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Welkom
Beste leerling
Geachte ouders

Als school vinden we het belangrijk om jou aan te zetten tot 
creatief denken, om je met plezier te laten leren.  Dat doen we 
door samen te werken aan jouw leervaardigheden, je sociale 
vaardigheden en natuurlijk ook aan jouw richtingsspecifieke 
competenties.  In Sint-Jozef word je voorbereid op hoger 
onderwijs of op de arbeidsmarkt via een brede waaier van 
richtingen in de studiegebieden Economie & organisatie en 
Maatschappij & Welzijn.

In deze brochure stellen we onze richtingen graag aan je voor. Je 
vindt er zeker een richting die aansluit bij jouw talenten en je zo 
kan laten groeien tot wie je wil zijn. 
Snuister dus eens in deze brochure, op onze website en op onze 
Facebookpagina. Maak een afspraak voor een bezoek aan onze 
school. We gaan samen met jou in gesprek om te kijken wat jou 
het best zou liggen. We beantwoorden graag je vragen en stellen 
met plezier onze school aan je voor. 
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In ons pedagogisch project kan je lezen hoe we 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@SJO.

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 groeien 
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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.
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Kiezen

Vanaf het derde jaar kies je voor een richting in één bepaalde 
finaliteit.  Kies je voor een richting met een dubbele finaliteit 
(D/A), dan kies je voor een theoretisch-praktische richting die 
jou voorbereidt op hoger onderwijs (een professionele bachelor 
of een HBO5-opleiding) én op de arbeidsmarkt.  Als je kiest voor 
een richting met de finaliteit arbeidsmarkt (A), dan bereid je je in 
een praktische richting voor op tewerkstelling of op een HBO5-
vervolgopleiding. 

In SJO bieden we een brede waaier studierichtingen aan binnen 
de domeinen Economie & organisatie en Maatschappij & welzijn.  
Je vindt er vast een richting die bij jou past!
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Organisatie & logistiek (A)

Wie ben je?
In de toekomst zie jij een job in een modern 
kantoor, in een winkel of in een magazijn 
wel zitten. Je vindt nauwkeurigheid, 
verantwoordelijkheid, 
klantgerichtheid en sociale 
vaardigheden erg belangrijk.

Wat leer je in Organisatie 
& logistiek?
De richting Organisatie 
& logistiek is een praktische 
richting die jou inzicht doet 
verwerven in de werking van ondernemingen. Je ontwikkelt 
competenties in onthaal-, verkoop- en logistieke activiteiten.  Je 
scherpt ook je communicatieve en sociale vaardigheden verder 
aan om zo op een professionele manier te communiceren 
met bezoekers en klanten. Daarnaast verwerf je ook heel wat 
digitale competenties om binnen de bedrijfsgerichte vorming de 
goederen-, documenten- en informatiestroom te verwerken.  

ECONOMIE & ORGANISATIE
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Wat kun je nadien doen?
In de derde graad kun 
je jouw competenties 
als winkelverkoper of 
administratief medewerker 
verder ontwikkelen in de 
richting Onthaal, organisatie 

& sales. 

ECONOMIE & ORGANISATIE

Organisatie & logistiek* 32 32

Vak
Jaar

3 4

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Frans 3 3

Engels 3 3

Project algemene vakken 9 9

LAB algemene of artistieke vorming 1 1

Organisatie en logistiek 12 12

 

* Deze lessentabel is onder voorbehoud.  
  Bekijk onze website voor de meest recente lessentabellen.
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Bedrijf & organisatie (D/A)

Wie ben je?
Jouw zakelijke ingesteldheid zorgt ervoor 
dat je graag werkt met cijfers en data.  Je 
wil jouw interesse in algemene economie 
en bedrijfswetenschappen verder 
verdiepen in deze theoretisch-
praktische studierichting. 

Wat leer je in Bedrijf & 
organisatie?
In de richting Bedrijf & 
organisatie kies je voor een 
brede algemene vorming die wordt 
aangevuld met heel wat theoretisch-praktische kennis uit het 
studiegebied Economie & organisatie.
In het vak bedrijfseconomie bekijk je de relatie tussen consument 
en producent in de economische wereld.  Je verkent er de 
organisatie van ondernemersactiviteiten. Je maakt kennis met 
het boekhoudkundig en financieel beheer van een organisatie.  
Je krijgt een commerciële vorming en je maakt kennis met 
aspecten van logistiek en transport.

ECONOMIE & ORGANISATIE
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Wat kun je nadien doen?
In de derde graad kan je je verder verdiepen in verschillende 
aspecten van de bedrijfseconomie.  In de richting 
Bedrijfsorganisatie werk je jouw boekhoudkundige vaardigheden 
verder uit.  In de richting Commerciële organisatie kan je jouw 
commerciële vaardigheden verder aanscherpen.  

ECONOMIE & ORGANISATIE

Bedrijf & organisatie* 32 32

Vak
Jaar

3 4

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Nederlands 4 4

Frans 3 3

Engels 3 3

Wiskunde 3 3

Natuurwetenschappen 2 1

Aardrijkskunde 1 1

Geschiedenis 1 1

MEAV 1 -

LAB algemene of artistieke vorming 2 3

Bedrijfseconomie 8 9

* Deze lessentabel is onder voorbehoud.  
  Bekijk onze website voor de meest recente lessentabellen.
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Taal & communicatie (D/A)

Wie ben je?
Je bent gebeten door taal en communicatie.  
Je wil beter leren communiceren in het 
Nederlands, Duits, Engels en Frans. 
Je streeft ernaar om jouw 
communicatievaardigheden 
verder aan te scherpen. 

Wat leer je in Taal & 
communicatie?
In de richting Taal & 
communicatie leer je 
doeltreffend communiceren in een 
brede waaier aan contexten en dit in verschillende talen.  Je 
ontdekt hoe je bewust kan omgaan met communicatiemiddelen 
en media. Je reflecteert over je eigen communicatiestijl en die 
van anderen.  Je volgt de nieuwe trends op vlak van media. Je 
leert communicatieprojecten voorbereiden en ondersteunen in 
het vak Public relations. 

ECONOMIE & ORGANISATIE
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Wat kun je nadien doen?
Na Taal & communicatie kies je in de derde graad voor de richting 
Taal & communicatie waar je jouw talenten als communicator 
verder ontwikkelt.  Of je kiest voor de richting Toerisme waar je 
jouw talenkennis en communicatieve vaardigheden leert inzetten 
in een toeristische context. 

ECONOMIE & ORGANISATIE

Taal & communicatie* 32 32

Vak
Jaar

3 4

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Nederlands 5 5

Frans 4 4

Engels 3 3

Duits 1 2

Wiskunde 3 3

Natuurwetenschappen 2 1

Aardrijkskunde 1 1

Geschiedenis 1 1

MEAV 1 -

LAB algemene of artistieke vorming 2 3

Public relations 5 5

* Deze lessentabel is onder voorbehoud.  
  Bekijk onze website voor de meest recente lessentabellen.
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Zorg & welzijn (A)

Wie ben je?
Je bent een zorgzaam persoon die ervan houdt 
om met andere mensen contact te maken. 
Je hebt een groot inlevingsvermogen.  In de 
toekomst wil je een job uitoefenen 
waarin je anderen kan helpen.

Wat leer je in Zorg & 
welzijn?
In deze praktische opleiding 
besteed je vooral aandacht aan 
de mens in zijn thuiscontext.  Je oefent 
vaak en veel op sociale en communicatieve vaardigheden om 
inzicht te krijgen in intermenselijke verhoudingen.  In de tweede 
graad ligt de focus vooral op de gezonde mens in een diverse 
samenleving.  Je leert ook hoe je goed zorg draagt voor jezelf. 
Je verwerft een basisinzicht in de anatomie en de fysiologie. Je 
wordt ondergedompeld in de indirecte zorg (bv. maaltijdzorg, 
interieurzorg…) en maakt ook kennis met directe zorg. 

MAATSCHAPPIJ & WELZIJN
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Wat kun je nadien doen?
In de derde graad kun je je 
verder specialiseren in de 
richting Verzorging waar 
volop ingezet wordt op het 
verwerven van de nodige 
beroepskwalificaties.  Via een 
specialisatiejaar kan je jouw 
opleiding voor kinderbegeleider 
of zorgkundige voltooien.

MAATSCHAPPIJ & WELZIJN

Zorg & welzijn* 32 32

Vak
Jaar

3 4

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Frans 1 1

Engels 1 1

Project algemene vakken 8 8

LAB algemene of artistieke vorming 1 1

Zorg en welzijn 17 17

* Deze lessentabel is onder voorbehoud.  
  Bekijk onze website voor de meest recente lessentabellen.
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Maatschappij & welzijn (D/A)

Wie ben je?
Je hebt een brede interesse voor alles wat 
met mens en maatschappij te maken heeft.  
Je bent wetenschappelijk aangelegd, 
communicatief en zorgzaam.

Wat leer je in 
Maatschappij & welzijn?
In de richting Maatschappij 
& welzijn ontwikkel je een 
wetenschappelijke basis rond 
gezondheidsbevordering, ontwikkelingspsychologie, fysiologie 
en anatomie.  Je leert er over de mens en zijn plaats in de 
samenleving.  Ook je communicatieve vaardigheden worden 
aangescherpt.  Zo leer je om als persoon, in verbinding met 
anderen, aan onze diverse samenleving participeren.  Je ontdekt 
hoe je kinderen, jongeren en volwassenen kan begeleiden, 
verzorgen en ondersteunen. 

MAATSCHAPPIJ & WELZIJN
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Wat kun je nadien doen?
In de derde graad kan je verder studeren in de richting 
Gezondheidszorg of in de richting Opvoeding en begeleiding.  
Beide richtingen bieden je een stevige basis voor een 
vervolgopleiding  of tewerkstelling in de sociale sector.

MAATSCHAPPIJ & WELZIJN

Maatschappij & welzijn* 32 32

Vak
Jaar

3 4

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Nederlands 4 4

Frans 2 2

Engels 2 2

Wiskunde 3 3

Natuurwetenschappen 2 1

Aardrijkskunde 1 1

Geschiedenis 1 1

MEAV 1 -

LAB algemene of artistieke vorming 2 2

Maatsschappij en welzijn 10 12

* Deze lessentabel is onder voorbehoud.  
  Bekijk onze website voor de meest recente lessentabellen.
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Haar- & 
schoonheidsverzorging (A)
Wie ben je?
Je houdt van beauty en trendy kapsels. Je 
bent sociaal, je gaat graag met mensen om 
en houdt ervan om hen advies te geven.  Je 
vindt het fijn om er zelf verzorgd uit 
te zien en om ook anderen te 
laten stralen.

Wat leer je in Haar- & 
schoonheidsverzorging?
Haar- & schoonheidsverzorging is 
een praktische richting.  Je verwerft de 
basiscompetenties uit zowel haar- als schoonheidsverzorging.  Je 
verkent de nodige anatomische en fysiologische inzichten om de 
technische vaardigheden in de haar- en schoonheidsverzorging 
kwaliteitsvol uit te voeren.  Je maakt kennis met trends en 
evoluties in de sector.  Daarnaast besteed je ruim aandacht aan 
sociale en communicatieve vaardigheden. 

MAATSCHAPPIJ & WELZIJN
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Wat kun je nadien doen?
In de derde graad maak 
je een keuze.  Je bereidt je 
voor op het kappersberoep 
in de richting Haarzorg of je 
werkt aan een toekomst als 
schoonheidsspecialist in de 
richting Schoonheidsverzorging. 

MAATSCHAPPIJ & WELZIJN

Haar- & schoonheidsverzorging* 32 32

Vak
Jaar

3 4

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Frans 2 2

Engels 1 1

Project algemene vakken 8 8

LAB algemene of artistieke vorming 1 1

Haar- en schoonheidsverzorging 16 16

* Deze lessentabel is onder voorbehoud.  
  Bekijk onze website voor de meest recente lessentabellen.
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Moderealisatie & 
textielverzorging (A)
Wie ben je?
Je houdt van mode. Je experimenteert graag 
met verschillende stijlen en volgt de nieuwste 
trends.  Je bent creatief en handig. 

Wat leer je in Moderealisatie 
& textielverzorging?
In de richting Moderealisatie & 
textielverzorging verwerf je alle technische 
vaardigheden om zelf werkstukken te maken in verschillende 
materialen. Je zet ook de eerste stappen voor het uitvoeren van 
retouches. 
Je bestudeert mode en trends vanuit de actualiteit. Je leert 
het grote aanbod van stijlen en artikelen kennen en je leert om 
ermee om te gaan in verschillende presentaties.  Je maakt kennis 
met verschillende winkelconcepten en e-commerce.

MAATSCHAPPIJ & WELZIJN
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Wat kun je nadien doen?
In de derde graad kun je je in de 
richting Moderealisatie verder 
voorbereiden op een job als 
retouche-medewerker, verkoper 
in een kledingzaak …  

MAATSCHAPPIJ & WELZIJN

Moderealisatie & 
textielverzorging* 32 32

Vak
Jaar

3 4

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Frans 2 2

Engels 1 1

Project algemene vakken 8 8

LAB algemene of artistieke vorming 1 1

Mode 16 16

* Deze lessentabel is onder voorbehoud.  
  Bekijk onze website voor de meest recente lessentabellen.
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Wellness & lifestyle (D/A)

Wie ben je?
Je hebt een sterke interesse voor wellness 
en lifestyle en het effect ervan op onze 
gezondheid.  Je wil je verdiepen in de 
schoonheidszorgen.  Bovendien heb je 
een sterke wetenschappelijke 
belangstelling. 

Wat leer je in 
Wellness & lifestyle?
Naast een brede algemene 
vorming zal je je in deze richting 
verdiepen in het thema welbevinden 
als motor van levenskwaliteit. In verschillende richtingsspecifieke 
vakken leer je zorg dragen voor de gezondheid en het 
welbevinden van de mens, ontwikkel je technische vaardigheden 
binnen de wellness- en lifestylesector en leer je in verbinding met 
anderen participeren aan een diverse samenleving.
Je verdiept je in de ontwikkeling van de mens tijdens de 
verschillende levensfasen.  Ook werk je aan je relationele en 
communicatieve vaardigheden. Je scherpt je wetenschappelijke 
kennis bij in de studie van de anatomie en fysiologie van de mens. 

MAATSCHAPPIJ & WELZIJN
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Wat kun je nadien doen?
In de derde graad kan je je verder specialiseren in de 
richting Wellness & schoonheid.  Hier bereid je je voor op een 
vervolgopleiding binnen deze sector of op tewerkstelling als 
schoonheidsspecialist-adviseur. 

MAATSCHAPPIJ & WELZIJN

Wellness & lifestyle* 32 32

Vak
Jaar

3 4

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Nederlands 4 4

Frans 2 2

Engels 2 2

Wiskunde 3 3

Natuurwetenschappen 2 1

Aardrijkskunde 1 1

Geschiedenis 1 1

MEAV 1 -

LAB algemene of artistieke vorming 2 2

Wellness 10 12

* Deze lessentabel is onder voorbehoud.  
  Bekijk onze website voor de meest recente lessentabellen.
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LEERLING@SJO

Eerste schooldag
Tijdens jouw eerste dag op 
onze school willen we er 
vooral voor zorgen dat jij 
je welkom voelt op onze 
school.  Je klassenleraar 
zorg er samen met 
alle leraren, opvoeders 
en directie voor dat 
jouw eerste schooldag 
vlot verloopt. Tijdens 
de voormiddag 
maak je kennis met 
jouw klasgenoten.  Je 
klassenleraar maakt je 
wegwijs op onze school: 
je ontdekt in welke lokalen 
je les volgt, waar je ‘s middags 
kan eten ...

Dagindeling
Leerlingen van de eerste en tweede graad starten iets vroeger 
met de lessen.  Zo geniet iedereen van een rustige start van de 
dag, want de leerlingen van de derde graad starten iets later. 

Tijdens de pauzes zorgen we ervoor dat je even kan ontspannen. 
Op de speelplaats kan je genieten van de zon aan onze 
picknicktafels, je kan er ook voetballen als je het liever wat 
actiever maakt. In onze ontspanningsruimte, de Undergroud, kan 
je samen met je vrienden pingpong spelen, tafelvoetballen of één 
van onze gezelschapsspelen ontdekken.
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Zorg
We vinden zorg voor leerlingen heel belangrijk. Soms heb je het 
even moeilijk, lukt het niet om op een goede manier les te volgen, 
heb je extra ondersteuning nodig bij het studeren of bij het 
maken van een juiste studiekeuze.  Onze leraren, klassenleraren, 
zorgcoördinatoren en directie staan voor je klaar.  Samen gaan 
we op zoek naar de juiste aanpak, oplossing of ondersteuning. 
We vertrekken daarbij vanuit onze brede basiszorg voor alle 
leerlingen. Daarnaast kijken we, samen met jou, hoe we je verder 
kunnen helpen of ondersteunen. 

Projecten en uitstappen
Samen groeien doen we 
natuurlijk niet enkel op school. 
Via verschillende projecten, 
uitstappen en stages leren we 
ook buiten de schoolmuren.
Tijdens onze sportdagen leren 
alle leerlingen elkaar beter 
kennen.  Via sport en spel 
worden ze uitgedaagd, leren ze 
met elkaar omgaan en geven 
we hen enkele belangrijke 
waarden mee.
Op de mondiale dag vieren we 
de diversiteit op onze school: 
workshops Afrikaanse kapsels, 
didgeridoo, Surinaams koken, 
Latijns-Amerikaanse dans...
En daarnaast zijn er natuurlijk 
nog tal van activiteiten: onze 
projectdagen, het filmfestival, de 
poëziewedstrijd, de eindejaarsuitsap 
en nog zo veel meer...
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RICHTINGEN MET DUBBELE FINALITEIT
Kies je voor een richting met een dubbele finaliteit (D/A), dan kies 
je voor een richting die jou voorbereid op hoger onderwijs én op de 
arbeidsmarkt.  
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* Specialisatiejaar

RICHTINGEN MET FINALITEIT ARBEIDSMARKT
Als je kiest voor een richting met de finaliteit arbeidsmarkt (A), 
dan  bereid je je voor op tewerkstelling. 
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WIL JE MEER WETEN?

Neem een kijkje op onze website!

sjo.petrusenpaulus.be


