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secundair na secundair
De opleidingen secundair na secundair zijn éénjarige opleidingen waarin
je competenties leert, nodig voor een bepaald beroep. Ze zijn zo dus ideaal
als voorbereiding op de arbeidsmarkt of bieden je een opstapje naar een opleiding in
het hoger onderwijs. Door hun flexibele instapmogelijkheden zijn deze opleidingen een
troef als je je snel wil heroriënteren.
Instapdatum: 1 september - 1 februari
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Toelatingsvoorwaarden
Het is niet langer nodig een diploma secundair onderwijs op zak te hebben om in te
stappen in het secundair-na-secundair (Se-n-Se). Wanneer je niet over dit diploma
beschikt, beslist de klassenraad op basis van een toelatingsproef of je mag starten
met het Se-n-Se. In die toelatingsproef wordt o.a. gepeild naar je motivatie, kennis,
vaardigheden en attitudes waarover je moet beschikken om met succes in te stappen
in de gekozen richting. Beschik je wel over een diploma secundair onderwijs, dan kan je
uiteraard rechtstreeks instappen in het Se-n-Se.
Uitzonderingen:
Apotheekassistent: beschikken over een diploma secundair onderwijs is een voorwaarde
om de beroepstitel van farmaceutisch-technisch assistent aan te vragen.
Dentaaltechnieken en suprastructuren
Contactologie-optometrie
Dit zijn specialisatiejaren. Instap is daarom alleen mogelijk na de derde graad in hetzelfde
studiegebied of na een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad op basis van
elders verworven competenties.
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Iedereen competent
ONZE SCHOOL MAAKT ER WERK VAN!
Het Vesaliusinstituut, school voor mens, welzijn en wetenschappen, heeft een
duidelijk profiel. Alle opleidingen leiden tot onmiddellijke tewerkstelling of verder
studeren in de wetenschappelijke, verzorgende, verpleegkundige, para
medische,
sociale of opvoedende sector. Werken met en voor mensen staat in onze Se-n-Se
richtingen centraal!
Wat je later ook kiest, je zal in het Vesaliusinstituut in een warme, democratische plek
opgroeien en studeren. De focus ligt op het vakinhoudelijke, maar ook op je welzijn.
Directie en personeelsleden zijn ervan overtuigd dat de opvoedende taak minstens
even belangrijk is als de onderwijzende. We willen je doeltreffend ondersteunen
om als leerling en als mens je verantwoordelijkheid op te nemen en te groeien
in vrijheid en zelfstandigheid. Hierbij ligt de nadruk op 3 pijlers: het maken van
duidelijke afspraken, preventie en ondersteuning. Een goed uitgebouwde
leerlingenbegeleiding werkt preventief op samen leren samenleven. Bovendien
zorgen we ervoor dat je duidelijk weet bij wie je terecht kan bij eventuele problemen.
Het Vesaliusinstituut betrekt het hele schoolteam bij haar GOK-werking (gelijke
onderwijskansen). Iedereen heeft recht op optimale leer- en ontwikkelingskansen en daarom wordt bij ons elke jongere doeltreffend begeleid en ondersteund.
Welbevinden van leerlingen, studenten én personeel vinden wij belangrijk!
De pedagogisch-didactische aanpak van onze leerkrachten is kwalitatief hoogstaand,
eigentijds, gevarieerd en vakoverschrijdend. “Begeleid zelfstandig leren” is hierbij
het basisprincipe om tot zelfrealisatie te komen. In ons openleercentrum vind je de
nodige technologische ondersteuning en is er ook steeds een leerkracht aanwezig om
je te coachen. In het Vesaliusinstituut staan de ontwikkeling van competenties en
leerwinst centraal. Dit betekent dat we heel erg focussen op functionele kennis,
op vaardigheden en het ontwikkelen van professioneel en sociaal belangrijke
attitudes. Remediëren en differentiëren zijn bij ons geen holle begrippen. Indien
nodig kan de leerling beroep doen op een leercoach.

6

De leercoach ondersteunt je indien je bij het studeren moeilijkheden ondervindt die niet
door je leerkracht kunnen worden opgelost. Bij leerproblemen wordt er samen met de
leercoach een handelingsplan opgesteld, waardoor het leren wordt aangepast aan jouw
noden.
In het Vesaliusinstituut leer je in zinvolle contexten. We proberen zoveel mogelijk te
kijken waar we het geleerde kunnen ervaren of toepassen aansluitend bij je leefwereld.
De muren tussen de school en de maatschappij worden gesloopt. Vanuit interesses,
actualiteit en maatschappelijke thema’s groei je in kritisch denken, in creatief zijn en in
empathisch omgaan. Op die manier leren we je keuzes maken.
Vesalius zet in op zinvolle stages in diverse settings en op werkplekleren. De zeer
nauwe samenwerking met de mentoren op de werkvloer, garanderen een goede
voorbereiding op de arbeidsmarkt of verdere studies.
Ook een modern internaat maakt deel uit van de school, wat voor leerlingen die niet
in de buurt van de school wonen het studeren in Oostende vergemakkelijkt. We hebben
immers heel wat vrij unieke studierichtingen.
Voel je je geroepen, vertrouw dan op Vesalius en …
word wat je wil.

Guy Ghysels, directeur
Dirk Degraeuwe, directeur
Katy Van der Mispel, adjunct-directeur
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Animator in de ouderenzorg
Se-n-Se TSO

De animator voor bejaarden speelt een belangrijke rol in het aanbieden van zinvolle
vrijetijdsbesteding aan senioren in woon- en zorgcentra en dagverzorgingscentra. Om te
kunnen aansluiten bij de belevingswereld en de behoeften van deze doelgroep heb je een
grondige kennis nodig van de ouderenproblematiek alsook van de verschillende vormen
van vrijetijdsbesteding.
Daarnaast moet je goed kunnen plannen en coördineren. Ook inlevend zijn, correct en
respectvol kunnen communiceren met de ouderen, hun sociaal netwerk en het team
van de instelling, wordt van jou verwacht. Binnen de verschillende vakken wordt zoveel
mogelijk praktijkgericht onderwijs gegeven. Ook de stage neemt een aanzienlijk deel van
je opleiding in beslag en wordt georganiseerd in blokken van meerdere weken. Er wordt
jou de mogelijkheid geboden deze stage te lopen in de eigen woonomgeving.
Competenties van een animator
• Aanbieden en begeleiden van activiteiten
• Ondersteunen van de individuële cliënt
• Ondersteuning bieden aan de cliënt in de dagelijkse zorg binnen de context
van de activiteiten
• Als teamlid fungeren in een organisatie
• Het sociaal netwerk van de cliënt betrekken
• Opbouw van eigen deskundigheid als animator
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AO
- LESSENTABEL AO

Nederlands 		

2u

toegepaste informatica 		

2

expressie 		

6

animatieve technieken			
begeleidingstechnieken			
opvoedkunde 		

5

communicatieve technieken			
agogische technieken			
beroepsorganisatie			
levenslooppsychologie			
verzorging 		

1

stages opvoedkunde / expressie 		

16
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Apotheekassistent
Se-n-Se TSO

De

Se-n-Se

richting

Apotheekassistent

is

een

wetenschappelijk-technische

studierichting, met paramedische aspecten. Als je kiest voor deze studierichting heb je
een uitgesproken interesse voor wetenschappen in het algemeen en voor de medische
wereld in het bijzonder. Vooral praktische toepassingen van wetenschappelijk onderzoek
en laboratoriumwerk boeit jou. Je hebt een goed ontwikkelde fijne motoriek, je bent
nauwgezet en vaardig in communicatie. Met dit diploma kan je onmiddellijk aan het
werk in een officina of in een ziekenhuisapotheek, of als bediende in een groothandel
voor geneesmiddelen of in een tarificatiedienst. Je loopt 10 weken stage. Dit gebeurt
voornamelijk in een privéapotheek, maar gedurende een aantal weken loop je ook stage
in een ziekenhuisapotheek.
Competenties van
een apotheekassistent
• Voorschriften lezen,
registreren en uitvoeren
• Magistrale bereidingen uitvoeren
• Communicatie met anderen
in de beroepscontext
• OTC-verkoop
(voorschriftvrije verkoop)
• Administratie en
logistiek verzorgen
• Kwaliteitsontwikkeling
(deskundigheid en
professionalisering)
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AP
- LESSENTABEL AP

communicatie en voorlichting 		

1u

medische zorgverlening 		

1

toegepaste biologie 		

2

toegepaste chemie 		

2

toegepaste fysica 		

1

apotheek 		

15

parafarmacie (cosmetologie en kwaliteitszorg)

2		

farmacognosie (medische plantkunde)

1		

farmacologie (geneesmiddelenleer)

2		

labo

8		

toxicologie

1		

wetgeving, deontologie en prijsbepaling

1		

stage apotheek 		

11
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Dentaaltechnieken en suprastructuren
Se-n-Se TSO

Als leerling in de richting Tandtechnieken heb je er alle belang bij ook het (zevende)
specialisatiejaar Dentaaltechnieken en suprastructuren te volgen. Daar alleen leer je
bepaalde technieken beheersen en ben je dus beter gewapend om in het beroep te
stappen. Bovendien is het specialisatiejaar een noodzakelijke voorwaarde om je eventueel
later (na meer vervolmaking en met meer ervaring) als zelfstandig beroepsuitoefenaar
te vestigen.
CAD/CAM technieken is de grootste stap voorwaarts in de tandheelkunde en de
tandtechnieken van het laatste decennium. De veelheid aan toepassingen en toekomstige
mogelijkheden hebben ons er toe doen besluiten om dergelijk systeem aan te schaffen in
het Vesaliusinstituut in Oostende. Zo kan je als leerling van het 6de jaar Tandtechnieken
en het 7de jaar Dentaaltechnieken en suprastructuren vertrouwd geraken met deze
allerlaatste technieken, zoals Nobel biocare optimet, Ceramill, Renishaw. Je krijgt
eveneens de kans om via cursussen andere systemen aan te leren.
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DS
- LESSENTABEL DS

Duits 		

2u

tandtechnieken 		

8

/

orthodontie

1			

Gerber prothese

2		

prothese met verankering

2			

Implantaten en CAD/CAM

3		

praktijk tandtechniek 		

8

verdieping en verbreding 		

4

stage tandtechniek 		

12

De leerlingen lopen stage op maandag en dinsdag in een tandtechnisch labo.
Wij zoeken een stageplaats in de streek waar je woont.
Je mag ook zelf een stageplaats voorstellen.
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Internaatswerking
Se-n-Se TSO

Deze opleiding omvat essentieel het werken met grote groepen jongeren in een
studiegericht milieu. Het is een opleiding tot opvoeder in een internaat voor leerlingen
van het lager en secundair onderwijs. Naar tewerkstelling toe biedt de opleiding heel
wat mogelijkheden in de regio en binnen de scholengroep: in de streek zijn immers
heel wat zeeklassen, vakantieverblijven en internaten (voor leerlingen met of zonder een
beperking) die een beroep doen op interne opvoeders.
17u les
De inhouden worden probleemgericht aangeboden zodat de linken met de praktijk
duidelijk blijven. Geen kennis om de kennis, steeds in functie van de praktijk.
Thema’s :
Communicatie, levenslooppsychologie, observeren, studiebegeleiding, individueel
begeleiden, pedagogisch begeleiden, omgaan met moeilijk gedrag, activiteiten, sport
activiteiten, werken met groepen, woon– en leefklimaat, team, sociaal netwerk, werk
veldverkenning.
16u stage
2 periodes van 8 weken afwisselend in internaat en buitenschoolse kinderopvang
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Competenties van een internaatsopvoeder
• OPBOUW VAN EIGEN DESKUNDIGHEID
De begeleider is bereid zijn eigen handelen in vraag te stellen en op de hoogte te
blijven van nieuwe ontwikkelingen in het werkveld, zodat zijn handelen steeds verder
evolueert en hij zijn visie op het gehele opvoeding- en begeleidingsproces kan bijsturen.
• RUIMTE GEVEN EN ONDERSTEUNEN VAN DE INDIVIDUELE CLIËNT
De begeleider biedt vanuit openheid en alertheid en geëngageerde interesse de
nodige ondersteuning aan de cliënten en hun netwerk zodat hun levenskwaliteit wordt
bevorderd. Als begeleider informeer je je ook voldoende over cliënten en hun context
bij intake en je ondersteunt de cliënt in de opvolging van de begeleiding.
• ONDERSTEUNEN VAN DE CLIËNT BINNEN HET GROEPSGEBEUREN
Je begeleidt de groep op die manier zodat je zoveel mogelijk rekening houdt met de
specifieke behoeften en eigenheid van elk individu.
• AANBIEDEN EN BEGELEIDEN VAN ACTIVITEITEN
De begeleider begeleidt zijn cliënten in de studie- en vrijetijdsbesteding zodat zijn
talenten ontwikkelen.
• ONDERSTEUNEN VAN DE LICHAMELIJKE ZORG
De begeleider ondersteunt op een respectvolle manier de cliënt zodat de
zelfredzaamheid optimaal wordt gestimuleerd.
• ALS TEAMLID FUNGEREN IN EEN ORGANISATIE
De begeleider werkt constructief samen binnen een multidisciplinair team in een
organisatie en met derden in de pedagogische sector. Op die manier draagt de
begeleider bij tot de goede sfeer en werking van de dienst.
• HET HUISHOUDEN RUNNEN
De begeleider runt het huishouden veilig en hygiënisch. Er wordt op een ergonomische
en milieubewuste manier gewerkt.
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ASO
humane wetenschappen
moderne talen - wetenschappen
wiskunde - wetenschappen

optiektechnieken
orthopedische technieken
tandtechnieken

SCHOOLJAAR 2022-2023:

voor een beschrijving van ons eerste, tweede, derde en vierde jaar zie Word wat je wil vanaf het eerste jaar.

3DE GRAAD
(5de en 6de jaar)

farmaceutisch-technisch
assistent
laborant chemie
optie
wiskunde

optie
wetenschappen

techniek - wetenschappen
optie
wiskunde

optie
wetenschappen

gezondheids- en
welzijnswetenschappen
jeugd- en
gehandicaptenzorg

organisatiehulp logistiek assistent
verzorging
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HOGER BEROEPSONDERWIJS
- EU niveau 5 -

SE-N-SE / 7de SPECIALISATIE BSO

optiektechnieken
orthopedische instrumenten
dentaaltechnieken en suprastructuren

apotheekassistent

medico-sociale administratie
tandartsassistent
animator in de ouderenzorg
internaatswerking
leefgroepenwerking

organisatie-assistentie

HBO-5
VERPLEEGKUNDE

kinderzorg
thuis- en bejaardenzorg
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Leefgroepenwerking
Se-n-Se TSO

De benaming ‘leefgroepenwerking’ verwijst naar het begeleiden van een leefgroep als
essentiële taak van een opvoeder-begeleider. Dit begeleiden omvat een gedifferentieerd
takenpakket dat door een team wordt uitgevoerd.
Het betreft het begeleiden en opvoeden van kinderen en jongeren die in een
problematische opvoedingssituatie terecht gekomen zijn of begeleiden van kinderen,
jongeren en volwassenen met een beperking.
17u les
De inhouden worden probleemgericht aangeboden zodat de linken met de praktijk
duidelijk blijven. Geen kennis om de kennis, steeds in functie van de praktijk.
Thema’s :
Communicatie, levenslooppsychologie, observeren, orthoagogische vraagstelling,
emancipatorisch handelen, sociaal emotioneel begeleiden, pedagogisch begeleiden,
omgaan met moeilijk gedrag, activiteiten, sportactiviteiten, werken met groepen, woon–
en leefklimaat, team, sociaal netwerk, werkveldverkenning.
16u stage
2 periodes van 8 weken afwisselend in een diverse setting: MPI, nursingtehuis,
dagcentra, begeleid wonen,….

18

LW
LW

/

Competenties van een leefgroepwerker
• OPBOUW VAN EIGEN DESKUNDIGHEID
De begeleider is bereid zijn eigen handelen in vraag te stellen en op de hoogte te
blijven van nieuwe ontwikkelingen in het werkveld, zodat zijn handelen steeds verder
evolueert en hij zijn visie op het gehele opvoedings- en begeleidingsproces kan
bijsturen.
• RUIMTE GEVEN EN ONDERSTEUNEN VAN DE INDIVIDUELE CLIËNT
De begeleider biedt vanuit een emancipatorische grondhouding de nodige
ondersteuning aan de cliënten en hun netwerk zodat hun levenskwaliteit wordt
bevorderd.
Als begeleider informeer je je ook voldoende over cliënten en hun context bij intake en
je ondersteunt de cliënt ook in de opvolging van de zorg.
• ONDERSTEUNEN VAN DE CLIËNT BINNEN HET GROEPSGEBEUREN
Je begeleidt de groep op die manier zodat je zoveel mogelijk rekening houdt met de
specifieke behoeften en eigenheid van elk individu.
• AANBIEDEN EN BEGELEIDEN VAN ACTIVITEITEN
De begeleider begeleidt zijn cliënten in de dag- en vrijetijdsbesteding zodat zijn dag op
een voor hem zinvolle en waardige manier wordt ingevuld naar zijn mogelijkheden en
behoeften.
• ONDERSTEUNEN VAN DE LICHAMELIJKE ZORG
De begeleider ondersteunt op een respectvolle manier de cliënt zodat de
zelfredzaamheid optimaal wordt gestimuleerd.
• ALS TEAMLID FUNGEREN IN EEN ORGANISATIE
De begeleider werkt constructief samen binnen een multidisciplinair team in een
organisatie en met derden in een orthoagogische sector. Op die manier draagt de
begeleider bij tot de goede sfeer en werking van de dienst.
• HET HUISHOUDEN RUNNEN
De begeleider runt het huishouden veilig en hygiënisch. Er wordt op een ergonomische
en milieubewuste manier gewerkt .
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Medico-sociale administratie
Se-n-Se TSO

Als medico-sociaal administratief bediende sta je in voor de dagdagelijkse administratie
in ziekenhuizen, woon- en zorgcentra, huisartsenpraktijken, mutualiteiten, psychiatrische
instellingen, hulpcentra, CLB, MPI’s, OCMW’s enz.
Door het aanleren en inoefenen van sociale en communicatieve vaardigheden in
verschillende talen én door de praktijkgerichte vorming ben je bovendien de ideale
persoon om de relatie tussen zorgvrager en zorgverstrekker in goede banen te leiden.
Stage:
Er zijn 2 blokstages van in totaal 10 weken. Je loopt stage op diverse administratieve
diensten o.a. onthaal, boekhouding, secretariaat, personeelsdienst, administratie
apotheek. In principe loop je stage op twee verschillende plaatsen.
Competenties van een medico-sociaal administratief bediende
• Omgaan met cliënten en anderen binnen de beroepssituatie
• Planning, organisatie en logistieke steun
• Administratie opvolgen
• Opbouw van eigen deskundigheid
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ME
- LESSENTABEL ME

sociale en communicatieve vaardigheden			
Engels 		

3u

Frans 		

3

Nederlands 		

3

praktijkgerichte vorming			
kantoortechnieken 		

6

toegepaste informatica 		

3

toegepaste psychologie 		

2

bedrijfsstage 		

10

seminaries 		

2
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Optiektechnieken
Se-n-Se TSO

De basisvorming Optiektechnieken van het 5de en 6de jaar kan je vervolledigen met een
Se-n-Se en 7de jaar Optiektechnieken. Gedurende dit jaar worden enkele aspecten
van het beroep opticien verder uitgediept. Je wordt ook verder voorbereid op de
beroepsuitoefening in al zijn facetten. Bovendien is deze Se-n-Se richting een vereiste
om erkend te worden door het RIZIV, wat nodig is als je je als zelfstandige wil vestigen.
In dit jaar leer je de klant begeleiden in zijn of haar zoektocht naar een geschikt hulpmiddel.
De toolbox van een opticien bevat immers meer dan brillen alleen. Je leert er heel wat
over contactlenzen en hulpmiddelen voor slechtzienden.
In de les kleur- en stijladvies leer je de kneepjes van het vak om voor elk gezicht een
prachtig montuur te selecteren. Combineer dit met de sociale vaardigheden die je
aangeleerd krijgt in de les toegepaste psychologie, en je verkoopgesprek is gegarandeerd
een succes.
Ondertussen zijn sociale media en websites niet meer weg te denken uit de optieksector.
Tijdens de les marketing leer je hoe je een aantrekkelijke uitstraling creëert voor je
optiekzaak. Ben je van plan om je als zelfstandige te vestigen, dan bereidt een basiskennis
bedrijfsbeheer je hier prima op voor.
Door middel van stages kan je deze vaardigheden ten volle exploreren en ontwikkelen in
de werkelijke optiekwereld. De stage wordt georganiseerd als 2 blokken van 5 weken.
Tijdens de lesweken is het aantal uur les vermenigvuldigd met 1,5.
Bijzondere toelatingsvoorwaarden:
voor het 7de jaar Optiektechnieken moet men eerst het 5de en 6de jaar
Optiektechnieken gevolgd hebben.
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7 OP
- LESSENTABEL OP

Low Vision 		

3u

Toegepaste psychologie 		

3

Optometrie 		

3

Contactologie 		

3

Kleur en stijl 		

2

Bedrijfsbeheer 		

2

Marketing 		

3

Pathologie optiek 		

2

Stage 		

10

De stage wordt georganiseerd als 10 weken blokstage.
Tijdens de lesweken is het aantal uur les vermenigvuldigd met 1,5.
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Tandartsassistent
Se-n-Se TSO

De tandartsassistent is de schakel tussen de tandarts en de patiënt. Waar de medische
‘tandheelkundige’ handelingen tot de deskundigheid van de tandarts behoren, kan de
assistent de tandarts assisteren aan de stoel en taken uitvoeren op administratief,
logistiek of informatief vlak. De assistent is zowel de rechterhand van de tandarts als de
steun en toeverlaat van de patiënten.
Eenvoudig gezegd of gezongen,
“Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistente”
De leerling tandartsassistentie loopt 10 volledige weken stage, 5 weken per semester.
Er is geen bijzondere voorkennis nodig om deze opleiding te volgen. Iedereen start van
nul, men hoeft geen richting uit de gezondheidszorg gevolgd te hebben om deze studie
aan te vatten.
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TA
- LESSENTABEL TA

toegepaste psychologie 		

3u

toegepaste informatica 		

2

kantoortechnieken 		

1

toegepaste biologie 		

2

tandartsassistentie 		

14

toegepaste chemie 			
medische zorgverlening 			
prothese 			
4-handed-dentistry 			
tandheelkundige kennis 			
gezondheidsvoorlichting 			
wetgeving en deontologie 			
stage 		
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HBO-5
Hoger Beroepsonderwijs
Verpleegkunde
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HBO-5 Verpleegkunde (graduaat)
Het beroep van verpleegkundige spreekt je aan?

Begrijpelijk: het is een boeiend, sociaal beroep, met de klemtoon op zorg,
verantwoordelijkheid, handigheid en inzicht.
In de opleiding ‘HBO-5 verpleegkunde’ behaal je na drie jaar studie het ‘diploma van
gegradueerd verpleegkundige’. Een groot voordeel is dat je deze studie kan aanvangen
met om het even welke vooropleiding.
Het accent ligt op de beroepspraktijk, waarbij de zorgvrager steeds centraal staat.
Omdat stages de helft van de studietijd innemen, kiezen we onze stageoorden met veel
zorg uit. Bij het plannen van je stage houden we rekening met je keuze, je woonplaats, je
mobiliteit e.d. Op stage sta je er niet alleen voor! Je wordt er door deskundige mentoren
(verpleegkundigen van de afdeling) en leerkrachten begeleid.
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HBO-5 Verpleegkunde
initiatie
verpleegkunde
ZORGKUNDIGE
verpleegkundige
basiszorg

oriëntatie algemene
gezondheidszorg

oriëntatie ouderenzorg
en geestelijke gezondheidszorg

toegepaste
verpleegkunde

Diploma in de verpleegkunde.

Meer weten? Vraag de afzonderlijke brochure Verpleegkunde!
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Bezoek de school virtueel!

Of snuif de sfeer op online:

www.facebook.com/Vesaliusinstituut

www.instagram.com/vesaliusinstituutbe
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WWW.VESALIUSINSTITUUT.BE
Leffingestraat 1, 8400 Oostende
(GPS: kruising Edith Cavellstraat)
tel. 059 70 68 70 • info@vesaliusinstituut.be
www.vesaliusinstituut.be
Internaat-aan-Zee
tel 059 70 54 47 • 0495 57 10 92
fax 059 56 17 13 • info@internaat-aan-zee.be
www.internaat-aan-zee.be

1ste graad
A-stroom Spectrum
8 Maatschappij en welzijn
8 Moderne talen en wetenschappen
B-stroom Prisma
8 Maatschappij en welzijn
8 STEM-technieken - decoratie
2de graad
Doorstroom
8 Humane Wetenschappen
8 Maatschappij en
welzijnswetenschappen
8 Natuurwetenschappen
8 Biotechnologische
STEM-wetenschappen
Dubbele finaliteit
8 Maatschappij en welzijn
8 Biotechnieken
Arbeidsmarktgericht
8 (goesting voor zorg)
Zorg en welzijn

3de graad
ASO 8 Humane wetenschappen
8 Moderne talen wetenschappen
8 W iskunde - wetenschappen
BSO 8 Organisatiehulp/Logistiek
assistent
8 Verzorging
TSO 8 Laborant chemie
8 Farmaceutisch-technisch
assistent (Apotheekassistent)
8 Gezondheids- en
welzijnswetenschappen
8 Jeugd- en gehandicaptenzorg
8 Optiektechnieken
8 Orthopedische technieken
8 Tandtechnieken
8 Techniek-wetenschappen
BSO 7de jaar
8 Kinderzorg
8 Organisatie-assistentie
8 Thuis- en bejaardenzorg
Secundair-na-secundair (Se-n-Se)
8 8 afstudeerrichtingen
Verpleegkunde HBO5
8 Hogere beroepsopleiding 3 jaar

Verantwoordelijke uitgever Dirk Degraeuwe • april 2022

