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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
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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
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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
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Kantoor

Moderealistie &
Verkoop

Verzorging

Haarzorg

S

Business Support

Moderealisatie &
Trendstudie

SINT-JOZEF

Kinderzorg

Zorgkundige

Haarstillist
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Specialisatiejaar

BUSINESS SUPPORT

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.
Wat leer je in Business Support?
Tijdens dit specialisatiejaar doe je
vooral veel praktijkervaring op en
word je steeds beter in het uitvoeren
van de administratieve taken van een
modern bedrijf. Ook specialiseer je je
verder in verkooptechnieken. Na dit
jaar heeft de e-commerce voor jou
geen geheimen meer.
Er is een sterke focus op het verder
ontwikkelen van ICT-vaardigheden
die je later kunt toepassen in
een bedrijf. Je leert een webshop
ontwikkelen en gebruiken, foto’s
bewerken …
Via de oefenfirma doe je heel wat
praktijkervaring op. Je leert er
werken in team, vergadertechnieken
toepassen, memo’s bijhouden …
De goederen- en geldstromen in
de oefenfirma 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. Je leert
al doende jouw administratieve en
commerciële taken uitvoeren. De
aangeleerde leerstof wordt steeds
toegepast in de oefenfirma.
Via stages leer je het bedrijfsleven
van binnenuit kennen en vergroot
je jouw kennis en werkervaring.
Hierdoor krijg je de finesses van de
computer steeds beter onder de
knie en leer je steeds beter zakelijk
communiceren in verschillende
talen.

Wat kun je nadien doen?
Wanneer je het zevende jaar
succesvol beëindigt, krijg je het
diploma secundair onderwijs.
Door het volgen van een Se-n-Se
opleiding verhoog je jouw kans
op tewerkstelling in de sector. Je
kunt ook meteen aan de slag als
polyvalent bediende in een bedrijf.

In het kort
•
•
•
•
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Specialiseer je verder in verkooptechnieken en onthaal van klanten.
Ontwikkel je ICT-vaardigheden.
Vergroot je kennis en werkervaring door het volgen van stages.
Verbeter jouw communicatieve vaardigheden.

SINT-JOZEF

Specialisatiejaar

MODEREALISATIE & TRENDSTUDIE

Wie ben je?
Je houdt van mode. Je bent handig,
creatief en taalvaardig. Je hebt zin
voor initiatief en werkt graag in
team. Het zevende specialisatiejaar
speelt volledig in op de nieuwe
uitdagingen en de gewijzigde aanpak
van de moderne modebedrijven.

Wat leer je in Moderealisatie &
trendstudie?
Het zevende specialisatiejaar is een
logische aansluiting op het zesde
jaar in dezelfde studierichting.
Via commerciële vorming, visual
merchandising en blokstages word
je voorbereid op een tewerkstelling
als mode-verkoop-verantwoordelijke
of afdelingshoofd. Een tewerkstelling
als retoucheuse of mode-assistent is
eveneens mogelijk.
De keuze van de stageplaatsen is
heel gevarieerd. Je loopt stage in een
boetiek, retouchezaak, grootketen,
mercerie- stoffenwinkel. De kennis
die je opdeed in het 5de en 6de
jaar wordt verder uitgediept en
uitgebreid om nadien zelfstandig en
professioneel aan de slag te gaan in
de mode- en verkoopsector.
Wat kun je nadien doen?
Tijdens dit specialisatiejaar heb je
alle competenties verworven om
als volwaardig verkoopster in een
kledingzaak te functioneren of als
retoucheuse aan de slag te gaan.
Je hebt uitstekende perspectieven
om zelfstandig en professioneel
te werken in de mode- en
verkoopbranche.
Het zevende specialisatiejaar leidt
tot een diploma. Dit opent ook de
weg naar een verdere opleiding in
het hoger onderwijs of een Se-n-Sejaar Mode.

In het kort
• Een specialisatiejaar voor de modebewuste en creatieve jongere, zowel voor meisjes als voor
jongens.
• Deze vernieuwde onderwijsrichting biedt uitstekende perspectieven om zelfstandig en
professioneel te werken in de mode- en verkoopbranche.

SINT-JOZEF
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Specialisatiejaar

KINDERZORG

Wie ben je?
Je hebt het zesde jaar verzorging
afgewerkt en behaalde je
getuigschrift als verzorgende.
Je hebt een voorliefde voor de
jongere zorgvrager. Je wil kinderen
verzorgen, instaan voor de opvang
en ondersteunen bij hun opvoeding.
Je bent sociaal, creatief, taalvaardig,
een teamspeler en je bent flexibel.

Wat leer je in Kinderzorg?
In het zevende specialisatiejaar
vervolmaak je je competenties bij
een specifieke doelgroep, nl. de
jongere zorgvrager. Je studeert
af met een diploma secundair
onderwijs kinderbegeleider.
Tijdens je opleiding leer je naast
de verzorging ook alles over het
opvoeden van kinderen. Je reikt
kinderen middelen aan en moedigt
ze aan om zich te ontwikkelen. Je
leert oog hebben voor de behoeften
van het kind en wordt getraind in
pedagogische observatie. Meer
dan een derde van de lestijd loop
je stage in kinderdagverblijven,
de peuterklas of buitenschoolse
kinderopvang (0 tot 12 jaar).
Tijdens je keuzestage kan je je
eigen talenten accentueren en
je voorbereiden op je verdere
toekomst.
Wat kun je nadien doen?
Een specialisatiejaar dat je
voorbereidt op een baan
in de zorgsector met een
rechtstreekse tewerkstelling in een
kinderdagverblijf, kleuterschool,
buitenschoolse opvang of als
onthaalouder. Deze eenjarige
opleiding biedt je eveneens een
basis om verder te studeren, vb.
als bachelor kleuteronderwijs of
verpleegkunde.

In het kort
• Een specialisatiejaar dat je voorbereidt op een baan in de zorgsector met een rechtstreekse
tewerkstelling in een kinderdagverblijf, kleuterschool, buitenschoolse opvang of als
onthaalouder.
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Specialisatiejaar

ZORGKUNDIGE

Wie ben je?
Je hebt het zesde jaar verzorging
afgewerkt en behaalde je
getuigschrift als verzorgende.
Je hebt een voorliefde voor de
oudere zorgvrager.
Je wil bejaarden verzorgen, je
houdt van maaltijden bereiden,
huishoudelijke taken uitvoeren.
Je bent sociaal, taalvaardig, een
teamspeler en houdt van structuur.
Wat leer je in de richting
Zorgkundige?
In het zevende specialisatiejaar
vervolmaak je je competenties om
totaalzorg te kunnen bieden aan een
specifieke doelgroep, nl. de oudere
zorgvrager.
Als zorgkundige kan je alle
verzorgende taken in complexere
situaties aan. Je krijgt inzicht
in de specifieke lichamelijke
aandoeningen en de (dieet-)
voeding van de oudere zorgvrager,
je gaat op een vlotte manier om
met de bejaarden, je oefent in het

zelfstandig werken.
In de thuiszorg ben je een
duizendpoot die de dagelijkse
verzorgende taken uitvoert, eten
klaarmaakt, kleine huishoudelijke
taken uitvoert, boodschappen doet
en helpt bij de gezinsadministratie.
Meer dan een derde van de
lestijd loop je stage in een rust- en
verzorgingstehuis
en in de thuiszorg. Tijdens je
keuzestage kan je je eigen talenten
accentueren en je voorbereiden op
je verdere toekomst.

Wat kun je nadien doen?
Na het zevende specialisatiejaar
behaal je je diploma secundair
onderwijs als zorgkundige Je kan
je onmiddellijk registreren als
zorgkundige zonder daarvoor nog
een extra opleiding te moeten
volgen.
Hiermee kan je aan de slag in rusten verzorgingstehuizen, woon- en
zorgcentra, ziekenhuizen en in de
thuiszorg. Dit specialisatiejaar biedt
je eveneens de kans om verder te
studeren als verpleegkundige.

In het kort
• Een specialisatiejaar dat je voorbereidt op een baan in de zorgsector met een rechtstreekse
tewerkstelling in de thuiszorg, woon- en zorgcentra, rust- en verzorgingstehuizen,
ziekenhuizen.
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Specialisatiejaar

HAARSTILIST

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 leuk uit te zien.
Je interesseert je voor nieuwe
modetrends, een leuk trendy kapsel,
gedurfde combinaties en originele
accessoires … Je bent sociaal: je gaat
graag met mensen om en houdt
ervan om ze een goed gevoel en
zelfvertrouwen te geven door ze er
leuk te laten uitzien
Wat leer je in Haarstilist?
In het zevende jaar Haarstilist leer
je als lid van een team verschillende
taken en functies uit te voeren
in een kapsalon. Je biedt klanten
een professionele service aan. Als
verantwoordelijke organiseer en
coördineer je de werkzaamheden in
het kapsalon.
Als leerling van het zevende jaar krijg
je de ruimte om creatief te werken en
de klant persoonlijk te begeleiden.
Acties rond Sinterklaas, Moederdag,
Kerstmis … maken deel uit van de
dagelijkse praktijk.
Je leert verantwoordelijkheid
nemen voor de verschillende

In het kort

taken en je werkt professioneel en
kwaliteitsgericht. In het didactisch
kapsalon van de school en via
stages krijg je de kans om de nodige
competenties te verwerven en
verder te ontwikkelen.

Wat kun je nadien doen?
Leerlingen die met succes het
zevende jaar beëindigen, krijgen
het diploma secundair onderwijs.
Je kunt je zelfstandig vestigen als
kapper of je kunt werk vinden als
kapper in een kapsalon of in de
verkoop (kappersbranche) zoals
vertegenwoordiger(ster) bij firma
van haarproducten, demonstrateur,
verkoper in groothandel van
haarproducten.

• Bereid je voor op het kappersberoep.
• Kies voor een praktische opleiding.
• Leer de basistechnieken voor dames- en herenkappen toepassen.
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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.

46

SINT-JOZEF

SINT-JOZEF

47

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

