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SINT-JOZEF

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?

SINT-JOZEF
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ONS PEDAGOGISCH PROJECT

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.'
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
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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

SINT-JOZEF
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ONZE STRUCTUUR

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, bijvoorbeeld de taalvakken, op een functionele manier benaderd worden.
Telkens wordt nagegaan op welke manier de theorie kan ingezet of
toegepast worden.

TSO
1ste Leerjaar A

1

2de Leerjaar A

2
3

6

Handel

Boekhouden Informatica

Informaticabeheer

Handel - Talen

Handel

Secretariaat Talen

Toerisme

Sociale & technische
wetenschappen

Bioesthetiek

Sociale &
Gezondheids- &
Schoonheidstechnische
welzijnsverzorging
wetenschappen wetenschappen

SINT-JOZEF

ONZE STRUCTUUR

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.

BSO
1ste Leerjaar B

1

2de Leerjaar B

2

Kantoor -Verkoop

Moderealisatie &
-presentatie

Verzorging - Voeding

Haarzorg

3

Kantoor

Moderealistie &
Verkoop

Verzorging

Haarzorg

S

Business Support

Moderealisatie &
Trendstudie

SINT-JOZEF

Kinderzorg

Zorgkundige

Haarstillist
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2de graad TSO

HANDEL

Wie ben je?
Je werkt graag met data, teksten
en cijfers. Naast je interesse in
bedrijfsadministratie wil je ook graag
een praktische talenkennis opdoen.
In deze wiskundig sterke technische
richting ben je bereid om dagelijks te
studeren.
Wat leer je in Handel?
Je maakt kennis met de begrippen
uit de bedrijfseconomie.
Daarna komen de taken van
de boekhoudafdeling en de
commerciële afdeling aan bod.
Je bestudeert de administratieve
documentenstroom tussen de
verschillende afdelingen van
een bedrijf. Je leert eenvoudige
commerciële en financiële
verrichtingen registreren in een
dubbele boekhouding, eerst
doe je dat manueel daarna op
computer. Je maakt kennis met
de computertoepassingen en
-programma’s die op kantoor en in
een onderneming worden gebruikt.
Ook eenvoudige verkooptechnieken
komen aan bod. Deze worden
later uitgebreid tot marketing- en
verkoopoefeningen.
Je traint je
communicatievaardigheden in het
Nederlands maar ook in het Frans

en het Engels. De onderwerpen zijn
actueel met een maatschappelijke
context en vaak beroepsgericht.
Je wiskundige kennis wordt
uitgebreid. Het vak is een uitdaging
voor je redeneringsvermogen. Toch
blijf je, naast de theorie, ook steeds
de toepassing in de praktijk zien.
Wat kun je nadien doen?
In de derde graad kun je
doorstromen naar
verschillende
richtingen
binnen
het

studiegebied Handel. In de richting
Boekhouden - Informatica krijg je
een sterke basis boekhouden en
toegepaste informatica. Ben je
eerder een ondernemer, dan is de
richting Handel misschien iets voor
jou. In de richting Secretariaat - Talen
verfijn je jouw talenkennis verder.
Ben je sterk ICT-gericht, dan kan je
ook doorstromen naar de richting
Informaticabeheer.

In het kort
•
•
•
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Verken de praktijk van het zakendoen en de technieken van de boekhouding.
Verfijn je kennis van de toegepaste informatica.
Leer vlot communiceren in verschillende talen.

SINT-JOZEF

2de graad TSO

HANDEL - TALEN

Wie ben je?
Je houdt van praktisch en zakelijk
taalgebruik en je wil je verder
verdiepen in de vier vaardigheden in
het taalonderwijs: lezen, schrijven,
luisteren en spreken. Gevarieerd
secretariaatswerk spreekt je aan.
Je hecht daarbij belang aan de
contacten binnen en buiten het
bedrijf of organisatie. Je kan een
flexibele houding ten opzichte
van een wisselend takenpakket
aannemen. Verder leg je ook
gemakkelijk contacten en werk je
graag samen.
Wat leer je in Handel -Talen?
Je bestudeert de documenten
van een handelsonderneming.
Eenvoudige commerciële en
financiële verrichtingen leer je eerst
manueel registreren in een dubbele
boekhouding en daarna doe je dat
op de computer. Je bestudeert de
administratieve documentenstroom
tussen de verschillende afdelingen
van een bedrijf. Je leert eenvoudige
verkooptechnieken aan en maakt
kennis met marketingbegrippen. Je
oefent de computertoepassingen en
-programma’s in die op kantoor en in
een onderneming worden gebruikt.
Je oefent voortdurend op het
vlot communiceren, zowel

schriftelijk als mondeling. Je traint
je communicatievaardigheden in
het Nederlands maar ook in het
Frans, het Engels en het Duits. De
onderwerpen zijn actueel met een
maatschappelijke context en vaak
beroepsgericht. Je taalvaardigheid
en interesse voor talen zijn in deze
richting erg belangrijk.

Wat kun je nadien doen?
In de derde graad kun je kiezen voor
het taalgerichte Secretariaat - Talen.
Wil je je in een taalgerichte vorming
verder toespitsen op de toeristische
sector, dan is de richting Toerisme
iets voor jou. Liggen je interesses
meer bij het ondernemen, dan kun je
de richting Handel volgen.

In het kort
• Ontwikkel jouw taalvaardigheid.
• Verdiep je in administratie en secretariaatswerk.
• Werk zelf toepassingen uit op de computer.

SINT-JOZEF
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2de graad TSO

SOCIALE & TECHNISCHE WETENSCHAPPEN

Wie ben je?
Je hebt een brede interesse
voor alles wat met mens en
maatschappij te maken heeft. Je
bent wetenschappelijk aangelegd,
sociaal voelend en creatief. Je bent
verantwoordelijk en je kan goed
zelfstandig werken.
Wat leer je in Sociale & technische
wetenschappen?
Je verkent de wisselwerking tussen
de mens en zijn omgeving. Je hebt
ook aandacht voor jouw positie
daarin. Je krijgt een brede vorming
op sociaal en wetenschappelijk vlak
vanuit natuurwetenschappen en
sociale wetenschappen.
In het vak integrale opdrachten
ontwikkel je een aantal belangrijke
competenties: onderzoeken,
maaltijden of activiteiten
organiseren, mondeling presenteren
en jouw eigen studieloopbaan in
handen nemen. Dit doe je door
steeds aan de slag te gaan rond een
thema. Zo ontdek je in het thema
‘Planeet Zee’ wat strandjutten
precies inhoudt. Je verwerkt zelf de
onderzoeksresultaten na het
strandjutten. In een kookworkshop
werk je met ingrediënten uit de
Noordzee. Je gaat creatief aan de
slag met diepzeekunst. En doorheen

het hele thema leer je zelf jouw
taken plannen, samenwerken,
reflecteren over wat je gedaan
hebt …

Wat kun je nadien doen?
In de derde graad kun je
doorstromen naar verschillende
richtingen binnen het studiegebied
Personenzorg. In de derde
graad Sociale en technische
wetenschappen ga je jouw kennis
en vaardigheden in de vakken
natuurwetenschappen, sociale
wetenschappen en integrale
opdrachten verder verfijnen. In
de derde graad Gezondheids- en
welzijnswetenschappen krijg je ook
een stevige wetenschappelijke basis.
Daarnaast maak je er al kennis met
het beroepenveld door de stages in
de zorgsector.

In het kort
• Verdiep je in de mens en zijn omgeving.
• Leer de wereld op een wetenschappelijk manier te benaderen.
• Ontwikkel je presentatie- en organisatievaardigheden.
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2de graad TSO

BIO-ESTHETIEK

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

Wat leer je in Bio-esthetiek?
In de tweede graad Bio-esthetiek
krijg je een combinatie van
theorie en praktijk die zorgt
voor een grondige opleiding tot
schoonheidsspecialist. Je werkt graag
verzorgd en nauwkeurig en bent
handig, je gaat graag met mensen
om.

Je leert de kneepjes van gelaats-,
hand- en voetverzorging, make-up
en aspecten van haarverzorging.
Je leert de nodige vaardigheden
aan via oefeningen op elkaar en
op model. Deze vaardigheden
worden ondersteund door de nodige
kennis van toegepaste anatomie
en natuurwetenschappen. Je
verwerft kennis van materialen,
producten en apparaten en je leert
er veilig en hygiënisch mee omgaan.
Verder leer je ook jouw sociale
vaardigheden verder verfijnen. Naast
die sterke wetenschappelijk basis
en praktische vaardigheden in de
schoonheidszorgen, krijg je ook een
brede algemene basis.
Wat kun je nadien doen?
Na de tweede graad Bioesthetiek is de derde graad
Schoonheidsverzorging een
logische keuze. Dankzij de brede
algemene vorming en de sterke
wetenschappelijke componenten
kan je ook nog doorstromen
naar Gezondheids- en
Welzijnswetenschappen of
naar Sociale en technische
wetenschappen. Daarnaast is een
overstap naar de derde graad BSO,
Haarzorg, Mode of Verzorging
mogelijk.

In het kort
• Je droomt ervan om schoonheidsspecialist te worden.
• Je leert gelaatsverzorging, make-up, manicure en pedicure.
• Je zoekt een studierichting die zowel praktisch als theoretisch gericht is.

SINT-JOZEF
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2de graad BSO

KANTOOR - VERKOOP

Wie ben je?
Je vindt nauwkeurigheid,
verantwoordelijkheid,
zelfstandigheid, klantgerichtheid
en sociale vaardigheden belangrijk.
Je werkt graag met de computer
en je vindt talen studeren leuk. In
de toekomst zie je een job op een
modern kantoor, in een winkel of
contact center wel zitten.
Wat leer je in Kantoor - Verkoop?
In deze richting maak je kennis met
de wereld van administratie. Je
leert er telefoneren, post en mails
behandelen, tienvingerblind typen,
handelsdocumenten verwerken en
klasseren, facturen verwerken in de
boekhouding … Het is dus belangrijk
dat je ook vlot met een computer
leert werken voor de invoer en
opmaak van teksten, cijfers en
adresgegevens of voor de aanmaak
en opmaak van eenvoudige
presentaties en het aanpassen van
multimediaal materiaal.
Je leert ook de retailsector kennen.
Je leert goederen in ontvangst
nemen, verkoopklaar maken
voor de winkel, presenteren in
schappen, klanten onthalen en
informeren, telefoneren, eenvoudige
inpaktechnieken. Daarnaast
ontwikkel je de basisvaardigheden

In het kort

voor een vlotte communicatie in
het Nederlands, Frans en Engels. Je
leert courante handelsdocumenten
nakijken, invullen en opstellen;
de principes van het dubbel
boekhouden toepassen en het
bestuderen van de goederen- en
documentenstroom.
Je leert op een zeer praktijkgerichte
manier werken onder begeleiding in
een kantoorklas, in een winkelklas en
in een echte winkel buiten de school.

In het vierde jaar krijg je de kans
om die vaardigheden en attitudes
in de realiteit in te oefenen en
verfijnen tijdens de praktijklessen op
verplaatsing.
Wat kun je nadien doen?
Na de tweede graad stroom je
door naar de richting Kantoor
waar je een keuze maakt uit de
modules Klantendienst of Logistiek
medewerker.

• Kijk mee achter de schermen van de verkoopsector.
• Verdiep je in de administratie binnen een bedrijf.
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2de graad BSO

MODEREALISATIE & -PRESENTATIE

Wie ben je?
Je houdt van mode. Je bent handig,
creatief en taalvaardig. Je hebt zin
voor initiatief en je werkt graag in
team.
Wat leer je in Moderealisatie &
-presentatie?
Om te starten in de 2de graad
moet je nog geen specifieke
voorkennis hebben. Je leert er de

basisvaardigheden. Je start in het
derde jaar met een praktijkgerichte
opleiding waarin de “total look”
belangrijk is.
De opleiding die je krijgt is
gericht op mode, esthetiek en
productontwikkeling in al zijn
facetten. Gaande van ontwerp
via realisatie naar presentatie tot
distributie. Er is niet alleen aandacht
voor het maken van eenvoudige

kledingstukken, maar ook interieur
en decoratie, verkoopvaardigheden
en presentatietechnieken staan op
het programma.
Je leert de basisapparatuur en
-technieken gebruiken om te snijden,
te stikken en te strijken.
Je volgt de modetrends, je
leert stijlen herkennen en
kleurencombinaties aanvoelen.
Wat kun je nadien doen?
Deze opleiding krijgt een logisch
vervolg in de derde graad
Moderealisatie en -verkoop en
biedt uitstekende perspectieven
om zelfstandig en professioneel
te werken in de mode- en
verkoopsector.

In het kort
• Praktijkgerichte opleiding voor de modebewuste en creatieve jongere, zowel voor meisjes als
voor jongens.
• Je leert niet alleen kledingstukken maken, ook communicatie / presentatie / lifestyle bereiden
je voor op de arbeidswereld.

SINT-JOZEF
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2de graad BSO

VOEDING - VERZORGING

Wie ben je?
Je houdt van mensen, in het
bijzonder van kinderen en ouderen.
Je wil voor hen zorgen en hen
verzorgen. Je hebt een groot
inlevingsvermogen. Je werkt graag
in de keuken. Je bent creatief en
taalvaardig. Een toekomst in de
zorgsector is jouw droom.

Wat kun je nadien doen?
Na de tweede graad VoedingVerzorging kan je in de derde graad
Verzorging of Organisatiehulp
starten. In het 5de en 6de jaar loop
je stage bij de jonge en oudere
zorgvrager. In het specialisatiejaar
maak je een keuze.

Wat leer je in Voeding - Verzorging?
Je start in het derde jaar met een
praktijkgerichte opleiding die je
voorbereidt op een job in de zorgsector. Kwaliteitsvol handelen is heel
belangrijk. Dat betekent dat je niet
alleen punten krijgt op kennis en
vaardigheden maar ook op houding,
enthousiasme en inzet.
Je wordt geleidelijk aan voorbereid
op de zorgsector door maandelijkse
inleefdagen.
In het derde jaar werk je samen met
verschillende klasgroepen. In het
vierde jaar werk je met gezonde volwassenen en kinderen uit verschillende organisaties in de nabije omgeving van de school bv. ziekenzorg,
dienstencentra, kleuterscholen…
Op deze manier bouw je kennis en
vaardigheden op die dan in de derde
graad worden uitgebreid en toegepast tijdens de stages.

In het kort
• Praktijkgerichte opleiding die je voorbereidt op een baan in de zorgsector.
• In de tweede graad bouw je kennis en vaardigheden op om die in de derde graad uit te
breiden en toe te passen tijdens de stages.
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2de graad BSO

HAARZORG

Wie ben je?
Je bent creatief en vaardig met je
handen. Je bent graag 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.

In het kort

Wat leer je in Haarzorg?
De opleiding Haarzorg is een
praktische opleiding. In de tweede
graad leer je het haar wassen en
verzorgen, basissnitten uitvoeren,
het haar vorm geven en kleuren.
Je verwerft handigheid in het maken
van kapsels en je leert veilig omgaan
met apparaten, producten en
materialen. De basisvaardigheden
worden eerst aangeleerd op
oefenhoofden, later op modellen.
Zo raak je al doende vertrouwd met
haarproducten en technieken. Ook je
gelaat verzorgen en manicure komen
aan bod.
Een techniek leer je onder meer door
een werkmodel te volgen al dan

niet ondersteund door een filmpje.
Ook overleg met je klasgenoten en
je leraren is onmisbaar voor een
succesvol resultaat.
Je oefent in je opleiding om klanten
op een vriendelijke manier te
onthalen en begeleiden. Verder
leer je nadenken bij het uitvoeren
van je opdrachten en durf je zelf te
reflecteren.
Wat kun je nadien doen?
Na de tweede graad Haarzorg volgt
de derde graad Haarzorg. Daarna
kan je een zevende specialisatiejaar
Haarstilist volgen.

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

SINT-JOZEF
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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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SINT-JOZEF / Alfons Pieterslaan 21 / 8400 Oostende
059 80 24 23 / sjo@petrusenpaulus.be
sjo.petrusenpaulus.be

