
IVV  Sint-Vincentius

Iets voor jou?

•  Sociale en Technische Wetenschappen   2de en 3de graad TSO
•  Jeugd- en Gehandicaptenzorg   3de graad TSO
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Sociale en Technische Wetenschappen 2de en 3de graad TSO

•  Je bent sociaal voelend. Je hebt 
interesse voor wetenschappen 
en je wil experimenteren.

•  Je wil je creativiteit ontwik-
kelen.

•  Je wil doorstromen naar het 
hoger onderwijs.

•  Je vindt een goede basiskennis 
van talen en wiskunde 
belangrijk.
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Sociale en Technische Wetenschappen 

Toekomstmogelijkheden
Na de tweede graad Sociale en Technische Weten -
schappen kan je in onze school verder doorstromen 
naar de derde graad Sociale en Technische Weten -
schappen of de derde graad Jeugd- en Gehandicap-
tenzorg

Na de derde graad Sociale en Technische Weten -
schappen behaal je  het diploma secundair onder-
wijs. Dit geeft je toegang tot elke vorm van hoger 
onderwijs.

Je bent vooral voorbereid voor doorstroming naar 
hoger onderwijs in de sectoren: 

• gezondheidszorg: verpleegkunde, logopedie , …

• sociaalagogische sector: orthopedagogie, sociaal 
werk, toegepaste psychologie, ergotherapie …

• onderwijs: kleuteronderwijs, lager onderwijs en 
secundair onderwijs 

Je kan op onze school ook een specialisatiejaar 
volgen waardoor je op korte termijn een beroep  
kan aanleren: 

• Leefgroepenwerking (Se-n-Se specialisatiejaar TSO)

• Thuis- en Bejaardenzorg/Zorgkundige (zevende 
specialisatiejaar BSO)

• Begeleider in de Kinderopvang (zevende speciali -
satiejaar BSO)

• Integrale Veiligheid (Se-n-Se specialisatiejaar TSO)

• Veiligheidsberoepen (zevende specialisatiejaar 
BSO)

Toelatingsvoorwaarden
Je kan instappen als je het tweede leerjaar van de 
eerste graad met vrucht beëindigd hebt. Mits een 
gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad kan 
je ook starten na slagen in het eerste leerjaar van de 
tweede graad BSO.
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Sociale en Technische Wetenschappen 2de en 3de graad TSO

Wat krijg je mee in deze opleiding?
• Je ontwikkelt sociale, technische, organisatorische, creatieve 

en expressieve vaardigheden.

• Je leert natuurwetenschappelijke en sociaalwetenschappelijke 
thema’s onderzoeken.

• Je leert activiteiten organiseren en maaltijden bereiden voor 
verschillende doelgroepen. Voeding, expressie en Integrale  
Opdrachten (IO) krijgen binnen Sociale en Technische Weten- 
schappen een eigen invulling.

• Je leert een mondelinge presentatie geven voor een groep.

• Je ontdekt je eigen talenten en interesses. Je gaat met werk-
punten aan de slag om een bewuste keuze te maken voor een 
verdere studie of loopbaan.
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Sociale en Technische Wetenschappen

Activiteiten
In de tweede graad wordt er tijd uitgetrokken om 
aan de groepssfeer te werken. In het begin van het 
schooljaar trekken we er zelfs een dagje op uit. 
Door allerlei activiteiten leren leerlingen elkaar en 
hun leerkrachten kennen. 

De leerkracht maakt de leerstof levendiger door 
een bezoek aan musea, diensten of tentoonstel -
lingen, film…

Op de projectdag vinden we het waardevol om op 
een actieve manier bezig te zijn met relaties.

Tijdens een studie-uitstap in het eerste jaar van 
de tweede graad combineren we de leerstof uit de 
lessen geschiedenis met de toeristische troeven 
van een stad.

In het tweede jaar van de tweede graad organi -
seren we een tweedaagse. De bestemming wisselt 
regelmatig maar opnieuw wordt leerstof gekoppeld 
aan bezoeken en een aangenaam verblijf.

We snuiven vreemde culturen op en werken aan de 
groepssfeer op de schoolreizen, zoals de reis naar 
Parijs in het eerste jaar en de reis naar Barcelona 
in het tweede jaar van de derde graad.

Wat heeft IVV Sint-Vincentius jou te 
bieden?
•   Een kwaliteitsvolle opleiding met oog voor per -

manente vernieuwing.

•   Een lessenrooster dat regelmatig wordt door -
broken voor projecten en themaweken (sprekers, 
groepswerk, studiebezoeken, doe-activiteiten).

•   Een persoonlijke begeleiding door een dynamisch 
en gemotiveerd team.

•   Een omgeving die christelijk geïnspireerd is, met 
respect voor elke persoon met zijn eigenheid, 
culturele achtergrond en ervaring.
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Lichamelijke opvoeding
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Wiskunde
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SPECIFIEK GEDEELTE
    Natuurwetenschappen
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Sociale wetenschappen
 

3u
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4u

IO Voeding
 

2u
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-
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Integrale opdrachten

    
IO Impressie en expressie  1u 1u 1u 1u

Totaal 35u/week 35u/week 34u/week 34u/week

Lessentabel Sociale en Technische wetenschappen

Klasuur 1u 1u   -   -

IO Projecten 4u 4u 5u 7u
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Jeugd- en Gehandicaptenzorg 3de graad TSO 

•  Je bent sociaal voelend en je wil in de toekomst graag 
werken met kinderen, jongeren of mensen met een 
handicap.

•  Je wil je creativiteit ontwikkelen en expressieve 
vaardigheden verwerven.

•  Je wil graag praktijkervaringen opdoen in de 
jeugd- en gehandicaptensector (voorzieningen voor 
mensen met een beperking, kinderdagverblijven, 
gezinsvervangende tehuizen, …).

•  Je wil je inleven in de gevoelswereld van kinderen, 
jongeren en volwassenen.

•  Je wil een degelijke basis verwerven om te kunnen 
doorstromen naar het hoger onderwijs.
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Jeugd- en Gehandicaptenzorg 3de graad TSO

Toekomstmogelijkheden
Op het einde van het tweede jaar van de derde 
graad behaal je je diploma als opvoeder/begeleider. 
Je kan dus onmiddellijk aan de slag!
Je bent ook grondig voorbereid op het hoger on-
derwijs:
•	onderwijssector: kleuteronderwijs, lager onder-

wijs en secundair onderwijs
•	gezondheidszorg: verpleegkunde
•	sociaalagogische sector: orthopedagogie, sociaal 

werk, toegepaste psychologie, ergotherapie …

Je kan op onze school ook een specialisatiejaar 
volgen waardoor je op korte termijn een beroep 
kan aanleren: 
•	Thuis- en Bejaardenzorg/Zorgkundige (zevende 

specialisatiejaar BSO)

•	Begeleider in de Kinderopvang (zevende speciali-
satiejaar BSO)

•	 Integrale Veiligheid (Se-n-Se specialisatiejaar 
TSO)

•	Veiligheidsberoepen  (zevende specialisatiejaar 
BSO)

Toelatingsvoorwaarden
Je kan instappen als je het tweede leerjaar van de 
tweede graad ASO, KSO of TSO met vrucht beëin-
digd hebt.
Mits gunstige beslissing van de toelatingsklassen-
raad kan je ook starten als je het tweede  
leerjaar van de derde graad BSO met vrucht beëin-
digd hebt. 
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Wat krijg je specifiek mee in deze  
opleiding?
Beroepsgerichte psychologie en pedagogiek
-  Je verwerft de basis van algemene psychologie en ontwik-

kelingspsychologie.
-  Je leert pedagogisch verantwoord handelen in verschil-

lende opvoedingssituaties.

Beroepsgerichte zorgkunde
-  Je leert EHBO-technieken toepassen.
-  Je ontwikkelt zorgende vaardigheden, je leert ze toe-

passen op het kind, de persoon met een beperking, de 
jongere.

Expressie en animatie
-  Je ontwikkelt je creatieve en expressieve vaardigheden bij 

het omgaan met mensen.
-  Je leert met welke zaken je het best rekening houdt als je 

een activiteit in elkaar steekt.

Biologie van de mens
-  Je verwerft de basis van anatomie en fysiologie.

 

Ortho(ped)-agogiek en ortho(ped)-agogische vaardig-
heden
-  Je verwerft de basiskennis in verband met het ortho(ped)

agogisch verantwoord handelen ten aanzien van mensen 
met een beperking.

-  Je leert in team werken en professioneel omgaan met 
mensen met een beperking.

Wetgeving
-  Je krijgt een overzicht van de voorzieningen en de wet-

geving binnen de kinder- en jeugdzorg en de zorg voor 
personen met een beperking.

-  Je leert op een deontologische manier handelen.

Stages
-  Via de stages in instellingen voor personen met een be-

perking, kinderdagverblijven, gezinsvervangende tehui-
zen... leer je professioneel met de zorgvrager omgaan.

-  Je leert functioneren in team, deelnemen aan overleg, 
contacten onderhouden met het personeel van de instel-
ling.

-  De stages worden in blokken georganiseerd: 6 weken 
(1+5) in het eerste jaar, 9 weken (3+6) in het tweede jaar.

Jeugd- en Gehandicaptenzorg 3de graad TSO
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Jeugd- en Gehandicaptenzorg 3de graad TSO

Activiteiten
Je krijgt 8 dagen op een jaar expres-
sie  waar je kan werken aan allerlei 
expressieve werkvormen. Je leert er 
ook activiteiten opzetten.
De eerstejaars van de derde graad 
gaan drie dagen op creastage en de 
tweedejaars zetten een project op 
voor een kleuterschool.
Er worden bezoeken georganiseerd 
aan verschillende instellingen. Er 
komen sprekers getuigen over hun 
beperking, hulpmiddelen of job.
Er worden enkele activiteiten georga-
niseerd in het kader van het Project 
Toekomst: verder studeren, wat zijn 
de mogelijkheden?
De laatstejaars gaan op reis naar 
Barcelona.

Wat heeft de school jou te 
bieden?
•		Een kwaliteitsvolle opleiding met 

oog voor permanente vernieuwing.
•		Een lessenrooster dat regelmatig 

wordt doorbroken voor projecten en 
themaweken (sprekers, groepswerk, 
studiebezoeken, doe-activiteiten).

•		Een persoonlijke begeleiding door 
een dynamisch en gemotiveerd team.

•		Een omgeving die christelijk geïn-
spireerd is, met respect voor elke 
persoon met zijn eigenheid, culturele 
achtergrond en ervaring.



11

 

 1ste jaar 3de graad 2de jaar 3de graad
ALGEMENE VAKKEN  
Godsdienst 2u 2u
Aardrijkskunde 1u 1u
Frans 2u 2u
Engels 2u 2u
Nederlands 3u 3u
Geschiedenis 1u 1u
Lichamelijke opvoeding 2u 2u
Wiskunde 2u 2u

SPECIFIEK GEDEELTE  
Beroepsgerichte psychologie en pedagogiek 4u 1u
Beroepsgerichte zorgkunde 2u 1u
Biologie van de mens 2u 2u
Expressie en animatie 2u 2u
Ortho(ped)agogiek en  
ortho(ped)agogische vaardigheden 4u 5u
Wetgeving 1u 1u
Stages 6u 9u

Totaal 36u/week 36u/week

Lessentabel Jeugd- en Gehandicaptenzorg



‘Samen sterk in zorg’

IVV Sint-Vincentius vzw  
Molenaarsstraat 30, 9000 Gent  
Tel 09 235 82 40 
campus.molenaarsstraat@ivv-gent.be 
www.ivv-gent.be

Infomomenten en kennismaking

We willen jou zo goed mogelijk informeren! 
Kom daarom naar onze jaarlijkse opendeurdag 
of infodagen (zie data op www.ivv-gent.be ).

IVV  Sint-Vincentius

v.u. Frances Martens, Molenaarsstraat 30, 9000 Gent •  Soc. en Techn. Wetenschappen - Jeugd- en Gehandicaptenzorg - 06/2017


