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Beste ouder, beste leerling

Bedankt voor je interesse in Sint-Carolus. 

Met deze brochure informeren we je graag over ons studie-aanbod. 
Onze school biedt een ruim aanbod van eerste t.e.m. zevende jaren 
en hoger beroepsonderwijs verpleegkunde. 

Carolus is een school die kwaliteitsvol onderwijs biedt. Daarvan 
getuigen de hoge slaagcijfers van onze oud-leerlingen in het hoger 
onderwijs en de zeer goede naam die wij genieten in het werkveld. 

Neem zeker ook een kijkje op onze website (www.sint-carolus.be) 
waar je aanvullende informatie terugvindt en de sfeer van onze school 
kan opsnuiven.

Twijfel je nog over een studierichting of heb je bijkomende vragen? 
Aarzel niet om contact op te nemen met ons. Wij helpen je graag 
verder.

We hopen je weldra te mogen verwelkomen in onze school!
 

De directie

Editie: April 2020

“Jouw tAlenten centrAAl”

Welkom
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voor de eerste graad met 
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eerste jaar

Milieuvriend
elijke 

school

onthaalweek eerste 
jaar
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Aandacht voor het welbevinden van 
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lockers voor de leerlingen
co-teaching in 1b

Onze trOeven

ouderraad

leerlingenraad

Participatie

huiswerkklas

begeleid 
studietraject

Zorg

bijlessen

18
Wist je dat je op Sint-Carolus keuze hebt 
uit  18 richtingen in de derde graad?

Wist je dat je na een opleiding in Sint-
Carolus hoge slaagkansen hebt in het hoger 
onderwijs alsook zeer gegeerd bent op de 
arbeidsmarkt?

startdagen

Inzetten op attitudevorming

Waarom kiezen voor S
int-Carolus?

Waarom kiezen voor S
int-Carolus?

schooltoneel met dans

middagactiviteiten

Talentontw
ikkeling

sport na school (sVs)

spotlight (vrij podium) met 

individuele begeleiding
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Maatschappij en welzijn

eerste leerjaar a

SteM-wetenschappen

Voor leerlingen die starten in de eerste graad op 1 september 2020
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d
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Schoolstructuur
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Legende
finaliteit doorstroom: Deze studierichtingen bereiden je voor om een opleiding te volgen aan een hogeschool of 
een universitaire opleiding die aansluit bij je studierichting van het secundair onderwijs.d
finaliteit doorstroom en arbeidsmarktgericht: Deze studierichtingen bereiden je voor om te starten op de 
arbeidsmarkt of een opleiding binnen dit domein te volgen aan een hogeschool.d&a
finaliteit arbeidsmarktgericht: Deze studierichtingen bereiden je voor om te starten op de arbeidsmarkt. a
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Opvoedingsproject

Zit je in de put, heb je iets ergs meegemaakt, vlotten de relaties thuis of op school 
niet goed... Kortom, zit je met een probleem waar je alleen niet uit geraakt, zelfs 
niet met de hulp van vrienden of vriendinnen of met de hulp van de klascoach, dan 
kan je terecht bij de zorgleerkracht. Er is ruimte voor een babbel, een gesprek, het 
opstarten van verdere begeleiding en advies.

zorgleerkracht

leerbegeleiding
Het team van leerbegeleiding helpt je graag met het organiseren en plannen van je 
schoolwerk, kortom met alles rond leren en studeren. 
Leerlingen met leerproblemen en hun ouders kunnen bij de leerbegeleiders terecht 
om afspraken te maken over de wijze waarop hun problemen opgevolgd kunnen /
moeten worden.  Zij overleggen met de leerkrachten en de externe begeleiders op 
welke wijze rekening kan gehouden worden met het leerprobleem. 

vlinderleerkracht
In overleg met de vakleerkracht wordt beslist om een leerling gedurende een 
bepaalde periode bij te werken. De vlinderleerkracht ondersteunt de leerlingen 
om de achterstand weg te werken.

zorgteam

Sint-Carolus kleurt je talent
enthousiaste en gemotiveerde leerkrachten
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preventie en ondersteuning
vlot naar de arbeidsmarkt of het hoger onderwijs

sociaal-geëngageerd
elkaar w
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je thuis voelen

zelfstandig leren leren
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positieve aanpak om je te motiveren
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eerste graad
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Op onze school bieden we heel wat richtingen aan binnen het 
domein Maatschappij en Welzijn. Ontdek verder in deze brochure 
meer informatie over: 

Gezondheids- en welzijnswetenschappen
Jeugd- en gehandicaptenzorg
Kinderzorg
Leefgroepenwerking
Logistiek assistent in voeding en zorg (Organisatie-assistentie)
Logistiek medewerker in voeding en zorg (Organisatiehulp)
Sociale en technische wetenschappen
Thuis- en bejaardenzorg / Zorgkundige
Verzorging
HBO5 Verpleegkunde

domein Maatschappij en Welzi jn

B-stroom

A-stroom

Ontdekkingsmodules
Klascoaching en FLEX

Basisopties 2A - 2B
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Lessentabel

Basispakket: 1A 2A
Godsdienst 2 2
Mens & samenleving 2 -
Geschiedenis 1 2
Aardrijkskunde 2 1
Natuurwetenschappen 2 1
Techniek 2 2
Wiskunde 4 4
Nederlands 4 4
Frans 3 3
Engels 1 2
LO 2 2
Muziek 1 1

Beeld 1 1

Keuze van de school 5 7
Klascoaching 1 1
FLEX: verdieping en remediëring in Frans/wisk/Ned + ICT 2 1
Ontdekkingsmodules 2 -
Keuze uit basisopties 
- Maatschappij en welzijn 
- STEM-wetenschappen

- 5

totaal 32 32

a-stroom

1A wordt een ontdekkingstocht. 

De basisvorming omvat een stevige brok wetenschappen, talen (Frans en Engels), 
wiskunde en techniek. We willen samen met jou, je sterktes en je talenten elke dag 
meer in de verf zetten en inkleuren. Je wordt uitgedaagd om onze maatschappij in al 
zijn facetten te leren kennen en jouw sociale competenties brengen we in kaart.  

Het vak Mens & samenleving zal je blik op de wereld alleen maar vergroten. We 
scherpen je creativiteit aan via verschillende vakken. Doorheen de wetenschappelijke  
en technische vakken proberen we te achterhalen of er een STEM-wetenschapper in 
jou aanwezig is. 

We werken vanuit je sterktes, de lat voor jou net hoog genoeg leggen is 
ons streefdoel. Je kan rekenen op de ondersteuning van een enthousiast 
leerkrachtenteam.

Algemeen

Toelatingsvoorwaarden
Je bent welkom in 1A als je het getuigschrift basisonderwijs hebt behaald.
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Lessentabel
Basispakket 1B 2B
Godsdienst 2 2

Mavo 3 2
Natuur en ruimte 3 1
Techniek 4 2
Wiskunde 4 3
Nederlands 4 3
Frans 2 1
Engels 1 2
LO 2 2
Muziek 1 1
Beeld 1 1

Keuze van de school 5 12
Klascoaching 1 1

FLEX: Verdieping en remediëring in wisk/Ned + 
ICT 2 1

Ontdekkingsmodules 2 -
Basisoptie 1

- Maatschappij en welzijn met accent voeding - 10
Basisoptie 2

- Maatschappij en welzijn met accent zorg - 10
Basisoptie 3

- Maatschappij en welzijn + Sport - 5 + 5

Totaal 32 32

B-stroom

In 1B mag je ontdekken en onderzoeken. Je verwerft je kennis vooral via concrete 
toepassingen en mag tijdens alle lessen proefondervindelijk aan de slag. Onze leerkrachten 
zijn voortdurend op zoek naar innovatieve vormen van lesgeven om ervoor te zorgen 
dat jij op jouw niveau wordt uitgedaagd en bijgespijkerd. Zij zullen je leren jezelf en je 
mogelijkheden in te schatten. 

Voor alle vakken proberen we te werken vanuit je sterktes, de lat voor jou net hoog 
genoeg leggen is ons streefdoel. Je kan rekenen op de ondersteuning van een enthousiast 
leerkrachtenteam. Voor heel wat vakken werken onze leerkrachten in co-teaching, je krijgt 
dus vaak de luxe van 2 leerkrachten voor 1 klas.

Algemeen

Toelatingsvoorwaarden
Je bent welkom in 1B als je nog geen getuigschrift basisonderwijs hebt behaald. Ook als je  
uiterlijk op 31 december 2020 de leeftijd van 12 jaar hebt bereikt en het basisonderwijs niet 
hebt beëindigd ben je welkom in 1B.  
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Ontdekkingsmodules
Je bent welkom in het eerste jaar, 

wij maken tijd voor onthaal!

We maken tijd voor een zachte overgang van het 
basisonderwijs naar het secundair onderwijs. 

Omdat we weten dat je op je best leert op een plaats waar je 
je goed voelt, met mensen die je graag hebt, nemen we de 

eerste dagen van het schooljaar uitgebreid de tijd om elkaar 
te leren kennen. 

Samen met je nieuwe leerkrachten verken je de 
schoolomgeving, krijg je de tijd om jezelf te organiseren. Hoe 

maak ik mijn boekentas? Hoe vul ik mijn agenda in? Hoe log 
ik in op Smartschool? Hoe gebruik ik de digitale agenda? 

Duizend en één vragen die tijdens deze onthaaldagen voor 
jou beantwoord zullen worden. We willen er trouwens zeker 

van zijn dat je na de eerste week klaar bent om er helemaal 
in te vliegen!

Iedereen is anders. 

Creatieve geesten, stille waters, doordenkers of doordoeners, marathonlopers of 
sprinters: we verwelkomen ze graag op onze school. 
Op onze school maken we graag plaats voor jouw talent. We willen je sterktes in 
de verf zetten en je keuzevaardig maken. 

Tijdens de ontdekkingsmodules bekijken we samen jou waar je talenten liggen: 
een extra uitdaging om het spannend te houden, een duwtje in de rug, nieuwe 
thema’s of vaardigheden om te verkennen. 
We laten je kennis maken met, proeven van en vooral proberen van de 
basisopties in 2A of 2B. We proberen samen met jou jouw competenties in kaart 
te brengen zodat je voor het tweede jaar een goeie keuze kan maken voor één 
van onze basisopties. 

Ontdekkingsmodules in 1a  
• Maatschappij en welzijn
• STEM - wetenschappen

Ontdekkingsmodules in 1B
• Maatschappij en welzijn
• Maatschappij en welzijn: kennismaking met het werkveld en trainen van 

sociale vaardigheden in samenwerking met een woonzorgcentrum. 
• Sport 



Tijdens de FLEX-uren proberen we voor de vakken Nederlands, Frans (enkel in 1A) en 
wiskunde de lat net hoog genoeg te leggen. 

In kleine groepjes ga je aan de slag om de basisvorming via remediëring onder de knie te 
krijgen of verdiep je je in één van bovenstaande vakken. We proberen zo het beste uit jezelf 
te halen. 

We leren je reflecteren over je eigen kunnen en leren je je eigen leerproces in handen te 
nemen via het werken met een portfolio. 

Voor elk vak zijn er telkens 2 leerkrachten aanwezig, 1 leerkracht voor remediëring en 1 
leerkracht voor verdieping. 

Tijdens deze FLEX-uren zullen we jullie ook digitaal vaardiger maken. ICT wordt in alle 
vakken geïntegreerd, maar af en toe een stevige digitale input maakt je alleen maar sterker 
om later je mannetje te kunnen staan in onze digitale samenleving. 

Omdat onze school meer is dan een plek waar je kennis meekrijgt voorzien we voor elke 
klas  2 klascoaches. Dit zijn 2 leerkrachten die net dat tikkeltje meer aandacht besteden 
aan jouw persoonlijk groeiproces. Zij zijn de eersten die je zullen aanmoedigen, je 
feedback en feedforward geven, je het extra duwtje in de rug  geven om er helemaal 
voor te gaan. Zij zullen je ook ondersteunen in het keuzeproces naar het tweede jaar 
toe. 

We vinden het belangrijk dat jij je goed voelt op school en in de klas. Daarom zal 
je klascoach elke week één lesuur met jou en je klas aan de slag gaan. Tijdens 
dit coachingsuur zal de klascoach inspelen op de noden van je klasgroep, je 
leerstrategieën aanleren, je leren jouw schoolwerk plannen en organiseren,  
je planningsagenda efficiënt leren gebruiken, aandacht schenken aan 
attitudevorming, een aangename klasomgeving creëren.  

We proberen op deze manier het beste uit elk van onze leerlingen te halen. 

FLEX

Klascoaching

klascoaching en fleX
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Basisopties 2A

Je bent een geboren onderzoeker en hebt 
een grote interesse in het sociale gedrag 
van mensen en actuele maatschappelijke 
vraagstukken. Je neemt graag sociaal 
engagement op. Je wil weten wat de 
invloed is van je eigen levensstijl en de 
omgeving op je gezondheid? 
De basisoptie wil hierop graag antwoorden 
geven. Je gaat zowel theoretisch als 
praktisch aan de slag om al deze vragen te 
beantwoorden. Je scherpt vooral je sociale 
en communicatieve vaardigheden aan. 

Je wil op een creatieve manier je 
wiskundige, wetenschappelijke en 
technische competenties aanscherpen? 
Je houdt van onderzoeken en van een 
stevige theoretische uitdaging? 
STEM-wetenschappen is zeker iets 
voor jou. Op basis van een degelijke, 
theoretische kennis ga je zelf aan de slag 
met onderzoek om praktische problemen 
op te lossen. Onze gespecialiseerde labo’s 
worden jouw werkterrein tijdens deze 
basisoptie. 

Maatschappij en welzijn STEM-wetenschappen 
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Basisopties 2B

Je wil je inzetten voor de mens en een 
betere samenleving. ‘Zorgen voor’ is 
je ding? Dan is deze basisoptie jou op 
het lijf geschreven. Je leert zorg dragen 
voor de gezondheid, het lichaam en 
het welbevinden van jezelf en anderen. 
Je ervaart dat ook aandacht voor de 
leefomgeving en je persoonlijke uitstraling 
een deel uitmaken van een persoonlijke 
levensstijl. De bouwstenen van de mens en 
onze samenleving verkennen we grondig 
en daarbij maken we gebruik van jouw 
creativiteit, jouw sociale en communicatieve 
vaardigheden. Binnen deze basisoptie kan 
je kiezen voor een accent zorg of accent 
voeding.

Vind je het fascinerend hoe sportatleten 
voortdurend hun prestaties 
verbeteren dankzij nieuwe technieken, 
voedingsmethodes en trainingsvormen? 
Interesse? Dan is deze basisoptie iets 
voor jou. Je hoeft geen topatleet te zijn. 
Het is belangrijk dat je graag beweegt 
en sport en veel te weten wil komen via 
praktisch onderzoek over het menselijk 
lichaam, gezondheid en veiligheid. 
Sporten doe je samen met anderen. Het 
trainen van sociale en communicatieve 
vaardigheden is een belangrijk onderdeel 
van deze basisoptie. 

Maatschappij en welzijn Sport 
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tweede graad

Sociale en technische wetenschappen
Techniek-wetenschappen

Verzorging-voeding

tso
bso

Op onze school bieden we heel wat richtingen aan binnen het 
domein van STEM-wetenschappen. Ontdek  verder in deze brochure 
meer informatie over:

Apotheekassistent
Chemie
Chemische procestechnieken
Farmaceutisch-technisch assistent
Techniek-wetenschappen

domein STEM-Wetenschappen
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Technisch secundair onderwijs

* De keuze 4de jaar Sociale en technische wetenschappen - optie chemie is 
bedoeld voor leerlingen die interesse hebben in en goede resultaten behalen voor 
natuurwetenschappen en wiskunde.  Deze leerlingen zijn goed voorbereid om in de 3de 
graad de studierichting Farmaceutisch-technisch assistent of Chemie te volgen.  

Bij Sociale en technische wetenschappen vormen de maatschappelijke-sociale 
en de toegepaste wetenschappelijke vorming de twee pijlers van de opleiding. Er 
wordt vooral accent gelegd op de toepassingen van de natuurwetenschappen en 
de sociale wetenschappen. Deze richting is aangewezen voor leerlingen die wel 
interesse hebben voor wetenschappen, maar niet uitsluitend voor de abstract 
wetenschappelijke benadering. Hun belangstelling gaat meer uit naar de boeiende 
concrete toepassingen ervan. De integrale opdrachten worden theoretisch 
ondersteund vanuit de toegepaste voedingswetenschappen.

Tot het eerste leerjaar van de tweede graad (derde jaar) worden de leerlingen 
toegelaten die het tweede leerjaar van de eerste graad (tweede jaar) aso of tso met 
vrucht hebben beëindigd.
Tot het tweede leerjaar van de tweede graad (vierde jaar) worden de leerlingen 
toegelaten die het eerste leerjaar van de tweede graad (derde jaar) aso of tso met 
vrucht hebben beëindigd.

Sociale en technische wetenschappen

Algemeen

Toelatingsvoorwaarden

Toekomstmogelijkheden
De richting Sociale en technische wetenschappen tweede graad is de ideale 
voorbereiding op de meeste studierichtingen van onze derde graad namelijk 
Jeugd- en gehandicaptenzorg, Sociale en technische wetenschappen, 
Gezondheids- en welzijnswetenschappen, Farmaceutisch-technisch assistent en 
Chemie vanuit 4STW optie Chemie.
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*

Godsdienst 2 2 2
Nederlands 4 4 4

Frans 3 3 3
Engels 2 2 2
Geschiedenis 1 1 1
Aardrijkskunde 1 1 1
Wiskunde 3 3 4
Informatica 1 1 1
Natuurwetenschappen 4 4 4
Chemie - - 1
Muzikale opvoeding 1 1 1
Plastische opvoeding 2 2 1
Lichamelijke opvoeding 2 2 2
Sociale wetenschappen 3 3 3
Toegepaste voedingswetenschappen 2 2 1
Integrale opdrachten 4 4 4
Klasuur 1 1 1

totaal 36 36 36

Lessentabel
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In de studierichting Techniek-wetenschappen streven we ernaar een volwaardige 
algemene vorming te koppelen aan een technisch-wetenschappelijke.
Wetenschappen en wiskunde worden benadrukt zonder daarom de taalvakken uit 
het oog te verliezen.

Tot het eerste leerjaar van de tweede graad (derde jaar) Techniek-wetenschappen 
worden de leerlingen toegelaten die het tweede leerjaar van de eerste graad 
(tweede jaar) aso of tso met vrucht hebben beëindigd en voldoende sterk zijn in 
de vakken wetenschappen en wiskunde. 

Tot het tweede leerjaar van de tweede graad (vierde jaar) Techniek-
wetenschappen worden de leerlingen toegelaten die het eerste leerjaar van de 
tweede graad (derde jaar) aso of tso met vrucht hebben beëindigd en voldoende 
sterk zijn in de vakken wetenschappen en wiskunde.

techniek-wetenschappen

Algemeen

Toelatingsvoorwaarden

Toekomstmogelijkheden
De richting Techniek-wetenschappen tweede graad is de ideale voorbereiding op 
de studierichtingen Techniek-wetenschappen en Chemie in de derde graad.
Ook de overige studierichtingen van onze derde graad, namelijk Farmaceutisch-
technisch assistent, Sociale en technische wetenschappen, Gezondheids- en 
welzijnswetenschappen, Jeugd- en gehandicaptenzorg sluiten hier zeer goed bij 
aan. 

3d
e 

ja
ar

4d
e 

ja
ar

Godsdienst 2 2
Nederlands 5 5

Frans 3 3
Engels 2 2
Geschiedenis 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Wiskunde 5 5
Informatica 1 1
Muzikale opvoeding 1 -
Plastische opvoeding 1 -
Lichamelijke opvoeding 2 2
Biologie 1 1
Labo biologie 1 1
Chemie 2 3
Labo chemie 2 3
Fysica 2 2
Labo fysica 2 2
Wetenschappelijk rekenen 1 1
Klasuur 1 1

totaal 36 36

Lessentabel
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Beroepssecundair 
onderwijs

Jongens en meisjes die meer praktische dan theoretische aanleg bezitten en 
vooral belangstelling hebben om met mensen om te gaan, zullen hier zeker aan 
hun trekken komen.  
Naast de noodzakelijke theoretische basiskennis wordt veel aandacht gegeven 
aan de technische en praktische opleiding gericht naar de personenzorg. Zin 
voor verantwoordelijkheid, organisatietalent en sociale bewogenheid zijn uiterst 
belangrijk.

Tot het eerste leerjaar van de tweede graad (derde jaar) Verzorging-voeding 
worden de leerlingen toegelaten die het tweede leerjaar van de eerste graad 
(tweede jaar) secundair onderwijs met vrucht hebben beëindigd.
Tot het tweede leerjaar van de tweede graad (vierde jaar) Verzorging-voeding 
worden de leerlingen toegelaten die het eerste leerjaar van de tweede graad 
(derde jaar) secundair onderwijs met vrucht hebben beëindigd.

verzorging-voeding

Algemeen

Toelatingsvoorwaarden

Toekomstmogelijkheden
De richting Verzorging-voeding tweede graad is een uitstekende voorbereiding 
op de studierichtingen van onze derde graad bso namelijk Verzorging en 
Logistiek medewerker in voeding en zorg (Organisatiehulp). 
Elk van deze richtingen waarborgt trouwens een degelijke beroepsvorming in de 
zorgsector.

3d
e 

ja
ar

4d
e 

ja
ar

Godsdienst 2 2
Nederlands 3 3
Frans 2 2
Maatschappelijke vorming 2 2
Wiskunde 2 2
Informatica 1 1
Natuurwetenschappen - 2
Muzikale opvoeding 1 1

Plastische opvoeding 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2

Verzorging-Voeding:

Gezondheidszorg & voeding 8 7
Gezondheidszorg & relationele 
opvoeding

4 5

Gezondheidszorg & lifestyle 4 4
Trends & Interieur 2 -

Klasuur 1 1

totaal 36 36
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derde graad

Chemie
Farmaceutisch-technisch assistent

Techniek-wetenschappen

Gezondheids- en welzijnswetenschappen
Jeugd- en gehandicaptenzorg

Sociale en technische wetenschappen

7de jaar Apotheekassistent
7de jaar Chemische procestechnieken

7de jaar Leefgroepenwerking 
7de jaar Integrale veiligheid

Logistiek medewerker in voeding en zorg (Organisatiehulp)
Verzorging

7de specialisatiejaar Kinderzorg
7de specialisatiejaar Logistiek assistent in voeding en zorg 

(Organisatie-assistentie)
7de specialisatiejaar Thuis- en bejaardenzorg/Zorgkundige

7de specialisatiejaar Veiligheidsberoepen

7de jaar Voorbereidend jaar hoger onderwijs (Naamloos)

tso

bso

Op onze school bieden we richtingen aan binnen het domein van 
Maatschappelijke veiligheid. Ontdek verder in deze brochure meer 
informatie over: 

Integrale veiligheid
Veiligheidsberoepen

domein Maatschappeli jke veiligheid
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In deze richting wordt de wetenschappelijke vorming gecombineerd met 
practica. Wie deze studierichting aanvat moet voldoende aanleg en interesse 
bezitten om naast de technisch-praktische vakken ook de technisch-
theoretische vakken te studeren. Een goede basiskennis van wetenschappen en 
wiskunde is onmisbaar.

Tot het eerste leerjaar van de derde graad (vijfde jaar) Chemie worden de 
leerlingen toegelaten die met vrucht de tweede graad aso of tso hebben 
beëindigd.  Een zekere wetenschappelijke basiskennis is echter wel aangewezen. 

Chemie

Algemeen

Toelatingsvoorwaarden

Toekomstmogelijkheden
De studierichting Chemie is zowel een kwalificatierichting als een richting die 
voorbereidt op het hoger onderwijs. 
De afgestudeerden kunnen onmiddellijk aan de slag op de arbeidsmarkt 
of ze kunnen zich verder specialiseren in een Se-n-Se richting Chemische 
procestechnieken of Apotheekassistent.  

De richting Chemie bereidt ook voor op volgende richtingen in het hoger 
onderwijs: professionele bachelor in de chemie, biochemie, medische en 
farmaceutische laboratoriumtechnologie, gezondheidszorg en onderwijs. 

Technisch secundair 
onderwijs

5d
e 

ja
ar

6d
e 

ja
ar

Godsdienst 2 2
Nederlands 3 3
Frans 3 2
Engels 2 2
Geschiedenis 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Wiskunde 4 3
Lichamelijke opvoeding 2 2
Toegepaste fysica:  

Theorie fysica 2 1
Labo fysica 1 1

Analytische chemie:
Theorie analytische chemie 2 2
Labo analytische chemie 4 4

Organische chemie:
Theorie organische chemie 2 2
Labo organische chemie 2 2

Chemische technologie:
Theorie chemische technologie 2 2
Labo chemische technologie 2 2

Toegepaste biologie 1 2
Stages - 2

totaal 36 36

Lessentabel
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Deze studierichting bereidt je voor op werk in de farmaceutische sector. 
De opleiding richt zich vooral tot mensen met interesse in wetenschappen 
en geneesmiddelen. Nauwkeurig kunnen werken, een goed geheugen, 
grote verantwoordelijkheidszin en vlot met mensen kunnen omgaan zijn 
noodzakelijke attitudes.  De theoretische kennis pas je toe gedurende 300 uren 
stage in de apotheek.

Tot het eerste leerjaar van de derde graad (vijfde jaar) Farmaceutisch-technisch 
assistent worden de leerlingen toegelaten die met vrucht de tweede graad aso 
of tso hebben beëindigd.

Farmaceutisch-technisch assistent

Algemeen

Toelatingsvoorwaarden

Toekomstmogelijkheden
Met het diploma kan je aan de slag als farmaceutisch-technisch assistent 
in officina of ziekenhuisapotheken, in groothandels voor farmaceutische 
producten en in tarificatiediensten.  Ook verder studeren is mogelijk: 
bachelor in voedings- en dieetkunde, het secundair onderwijs (wetenschappen), 
verpleegkunde, farmaceutische en biologische technieken, medische 
laboratoriumtechnieken, medische beeldvorming, medisch secretariaat,... zijn 
vaak gekozen studierichtingen.  
Ook andere studierichtingen binnen het wetenschappelijk studiegebied liggen in 
het bereik zoals facilitaire dienstverlening, agro- en biotechnologie, vroedkunde, 
office management,…. Ons zevende jaar Se-n-Se Chemische procestechnieken is 
ook een mogelijkheid.

5d
e 

ja
ar

6d
e 

ja
ar

Godsdienst 2 2
Nederlands 3 3
Frans 3 2
Engels 2 2
Geschiedenis 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Wiskunde 3 3
Informatica 1 -
Lichamelijke opvoeding 2 2
Fysica 2 -
Toegepaste biologie 3 1
Toegepaste chemie

Toegepaste chemie 3 2
Labo chemie 1 -

Geneesmiddelenleer 2 2
Farmaceutische technologie

Theorie farmaceutische technologie 2 2
Labo farmaceutische technologie 2 -

Tarificatie en wetgeving 1 -
Apotheekadministratie - 1
Farmaceutische plantkunde - 1
Toxicologie - 1
Parafarmacie - 2
Stages 2 8

totaal 36 36

Lessentabel
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De studierichting Techniek-wetenschappen is van hoog niveau en bereidt voor 
op studies in zowel universitair als niet-universitair onderwijs. Daarom wordt 
aandacht besteed aan een zeer algemene opleiding: taalvakken worden niet uit 
het oog verloren maar de klemtonen vallen op wetenschappen en wiskunde.  
Tijdens practica (fysica – chemie – biologie) wordt de theorie geïllustreerd. Deze 
studierichting is dus aangewezen voor leerlingen die veel inzet vertonen en die 
zich willen voorbereiden op hogere studies in het (exact-) wetenschappelijk 
domein.

Tot het eerste leerjaar van de derde graad (vijfde jaar) Techniek-wetenschappen 
worden de leerlingen toegelaten die met vrucht de tweede graad aso of tso 
hebben beëindigd.
Om reële kansen te hebben, moeten deze studenten in hun vooropleiding wel 
een belangrijk pakket wiskunde (minimum 5 uur per week) en wetenschappen 
gekregen hebben. Een permanente inzet is onmisbaar.

techniek-wetenschappen

Algemeen

Toelatingsvoorwaarden

Toekomstmogelijkheden
Wij durven stellen dat de studierichting Techniek-wetenschappen optimaal 
voorbereidt op alle studierichtingen in het hoger onderwijs in het exact 
wetenschappelijk domein.
Frequent gekozen richtingen zijn: farmaceutische en biomedische 
wetenschappen, industriële wetenschappen en professionele bachelor in 
wetenschappen, biotechniek, gezondheidszorg en onderwijs. De sterkere en 
zeer gemotiveerde studenten kiezen voor een master in wetenschappen.  

5d
e 

ja
ar

6d
e 

ja
ar

Godsdienst 2 2
Nederlands 4 4
Frans 3 3
Engels 2 2
Geschiedenis 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Wiskunde 6 7
Informatica 1 -
Lichamelijke opvoeding 2 2
Toegepaste biologie (m.i.v. labo) 3 2
Toegepaste chemie

Chemie 3 -
Analytische chemie - 2
Organische chemie - 2
Labo chemie 3 3

Toegepaste fysica
Fysica 3 3
Labo fysica 2 2

totaal 36 36

Lessentabel
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Gezondheids- en welzijnswetenschappen is een studierichting die naast 
een algemene ook een psycho-pedagogische, een zorgkundige en een 
wetenschappelijke vorming geeft. We bestuderen de mens als totale persoon in 
al zijn aspecten.

Stages en seminaries vormen een verrijkend leerproces. Zij hebben geen 
beroepsgericht karakter, wel een oriënterende functie: de leerlingen motiveren, 
voorbereiden op en helpen kiezen bij hun verdere studie in het hoger onderwijs.

Over voldoende sociale vaardigheden beschikken is nodig om deze 
studierichting te starten.

Tot het eerste leerjaar van de derde graad (vijfde jaar) Gezondheids- en 
welzijnswetenschappen worden de leerlingen toegelaten die met vrucht de 
tweede graad aso of tso hebben beëindigd.

Gezondheids- en welzijnswetenschappen

Algemeen

Toelatingsvoorwaarden

Toekomstmogelijkheden
Gezondheids- en welzijnswetenschappen is een doorstromingsrichting die 
voorbereidt op een reeks studiemogelijkheden binnen het hoger onderwijs in 
de paramedische, sociale en pedagogische studiegebieden. 

De mogelijkheden zijn legio: 
Bachelor in verpleegkunde, vroedkunde, orthopedagogie, ergotherapie, 
logopedie, audiologie, podologie, medische beeldvorming, sociaal werk, 
toegepaste psychologie, pedagogie van het jonge kind, onderwijs, agro- en 
biotechnologie, master in de kinesitherapie,...
Ook HBO5-Verpleegkunde en de zevende jaren behoren tot de mogelijkheden 
zoals zevende jaar Leefgroepenwerking, Kinderzorg, Chemische 
procestechnieken, Apotheekassistent en Integrale veiligheid.

5d
e 

ja
ar

6d
e 

ja
ar

Godsdienst 2 2
Nederlands 3 3
Frans 3 3
Engels 2 2
Geschiedenis 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Wiskunde 3 3
Lichamelijke opvoeding 2 2
Toegepaste biologie

Toegepaste biologie 2 2
Anatomie en fysiologie 2 2

Toegepaste chemie 2 2
Toegepaste fysica 1 1
Psychologie en pedagogiek 3 3
Gezondheid en welzijn

Gezondheid en welzijn 2 2
Gezondheids- en welzijnsgerichte vaardigheden 1 1

Stages en seminaries
Stages 3 5
Seminaries 2 1

totaal 35 36

Lessentabel
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Als je jezelf in onderstaande beschrijving herkent, dan is de studierichting Jeugd- en 
gehandicaptenzorg misschien wel iets voor jou!
• Je bent een persoon met een sociale ingesteldheid.  
• Je houdt ervan om je in te zetten voor andere mensen.  
• Je bent creatief en je wil graag jouw expressieve vaardigheden nog verder 

ontplooien.  
• Je wil graag praktijkstage doen in de gehandicaptensector (bijv. in een 

voorziening voor mensen met een beperking, dagcentrum, buitengewoon 
onderwijs,...).

• Je staat ervoor open om kennis te maken met kinderen en volwassenen met een 
beperking.  

• Je wil graag leren hoe je met deze doelgroepen kan omgaan, welke 
ondersteuning zij nodig hebben, hoe jij hen kan stimuleren in hun 
mogelijkheden.  

• Je bent bereid om in de beroepsgerichte vakken heel wat theoretische kennis 
op te doen en inzicht te verwerven in de (Jeugd-en) gehandicaptensector. Meer 
info over de beroepsgerichte vakken kan je terugvinden op onze website.

Om te mogen starten in het vijfde jaar JGZ moet je de tweede graad aso of tso 
met vrucht beëindigd hebben.

jeugd- en gehandicaptenzorg

Algemeen

Toelatingsvoorwaarden

Toekomstmogelijkheden
Wie slaagt in deze richting kan met zijn/haar diploma verder studeren in het 
hoger onderwijs. De meest aangewezen studierichtingen zijn een professionele 
bachelor in de orthopedagogie, in de ergotherapie, in de pedagogie van het 
jonge kind, in het sociaal werk, in de verpleegkunde of in de lerarenopleiding (in 
het kleuter- of lager onderwijs).

Je kan met dit diploma ook meteen aan de slag als opvoed(st)er of  
begeleid(st)er in diverse voorzieningen, in de gehandicaptensector, in 
internaten en in de  kinderopvang.

5d
e 

ja
ar

6d
e 

ja
ar

Godsdienst 2 2
Nederlands 3 3
Frans 3 2
Engels 2 2
Geschiedenis 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Wiskunde 2 3
Muzikale opvoeding 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Expressie- en animatietechnieken 2 2
Beroepsgerichte pedagogiek en psychologie

Beroepsgerichte pedagogiek 2 -
Beroepsgerichte psychologie 2 1

Orthopedagogiek en orthopedagogische vaardigheden
Orthopedagogiek 2 3
Orthopedagogische vaardigheden 2 2

Wetgeving 1 1
Biologie van de mens 1 2
Beroepsgerichte zorgkunde 2 -
Stages 4 8

totaal 35 36

Lessentabel
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Sociale en technische wetenschappen is een polyvalente richting. De sociale 
wetenschappen en de natuurwetenschappen vormen twee belangrijke pijlers 
van de opleiding.  De toepassingen ervan worden in verschillende contexten 
aangereikt: het zorg dragen voor de mens (woning, verblijf, …) en zijn omgeving 
(gebouw, maatschappij, …) op een economisch verantwoorde manier en 
met aandacht voor duurzame ontwikkeling.  Informatica heeft hierbij een 
ondersteunende rol.  

Deze richting is aangewezen voor wie interesse heeft voor wetenschappen, 
maar niet uitsluitend voor de abstract wetenschappelijke benadering.  
Belangstelling hebben voor de domeinen gericht naar de mens, het samenleven 
en de maatschappij is onontbeerlijk.  In de integrale opdrachten wordt 
projectmatig gewerkt rond de competenties onderzoeken, organiseren, 
presenteren en eigen studieloopbaan. Tevens maken de leerlingen kennis met 
het latere beroepsleven tijdens de studiekeuzeprojectweek.

Tot het eerste leerjaar van de derde graad (vijfde jaar) Sociale en technische 
wetenschappen worden de leerlingen toegelaten die met vrucht de tweede 
graad aso of tso hebben beëindigd.

Sociale en technische wetenschappen

Algemeen

Toelatingsvoorwaarden

Toekomstmogelijkheden
Sociale en technische wetenschappen is een doorstromingsrichting.  De richting 
biedt in het hoger onderwijs een goede aansluiting op een professionele 
bachelor in onderwijs, pedagogie van het jonge kind, verpleegkunde, 
ergotherapie, facilitair management, sociaal werk, de toegepaste psychologie, 
voedings- en dieetkunde…
Ook HBO5-Verpleegkunde en de zevende jaren behoren tot de mogelijkheden 
zoals zevende jaar Leefgroepenwerking, Kinderzorg, Chemische 
procestechnieken, Apotheekassistent en Integrale veiligheid.

5d
e 

ja
ar

6d
e 

ja
ar

Godsdienst 2 2
Nederlands 4 4
Frans 3 3
Engels 2 2
Geschiedenis 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Wiskunde 3 3
Informatica 1/2 1
Natuurwetenschappen

Theorie natuurwetenschappen 3 3
Labo natuurwetenschappen 1 1

Chemie en wetenschappelijk rekenen  1   1
Muzikale opvoeding - 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Sociale wetenschappen

Sociale wetenschappen algemeen 4 4
Sociale wetenschappen economie 1/2 1

Lessen energie en duurzaamheid 1 -
Integrale opdrachten 5 5
Creatieve technieken 1 1

totaal 35 36

Lessentabel
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Deze studierichting bereidt je voor op werk in de farmaceutische sector. 
De opleiding richt zich vooral tot mensen met interesse in wetenschappen 
en geneesmiddelen. Nauwkeurig kunnen werken, een goed geheugen, 
grote verantwoordelijkheidszin en vlot met mensen kunnen omgaan zijn 
noodzakelijke attitudes.  De theoretische kennis pas je toe gedurende 300 uren 
stage in de apotheek.

Alle leerlingen die wensen in te schrijven moeten in het bezit zijn van het 
diploma secundair onderwijs:
• worden automatisch toegelaten: leerlingen uit het studiegebied Chemie (de 

tso-richtingen Techniek-wetenschappen en Chemie)
• worden toegelaten na gunstig advies van de klassenraad: leerlingen die 

hun diploma secundair onderwijs behaalden in een aso- of andere tso-
studierichting. Deze leerlingen hebben bij voorkeur een richting gevolgd 
met chemie en biologie of natuurwetenschappen in de derde graad. 

7de jaar apotheekassistent

Algemeen

Toelatingsvoorwaarden

Toekomstmogelijkheden
Met het certificaat van het 7de jaar Apotheekassistent kan je aan de slag 
in apotheken, ziekenhuisapotheken, tarificatiediensten en farmaceutische 
bedrijven.

Nederlands 1
Farmaceutische plantkunde 1
Farmaceutische technologie

Theorie farmaceutische technologie 3
Labo farmaceutische technologie 3

Geneesmiddelenleer 4
Parafarmacie 2
Toxicologie 1
Tarificatie en wetgeving 1
Toegepaste biologie* 3
Toegepaste chemie* 2
Toegepaste fysica 1
Stages 10
Seminarie 2

totaal 34

Lessentabel

* Leerlingen kunnen hiervoor uitzonderlijk een
   gedeeltelijke vrijstelling krijgen. 

se-n-se
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Chemische procestechnieken bereidt je voor op het beroep van procesoperator. Een 
procesoperator houdt toezicht op het goede verloop van de volautomatisch gestuurde 
processen in een chemische fabriek vanuit de controlekamer en grijpt in als er iets fout 
loopt.  Om te slagen moet hij/zij gedreven zijn, aanleg hebben voor techniek en chemie, 
communicatief zijn, initiatief kunnen nemen, meedenken over verbeteringen en zich 
nauwlettend aan de veiligheidsregels houden.  Hij/zij moet bereid zijn te werken in een 
volcontinu systeem.

Alle leerlingen die wensen in te schrijven moeten in het bezit zijn van het diploma 
secundair onderwijs.  In deze studierichting worden twee trajecten aangeboden die tot 
een gelijkwaardig diploma leiden. In het duaal traject wordt, meer dan in het gewone 
traject, de nadruk op stages en werkplekleren gelegd. Op de werkplek wordt een deel 
van de theorie verwerkt.

Klassiek traject
De leerlingen worden toegelaten na goedkeuring van de klassenraad.

Duaal traject
Om in duaal leren te kunnen starten dien je over een flinke dosis zelfstandigheid te 
beschikken, heb je bij voorkeur kennis van chemie of mechanica en ben je bereid om 
bepaalde stukken leerstof via zelfstudie te verwerven.

7de jaar Chemische procestechnieken

Algemeen

Toelatingsvoorwaarden

Toekomstmogelijkheden
Met dit diploma kan je onmiddellijk aan de slag als procesoperator. De 
tewerkstellingskansen in de regio Antwerpen en Gentse kanaalzone zijn maximaal 
omdat dit gebied ’s werelds grootste concentratie aan chemische industrie vormt en er 
steeds veel vacatures niet ingevuld geraken.  Bovendien kom je terecht in één van de 
best betalende sectoren.  Het klassiek traject en het duaal traject leiden tot dezelfde 
toekomstmogelijkheden.  

Meer uitleg en contact: cpt@sint-carolus.be

Lessentabel

(1) met inbegrip van werkplekleren en praktijk
(2) in functie van de beginsituatie van de leerlingen.
   Vrijstelling is mogelijk.

 klassiek traject   duaal traject

school bedrijf school bedrijf

Meet- en regeltechniek (1) 6 0 3 3

Toegepaste mechanica (1) 6 0 4 2

Toegepaste chemie (1) 4 0 3,5 1

Toegepaste fysica 2 0 2 0

Algemene chemie (2) 3 0 2,5 0

Veiligheid en preventie 1 0 1 0

Stage - Proceskennis 0 10 0 10

totaal: 32 22 10 16 16

se-n-se
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In deze studierichting leer je werken als begeleider in de sector voor personen 
met een beperking en met kinderen en jongeren in een verontrustende 
opvoedingssituatie. De vaardigheden die je daarvoor nodig hebt, verwerf je 
door 14 weken stage (in 2 perioden) te combineren met intensief en gevarieerd 
studiewerk. In deze studierichting werk je vaak in een team. Dit vraagt ook een 
openheid om aan jezelf te werken.

Alle studenten die in dit specialisatiejaar wensen in te schrijven, moeten in het 
bezit zijn van het diploma secundair onderwijs.
Worden automatisch toegelaten: 
Alle studenten uit het studiegebied Personenzorg:
• de tso-studierichtingen Sociale en technische wetenschappen, 

Gezondheids- en welzijnswetenschappen
• de bso-specialisatiejaren Kinderzorg, Thuis- en bejaardenzorg/Zorgkundige 

en Logistiek medewerker in voeding en zorg (Organisatie-assistentie).
 
Worden toegelaten na gunstig advies van de toelatingsklassenraad:
• alle studenten die hun diploma secundair behaalden in het aso, kso of een 

andere tso-studierichting.

Alle studenten zullen steeds vooraf een vragenlijst beantwoorden en 
een persoonlijke motivatie uitschrijven.  Dit wordt besproken tijdens het 
intakegesprek.

7de jaar leefgroepenwerking

Algemeen

Toelatingsvoorwaarden

Toekomstmogelijkheden
Met dit certificaat kan je onmiddellijk aan de slag als begeleider. Daarnaast is 
deze richting ook een goede basis voor studies in het hoger onderwijs. 

Godsdienst 1
Nederlands 2
Leefgroepenwerking

Beroepsgerichte psychologie 3
Expressie- en animatietechnieken 2
Orthopedagogiek 3
Sociale vaardigheden in het opvoedingswerk 3
Verzorging 2
Stages 14
Seminaries 4

totaal 34

Lessentabel
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7de jaar Integrale veiligheid

Het 7de specialisatiejaar Integrale veiligheid bereidt je voor op het uitoefenen van beroepen in 
de veiligheidssector en op een eventuele opleiding aan de politieschool of tewerkstelling bij de 
brandweer. Belangrijke klemtonen worden gelegd op het gepast omgaan met een grote diversiteit 
aan mensen, een lichamelijke training, toegepaste wetgeving en theoretische en praktische kennis 
van verschillende veiligheidstechnieken. Je talenkennis (Nederlands, Frans en Engels) wordt verder 
ontwikkeld in het kader van je later beroep en aansluitende studiemogelijkheden. Tijdens het 
werkplekleren en de stages maak je kennis met de verschillende werkvelden (politie, publieke en 
private bewaking, voetbalsteward, brandweer, douane,...) en krijg je een brandblusopleiding.

•	 In het bezit zijn van het diploma secundair onderwijs.
•	 Een gunstig medisch geschiktheidsattest (model krijg je van de school) voorleggen.
•	 Een uittreksel uit het strafregister voorleggen dat niet ouder is dan 6 maand voor de start van de 

opleiding, waaruit blijkt dat de kandidaat van onberispelijk gedrag is.
•	 Een positief advies krijgen van de toelatingsklassenraad na een intakegesprek en sportproef.
•	 Onderdaan zijn en een hoofdverblijfplaats hebben in een lidstaat van de Europese Economische 

Ruimte of Zwitserland.

Algemeen

Toelatingsvoorwaarden

Toekomstmogelijkheden
• Je krijgt een attest van bewakingsagent. Hierover vind je specifieke informatie op www.sint-carolus.be. 
• Je krijgt een opleiding tot voetbalsteward en divisiechef.
• Je krijgt een attest van gemachtigd opzichter.
• Je wordt voorbereid op de politieschool. Wie slaagt voor het 7de jaar Integrale veiligheid krijgt een 

vrijstelling voor de cognitieve vaardigheidstesten in de opleiding “Inspecteur van Politie”.  
• Je behaalt het attest van bedrijfseerstehulpverlener (EHBO).
• Je behaalt een certificaat ploeglid eerste interventie, kleine blusmiddelen en werken op hoogte.
• Je krijgt een vrijstelling (beperkt in tijd) voor de competentietest voor het federaal geschiktheidsattest 

voor aspirant-brandweer. Details vind je op www.sint-carolus.be.
• Je behaalt het attest preventieadviseur basisopleiding (niveau 3).
• Je behaalt het modulecertificaat levensreddende handelingen van het brevet BO1 (‘brandweerman’). 
• Je krijgt de kans om het VCA-attest te behalen via zelfstudie en afleggen van examens.

Lessentabel

Godsdienst 1
Toegepast Nederlands 2
Toegepast Frans 2
Toegepast Engels 2
Lichamelijke opvoeding  / sport 6
Recht - Basisbeginselen 1
Recht - Wetgeving 3
Veiligheidstechniek

Toegepaste psychologie 2
Cultuurinzicht 1
Deontologie 1
Preventie 1
EHBO* 2
Private veiligheid 2
Politie 2
Brandweer* 1

Werkplekleren / stages* 7

totaal 36

* Uren brandweer: werkplekleren (40 u op jaarbasis), 
levensreddende handelingen (min. 28 u)

Al onze lesgevers beschikken over de nodige kwalificaties en zijn 
erkend door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, 
Directie Private Veiligheid.

se-n-se
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Beroepssecundair onder-
wijs

De studierichting Logistiek medewerker in voeding en zorg (Organisatiehulp) 
leidt op tot logistiek medewerker binnen verschillende settings zoals 
ziekenhuizen, zorg- en opvanginstellingen, vakantiecentra, klein-horeca, 
voedingszaken en gelegenheidsonthaal.  Je bent sociaal en hulpvaardig.  Je 
werkt hygiënisch, veilig en je hebt oog voor orde en netheid. Ook stiptheid 
en nauwkeurigheid zijn belangrijk.  Omdat je meestal verschillende 
opdrachten krijgt, moet je over organisatietalent beschikken en zelfstandig 
kunnen werken.  Via stage krijg je de kans om de nodige kennis, 
vaardigheden en attitudes te verwerven.

Na de opleiding beantwoord je aan het profiel van logistiek medewerker 
in de ziekenhuizen en zorginstellingen. Je verleent geen directe zorg.  
Daarnaast kan je ook terecht in heel wat andere dienstverlenende 
functies als keuken- en zaalmedewerker in een woon- en zorgcentrum, 
een ziekenhuis of een kinderdagverblijf, ook in klein-horecazaken, in 
bedrijfsrestaurants, in distributiezaken, in warenhuizen, vakantiecentra, zorg- 
en opvanginstellingen.
Na het tweede leerjaar van de derde graad (zesde jaar) heb je de 
mogelijkheid om een zevende specialisatiejaar Logistiek assistent in 
voeding en zorg (Organisatie-assistentie) te volgen en zo het diploma 
secundair onderwijs te behalen.  Het zevende jaar Veiligheidsberoepen en 
Voorbereidend jaar hoger onderwijs behoren ook tot de mogelijkheden.  

Logistiek medewerker in voeding en zorg

Algemeen

Toelatingsvoorwaarden

Toekomstmogelijkheden

Tot het eerste leerjaar van de derde graad (vijfde jaar) worden de leerlingen 
toegelaten die met vrucht de tweede graad hebben beëindigd.

5d
e 

ja
ar

6d
e 

ja
ar

Godsdienst 2 2
Nederlands 3 3
Frans 1 1
Engels 1 1
Maatschappelijke vorming 2 2
Wiskunde 1 1
Informatica 1 0
Lichamelijke opvoeding 2 2
Creatieve vorming 0 1
Organisatiehulp

Logistiek in de zorg 6 4
Logistiek in de voeding 5 4
Beroepsgerichte regelgeving 1 1
Stage 8 12

totaal 33 34

Lessentabel
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Deze studierichting geeft een praktisch-theoretische vorming die volledig 
gericht is naar het beroep van verzorgende bij kinderen (0-3 jaar) en bij 
bejaarden.

De specifieke vakken (directe zorg, pedagogisch en agogisch handelen, 
indirecte zorg, integratie en stage) worden gedurende het schooljaar 
geïntegreerd gegeven.

In deze richting vragen we van de leerlingen een sociale ingesteldheid en 
een grote bereidheid tot het bieden van hulp op lichamelijk, (ped)agogisch 
en huishoudelijk vlak. De stages lopen in kinderdagverblijven en woon- en 
zorgcentra.

Na het tweede leerjaar van de derde graad (zesde jaar) Verzorging hebben 
de leerlingen de mogelijkheid om een zevende specialisatiejaar te volgen 
(Kinderzorg, Thuis- en bejaardenzorg/Zorgkundige, Logistiek assistent in 
voeding en zorg, Veiligheidsberoepen) of de richting Voorbereidend jaar 
hoger onderwijs om zo het diploma secundair onderwijs te behalen.
Zij kunnen ook de studies van HBO5-Verpleegkunde aanvatten op onze 
school.

verzorging

Algemeen

Toelatingsvoorwaarden

Toekomstmogelijkheden

Tot het eerste leerjaar van de derde graad (vijfde jaar) Verzorging worden de 
leerlingen toegelaten die met vrucht de tweede graad hebben beëindigd.

5d
e 

ja
ar

6d
e 

ja
ar

Godsdienst 2 2
Nederlands 2 2
Frans 1 1
Engels 1 1
Maatschappelijke vorming 2 2
Wiskunde 1 1
Informatica 1 -
Muzikale opvoeding 1 1
Plastische opvoeding 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Verzorging

Directe zorg 4 3
Pedagogisch en agogisch handelen 3 4
Indirecte zorg 2 2
Integratie 2 3

Stages 10 10

totaal 35 35

Lessentabel
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In deze studierichting wordt de mogelijkheid geboden om zich te specialiseren in de Kinderzorg. De 
nadruk ligt op het pedagogisch verantwoord omgaan met het gezonde en het zieke kind tot 12 jaar. 
De stages richten zich op de verschillende vormen van kinderopvang bv. buitenschoolse kinderopvang, 
peuterklas, eerste kleuterklas en kinderdagverblijf. Wie slaagt in deze studies behaalt het diploma 
secundair onderwijs.
Naast de klassieke opleiding Kinderzorg, een opleiding waarin les- en stageweken elkaar afwisselen, 
kan je vanaf 1 september ook het traject Kinderbegeleider duaal volgen. Binnen het duale traject 
wordt de nadruk voornamelijk gelegd op werkplekleren. Concreet betekent dit dat je als student twee 
dagen per week naar school gaat en drie dagen per week gaat werken, dit tegen een vergoeding onder 
een arbeidersstatuut. Het eerste deel van het schooljaar werk je in een groepsopvang, in het tweede 
deel ga je aan de slag in een buitenschoolse opvang. Om in Kinderbegeleider duaal te slagen, dien je 
over een flinke dosis zelfstandigheid en arbeidsrijpheid te beschikken. 

Beide trajecten in deze studierichting leiden tot een gelijkwaardig diploma. 
Vermits bij Kinderbegeleider duaal, meer dan in het klassieke traject, de nadruk wordt gelegd op 
leren op de werkplek (theorie en praktijk), focust deze richting op onmiddellijke tewerkstelling. 
Na het zevende jaar Kinderzorg / Kinderbegeleider duaal kan je verder studeren in een Se-n-Se 
richting zoals Leefgroepwerking en Integrale Veiligheid. 
Je kan ook kiezen voor een Voorbereidend jaar hoger onderwijs of voor een professionele bachelor 
zoals kleuteronderwijs, verpleegkunde, pedagogie van het jonge kind. Ook het volgen van HBO5-
Verpleegkunde behoort tot de mogelijkheden. 
Wie na het zevende jaar niet verder wenst te studeren, kan aan de slag in de groepsopvang, de 
buitenschoolse kinderopvang, in centra voor kinderenzorg en gezinsondersteuning, in een kleuterklas 
als ondersteuning van de kleuterjuf, bij organisaties voor opvang van het zieke kind in de thuissituatie 
en als zelfstandig onthaalouder.

7de specialisatiejaar Kinderzorg / Kinderbegeleider duaal
Algemeen

Toelatingsvoorwaarden

Toekomstmogelijkheden

• Houder zijn van een studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad bso behaald in 
een studierichting van het studiegebied ‘Personenzorg’, of 

• Houder zijn van een diploma secundair onderwijs behaald in een studierichting van het 
studiegebied ‘Personenzorg’: Sociale en technische wetenschappen of Gezondheids- en 
welzijnswetenschappen of Jeugd- en gehandicaptenzorg, of

• Houder zijn van een diploma secundair onderwijs of van een studiegetuigschrift van het 2de 
leerjaar van de 3de graad bso, uitgereikt in een ander studiegebied dan Personenzorg, mits 
gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad. Eind augustus wordt voor deze leerlingen een 
intakegesprek gepland.

klassiek  
traject

duaal 
traject**

Vrije 
keuze

Godsdienst 2 2
Project algemene vakken 4 3
Expressie 2 -
Frans 2 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Muzikale opvoeding* 1*
Nederlands 1
Kinderzorg

Pedagogisch en agogisch handelen 6 3
Directe zorg 2 1
Indirecte zorg 2 1
Stages 11
Seminarie 3
Werkplekleren 22

totaal 34 35* 38

Lessentabel

* Vrije keuze: als voorbereiding voor de opleiding bachelor kleuterleid(st)er
** In aanvraag
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Het zevende jaar Logistiek assistent in voeding en zorg (Organisatie-assistentie) is een 
vervolg op de opleiding Logistiek medewerker in voeding en zorg (Organisatiehulp). 
Dit derde leerjaar van de derde graad bso biedt je extra beroepservaring via stages.  
Je verdiept je bovendien in een beroepenveld naar keuze waardoor je nog sterker 
voorbereid op de arbeidsmarkt terechtkomt.
Wie slaagt in deze studies behaalt het diploma secundair onderwijs specialisatie 
Logistiek assistent in voeding en zorg (Organisatie-assistentie).

Na het zevende jaar Logistiek assistent in voeding en zorg kan je verder studeren in 
het secundair onderwijs tso bv. se-n-se richtingen Leefgroepenwerking of Integrale 
veiligheid. Ook de richting “Voorbereidend jaar hoger onderwijs” behoort tot de 
mogelijkheden.
Wie na het zevende jaar Logistiek assistent in voeding en zorg 
(Organisatie-assistentie) niet verder wenst te studeren, kan aan de slag:
• als logistiek assistent in ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen, openbare 

diensten, vakantiecentra, kinderdagverblijven, zorg - en opvanginstellingen;
• als sterilisatie-assistent in een ziekenhuis;
• als volwaardig medewerker in de voedingssector, tearooms, bistro’s en 

grootkeukens;
• als zelfstandige in één van de bovengenoemde beroepen.

Algemeen

Toelatingsvoorwaarden

Toekomstmogelijkheden

• In het bezit zijn van het getuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad (6de 
jaar) van het secundair onderwijs uit één van de volgende studierichtingen:

    ̵ Organisatiehulp (Logistiek medewerker in voeding en zorg) 
    ̵ Verzorging
    ̵ Grootkeuken

• Of in het bezit zijn van het diploma secundair onderwijs behaald in een 
studierichting van het studiegebied Personenzorg: Sociale en technische 
wetenschappen of Gezondheids- en welzijnswetenschappen (mits 
instroomweek) of Jeugd- en gehandicaptenzorg (mits instroomweek).

7de specialisatiejaar Logistiek assistent in voeding en zorg

Godsdienst 2
Project algemene vakken 4
Frans 2
Engels 2
Lichamelijke opvoeding 2
Organisatie-assistentie
   Logistiek in de zorg 6
   Logistiek in de voeding 4
   Stage 11

totaal 33

Lessentabel
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Aan de afgestudeerden uit de studierichting ‘Verzorging’ wordt de mogelijkheid geboden om zich 
te specialiseren in Thuis- en bejaardenzorg / Zorgkundige. De nadruk wordt gelegd op complexe 
zorgsituaties bij de bejaarde zorgvrager en de thuiszorg in al zijn aspecten. Wie slaagt in deze 
studies behaalt het diploma secundair onderwijs en is afgestudeerd als Zorgkundige.

Naast de ‘gewone’ opleiding Thuis- en bejaardenzorg / Zorgkundige, een opleiding waarin les- en 
stageweken elkaar afwisselen, kan je vanaf 1 september ook het duale traject Zorgkundige duaal 
volgen. Dit betekent, meer dan in het klassieke traject, dat de nadruk wordt gelegd op stages en 
werkplekleren. Op de werkplek wordt een deel van de theorie verwerkt. Als student ga je twee 
dagen per week naar school en drie dagen werken en leren op de stageplaats, dit tegen een 
vergoeding onder een arbeidersstatuut. Om in Zorgkundige duaal te kunnen starten en slagen, 
dien je over een flinke dosis zelfstandigheid en arbeidsrijpheid te beschikken.

Beide trajecten in deze studierichting leiden tot een gelijkwaardig diploma.
Na het zevende jaar Thuis- en bejaardenzorg / Zorgkundige kan je verder studeren in een se-n-se 
richting zoals Leefgroepenwerking of Animator in de ouderenzorg of Integrale veiligheid. Je kan 
ook starten met de 3-jarige HBO5-opleiding Verpleegkunde (Hoger Beroeps Onderwijs Niveau 5) 
of met een professionele bacheloropleiding. (bv. Verpleegkunde, kleuteronderwijs).
Vermits bij Zorgkundige duaal, meer dan in het gewoon traject, de nadruk op leren (theorie en 
praktijk) op de werkplek wordt afgelegd, focust deze richting op onmiddellijke tewerkstelling.
Wie na het zevende jaar niet verder wenst te studeren, kan aan de slag in woon- en zorgcentra, 
in dagcentra voor bejaarden, bij organisaties die instaan voor thuiszorg, bij psychiatrische 
verzorgingstehuizen, in gezinsvervangende tehuizen, bij organisaties die instaan voor de opvang 
van kraamgezinnen en in een ziekenhuis als zorgkundige.

7de specialisatiejaar Thuis- en bejaardenzorg  / Zorgkundige

Algemeen

Toelatingsvoorwaarden

Toekomstmogelijkheden

• Houder zijn van een studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad bso behaald 
in een studierichting van het studiegebied Personenzorg, of

• Houder zijn van een diploma secundair onderwijs behaald in een studierichting van het 
studiegebied ‘Personenzorg’: Sociale en technische wetenschappen, Gezondheids- en 
welzijnswetenschappen of Jeugd- en gehandicaptenzorg.

klasssiek 
traject

duaal 
traject

Godsdienst 2 2
Project algemene vakken 4 3
Expressie 2 -
Frans 2 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Muzikale opvoeding 1 -
Thuis- en bejaardenzorg / zorgkundige

Pedagogisch en agogisch handelen 4 2
Directe zorg 4 2
Indirecte zorg 2 1
Seminarie (Stagereflectie, muziek, beweging, expressie) - 3
Stage 11 22

totaal 34 38

Lessentabel
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Het 7de specialisatiejaar Veiligheidsberoepen bereidt je voor op het uitoefenen van 
meerdere beroepen in de niet-politionele veiligheidssector. Belangrijke klemtonen 
worden gelegd op het gepast omgaan met een grote diversiteit aan mensen, 
toegepaste wetgeving en theoretische en praktische kennis van verschillende 
veiligheidstechnieken. Je krijgt een basispakket talen (Nederlands, Frans, Engels) in het 
kader van wat je nodig hebt voor de uitoefening van je later beroep en we houden je 
lichamelijke conditie op peil. Tijdens het werkplekleren en de stages maak je kennis 
met de verschillende werkvelden (publieke en private bewaking, voetbalsteward, 
gemeenschapswacht, gemachtigd opzichter, douane, penitentiair bewakingsassistent of 
cipier).

• Je behaalt het diploma secundair onderwijs dat je toegang geeft tot het hoger 
onderwijs en tot de se-n-se richtingen. 

• Je krijgt een attest van bewakingsagent en kan werken in de bewakingssector op 
voorwaarde dat je slaagt voor de psychotechnische proef. Hierover vind je specifieke 
informatie op www.sint-carolus.be. 

• Je krijgt een opleiding tot voetbalsteward.
• Je krijgt een attest van gemachtigd opzichter.
• Je wordt opgeleid tot gemeenschapswacht.
• Je behaalt het attest van bedrijfseerstehulpverlener (EHBO).
• Je krijgt een vrijstelling (beperkt in tijd) voor de competentietest voor het federaal 

geschiktheidsattest voor aspirant-brandweer. Details vind je op www.sint-carolus.be.

7de specialisatiejaar Veiligheidsberoepen

Algemeen

Toelatingsvoorwaarden

Toekomstmogelijkheden

•	 Met vrucht het tweede leerjaar van de derde graad (zesde jaar) van het 
beroepssecundair onderwijs beëindigd hebben.

•	 Een uittreksel uit het strafregister voorleggen dat niet ouder is dan 6 maand voor 
de start van de opleiding, waaruit blijkt dat de kandidaat van onberispelijk gedrag 
is.

•	 Een positief advies krijgen van de toelatingsklassenraad na een intakegesprek en 
sportproef.

•	 Onderdaan zijn van en een hoofdverblijfplaats hebben in een lidstaat van de 
Europese Economische ruimte of Zwitserland.

Lessentabel

Godsdienst 2
Project algemene vakken 4
Toegepast Nederlands 2
Toegepast Frans 2
Toegepast Engels 2
Lichamelijke opvoeding 4
Recht 4
Veiligheidstechniek

Cultuurinzicht 1
Toegepaste psychologie 2
Deontologie 1
EHBO 2
Toegepaste communicatie 1
Private veiligheid 2

Werkplekleren / stage 5

totaal 34

Al onze lesgevers beschikken over de nodige 
kwalificaties en zijn erkend door de Federale 
Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Directie 
Private Veiligheid.
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De studierichting Voorbereidend jaar hoger onderwijs (Naamloos) is bedoeld voor 
leerlingen die de derde graad bso hebben beëindigd en graag een bacheloropleiding in 
het hoger onderwijs willen volgen. 

Je beschikt over de intellectuele capaciteiten en de motivatie om een 7de jaar met 
vooral algemeen vormende vakken aan te vatten. Zo bevat de lessentabel o.a. vijf uren 
wiskunde, vijf uren Nederlands en zes uren natuurwetenschappen. Voor deze vakken 
wordt ernaar gestreefd je op het niveau van de tso-eindtermen te brengen. 

Je moet ook een geïntegreerde proef maken waarbij je zelf een onderzoek voert in het 
kader van de richting die je in het hoger onderwijs graag wil volgen.

Het is een theoretische richting die leerlingen voorbereidt op verder studeren. 
Deze richting is ideaal voor leerlingen die omwille van persoonlijke redenen (ziekte, 
thuissituatie, ex-Okan leerlingen, sociale of economische omstandigheden, late 
ontwikkeling…) een beroepsrichting volgden.

Als je slaagt in het 7de jaar Voorbereidend jaar hoger onderwijs (Naamloos 7de 
jaar) behaal je het diploma secundair onderwijs waarmee je onmiddellijk een 
bacheloropleiding in het hoger onderwijs kunt aanvatten.

7de jaar voorbereidend jaar hoger onderwijs

Algemeen

Toelatingsvoorwaarden

Toekomstmogelijkheden

Voldoen aan één van onderstaande voorwaarden:

•	 Houder zijn van een studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad bso. 
•	 Houder zijn van het diploma van secundair onderwijs, uitgereikt in een 7de 

specialisatiejaar bso. 

Na de inschrijving word je uitgenodigd voor een instaptoets en een intakegesprek 
om na te gaan of je beschikt over voldoende intellectuele capaciteiten en de nodige 
motivatie om deze ‘moeilijke’ bso-studierichting aan te vatten.

Lessentabel

Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 5
Engels 3
Frans 3
Wiskunde 5
Natuurwetenschappen 6
Sociale wetenschappen 3
Maatschappelijke vorming 2 
Seminarie 1

totaal 32
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HBO5 verpleegkunde

Deze 3-jarige opleiding verpleegkunde wordt in modules georganiseerd. Een 
module duurt 6 maanden. Starten kan je op twee verschillende momenten 
tijdens het schooljaar: op 1 september of op 1 februari. De leerstof is 
uitgeschreven in competenties die aangeven in hoeverre je iets moet kennen, 
kunnen en zijn om te kunnen starten als verpleegkundige in het werkveld.  
De opleiding is sterk praktijkgericht. Naast veel uren praktijk in het skillslab, 
bestaat de helft van de opleiding uit stage. In het eerste jaar duik je al na 3 
weken het werkveld in.
In de lesweken worden er gedifferentieerde onderwijsactiviteiten (GOA) 
aangeboden; je kan op die momenten extra uitleg vragen, oefenen en de 
leerstof verdiepen. Tijdens je opleiding word je permanent geëvalueerd. Dat 
wil zeggen dat je regelmatig getoetst wordt of een opdracht krijgt, waarna je 
bijgestuurd wordt.  
In het laatste jaar kan je je, door keuze van een veldoriëntatie, meer verdiepen 
in het door jou gekozen domein.  

Wanneer je afstudeert als gegradueerde in de verpleegkunde kan je instaan 
voor de totaalzorg van de patiënt. Je wordt polyvalent opgeleid om te kunnen 
functioneren in de verschillende sectoren van de gezondheidszorg zoals 
algemeen ziekenhuis, psychiatrisch ziekenhuis, instellingen voor woon- en 
zorgcentrum, de thuisverpleging... Na deze studie is er de mogelijkheid om een 
brugopleiding te volgen om een bachelor in de verpleegkunde te behalen.

Modulaire opleiding

Deskundigheid van de gegradueerde verpleegkundige

Om toegelaten te worden tot de opleiding moet men voldoen aan een van 
volgende voorwaarden:
• je hebt het diploma secundair onderwijs behaald, of
• je hebt het studiegetuigschrift 6de jaar bso (dus niet nodig 7de jaar te 

doen) behaald,  
   of

• je hebt geen diploma en bent 18 jaar of je wordt 18 in het lopende 
kalenderjaar: je legt een toelatingsproef af.  De toelatingsklassenraad beslist 
of je de opleiding kan starten.

Toelatingsvoorwaarden

Module INITIATIE VERPLEEGKUNDE
20 weken

Deelcertificaat Initiatie Verpleegkunde 

Module ORIENTATIE ALGEMENE 
GEZONDHEIDSZORG

20 weken
Deelcertificaat Oriëntatie  

algemene gezondheidszorg

Module ORIENTATIE OUDEREN- EN  
GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG
20 weken
Deelcertificaat Ouderen- 
en Geestelijke gezondheidszorg

Module TOEGEPASTE VERPLEEGKUNDE
40 weken

Veldoriëntatie : → Ziekenhuisverpleegkunde
 → Ouderenzorg
 → Geestelijke gezondheidszorg

diploma Gegradueerde verpleegkundige  
en diploma Secundair onderwijs*

Module VERPLEEGKUNDIGE BASISZORG
20 weken

Deelcertificaat Verpleegkundige Basiszorg → Registratie zorgkundige

Modules

* Indien tweede graad secundair onderwijs reeds werd behaald.
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campus cura

campus sint-niklaas

campus culina

campus cordis

Fietsenstalling 3

Fietsenstalling 1 + 2

campus cumulus

expressieruimte Vinc

speelplaats tweede graad

speelplaats eerste jaar

speelplaats tweede jaar

Campus Cura
Hospitaalstraat 2
9100 Sint-Niklaas
tel. 03 780 51 23

Campus Cordis
Lod. De Meesterstraat 58
9100 Sint-Niklaas
tel. 03 780 51 25

Campus Cumulus 
Lod. De Meesterstraat 3
9100 Sint-Niklaas 
(vanaf 1 september 2020)

Campus Culina
Veldstraat 55
9100 Sint-Niklaas

Campus Sint-Niklaas
Hospitaalstraat 23
9100 Sint-Niklaas
tel. 03 780 89 07

Contact en bereikbaarheid

Verschillende bushaltes binnen een straal van 300m. Station op wandelafstand. 
Er zijn heel wat veilige fietswegen naar onze school.



Inschri jvingen
Woensdag 1 t.e.m. zaterdag 4 juli van 9 tot  18.30u 
Maandag 6 juli van 9 tot  18.30u
Maandag 17 augustus van 9 tot  18.30u
Dinsdag 18 t.e.m. vrijdag 31 augustus  van 14 tot  18.30u

Hospitaalstraat    2
9100 Sint-Niklaas

Tel: 03 / 780 51 23
www.sint-carolus.be
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