: handel, ICT, lichaamsverzorging, mode, personenzorg en 
toerisme. Dit zijn dynamische sectoren die niet ontsnappen aan de snelle maatschappelijke evoluties.

In ons pedagogisch project kan je lezen hoe wij er samen met jou willen voor zorgen dat je kan groeien tot wie je wil 
zijn.  Dat willen wij samen met jou doen door samen te leren, samen te proberen en samen te zijn.  Enkel zo kunnen 
we ‘SAMEN GROEIEN.'
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ONZE STRUCTUUR

3

2

1

Boekhouden - 
Informatica

Informatica- 
beheer Handel

Secretariaat - 
Talen Toerisme

Sociale & 
technische 

wetenschappen

Gezondheids- & 
welzijns-

wetenschappen

Schoonheids-
verzorging

Handel Handel - Talen Sociale & technische 
wetenschappen

Bio-
esthetiek

1ste Leerjaar A

2de Leerjaar A

TSO

TSO

In het technisch secundair onderwijs combineren de leerlingen een 
brede algemene vorming met een sterke technische vorming.  Typisch 
voor het technisch onderwijs is dat ook de algemene vakken, bijvoor-
beeld de taalvakken, op een functionele manier benaderd worden. 
Telkens wordt nagegaan op welke manier de theorie kan ingezet of 
toegepast worden.
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ONZE STRUCTUUR

BSO

1
1ste Leerjaar B

2de Leerjaar B

2 Kantoor -Verkoop Moderealisatie & 
-presentatie

Verzorging - Voeding Haarzorg

3 Kantoor Moderealistie & 
Verkoop Verzorging Haarzorg

S Business  Support
Moderealisatie &

Trendstudie Kinderzorg Haarstillist Zorgkundige

BSO

Het beroepsecundair onderwijs is een onderwijsvorm waar leerlingen 
een beroep aanleren.  In deze richtingen ligt de focus vooral op het 
aanleren van de nodige profesionele vaardigheden en attitudes. Het 
accent ligt dus op 'het doen', op het praktische aspect. Op die manier 
doen leerlingen tijdens hun opleiding al ervaring op in een beroep 
zoals kapper of logistiek medewerker.
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In het kort

3de graad TSO

HANDEL

•  Kies voor een commerciële richting.
•   Via een oefenfirma doe je heel wat praktijkervaring op.
•   Door de brede algemene vorming word je goed voorbereid op het hoger onderwijs.

Wie ben je? 
Je bent commercieel ingesteld en 
je hebt een bijzondere interesse 
in bedrijfseconomie. Je werkt 
graag met een computer. Orde 
en nauwkeurigheid zijn voor jou 
belangrijke attitudes. Je werkt ook 
graag samen met anderen.

Wat leer je in Handel? 
De richting Handel is een 
commerciële studierichting. Je 
krijgt er een brede en evenwichtige 
vorming met drie componenten: 
een stevige algemene vorming, 
een taalkundige vorming en een 
bedrijfsgerichte vorming . 

In de taalkundige vorming 
ontwikkel je jouw talenkennis 
Nederlands, Frans, Engels en Duits 
met specifieke aandacht voor de 
praktische vaardigheden in een 
bedrijfseconomische context. 
De bedrijfsgerichte vorming bestaat 
uit een commercieel deel waarin 
je leert over marketing en aan- en 
verkoopactiviteiten op nationaal en 
internationaal niveau. 
Er is ook een administratief 
deel waarin de afhandeling van 
de administratie en het voeren 
van de boekhouding van een 
handelsonderneming aan bod komt. 
In het bedrijfseconomisch deel 
ligt de focus op het aanleren van 
ondernemersvaardigheden zodat 
jij je later zelf kunt vestigen als 
zelfstandige. 

Via de oefenfirma doe je heel wat 
praktijkervaring op. De goederen- 
en geldstromen zijn virtueel, alle 
administratie is echt. Door de 
samenwerking met Cofep (Belgische 
centrale voor oefenfirma’s) maak je 
deel uit van een wereldwijd netwerk 
van oefenfirma’s. 
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Om je voor te bereiden op het hoger 
onderwijs worden werkvormen 
ingezet die, naast kennis, ook 
bijzondere aandacht hebben voor 
het verwerven van vaardigheden 
en attitudes. Er is een gevarieerd 
aanbod van werkvormen: ‘bizzkidz’, 
marketingproject, ‘Ondernemer 
voor de klas’, deelname aan beurzen 
voor ondernemers… Deze projecten 
leggen de link met het bedrijfsleven.

Wat kun je nadien doen? 
In Handel word je in de eerste 
plaats voorbereid op professionele 
bachelor binnen het studiegebied 
handelswetenschappen en 
bedrijfskunde, bijvoorbeeld: 
Bedrijfsmanagement, Marketing, 
International business management, 

Logistiek management, 
Communicatiemanagement, Office 
Management, Hotelmanagement, 
Toerisme en recreatiemanagement…
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In het kort

3de graad TSO

BOEKHOUDEN - INFORMATICA

• Kies voor een bedrijfsgerichte en wiskundige richting met een stevige informaticacomponent.
• Bereid je voor op een professionele bachelor in de economische sector.
• Ontwikkel je analytisch denkvermogen.

Wie ben je? 
Als je een bijzondere aanleg en 
interesse hebt voor economie, 
toegepaste informatica en logica 
moet je in deze studierichting een 
optimale studieloopbaan kunnen 
opbouwen. 
Je bezit een stevige wiskundige basis, 
je bent oplossingsgericht ingesteld 
en je kan analytisch denken. 
Nauwkeurig, geconcentreerd en 
efficiënt omgaan met gegevens en 
informatie vind je belangrijk.  
Je neemt een positieve en 
flexibele houding aan tegenover 
de snelle veranderingen in de 
informaticawereld. 
Je bent bereid om contacten te 
leggen en samen te werken. Je 
wilt dienstbaar zijn en begrip 
tonen bij het oplossen van 
informaticaproblemen.

Wat leer je in Boekhouden -  
informatica?   
Naast een algemene vorming krijg 
je in Boekhouden - Informatica een 
brede bedrijfsgerichte vorming met 
drie belangrijke onderdelen: 
Je krijgt een sterke 
bedrijfseconomische vorming 
met aandacht voor de 
dubbele boekhouding, de 
kostprijsberekening, de analyse van 
de jaarrekening van de onderneming 
en de investeringsanalyse. Daarnaast 
besteed je ook ruim aandacht aan 

de verschillende beleidsaspecten 
van de onderneming. Verder krijg 
je een doorgedreven vorming in 
de toegepaste informatica met 
aandacht voor de analyse en het 
ontwikkelen van oplossingen voor 
bedrijfsadministratieve problemen. 
Probleemanalyse en programma-
ontwikkeling komen hier uitgebreid 
aan bod. 
Uiteraard ontwikkel je ook 
jouw talenkennis (Nederlands, 
Frans en Engels) met aandacht 
voor het ontwikkelen van 
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praktische vaardigheden in een 
bedrijfseconomische context. Om 
je voor te bereiden op het hoger 
onderwijs worden werkvormen 
ingezet die, naast kennis, ook 
bijzondere aandacht hebben 
voor het verwerven van de 
juiste vaardigheden en attitudes. 
Gevarieerde projecten zoals 
‘bizzkidz’, marketingprojecten, 
‘Ondernemer voor de klas’ … leggen 
steeds de link met het bedrijfsleven. 

Wat kun je nadien doen? 
De richting Boekhouden - 
Informatica bereidt jou voor op een 
professionele bachelor binnen het 
studiegebied Handelswetenschappen 
en bedrijfskunde of een 
informaticagerichte richting, 
zoals: Accountancy & fiscaliteit, 
Bedrijfsmanagement, International 
business management, Business & 
IT, Informatica, Business information 
management, Financie- en 
verzekeringswezen, Rechtspraktijk... 

…
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In het kort

3de graad TSO

INFORMATICABEHEER

•  Leer softwarepakketten gebruiken en beheren.
•   Ontwikkel zelf software.
•   Verdiep je in netwerkverkeer en het beheer ervan.

Wie ben je? 
Je hebt een grote belangstelling 
voor ICT en nieuwe ontwikkelingen 
in de ICT-sector. Je beschikt over het 
nodige abstractievermogen om de 
leerstof wiskunde en programmeren 
aan te kunnen. Je bent nieuwsgierig 
hoe iets werkt en in elkaar zit. 

Wat leer je in Informaticabeheer?   
In de richting Informaticabeheer krijg 
je een uitgebreide vorming in de 
toegepaste informatica. 
Je leert softwarepakketten 
gebruiken en beheren. Daarnaast 
ga je ook zelf programmeren. 
Je leert computersystemen en 
netwerken beheren. Verder 
heb je ook aandacht voor het 
ondersteunen van gebruikers van 
een informaticasysteem. 
Daarnaast is er nog een 
bedrijfseconomische vorming met 
administratieve, commerciële en 
juridische accenten. Je ontwikkelt 
ondernemersvaardigheden, zodat je 
je later kan vestigen als zelfstandige.
Je krijgt een brede algemene 
vorming met bijzondere aandacht 
voor de taalvaardigheden 
(Nederlands, Frans en Engels). 
De wiskunde vereist een 
hoger abstractieniveau en 
is ondersteunend voor de 
informaticatoepassingen. 
Doorheen de hele opleiding is er 
permanent aandacht voor attitudes 
zoals probleemoplossend, ordelijk en 
nauwkeurig werken.
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Wat kun je nadien doen? 
Na de derde graad 
Informaticabeheer stroom je 
meestal door naar een professionele 
bachelor die voorbereidt op de 
informaticawereld: Toegepaste 
informatica, Informatica, Multimedia 
en communicatietechnologie, 
Elektronica-ICT …
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In het kort

3de graad TSO

SECRETARIAAT - TALEN

• Verrijk je taal- en communicatievaardigheden in een bedrijfscontext.
• Leer bedrijfsspecifieke informatie verwerven, verwerken en doorgeven.
• Leer bedrijfsevenementen, vergaderingen en zakenreizen organiseren en ondersteunen.

Wie ben je? 
Je hebt een bijzondere aanleg 
voor de vier vaardigheden in het 
taalonderwijs: lezen en schrijven, 
luisteren en spreken. Je houdt 
daarbij vooral van het praktisch en 
zakelijk taalgebruik. 
Bovendien heb je interesse in 
gevarieerd secretariaatswerk, met 
veel contact binnen en buiten het 
bedrijf of organisatie. 
Je houdt van zelfstandig 
werken en je hebt een sterk 
verantwoordelijkheidsgevoel.
Je gebruikt graag softwarepakketten 
in diverse bedrijfssituaties.
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Wat leer je in Secretariaat - Talen?
De richting Secretariaat - Talen is 
sterk taalkundig en administratief 
gericht. Geïntegreerde 
administratieve opdrachten met veel 
aandacht voor de communicatie in 
het Nederlands, Frans, Engels en 
Duits vormen de ruggengraat van de 
opleiding. Vanaf het zesde jaar krijg 
je ook Spaans.
Je wordt gevormd tot 
managementassistent met aandacht 
voor het verwerven, verwerken 
en doorgeven van zakelijke 
informatie. Daarnaast besteed 
je heel wat aandacht aan het 
organiseren en ondersteunen van 
bedrijfsevenementen, vergaderingen 
en zakenreizen. Je verdiept je 
ook in het geïntegreerd gebruik 
van ICT in de context van een 
managementassistent.

Wat kun je nadien doen? 
De derde graad Secretariaat - 
Talen bereidt jou voor op een 
professionele bacheloropleiding, 
in het bijzonder op 
managementondersteunende 
studierichtingen in het studiegebied 
Handelswetenschappen en 
Bedrijfskunde.
Door het volgen van een 
specialisatiejaar verhoog je jouw 
kans op tewerkstelling in de sector. 
Medico-sociale administratie en 
Administratie vrije beroepen sluiten 
naadloos aan op de derde graad. 
Ook het volgen van een andere      
Se-n-Se-opleiding in het studiegebied 
Handel is een optie. 
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In het kort

3de graad TSO

TOERISME

Wie ben je? 
Je hebt interesse voor het omgaan 
met mensen, voor moderne talen, 
aardrijkskunde, kunst en cultuur, 
de economische en technische 
organisatie van de toeristische 
sector. Je bent taalvaardig en 
klantvriendelijk. 

•  Verken de toeristische sector.
•   Verrijk je talenkennis.
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Wat leer je in Toerisme?   
In de richting Toerisme krijg je een 
praktische, sectorspecifieke aanpak. 
Deze opleiding is erop gericht om 
je te vormen tot een polyvalente, 
flexibele medewerker met een brede 
kijk op de wereld en een uitgebreide, 
klantgerichte talenkennis. 
Je gebruikt reisbrochures om prijzen 
te berekenen en verkoopgesprekken 
te voeren. 
Je besteedt aandacht aan reisleiding, 
reisdocumenten, klachten, 
verzekeringen en luchtvaart. 
Je neemt touroperators onder de 
loep en steekt excursies in elkaar. 
Je helpt de meerdaagse buitenlandse 
studiereizen te organiseren. 
In het zesde jaar ga je op stage. Dit 
kan in een reiskantoor, een dienst 
voor toerisme… 

Wat kun je nadien doen? 
Deze studierichting is zowel gericht 
op verder studeren in het hoger 
onderwijs als op tewerkstelling.
Na de derde graad kun je aan de slag 
als toeristisch medewerker of je kunt 
kiezen voor een bacheloropleiding 
in de toeristische sector, de 
vrijetijdssector of bepaalde 
lerarenopleidingen.
Een beroepsgericht specialisatiejaar 
‘Toerisme en organisatie’ of 
‘Toerisme en recreatie’ verhoogt 
de kansen op tewerkstelling of de 
aansluiting op het hoger onderwijs. 
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In het kort

3de graad TSO

SOCIALE & TECHNISCHE WETENSCHAPPEN

•   Bestudeer het individu in de maatschappij.
•   Leer de wereld op een wetenschappelijk manier te benaderen.
•   Ontwikkel je presentatie- en organisatievaardigheden.

Wie ben je? 
Je hebt interesse voor de mens 
en de maatschappij. Je bent 
wetenschappelijk aangelegd, 
sociaal voelend en creatief. Je bent 
verantwoordelijk en je kan goed 
zelfstandig werken.

Wat leer je in Sociale & technische 
wetenschappen? 
In de richting Sociale en technische 
wetenschappen krijg je een groot 
pakket natuurwetenschappen. 
Daarin leg je de link tussen 
wetenschap en samenleving. 

Fysica, chemie en biologie komen 
op een geïntegreerde manier 
aan bod met aandacht voor het 
onderzoekend leren (waarnemen, 
onderzoeken, verklaren). Ook de 
sociale wetenschappen vormen een 
belangrijk onderdeel van de richting. 
Hier verdiep jij je verder in het 
individu en de rol van het individu in 
de maatschappij.
In het vak ‘integrale opdrachten’ 
ontwikkel je een aantal belangrijke 
competenties tijdens themagerichte 
opdrachten: een wetenschappelijk 
onderzoek voeren; een activiteit 
of maaltijd organiseren voor een 
groep; een mondelinge presentatie 
houden; jouw eigen studieloopbaan 
in handen nemen. 
In het thema ‘Klein, klein kleutertje’, 
bijvoorbeeld, leer je op een 
wetenschappelijke manier gedrag 
observeren. Je gaat op bezoek in 
een kleuterklas en observeert het 
gedrag van de kleuters. Op basis 
van die observaties ga je zelf een 
leerrijke activiteit ontwikkelen die je 
ook in de kleuterklas gaat uitvoeren. 
Je ontwikkelt daarvoor ook zelf al 
het creatief materiaal. Tijdens de 
kookworkshop maak je een gezond 
tussendoortje voor de kleuters. 
Doorheen de opdracht leer je jouw 
werk plannen, nadenken over 
evaluatiecriteria en samenwerken.
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Wat kun je nadien doen? 
Na de derde graad Sociale en 
technische wetenschappen 
kan je doorstromen naar een 
professionele bachelor in de 
sociale sector, de onderwijssector, 
de gezondheidssector of de 
wetenschappelijke sector.
Via een zevende jaar word je 
voorbereid op de arbeidsmarkt. 
Ook hier zijn verschillende 
mogelijkheden: Internaatswerking, 
Leefgroepenwerking, 
Bejaardenanimatie, Kinderzorg, 
Thuis- en bejaardenzorg …
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In het kort

3de graad TSO

GEZONDHEIDS- & WELZIJNSWETENSCHAPPEN

•   Werk op een actieve manier aan je sociale, opvoedkundige en zorgende kennis en 
vaardigheden.

•   Verken de gezondheids- en welzijnssector.
•   Leer de mens als totale persoon op een wetenschappelijke manier kennen.

Wie ben je? 
Je bent een sociaal persoon met 
interesse voor de gezondheid en het 
welzijn van de mensen rondom jou. 

Wat leer je in Gezondheids- & 
welzijnswetenschappen?
In de richting Gezondheids- en 
welzijnswetenschappen krijg je 
inzicht in de mens als totale persoon 
in al zijn aspecten: fysiek, psychisch 
en sociaal. Je verwerft heel wat 
wetenschappelijke kennis. Je leert 
sociale, opvoedkundige en zorgende 
kennis en vaardigheden aan. Je komt 
in contact met het beroepenveld. 
Op een ervaringsgerichte manier 
verdiep je je in de opvoedkunde en 
het gedrag van de mens (psychologie 
en pedagogiek). Je ontwikkelt 
een visie op de gezondheids- en 
welzijnssector (gezondheid en 
welzijn). In de natuurwetenschappen 
ga je, met de werkelijkheid 
als vertrekpunt, op onderzoek 
(biologie, chemie en fysica). 
Tijdens de seminaries en stages in 
kleuterscholen, kinderdagverblijven, 
bejaardentehuizen, 
gehandicaptenzorg ... oefen je jouw 
vaardigheden en pas je je kennis toe.
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Wat kun je nadien doen? 
Na de derde graad Gezondheids- 
en welzijnswetenschappen 
kun je doorstromen naar een 
professionele bachelor in de 
sociale sector, de onderwijssector, 
de gezondheidssector of de 
wetenschappelijke sector.
Via een zevende jaar word je 
voorbereid op de arbeidsmarkt. 
Ook hier zijn verschillende 
mogelijkheden: Internaatwerking, 
Leefgroepenwerking, 
Bejaardenanimatie, Kinderzorg, 
Thuis- en bejaardenzorg …



30 SINT-JOZEF

In het kort

3de graad TSO

SCHOONHEIDSVERZORGING

Wie ben je?
Je hebt een sterke belangstelling 
voor alle aspecten van de 
schoonheidszorgen. Bovendien 
heb je interesse in 
wetenschappelijke vakken. 

•   Je droomt ervan om schoonheidsspecialist te worden.
•   Je leert gelaats-en lichaamsverzorging, make-up, manicure en pedicure.
•   Je zoekt een studierichting die zowel praktisch als theoretisch gericht is.
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Wat leer je in 
Schoonheidsverzorging?
In de derde graad 
Schoonheidsverzorging 
krijg je naast een brede 
algemene vorming ook 
een verdere opleiding tot 
schoonheidsspecialiste. Je werkt 
graag verzorgd en nauwkeurig 
en je bent handig. Je gaat vlot 
met mensen om en wil klanten 
deskundig advies geven. Je 
verdiept je verder in de verzorging 
van gelaat, handen, voeten en 
lichaam en make-up. Je leert 
alles over verzorgingsproducten 
en –materialen en hoe deze 
hygiënisch en veilig te gebruiken. 
Je verwerft hiervoor de nodige 
wetenschappelijke kennis 
van anatomie, cosmetologie 
(samenstelling en werking van 
schoonheidsproducten) en 
apparatuur. Je maakt steeds een 
behandelingsplan op maat van de 
klant. Via praktijk en stage leer je 
ook hoe je klanten kunt adviseren 
rond schoonheidsbehandelingen 
en het gebruik van 
schoonheidsproducten. Zo kun je 
op een correcte, klantvriendelijke 
manier omgaan met je klant 
met aandacht voor zijn / haar 
welbevinden. 

Wat kun je nadien doen?
Deze studierichting is zowel 
gericht op verder studeren 
in het hoger onderwijs als op 
tewerkstelling. Na de derde 
graad kan je direct aan de slag 
als schoonheidsspecialiste of je 
kunt kiezen voor een zevende 
jaar in de richting Esthetische 
lichaamsverzorging (TSO), Grime 
(TSO) of Haarstilist (BSO). 
Ook een professionele 
bachelor in de richting 
Podologie, Voedings- en 
dieetkunde of Wellbeing- en 
vitaliteitsmanagement is 
mogelijk.
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In het kort

3de graad BSO

KANTOOR

•   Ontwikkel je secretariaatsvaardigheden.
•   Oefen het vlot uitvoeren van administratieve en logistieke taken.
•   Verfijn sociale vaardigheden en attitudes.
•   Pas aangeleerde technieken toe op stage.

Wie ben je? 
Je vindt klantgerichtheid en 
sociale vaardigheden belangrijk. 
Je houdt van nauwkeurigheid, 
verantwoordelijkheid en 
zelfstandigheid. Je werkt graag 
met de computer en je vindt talen 
gebruiken leuk. In de toekomst zie 
je een job op een modern kantoor, 
in een magazijn, winkel of contact 
center wel zitten. 

Wat leer je in Kantoor?   
In de richting Kantoor verdiep je je 
in de taken van een administratief 
medewerker. Je leert zelfstandig 
ondersteunende secretariële taken 
uitvoeren zoals het onthaal, het 
bijhouden van een elektronische 
agenda, ondersteuning bieden 
voor interne vergaderingen in de 
onderneming en voor externe 
evenementen, documenten 
opmaken, presentaties maken, 
cijfergegevens verwerken, 
gegevensbanken aanmaken en 
gebruiken. Uiteraard krijg je 
hiervoor een uitgebreide ICT-
vorming. Verder leer je ook 
zelfstandig boekhoudkundige taken 
uitvoeren zoals het verwerken 
van commerciële en financiële 
documenten met een professioneel 
boekhoudpakket. Je krijgt een 
stevige taalkundige vorming 
(Nederlands, Frans en Engels) zodat 
je vlot zakelijk kan communiceren. 
Naast de basismodule volg je 
ook één keuzemodule: logistiek 
medewerker of medewerker 
klantendienst.  In de module 
logistiek leer je goederen ontvangen 
en opslaan in een magazijn, een 
heftruck bedienen, goederen 
verzendklaar maken, ontvangen en 
verzonden goederen registreren in 

de voorraadadministratie.
In de module medewerker 
klantendienst leer je de taken 
van een medewerker op de 
klantendienst uitvoeren. Je voert 
gesprekken met klanten via de 
telefoon, mail of chat terwijl je 
meteen ook zelfstandig de gegevens 
van het gesprek bewaart in een 
database.
Bedrijfsbezoeken, projecten, 
gastsprekers en activiteiten op 
de werkvloer ondersteunen het 
leerproces. Tijdens de stages krijg 
je de kans om al je vaardigheden 
en attitudes op de werkvloer in te 
oefenen en te verfijnen. 
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Wat kun je nadien doen? 
Na het zesde jaar kun je aan de 
slag als administratief medewerker 
en naargelang de keuzemodule 
als logistiek medewerker of als 
medewerker op een klantendienst.
Je kunt ook kiezen voor een zevende 
specialisatiejaar Business Support. 
Wanneer je dit jaar succesvol 
beëindigt, krijg je het diploma 
secundair onderwijs. 
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In het kort

3de graad BSO

MODEREALISATIE & -VERKOOP

•   Een praktijkgerichte opleiding voor de modebewuste en creatieve jongere, zowel voor 
meisjes als voor jongens.

•   Na deze opleiding heb je uitstekende perspectieven om zelfstandig en professioneel te 
werken in de mode- en verkoopbranche.

Wie ben je? 
Je houdt van mode. Je bent handig, 
creatief en taalvaardig. Je hebt zin 
voor initiatief en werkt graag in 
team. 

Wat leer je in Moderealisatie & 
-verkoop?
Deze praktijkgerichte opleiding die 
je voorbereidt op de arbeidswereld, 
is een logisch vervolg op de tweede 
graad Moderealisatie & -presentatie. 
In het vijfde jaar maak je voor het 
eerst kennis met het werkplekleren, 
een goede voorbereiding op de 
stages in het 6de en 7de jaar.
Met de basiskennis van de tweede 
graad realiseer je modieuze 
collecties met aandacht voor de 
afwerkingstechnieken in functie 
van het retoucheren. Je leert 
stijlvolle combinaties etaleren en 
presenteren. Verkooptechnieken 
kennen voor jou geen geheimen 
meer. Je leert de verschillende 
facetten van de verkoop kennen 
zoals een verkoopgesprek, 
klantenkennis, administratie, 
kassabeheer, visual merchandising. 
Je leert eveneens met de nieuwste 
technologie patronen omvormen op 
schaal.
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Wat kun je nadien doen? 
Tijdens de laatste twee jaar heb je 
alle competenties verworven om als 
volwaardig verkoper / verkoopster 
in een kledingzaak te functioneren. 
De opleiding biedt uitstekende 
perspectieven om zelfstandig en 
professioneel te werken in de mode- 
en verkoopsector. Na het zesde jaar 
kan je een getuigschrift behalen, 
het 7de specialisatiejaar leidt tot 
een diploma. Het behalen van het 
diploma na het 7de jaar opent ook 
de weg naar een verdere opleiding.
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In het kort

3de graad BSO

VERZORGING

•   Praktijkgerichte opleiding die je voorbereidt op een baan in de zorgsector. 
•   De kennis en vaardigheden die je opgebouwd hebt in de tweede graad worden in de derde 

graad uitgebreid en toegepast tijdens de stages.

Wie ben je? 
Als je kiest voor verzorging, dan 
betekent dit dat je graag met 
mensen omgaat, dat je wil mee 
verantwoordelijk zijn voor de 
opvoeding van kinderen of voor de 
begeleiding van bejaarden. Je staat 
open om praktische handelingen 
met bejaarden en kinderen te 
leren uitvoeren zoals koken, de was 
doen, een bed opmaken, voorlezen, 
knutselen, animeren… 
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Wat leer je in Verzorging?
In het vijfde en zesde jaar worden 
technieken aangeleerd om totaalzorg 
te kunnen bieden aan de jonge en 
oudere zorgvrager in niet-complexe 
situaties.
Vier weken les worden afgewisseld 
met twee weken stage. Op die 
manier is er een afwisseling tussen 
het aanleren van theoretische 
kennis vanuit de lessen en het 
aanleren van vaardigheden vanuit 
projecten, praktijklessen en de 
stages. De leerlingen worden 
intensief voorbereid als polyvalent 
verzorgenden. 

Wat kun je nadien doen? 
Na het zesde jaar krijg je 
een studiegetuigschrift voor 
tewerkstelling als verzorgende. 
Je kan starten met het 7de 
specialisatiejaar Kinderzorg/
Kinderbegeleider of Zorgkundige. 
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In het kort

3de graad BSO

HAARZORG

•  Je droomt ervan om in een kapsalon te werken.
•   Je wil leren knippen, brushen, kleuren en permanenten.
•   Je leert liefst door te doen en theorie ligt je minder.

Wie ben je? 
Je bent creatief en je bent vaardig 
met je handen. Het liefst ben je 
steeds actief bezig. Je hebt gevoel 
voor mooie dingen en je vindt 
het fijn om er zelf  verzorgd uit 
te zien. Je interesseert je voor 
nieuwe modetrends en trendy 
kapsels. Je bent sociaal, je gaat 
graag met mensen om en houdt 
ervan om hen advies te geven. 

Wat leer je in Haarzorg?
In de derde graad Haarzorg 
specialiseer je je verder in heren- 
en dameskappen. Je leert alle 
facetten van het kappersberoep 
kennen. Je ontwikkelt sociale en 
communicatieve vaardigheden 
om zo de wens van de klant 
na te gaan. Je maakt bij 
elke haarbehandeling een 
behandelingsplan op. Je verwerft 
inzicht in de chemische werking 
van producten en de effecten 
ervan op het haar. 
Door praktijkervaring op 
school en via stages oefen je 
verschillende technieken in 
(wassen, knippen, watergolf, 
permanent, kleuren, brushing …) 
bij dames, heren en kinderen. Je 
creëert kapsels in verschillende 
vormen en kleuren en ontdekt 
hoe je hierbij creatief te werk kan 
gaan. 
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Je leert hygiënisch, ergonomisch, 
veilig en kwaliteitsgericht werken.
Verder leer je nadenken bij het 
uitvoeren van je opdrachten, 
stuurt tussenin bij en leer je 
uit je werkpunten. Je leert 
zowel individueel als in team 
opdrachten uitvoeren, hier een 
plan van aanpak voor uit te 
werken en dit indien nodig aan te 
passen. Zo leer je het eigen leren 
mee in handen nemen. Daarnaast 
werken we aan de vorming van 
de leerlingen door hen te leren 
reflecteren.

 

Wat kun je nadien doen?
Na het zesde jaar kun je kiezen 
voor een zevende specialisatiejaar 
Haarstilist. Wanneer je dit 
zevende jaar succesvol beëindigt, 
krijg je het diploma secundair 
onderwijs. 
Je kunt ook aan de slag als 
kapper in een kapsalon of in 
de verkoop (kappersbranche) 
als vertegenwoordiger bij een 
firma van haarproducten, als 
demonstrateur of als verkoper in 
groothandel van haarproducten.
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CONTACTGEGEVENS

SINT-JOZEF

Ingang
Ieperstraat 9

8400 Oostende

T 059 80 24 23
sjo@petrusenpaulus.be

sjo.petrusenpaulus.be

De school bevindt zich 
in het centrum van de 
stad dichtbij de bushaltes 
van het stadhuis en het 
gerechtshof en op 10 min.
wandelen van het 
trein- en tramstation.
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