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2de graad Humane Wetenschappen
Je kiest voor Humane Wetenschappen omdat je belangstelling hebt voor de mens en de samenleving in
het algemeen.
Je maakt kennis met de wetenschappelijke benadering van mens en maatschappij. Je wordt
communicatief en sociaal vaardig en leert vanuit gedrags- en cultuurwetenschappelijke invalshoek
kijken naar individu en samenleving. Je leert daarbij kritische vragen stellen en omgaan met informatie:
verzamelen, verwerken en rapporteren.
In de studierichting Humane wetenschappen krijg je een inleiding in gedrags- en
wetenschappen, die in de derde graad verder worden uitgediept.

cultuur-

Daarbij wordt het accent gelegd op communicatieve vaardigheden.

BASIS doorstroom

3de jaar

4de jaar

Levensbeschouwelijke vakken

2

2

Nederlands

4

4

Wiskunde

4

4

Aardrijkskunde

1

1

Geschiedenis

2

3

Frans

3

3

Engels

3

3

Biologie

1

1

Chemie

1

1

Fysica

1

1

Financiële en artistieke vorming

1

0

Filosofie

1

1

Kunstbeschouwing

1

1

Gedragswetenschappen/
sociale wetenschappen

3

3

SPECIFIEK GEDEELTE

Sportspecialisatie*

6

6

TOTAAL

34

34

* Als sportspecialisatie kan je kiezen uit basketbal, dans, gymnastiek,
paardrijden, tennis, voetbal, wielrennen en algemene sport.
Vooropleiding: De ideale vooropleiding is 2A People of 2A Sport, maar instromen vanuit een andere
2A-opleiding is ook mogelijk.
Nadien: Je kan naar de 3de graad Humane Wetenschappen - doorstroom. Een overgang naar andere
richtingen en/of onderwijsvormen is mogelijk.

3de graad Humane Wetenschappen
Je kiest voor Humane Wetenschappen omdat je belangstelling hebt voor de mens en de samenleving in
het algemeen. Net zoals in de tweede graad maak je kennis met de wetenschappelijke benadering van
mens en maatschappij.
Belangrijke vakken binnen Humane wetenschappen zijn cultuurwetenschappen en gedragswetenschappen.
Binnen het vak cultuurwetenschappen worden bepaalde facetten van de cultuur bestudeerd. Hiertoe
rekent men onder andere communicatie, politiek, kunst en rechtspraak. Binnen het vak
gedragswetenschappen bestudeer je uitgebreid het menselijk gedrag. Je verdiept je in psychologische,
sociologische, biologische en filosofische inzichten.
Deze richting is boeiend van begin tot eind.

BASIS

5de jaar

6de jaar

Levensbeschouwelijke vakken

2

2

Nederlands

4

4

Wiskunde

3

3

Lichamelijke opvoeding

2

2

Aardrijkskunde

1

1

Geschiedenis

2

2

Frans

3

3

Engels

2

2

Natuurwetenschappen

2

2

Cultuurwetenschappen

3

4

Gedragswetenschappen

4

3

2

2

SPECIFIEK GEDEELTE

KEUZE (vrijblijvend 1 keuze)
Algemene Sport
Sportspecialisatie*

TOTAAL

6

6

28/30/34

28/30/34

*Als sportspecialisatie kan je kiezen uit basketbal, dans, gymnastiek, paardrijden, tennis, voetbal en wielrennen.
Vooropleiding: De logische vooropleiding is de 2de graad Humane Wetenschappen - doorstroom maar
je kan ook instromen uit andere doorstroom finaliteiten. Instromen vanuit de dubbele finaliteit is een
stuk moeilijker omdat er een grote achterstand is voor wiskunde, wetenschappen en taal.
Nadien: Je mag starten in een graduaatsopleiding, professionele of academische bacheloropleiding. De
meest logische vervolgopleidingen situeren zich in de psychologie, pedagogische wetenschappen en
sociaal agogisch werk. Je wordt ook toegelaten tot alle Se-n-Se-opleidingen van hetzelfde studiegebied
waarin je het diploma secundair onderwijs hebt behaald.

2de graad Maatschappij en Welzijn
De richting Maatschappij en welzijn is de nieuwe benaming voor sociale en technische wetenschappen.
Het uitgangspunt in deze richting is de mens en zijn omgeving.
Tijdens de opleiding leer je heel wat uit de toegepaste psychologie, pedagogiek en toegepaste biologie. Je
verdiept je in sociale, communicatieve en (ped)agogische vaardigheden in functie van het ondersteunen,
begeleiden en verzorgen van kinderen en volwassenen.
Je gaat dieper in op het (gezondsheids)gedrag van jezelf en dat van anderen en bekijkt de levensloopfasen
van de mens. Je leert wat de behoeften van kinderen en volwassenen zijn en hoe opvoeding een invloed
kan hebben op het gedrag.
Je leert ‘gezondheid’ in de breedste zin van het woord: van gezondheidsondersteunende activiteiten tot
het uitvoeren van huishoudelijke en logistieke taken.

BASIS dubbele finaliteit

3de jaar

4de jaar

Levensbeschouwelijke vakken

2

2

Nederlands

4

4

Wiskunde

3

3

Lichamelijke opvoeding

2

2

Aardrijkskunde

1

1

Geschiedenis

1

2

Frans

2

2

Engels

2

2

Financiële en artistieke vorming

1

0

Natuurwetenschappen

2

2

TV / PV Gezondheidszorg en
welzijn

7

7

Toegepaste biologie

1

1

TV / PV Pedagogisch handelen

4

4

32

32

SPECIFIEK GEDEELTE

TOTAAL

Vooropleiding: 2A People is een meerwaarde maar geen voorwaarde. Je kan vanuit elke basisoptie van
2A deze richting nog aanvatten.
Nadien: Maatschappij en Welzijn (Sociale en Technische Wetenschappen) 3de graad sluit naadloos aan
bij deze opleiding.

3de graad Maatschappij en Welzijn (Sociale en Technische Wetenschappen)
De opleiding Maatschappij en Welzijn (Sociale en Technische Wetenschappen) stelt de mens en zijn
gedrag centraal.
We werken aan je sociale vaardigheden en oefenen die in verschillende situaties. Zo leer je oog hebben
voor het welzijn van de mens en leer je je sociale verantwoordelijkheid opnemen.
In het technische deel van de opleiding leer je vaardigheden die je nodig hebt om bv. maaltijden te
bereiden, activiteiten te organiseren, gezondheid te optimaliseren, ...
Je doet ook heel wat wetenschappelijke kennis op waarbij de basiskennis over de mens gaat (biologie
en chemie), milieu (fysica, biologie en chemie) en voeding (biologie en chemie). In laboratoriumproeven
worden eenvoudige proeven en toepassingen toegelicht. Je leert de computer en bijbehorende software
hanteren voor het verwerven van informatie en het verwerken van je gegevens.

BASIS

5de jaar / 6de jaar

Levensbeschouwelijke vakken

2

Nederlands

3

Wiskunde

2

Lichamelijke opvoeding

2

Aardrijkskunde

1

Geschiedenis

1

Frans

2

Engels

2

SPECIFIEK GEDEELTE
Muzikale opvoeding / Plastische opvoeding

2/2

TV / PV Huishoudkunde/opvoedkunde

9

Toegepaste chemie

3

Toegepaste biologie

2

Toegepaste fysica

1

Toegepaste economie

TOTAAL

2
34

Vooropleiding: De logische vooropleiding is de 2de graad Maatschappij en Welzijn maar je kan ook
instromen uit alle andere finaliteiten.
Nadien: Je wordt toegelaten tot alle Se-n-Se-opleidingen van hetzelfde studiegebied waarin je het
diploma secundair onderwijs hebt behaald. Je mag ook starten in een graduaatsopleiding, professionele
of academische bacheloropleiding. Je kan ook meteen aan de slag als kinderverzorger of verzorgende.

2de graad Wellness & Lifestyle
Je kan deze richting aanvatten na elke optie van het tweede leerjaar. Wellness & lifestyle biedt naast
een algemene vorming een theoretisch-praktische opleiding in de schoonheidsverzorging. Een
wetenschappelijke basis, met nadruk op chemie en biologie, ondersteunt de praktijk.
Je krijgt een belangrijk pakket praktische en technische vakken en minder algemene vakken. Je wordt
opgeleid tot schoonheidsspecialist(e). Je leert over de verzorging van gelaat, handen, voeten en
lichaam, aspecten van haarverzorging en make-up. De praktijkvakken worden wetenschappelijk
onderbouwd door toegepaste biologie (menselijk lichaam) en chemie.
Je leert de mogelijkheden en beperkingen van verzorgingsproducten kennen en kritisch
omgaan met reclame. Je leert materialen en apparaten hygiënisch en veilig gebruiken. Zo kan je
schoonheidsbehandelingen verantwoord uitvoeren. Sociale vaardigheden zijn eveneens belangrijk. Er
wordt verwacht dat je gevoel voor schoonheid hebt en handig bent.

BASIS dubbele finaliteit

3de jaar

4de jaar

Levensbeschouwelijke vakken

2

2

Nederlands

4

4

Wiskunde

3

3

Lichamelijke opvoeding

2

2

Aardrijkskunde

1

1

Natuurwetenschappen

2

2

Geschiedenis

1

2

Frans

2

2

Engels

2

2

Financiële en artistieke vorming

1

0

1

1

TV / PV Gelaatsverzorging

4

4

TV / PV Handverzorging

2

2

TV / PV Voetverzorging

3

3

TV / PV Make-uptechnieken

2

2

32

32

SPECIFIEK GEDEELTE
Toegepaste biologie
TV / PV Bio-Esthetiek

TOTAAL

Vooropleiding: 2A People is een meerwaarde maar geen voorwaarde. Er is geen specifieke vooropleiding vereist. Toch is het een noodzaak om handig en leergierig te zijn en de aangeleerde
technieken extra in te oefenen.
Nadien: Wellness en Schoonheid (Schoonheidsverzorging) 3de graad - dubbele finaliteit sluit naadloos aan bij deze opleiding.

3de graad Wellness & Schoonheid (Schoonheidsverzorging)
Je wordt opgeleid tot schoonheidsspecialist(e). Je leert over de verzorging van gelaat, handen, voeten
en lichaam, aspecten van haarverzorging en make-up. De praktijkvakken worden wetenschappelijk
onderbouwd door toegepaste biologie (menselijk lichaam) en chemie.
Je leert de mogelijkheden en beperkingen van verzorgingsproducten kennen en kritisch
omgaan met reclame. Je leert materialen en apparaten hygiënisch en veilig gebruiken. Zo kan je
schoonheidsbehandelingen verantwoord uitvoeren. Sociale vaardigheden zijn belangrijk. Er wordt
verwacht dat je gevoel voor schoonheid hebt en handig bent.
Je leert de huid onderzoeken in functie van een behandelingsplan op maat van de klant. Ook op een
correcte manier omgaan met je klant, met aandacht voor zijn welbevinden, staat op het programma.
Je leert hem informeren en advies geven over aangepaste producten en behandelingen. Uitvoeren van
klantendiensten in onze salons komt dan ook veelvuldig aan bod.

BASIS

5de jaar

6de jaar

Levensbeschouwelijke vakken

2

2

Nederlands

3

3

Wiskunde

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Aardrijkskunde

1

1

Geschiedenis

1

1

Frans

2

2

Engels

2

2

SPECIFIEK GEDEELTE
Plastische opvoeding

2

2

TV / PV Bio-esthetiek

15

11

Toegepaste chemie

1

1

Toegepaste biologie

1

1

34

30*

TOTAAL
*6 jaar: blokstage van 4 weken, net vóór de paasvakantie.
de

Vooropleiding: In principe is er geen specifieke vooropleiding vereist. De opleiding tweede graad Wellness & Lifestyle - dubbele finaliteit is een pluspunt.
Nadien: Je wordt toegelaten tot alle Se-n-Se-opleidingen van hetzelfde studiegebied waarin je het
diploma secundair onderwijs hebt behaald. Je mag ook starten in een graduaatsopleiding, professionele
of academische bacheloropleiding. Je kan ook meteen aan de slag als bv. vertegenwoordiger in schoonheidsproducten en zelfstandig of in loondienst werken in een schoonheidsinstituut.

2de graad Haar- en Schoonheidszorg
Deze praktische opleiding is een voorbereiding op het beroep van kapper. Je doet niet alleen kennis
op over het haar maar ook verschillende technieken en klantgericht werken. Je leert toestellen en
producten op een veilige, milieuvriendelijke en correcte manier gebruiken.
Interesse voor schoonheid, graag omgaan met mensen en een verzorgde houding zijn een must.
Basisvaardigheden zoals wassen, knippen heren, knippen dames, kleuren, langhaartechnieken en
haarverzorging worden aangeleerd op een oefenhoofd en klanten. Zo raak je al doende vertrouwd met
haarproducten en verschillende basistechnieken. Ook manicure, gelaatsverzorging en make-up komen
aan bod, in functie van het beroep van kapper.
De opleiding omvat ook een onderdeel ‘persoonlijkheidsvorming’. Zo krijg je bijvoorbeeld les over
etiquette, omgaan met klanten, gesprekken aangaan en leren omgaan met kritiek. In een beroep waar het
welbevinden van de klant centraal staat, zal men tijdens de opleiding voldoende aandacht besteden aan
attitudevorming, sociale en communicatieve vaardigheden die zijn afgestemd op de studierichting.

BASIS arbeidsmarkt

3de jaar

4de jaar

Levensbeschouwelijke vakken

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Project Algemene Vakken

6

6

Engels

2

2

STEM

2

2

TV / PV Dameskappen

12

12

TV / PV Herenkappen

3

3

TV / PV Schoonheidszorgen

3

3

32

32

SPECIFIEK GEDEELTE

TOTAAL

Vooropleiding: Maakte je in de eerste graad B de keuze voor de basisoptie Haarzorg? Dan is dit een
pluspunt maar niet noodzakelijk.
Nadien: De derde graad Haarzorg sluit naadloos aan bij deze opleiding.

3de graad Haarzorg
Heb je interesse in schoonheid? Ga je graag met mensen om? Vind je het ook belangrijk om verzorgd
voor de dag te komen? Dan is deze praktische en brede richting die je voorbereidt op het beroep
van kapper jouw ding!
Je leert (aandoeningen van) haar en hoofdhuid kennen en ermee om te gaan. Haarproducten, hun gebruik
en (chemische) werking, kleuren, hygiëne en de inrichting van het kapsalon worden besproken. Je maakt
kennis met de geschiedenis van de kapper. Naast haarzorg komt ook schoonheidsverzorging aan bod
met topics als manicure, gelaatsverzorging en make-up.
Tijdens praktijklessen op school oefen je verschillende technieken in bij dames en kinderen (wassen,
knippen, watergolf, permanent, kleuren en brushing ). In de salondienst train je het beheren van een
salon en verwerf je een goed tempo bij het uitvoeren van alle kapperstechnieken.
Via de stages vervolmaak je je verder in deze dienstverlenende sector. Je leert er advies geven over
stijl, kleur en thuisverzorging maar ook etiquette, omgaan met klanten, communiceren en omgaan met
kritiek.
In dit beroep staat het welbevinden van de klant centraal. Daarom zul je tijdens deze opleiding ook
werken rond attitudevorming en sociale en communicatieve vaardigheden. Al deze elementen dragen
ertoe bij te streven naar een persoonlijkheidsontwikkeling met oog voor maatschappelijke en
professionele vorming.

BASIS

5de jaar

6de jaar

Levensbeschouwelijke vakken

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Project Algemene Vakken

4

4

Frans

2

2

TV / PV Dameskappen

17

13

PV Herenkappen

2

2

SPECIFIEK GEDEELTE

PV Bio-esthetiek

TOTAAL

1

1

30*

26*

* Vijfde leerjaar: vanaf het tweede trimester - 1 dag per week stage
* Zesde leerjaar: vanaf oktober - 1 dag per week stage

Vooropleiding: In principe is er geen specifieke vooropleiding vereist. De opleiding tweede graad
Haar-en Schoonheidsverzorging is een pluspunt.
Nadien: Doorstromen kan naar het 7de specialisatiejaar Haarstylist/Barbier waar je een diploma
secundair onderwijs kan behalen. Je kan starten aan een graduaatsopleiding of je kan aan het werk
in een kapsalon.

2de graad Verzorging (Zorg en Welzijn)
Deze beroepsopleiding is bedoeld voor handige jongeren met veel verantwoordelijkheidsgevoel die
bovendien belangstelling hebben voor het dagelijks leven van gezonde en zieke mensen.
Je pakket algemene vakken is eerder beperkt en je leert voornamelijk door praktijk en te oefenen.
Graag werken met en/of voor mensen is noodzakelijk. In de tweede graad leer je vooral gezonde,
evenwichtige en eenvoudige maaltijden bereiden en de woning, de kledij en ander textiel onderhouden.
Je leert over sociale relaties en krijgt een basiskennis over gezondheidszorg. Het accent ligt hierbij op
zelfzorg, mantelzorg en zorg binnen de eigen omgeving.
Let op: voor de studierichtingen waarin je rechtstreeks in contact komt met voeding moet je bijkomend
een medisch attest hebben waaruit blijkt dat je medisch geschikt bent om met voedingswaren te werken!
Je hoeft dit attest maar één keer aan te vragen tijdens je secundaire studies. De geschiktheidsverklaring
is immers geldig voor de rest van je (ononderbroken) secundaire studies waarin je werkt rond voeding.
Een arts, aangesteld door de school, dient dit attest uit te reiken vóór 1 oktober van het betrokken
schooljaar. Schrijf je je later in, dan dient dit attest onmiddellijk uitgereikt te worden.

BASIS arbeidsmarkt

3de jaar

4de jaar

Levensbeschouwelijke vakken

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Project Algemene Vakken

6

6

Engels

2

2

STEM

2

2

TV / PV Leefomgeving

6

6

TV / PV Welzijn

6

6

SPECIFIEK GEDEELTE

TV / PV Voeding

TOTAAL

6

6

32

32

Vooropleiding: Maakte je in de eerste graad B de keuze voor de basisoptie verzorging dan is dit een
pluspunt maar niet noodzakelijk.
Nadien: Verzorging derde graad sluit naadloos aan bij deze opleiding.

3de graad Verzorging
Droom je van een job in de kinder-, bejaarden-, of thuiszorg? Dan is de studierichting Verzorging zeker
iets voor jou! Je traint je in het observeren, rapporteren en samenwerken met andere verzorgenden.
Je leert over EHBO, gezonde voeding en de basis van dieetleer, hoe je voor jong en oud moet zorgen,
een maaltijd bereiden en activiteiten organiseren. Ook worden sociale en communicatieve vaardigheden
getraind.
Tijdens stages maak je kennis met je toekomstige werksituatie en op school word je wegwijs gemaakt
in sociaal recht, je rechten en plichten, gezondheidsrecht, … Een geschiktheidsverklaring is immers
nodig voor deze opleiding. Een arts, aangesteld door de school, dient dit attest uit te reiken vóór 1
oktober van het schooljaar. Schrijf je je later in, dan dient dit attest onmiddellijk uitgereikt te worden.

BASIS

Lesuren

Levensbeschouwelijke vakken

2

Lichamelijke opvoeding

2

Project Algemene Vakken

4

Frans

2

SPECIFIEK GEDEELTE
TV Opvoedkunde/verzorging/huishoudkunde

4

Expressie

2

TV/PV Verzorging

7

TV/PV Huishoudkunde

TOTAAL

3
26*

* 10 weken stage verdeeld over het schooljaar
Vooropleiding: In principe is er geen specifieke vooropleiding vereist maar de opleiding tweede graad
Verzorging (Zorg en Welzijn) is een pluspunt.
Nadien: Doorstromen kan naar het 7de specialisatiejaar Thuis-en bejaardenzorg waar je een diploma
secundair onderwijs kan behalen. Je kan starten met een graduaatsopleiding of je kan aan het werk in
de verzorgingssector.

7de specialisatiejaar Kinderzorg*
*Deze opleiding is onder voorbehoud van goedkeuring van de Vlaamse regering.
Tijdens dit specialisatiejaar werk je met kinderen van 0 tot 12 jaar. De kennis en handigheid die je
reeds hebt verworven, worden verder uitgediept en toegepast. Levensechte situaties worden ontleed
en besproken, vooral tijdens je stages. Je leert werken met specifieke doelgroepen en in meer complexe
zorgsituaties. Je leert zelfstandig en op een pedagogisch verantwoorde manier omgaan met
pasgeborenen en peuters maar ook met kinderen die (bijzondere) aandacht of verzorging nodig hebben.
Je krijgt inzicht in de ontwikkeling van baby, peuter en kind. Je leert organisaties kennen binnen welzijnsen gezondheidszorg. Je specialisatie is ruimer dan alleen het verzorgen van gezonde en zieke
kinderen. Je leert ze ook opvangen, animeren en mee opvoeden. Tijdens je vele praktijkervaringen in en
buiten de school proef je van verschillende vormen van kinderopvang: onthaalmoeder, buitenschoolse
kinderopvang, 1ste kleuterklas, ...

BASIS

Lesuren

Levensbeschouwelijke vakken

2

Lichamelijke opvoeding

2

Project Algemene Vakken

6

Frans

2

SPECIFIEK GEDEELTE
Expressie

2

TV / PV Opvoedkunde

6

TV / PV Verzorging van het kind

TOTAAL

2
22*

* 10 weken stage verdeeld over het schooljaar

Vooropleiding: De ideale vooropleiding is de 3de graad Verzorging.
Nadien: Na je opleiding kun je meteen werken in bv. één van deze beroepen: kinderbegeleider, kinderbegeleider buitenschoolse opvang, kinderverzorger, opvoeder in een onderwijsinstelling en verantwoordelijke kinderopvang (knelpuntberoep). Je kan ook verder studeren in de graduaatsopleiding verpleegkundige, of - afhankelijk van je eigen sterkte - in een professionele bacheloropleiding (kleuter- of lager
onderwijs) en sociale en maatschappelijke sectoren.

7de specialisatiejaar Thuis-en Bejaardenzorg
Ben je iemand die graag voor mensen zorgt en wil je je specialiseren in het werken met gezinnen
en bejaarden?
Dan is deze richting iets voor jou. Na je vooropleiding kan je jezelf in het 7de jaar specialiseren.We leggen
de nadruk op het kwaliteitsvol en zorgzaam werken, met en voor mensen. Je doet praktijkervaring
op in de thuiszorg en residentiële zorg.

BASIS

Lesuren

Levensbeschouwelijke vakken

2

Lichamelijke opvoeding

2

Project Algemene Vakken

6

Frans

2

SPECIFIEK GEDEELTE
TV / PV Verzorging

4

TV / PV Opvoedkunde

3

TV / PV Huishoudkunde

TOTAAL

3
22*

* 12 weken stage verdeeld over het schooljaar
Vooropleiding: De ideale vooropleiding is de 3de graad Verzorging.
Nadien: Je kan starten met een graduaats- of bacheloropleiding aan de hogeschool of je kan aan het
werk als zorgkundige. Je behaalt ook je diploma secundair onderwijs.

7de specialisatiejaar Haarstylist / Barbier
Denk je graag na over een geslaagde look en de nieuwste trends?
Dan zit je goed in de richting Haarzorg. Een geslaagde look begint bij het juiste kapsel. Meer dan ooit
streven we ernaar om ons goed te voelen in ons vel: een gezonde geest in een gezond en verzorgd
lichaam.
Het kappersberoep is in volle evolutie. De klant is altijd op zoek naar een eigen stijl, een trendy snit of
een speelse kleuring en eist hiervoor vakmanschap en professioneel advies. In deze opleiding Haarzorg
specialiseer je je verder als professioneel kapper of kapster ter voorbereiding van je beroep in de sector
waarbij er aandacht is voor modegericht werken en waar meegedacht wordt met de nieuwste trends.

BASIS

Lesuren

Levensbeschouwelijke vakken

2

Lichamelijke opvoeding

2

Project Algemene Vakken

6

Frans

2

SPECIFIEK GEDEELTE
TV / PV Haarzorg - Barbier

12

TOTAAL

24*

* 1 dag per week stage vanaf oktober en 2 weken blokstage vóór de paasvakantie.

Vooropleiding: De ideale vooropleiding is de 3de graad Haarzorg.
Nadien: Je kan starten met een graduaats- of bacheloropleiding aan de hogeschool of je kan aan het
werk als kapster. Je behaalt ook je diploma secundair onderwijs.

PEOPLE overzicht richtingen en doorstroom

Vanuit 2A kan elke richting in de tweede graad worden
aangevat bij elke pijler.
Eerste graad

Tweede graad

Derde graad

Finaliteit

Humane Wetenschappen

Humane Wetenschappen

Doorstroom

Maatschappij en Welzijn

Gezondheidszorg
(Sociaal en Technische Wetenschappen)

1A People
2A People

1B
2B

Wellness en Lifestyle

Wellness en Schoonheid
(Schoonheidsvezorging)

Haar- en Schoonheidszorg

Haarzorg

Verzorging
(Zorg en Welzijn)

Verzorging

Dubbel

Arbeidsmarkt

Vanuit 2B kan enkel een richting binnen de finaliteit arbeidsmarkt in de tweede graad worden aangevat bij elke pijler.

INSCHRIJVINGEN SCHOOLJAAR 2022-2023
- Elke werkdag tot en met dinsdag 5 juli
en vanaf dinsdag 16 augustus:
9.00 tot 12.30 u
13.30 tot 17.00 u
- Op zaterdagen 2 juli, 20 en 27 augustus:
9.00 tot 12.30 u
- Online inschrijven via www.ktabrugge.be
Meebrengen:
- identiteitskaart
- attest vorig schooljaar
Uitsluitend op volgend adres:
Rijselstraat 7
8200 Sint-Michiels, Brugge
T 050 38 82 88
SPECIFIEKE INLICHTINGEN
Wens je inlichtingen over de school
of over een specifieke STUDIERICHTING?
Kom tijdens de schooluren even langs
of contacteer ons: 050 38 82 88
Ontdek onze nieuwe website als permanente bron
van informatie over studierichtingen of binnen- en
buitenschoolse activiteiten:
www.ktabrugge.be
info@ktabrugge.be

Onze lesuren
Voormiddag
		
		
		
Namiddag
		
		

08.25 u. - 10.05 u.
pauze
10.20 u. - 12.00 u.
13.00 u. - 14.40 u.
pauze
14.55 u. - 16.35 u.

OF

Voormiddag 08.25 u. - 10.05 u.
		Onze
pauze lesuren
		
10.20 u. - 12.50 u.
		
Namiddag
13.50 u. - 14.40 u.
		 pauze
		
14.55 u. - 16.35 u.

