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Welkom in viso

Wens je meer info? 
Kom gerust langs, we helpen je graag. 

Of ga zelf op ontdekking en surf naar:

www.viso-roeselare.be/ontdekviso

www.facebook.com/visoroeselare

3 Typisch VisO

4 Sterk in zorg

6 Gevarieerd en actief onderwijs

7  Krachtige leeromgeving 

8 Wees creatief en gelukkig

9  Voel je snel thuis 

10 Op één lijn met de ouders

12 Het internaat als brug tussen school en thuis

14 Je toekomst ziet er rooskleurig uit

15  Lekker praktisch 

16 Inschrijven en info 

17 VERNiEUWEND VOOR

 1sTE EN 2DE GRAAD

18 Eerste jaar: 100% voor kwaliteit en talent

24 Tweede jaar: verder verkennen en verdiepen

32 Ontdek de tweede en toekomstige derde graad

42 Onze partnerschool Barnum

44  Volg je eigen pad

45 UiTDAGEND VOOR 3DE GRAAD

46 Alle richtingen in detail

inhoud

directieteam viso

Of je nu start in het eerste jaar of instroomt in een tussenjaar, on-
getwijfeld kijk je uit naar je nieuwe school. Gespreid over twee 
campussen kies je in VISO uit een ruime waaier aan studierichtin-
gen. Ga je graag om met mensen en heb je interesse voor een 
studierichting uit het volledig domein Maatschappij en welzijn: so-
ciale en zorgrichtingen, mode, haar- of schoonheidsverzorging?  
Of ben je geboeid door de aso-richting Humane wetenschappen 
of door STEM-wetenschappen?

Welke keuze je ook maakt, we onthalen je warm en begeleiden 
je persoonlijk bij deze nieuwe uitdaging.  We zorgen ervoor dat je 
je goed voelt, dat je maximaal bijleert en jezelf ontwikkelt. In VISO 
telt iedereen mee.

We waarderen je creativiteit, stimuleren je talenten en geven 
je alle kansen. Zo heb je een stevige basis en een grondige 
voorbereiding op het hoger onderwijs of het werkveld. We bren-
gen je weerbaarheid bij en alles wat nodig is om uit te groeien 
tot een gelukkige, zelfstandige volwassene met een gezonde 
levensstijl.
Door je talenten en persoonlijkheid te ontwikkelen, bouwen we 
aan een mooie toekomst. Dat doen we heel graag samen met jou.

Graag tot ziens!
Veerle Vanoost, Patrick Soenen, Joeri Sioen
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Typisch VisO > voor iedereen

Vernieuwend voor 1ste en 2de graad >
voor wie nu start in het 1ste, 2de, 3de of 4de jaar.

Uitdagend voor 3de graad > voor wie start vanaf het 5de jaar.

3
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sterk in zorg
Je alle kansen geven en zoveel mogelijk leren, ook als je het moeilijk 
hebt, daar gaan we voor. Dankzij onze leerlingenbegeleiding en zorg 
op maat voel je je goed op school. Die persoonlijke begeleiding  is 
één van onze troeven. 

Uiteraard krijg je zoveel mogelijk hulp in de les. Is dat niet voldoende?  
Geen probleem: je klastitularis of één van de vier leerlingen-
begeleiders begeleiden je ook buiten de les. Ze luisteren en 
zoeken samen met jou naar een goede aanpak. 

studiebegeleiding

Vakleerkrachten leggen je de leerstof zo helder mogelijk uit en 
geven je studietips. Je krijgt ook extra uitleg, ondersteunend 
lesmateriaal  en (digitale) oefeningen. In het eerste jaar krijg je 
wekelijks een extra uur begeleiding of verdieping. 

In elk jaar is er extra aandacht voor een goede studiemethode: 
specifiek per vak, in de lessen leren leren of in het klasuur. Je 
planningsagenda en de toetsenplanner zijn hierbij handige hulpmid-
delen. Wil je meer begeleiding? Dat kan. Er is studiebegeleiding 
in kleine groepjes of individueel. De leerlingenbegeleider staat 
graag voor je klaar. 

Ook de juiste studiekeuze maken, is belangrijk. Op sleutelmo-
menten in het keuzeproces krijg je klassikale info en begeleiding 
en nodigen we je ouders uit op een infoavond. Heb je dan nog 
vragen rond oriëntering? Dan kan je steeds bij de klastitularis of 
leerlingenbegeleider terecht.
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voel je goed

In VISO willen we dat je je goed voelt. Daar doen we graag extra 
inspanningen voor. Zo hebben we veel aandacht voor welbevinden 
via projecten en activiteiten per klas, jaar of voor de hele school. 
Je klastitularis en de leerlingenbegeleider zijn er om te luisteren, te 
helpen waar mogelijk of om hulp in te schakelen van bijvoorbeeld het 
centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB). Als je last hebt van peste-
rijen, problemen thuis, stress bij het studeren of andere negatieve 
gevoelens, zoeken we samen met jou een oplossing.

leer- en ontWikkelingsproblemen 

Bij leer- of ontwikkelingsproblemen zoals dyslexie, dyscalculie, AD(H)D, 
ASS, dysfasie of andere uitdagingen, staan we voor je klaar. We zorgen 
voor een brede basiszorg waar elke leerling baat bij heeft. Samen 
overlopen we bijvoorbeeld toetsen, krijg je extra uitleg of ontvang je 
extra begeleiding buiten de les… 

Vaak is de algemene basiszorg voldoende. Indien niet, dan observeren 
leerkrachten jou en zoeken ze de zorg die best bij je past. Zo kan je onder 
meer:
 » ingevulde cursussen gebruiken tijdens de les;
 » extra tijd krijgen voor toetsen en examens;
 » voorleessoftware gebruiken op je persoonlijke laptop tijdens 

lessen, toetsen en/of examens;
 » examens maken in de zorgklas.

Leren met extra ondersteuning gebeurt via je persoonlijk begeleidings- 
plan. Hiermee gaan we samen met jou en je ouders aan de slag. Als 
je een ernstig leer- of ontwikkelingsprobleem hebt of een andere 
beperking, spreken we onmiddellijk extra zorgmaatregelen af. Je 
merkt het: wie je ook bent, in VISO krijg je alle kansen. Want jouw 
toekomst telt!

op school zijn er veel mensen die je helpen. 

Zowel bij het studeren (bijles, remediëring 

of leren leren) als bij emotionele problemen 

word je goed opgevangen. 

Estelle Neirynck, 6stW
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o gevarieerd en  
actief onderWijs
In VISO trekken we de kaart van boeiend en gevarieerd onderwijs met veel actieve werkvormen. 
Zo krijg je maximale leerkansen en leer je levensecht.

Werk vakoverschrijdend aan 
uitdagende opdrachten

in o.a. projecten en lab-lessen.

Krijg ondersteuning via coachend leren:
je leerkracht helpt je om je eigen leren

in handen te nemen.

Ontdek thema’s en projecten:
fit in je hoofd - goed in je vel, startbaan,

veilig verkeer, relaties en seksualiteit, gedichtendag,
vredesdagen, week van respect en tegen pesten,

creatiedag, studiekeuze...

Laat je verrassen door alternatieve lesvormen:
partnervorm in labo, duowerk in de keuken,

groepswerk in andere vakken.

Geniet van boeiende lessen met
veel variatie, sprekers, workshops

en studiebezoeken.

 Ervaar een sterke link met het werkveld via 
binnen- en buitenlandse stages, werkplekleren 

en duaal leren.



krachtige  
leeromgeving

Je volgt les in goed uitgeruste wetenschapslokalen, leskeukens 
en ruime, aantrekkelijke, multifunctionele lokalen voor onder 
andere artistieke vorming, projecten, sociale vakken en talen. 
Je profiteert maximaal van een aangename en motiverende 
leeromgeving.

Met beamers, digitale borden en een eigen laptop+pen voor 
elke leerling geniet je van optimale digitale ondersteuning. Les- 
en oefenmateriaal vind je online op digitale leerplatformen zoals 
Smartschool, Teams en BZL (begeleid zelfstandig leren). 

Weten of je goed bezig bent? Via het online puntenboek en 
onze zelfontwikkelde competentiemeter krijgen jij en je ouders 
direct inzicht en concrete uitleg, zowel over de evolutie die je 
maakt in verschillende vakken als over je attitudes.

De laptop+pen is erg leuk om mee te 

werken tijdens de les. ook thuis kan je 

er extra op oefenen in je online boek 

of samenvattingen mee maken. heel 

handig dat je er een tablet van kan 

maken en op kan schrijven. 

Geike Bogaerts, 3hW
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nieuW
LAptop+pEN vooR ELKE LEERLiNG

We blijven gaan voor vernieuwend en kwalitatief 
onderwijs. Laptops kunnen daarbij niet ontbreken. 

Tijdens je volledige tijd bij ons op school, krijg je een 
hypermoderne laptop+pen die je persoonlijk gebruiken 
kan, ook tijdens vakanties. Deze pen device moet je niet 
aankopen, er is enkel een gebruiksvergoeding. 

We kiezen bewust voor een laptop die je ook kan 
omvormen tot tablet. Met de pen kan je schrijven en 
tekenen op het toestel. We zetten maximaal in op 
de didactische mogelijkheden zonder dat papieren 
cursussen verdwijnen. De leerkracht kan ICT integreren, 
extra (digitale) oefeningen voorzien, je meer uitdagen of 
nog beter ondersteunen, projectmatig werken...

Zo bereiden we je ook digitaal perfect voor op de 
toekomst, kunnen we de lessen nóg interessanter maken 
en ons onderwijs afstemmen op elke leerling.



Wees creatief  
en gelukkig!

spEciFiEKE DAGEN

dag van de jeugdbeweging,  

100 dagen, VisO in kleur,  

sportdag...

cULTURELE EN pAsTORALE AcTiViTEiTEN  

film, toneel, muziek, bezinningsdagen,  

sober maal, welzijnsdag...

MiLiEUBEWUsTE AcTiEs

mooimakers, verdeling van soep,

dikketruiendag, gekkemutsenwedstrijd...

GEZONDE AcTiEs

verkoop van gezonde tussendoortjes,  

gezond ontbijt, bewegingsactiviteiten,  

fit in je hoofd - goed in je vel...

LEERLiNGENRAAD iN ELKE GRAAD

overleg om de stem van de leerlingen

te beluisteren en allerlei toffe,

verrassende acties!

MiDDAGAcTiViTEiTEN

sport, dans,

gezelschapsspelen,

muziek op de speelplaats…

TALENTEN iN DE KiJKER

talentenshow, VisO-spektakel, 

optredens

MUZiKAAL TALENT

schoolband
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Ben je sportief, inventief of organiseer je graag zelf activiteiten? In VISO 
kom je zeker aan je trekken. Er zijn tal van activiteiten om je creativiteit aan 
te scherpen, je organisatorische skills te testen of om gezonde keuzes te 
maken. Proef van ons ruim aanbod!
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voel je snel thuis
De eerste schooldagen zijn altijd spannend. Zeker als je nieuw 
bent op school. Ongetwijfeld stap ook jij de eerste schooldag wat 
nerveus de school binnen met een boekentas vol verwachtingen. 
Gelukkig krijg je tijd om je aan te passen. De eerste uren is er nog 
geen les. 
 
 » Als eerstejaars start je het schooljaar met onthaaldagen vol 

kennismakingsactiviteiten. Er is een rondleiding door de school,  
je ontdekt bij wie je terecht kan met je vragen of zorgen én je 
ontmoet je meter of peter uit een hoger jaar. Hij of zij neemt je 
op sleeptouw tijdens de eerste dagen en weken.

 » Start je in een ander jaar, dan verwachten we je op de eerste 
schooldag iets vroeger dan je klasgenoten. Je krijgt een korte 
rondleiding en heel wat info. Meteen heb je de kans om kennis 
te maken met je klastitularis en heel wat andere mensen. 

Je merkt het: we doen er alles aan om je overstap zo vlot mogelijk 
te laten verlopen. Kwestie van je zo snel mogelijk thuis te voelen 
in VISO.

ik vond het heel spannend, want ik kende 

niemand. Gelukkig maakte ik snel vrienden. 

De leerkrachten helpen je met alles als 

je hulp vraagt, je kan altijd bij hen terecht. De 

activiteiten tijdens de onthaaldagen waren heel 

tof. viso is een aanrader!

 Lobke commeyne, 1AL
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de ouders
Als ouder ben je graag op de hoogte van de avonturen van je zoon of dochter én van het 
reilen en zeilen binnen VISO. Terecht. Ook binnen de school vinden we dat een must. Daarom 
vind je heel wat praktische en relevante informatie op Smartschool, de VISO-website en onze 
Facebook- en Instagrampagina. 

smartschool is een online leer- en 
communicatieplatform voor leerlingen en 
ouders. Je kan er o.a. de punten, rapporten,
taken en toetsen raadplegen, de schoolka-
lender zien of afwezigheden controleren. In 
de digitale schoolagenda vind je je leson-
derwerpen, geplande taken en toetsen  
terug. Via berichten kan je de school vlot 
contacteren. De handige gratis app zorgt er 
bovendien voor dat je meteen een melding 
krijgt van nieuwe info. 

_

Info vind je op WWW.viso-roeselare.be. 
Op Facebook.com/visoroeselare en 
onze Instagrampagina staan heel wat foto’s 
en lees je de laatste nieuwtjes.

 

De viso-agenda is naast een planner ook 
een communicatiemiddel tussen school en 
ouder. In de rubriek ‘communicatie’ noteer je 
als ouder je vragen of mededelingen.

_

Je mening en inspraak helpen de school en 
je kind vooruit. Via het oudercomité en de 
schoolraad werken we aan een goede 
verstandhouding en optimale samenwerking. 
Wil je lid worden en mee helpen bouwen aan 
VISO? Heel graag.  

_

Uiteraard bespreek je de resultaten van je 
kind met de titularis tijdens een ouder-

contact. Maar we zien je graag vaker. 
Daarom ben je als ouder elk jaar uitgenodigd 
voor een activiteit. Zo werken we samen aan 
de toekomst van je zoon of dochter. 

heb je extra vragen? 
We geven graag antwoord. Klop zeker aan. Als ouder ben je voor ons de belangrijkste  

partner in het ontdekken en ontwikkelen van de talenten van je kind.

14
enthousiaste 
ouders in het 
oudercomité

97,6 %
van de nieuwe 

ouders en 
leerlingen zijn 
na een maand 

tevreden tot heel 
tevreden

4892
volgers op 
Facebook

en instagram
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ouders vertellen

“JE VOELT DE pOsiTiEVE sFEER EN pERsOONLiJKE AANpAK”

Lisa had slechts één bezoekje aan viso nodig, ze was meteen overtuigd! We 

werden er persoonlijk ontvangen en kregen een uitgebreide uitleg over alle 

mogelijkheden die de school biedt.

Je voelt er meteen de positieve sfeer en persoonlijke aanpak, waar zorg voor 

ontwikkeling en welbevinden centraal staan.

De overstap naar een middelbare school brengt heel wat nieuwe zaken met zich 

mee, best spannend dus! De eerste dagen wordt er heel wat tijd gemaakt om 

elkaar beter te leren kennen, waardoor je al heel snel nieuwe vrienden maakt.

ook voor ons, ouders, was het een nieuwe en spannende tijd. het huiswerk 

en studeren voor de verschillende vakken is een grote verandering. We zijn 

dan ook blij dat viso de nodige aandacht aan leren plannen en leren leren 

besteedt.

We zijn heel tevreden met onze keuze. Lisa voelt 

zich er gelukkig en kan zich ontwikkelen volgens 

haar eigen talenten. Dat is voor ons het allermooiste 

wat er is.

Greet vanhalewyn,

mama van Lisa Debucquoy (1AL)

“WiJ VOELEN ONs ThUis iN VisO”

We werden hartelijk ontvangen en goed begeleid 

doorheen de ruime klassen, waar Kaylie de 

lessen zou volgen.

Wat onzeker en vol spanning ging Kaylie op 1 

september de school binnen. Een nieuwe wereld 

ging voor haar open. Wie zou er hier nog zijn op 

school? Met wie zou ik in de klas zitten? Welke 

leerkrachten zou ik hebben? Zal ik al die nieuwe 

vakken wel graag doen?

De eerste dagen waren onthaaldagen en zo 

konden we iedereen goed leren kennen. Dat 

vonden wij heel tof. We zijn heel tevreden dat 

alles goed verloopt en dat Kaylie zich al snel thuis 

voelde. Zij heeft er al enkele nieuwe vriendinnen 

bij. Nu heeft Kaylie al veel bijgeleerd en stap voor 

stap gaat zij er op vooruit. Wij geven een grote 

pluim aan iedereen die onze dochter verder 

stimuleert om haar zo een mooie toekomst te 

bieden!

stefanie Declercq,

oud-leerling en mama van Kaylie verduyn (1B)

“WE EVALUEREN DE MODERNisERiNG ALs ZEER pOsiTiEF”

twee jaar terug startte na onze zoon ook onze dochter in het viso. De 

hervorming maakte de start extra spannend. Dankzij de kennismakings-

dagen voor het eerste jaar verliep die start zonder valse noot. ondertussen 

voelen zowel Nora als Achilles zich al helemaal thuis in viso. 

Dat de hervorming een hele uitdaging was voor de school hoeft geen 

betoog. Wij waren dan ook wel heel benieuwd en ook wel een beetje 

nerveus gezien de vernieuwing. chapeau voor de directie en leerkrachten 

om naast de algemene vakken in te zetten op de talenturen.

Dankzij deze inzet evalueren we de modernisering als zeer positief. het 

viso blijft een school waar ze het lespakket en de sociale feel-good van 

de leerlingen heel belangrijk vinden.

hilde pattyn,

mama van Norah (3hW) en Achilles Gossaert (5stEM/tW)



het internaat als brug 
tussen school en thuis
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internaat noord: het internaat voor alle meisjes en jongens van barnum en viso

Blijf je de hele week logeren? Graag! In internaat Noord ontvangen 
ervaren begeleiders je samen met leeftijdsgenoten met open armen.  
Op de site Barnum is er zowel een meisjes- als jongensinternaat 
voor de leerlingen van VISO en Barnum.

Kiezen voor internaat Noord is kiezen voor een harmonie tussen 
thuiskomen en zelf je weg vinden. Studie en ontspanning deel 

je met een hechte vriendengroep terwijl opvoeders je zorg en 
persoonlijkheid alle aandacht geven.

Het winterinternaat is een internaatsformule die een oplossing 
biedt voor de onveilige verkeerssituaties tijdens de winterpe-
riode. Het winterinternaat start begin november en duurt tot eind 
tweede trimester.
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het leven zoals het is op internaat noord

 » Je groeit samen met leeftijdsgenoten in persoonlijkheid, 
karakter en interesses.

 » Je helpt, legt uit, vraagt, stimuleert en steunt elkaar tijdens het 
studeren.

 » Je ontdekt een positieve leeromgeving met coachende 
studiebegeleiding. 

 » Je hebt tijd voor ontspanning en boeiende activiteiten om je 
talenten te ontdekken en ontwikkelen.

 » Je krijgt een eigen kamer met respect voor je privacy en rust.

 » Je geniet van structuur door een vast dagschema.

het internaat is als een tweede thuis voor mij. 

Leuk is dat je hier samen met je vrienden zit. het 

internaat helpt je als je met een persoonlijk of 

studieprobleem zit. ik voel 

me hier echt super!

Kaat soenen, 3MW

dagindeling

06.45 u. muzikale wekdienst en ontbijtbuffet

07.45 u. onder begeleiding naar school

08.25 u. belsignaal : de lessen starten

16.50 u. onder begeleiding naar het internaat

17.20 u. tussendoortje

17.25 u. studie

18.20 u. avondmaal

18.45 u. vrije recreatie

19.00 u. studie + computertijd

20.00 u. ontspanning / kamerbezoek

21.30 u. slaapwel 1ste graad

22.00 u. slaapwel 2de en 3de graad

Op woensdagnamiddag zijn er tal van ontspannende 

activiteiten voorzien.

meer inFo

Voor meisje en jongens
van Barnum en VISO

 Internaat Noord
 Stokerijstraat 9
 8800 Roeselare

        0488 01 35 76

        051 25 14 01

        kathy.deman@sint-michiel.be

        www.internaatnoord.be

www.facebook.com/InternaatNoord8800/
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je toekomst ziet  
er rooskleurig uit
verder studeren

In VISO leg je de basis van je loopbaan. We zijn wat trots dat heel veel oud-leerlingen met succes 
verder studeren. Dit zijn de meest gekozen studierichtingen:

 » Onderwijs (kleuter, lager en secundair) 
 » Verpleegkunde 
 » Sociaal werk
 » Ergotherapie
 » Biomedische laboratoriumtechnologie
 » Vroedkunde
 » Orthopedagogie

 » Industrieel ingenieur
 » Agro- en biotechnologie
 » Logopedie
 » Psychologie
 » Voedings- en dieetkunde
 » Chemie

Welke richting je ook kiest, andere oud-leerlingen gingen je vast al voor. Zo studeerden oud-VISO-
studenten ook al af in richtingen zoals Pedagogie van het jonge kind, Medische beeldvorming, 
Voedingsmiddelentechnologie, Office management, Podologie, Wellbeing- en vitaliteits-
management, Multimedia en communicatiemanagement, Bedrijfsmanagement, Kinesitherapie, 
Toegepaste informatica en ga zo maar door. Na onze nieuwe aso-richting Humane wetenschappen 
heb je een nog bredere keuze uit academische of professionele bachelors en masters.

klaar voor de arbeidsmarkt

Ook voor wie een arbeidsmarktgerichte opleiding volgt, is er goed nieuws. Na je laatste jaar kan 
je meteen aan de slag in verschillende boeiende sectoren. Dit zijn de meest gekozen beroepen:

 » Kinderbegeleider in kinderdagverblijf
 » Zorgkundige in gezinszorg (bv. Familiehulp) 
 » Zorgkundige in woonzorgcentrum 
 » Logistiek assistent in ziekenhuis / 

zorginstelling

 » Logistiek medewerker in de  
voedingsdienst of kleinhuishouding 

 » Kapper
 » Schoonheidsspecialist
 » Werken in modezaken of als retoucheur

97 %
uit tso

studeert 
verder

oud-leerlingen 
scoren  

13,5 %
beter dan  

vlaams
gemiddelde

(zie www.viso-roeselare.be)

75 %
uit bso werkt  
meteen in de  

sector

ik heb stW en daarna GWW gevolgd en dan kleuteronderwijs gestudeerd. in viso

werd ik heel goed voorbereid, zowel qua theorie als in de stage die ik mocht lopen in een 

kleuterklas. Door de brede algemene vorming kon ik na het secundair de richting kiezen 

die ik het liefst wou. - Louise vandepitte, oud-lln. GWW
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lekker praktisch

bereikbaarheid

In het centrum is de school makkelijk te bereiken. Zowel te voet 
als met de fiets. Ook de bus stopt vlakbij de school en het station 
bevindt zich op wandelafstand. Op delijn.be en nmbs.be vind je de 
bus- en treinverbindingen die best bij je passen. Als je gebracht 
wordt met de wagen, kan er veilig geparkeerd worden vlakbij.

lesuren

Afhankelijk van het jaar en de richting die je volgt, duren de lessen 
van 8.25 u. tot 12 u. en van 13.15 u. tot 16 u. of 16.50 u. In de voor- 
en namiddag is er een kwartier pauze. Woensdagnamiddag is er 
geen les. 

studie

Er is avondstudie mogelijk op maandag, dinsdag en donderdag, 
ten laatste tot 18.15 u. Op woensdagnamiddag is er vrijblijvende 
studie van 12.45 u. tot 14.55 u. 

eten op school

Je eigen boterhammen, een broodje of gezonde, bereide school-
maaltijd? Het kan allemaal. Sowieso geniet je van gratis water 
en een aanbod gezonde dranken en soep. In het restaurant van 
campus Polenplein kies je uit een belegd broodje, een koude 
schotel, snelschotel of warme maaltijd. In het dagelijks buffet heb 
je altijd de keuze uit twee soorten zetmeelproducten en twee 
soorten warme groenten of de koude saladbar. Smakelijk!
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onze deuren staan open

Wil je meer info, een rondleiding of inschrijven? Dat kan zowel
tijdens het schooljaar als in de zomervakantie. 
Kom gerust langs!

Tijdens het schooljaar: 

elke weekdag: 9 u. - 12 u.; 13.30 u. - 17.30 u.
op woensdag tot 16 u.

Tijdens de zomervakantie:

vrijdag 1 juli tot en met vrijdag 8 juli: 
9 u. - 12 u.; 13.30 u. - 17.30 u.
dinsdag 16 augustus tot en met woensdag 31 augustus: 
9 u. - 12 u.; 13.30 u. - 17.30 u.

Open dag: 

Op zondag 24 april van 13.30 u. tot 17.30 u.
ben je van harte welkom!

vragen staat vrij

Zit je nog met vragen, aarzel dan niet om  
ons te contacteren. 
viso.roeselare@sint-michiel.be

campus Dr. Delbekestraat 051 20 88 77
campus polenplein 051 20 14 57 

check www.viso-roeselare.be/ontdekviso voor een bezoek
en de data van toekomstige infomomenten.

inschrijven en info
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eerste jaar
100% voor kWaliteit en talent

Een vernieuwend aanbod dat volop inspeelt op je interesses 

en je uitdaagt om je talenten te ontwikkelen. Zo ziet je eerste 

jaar in VisO er uit. Je volgt de lessen in 1A. heb je geen getuig-

schrift basisonderwijs, dan start je in 1B (zie pagina 22).

Zowel in 1A als 1B bestaat de week uit 28 lesuren algemene 

vorming, net zoals in de andere scholen. Naast deze stevige 

algemene vorming kies je 2 x 2 talenturen uit een ruim en 

uitdagend aanbod. Zo ontdek je waar je interesses liggen en 

waar je talent voor hebt en haal je het beste uit jezelf. Als je dit 

wenst, kan je proeven van de basisopties in het tweede jaar. 

Met dit aanbod van sterk theoretisch tot pittig praktisch kom je 

zeker aan je trekken en ervaar je waar jij goed in bent. 

1a
campus polenplein

1b
campus dr.  delbekestraat

algemene  
vorming

28 u.

talenturen
2 x 2 u.

keuzegedeelte
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Deerste jaar a

algemene vorming op drie niveaus

In het eerste jaar A in campus Polenplein organiseren we de 28 uur algemene 
vorming op 3 niveaus: 1a algemeen, 1a accent en 1a eXtra. Zo volg je de 
algemene vakken op je eigen niveau, in cognitief homogene klassen. Hierdoor 
worden zowel de vroegere tso- als aso-leerling uitgedaagd in VISO.  

WELK NiVEAU sLUiT hET BEsT BiJ JOU AAN? 
Doe zelf de test en vink per regel (horizontaal) telkens één uitspraak aan die 
best bij je past. De kolom waar je de hoogste score haalt, is wellicht jouw niveau.

 Ik heb het soms moeilijk met taal  
en rekenen.

 Leerstof onthouden lukt me door veel 
te herhalen.

 Ik heb nood aan heel wat afwisseling 
in de les.

 Ik heb tijd nodig om basisleerstof te 
verwerken en in te oefenen.

 Ik heb de hulp van mijn leerkrachten 
nodig om de leerstof te verwerken.

 Ik ben eerder een doener dan met de 
neus in de boeken te zitten.

 Ik heb het basisonderwijs 
probleemloos doorlopen.

 Leerstof onthouden lukt me goed.

 Ik kan de aandacht bij de les houden.

 Ik verwerk vlot de leerstof en maak 
vlot oefeningen in de tijd die ik krijg. 

 Na de uitleg van de leerkracht, kan ik 
op mezelf de leerstof verwerken.

 Ik kan en wil elke avond de nodige tijd 
studeren.

 Ik behaalde uitstekende resultaten in 
het zesde leerjaar.

 Leerstof onthouden lukt me goed en 
snel.

 Ik ben aandachtig in de les.

 Ik heb nood aan een extra uitdaging. 
Ik los oefeningen steeds vlot op.

 Ik kan zelfstandig werken, studeren en 
schoolwerk plannen.

 Ik ben bereid om me elke avond extra 
te verdiepen in mijn studie. 

ZEKER VAN JE sTUK

Twijfel je? Geen nood. Bij je inschrijving 
maken we samen met jou en je ouders 
de oefening op basis van je interesses, 
mogelijkheden, resultaten en het advies 
van het basisonderwijs. Zo ben je zeker 
van de beste keuze op jouw maat.

1A

je kiest best voor

1a algemeen (1al)
je kiest best voor

1a accent (1ac)
je kiest best voor

1a eXtra (1aX)

Op het einde van het schooljaar bereik je

alle basisdoelen uit de leerplannen.

Dit is de ideale voorbereiding op

een richting die zowel arbeidsmarktgericht 
is, als de kans geeft om verder te studeren.

Op het einde van het schooljaar bereik je

alle basis- en de meeste uitbreidings- 
doelen uit de leerplannen.

Dit is de ideale voorbereiding op

een doorstroomrichting, een richting die 
voorbereidt op het hoger onderwijs.

Op het einde van het schooljaar bereik je

alle basis- en uitbreidingsdoelen uit de 
leerplannen. Daarnaast zal de leerkracht 

 nog verder uitdiepen.

Dit is de ideale voorbereiding op

een doorstroomrichting, een richting die 
voorbereidt op het hoger onderwijs.
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In dit vak krijg je sociale, maatschappelijke en economische vorming.

Combinatie van leren leren, sociale vaardigheden, teambuilding ...

Extra begeleiding of verdieping voor wiskunde, Nederlands en Frans.

lessentabel 1a

algemene vorming (28 u.) 1al 1ac 1aX

Aardrijkskunde 2

Beeld 1

Engels 1

Frans 3

Geschiedenis 1

Godsdienst 2

Lichamelijke opvoeding 2

Mens en samenleving 2

Muziek 1

Natuurwetenschappen 2

Nederlands 4

Techniek 2

Wiskunde 4

Begeleiding/verdieping 1

Klasuur 1

talenturen (2 X 2 u.) 4

Keuze 1 2

Keuze 2 2

totaal 33

ict bieden we aan in aparte workshops
én geïntegreerd in de vakken met je 

laptop+pen. zo word je digitaal vaardig!

ik koos voor viso omdat ik me hier direct 

thuis voelde toen ik de school bezocht. 

ik heb ook al heel wat vrienden. We 

hebben een leuke klas en de sfeer is altijd 

top. 1Ac is een goede keuze voor mij, ik 

word voldoende uitgedaagd en in het 

begeleidings- en verdiepingsuur krijgen we 

ook extra oefeningen.

Roy vanhaecke, 1Ac
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kies je talent

In VISO heb je in 1A een grote keuze aan talenturen. Je proeft van mogelijke toekomstkeuzes en je talenten 
worden uitgedaagd. Je kiest 2 talenturen van telkens 2 uur uit dit ruime aanbod.

MAATschAppiJ EN WELZiJN
Je legt het accent op het sociale en de 
omgang met anderen. Je bent geboeid door 
een gezonde levensstijl en wil de mens en de 
samenleving beter begrijpen. 

sTEM-WETENschAppEN
Voor jonge onderzoekers en liefhebbers van 
natuurwetenschappen. Je experimenteert graag 
en houdt van uitdagende projecten. Tip: denk 
je aan een richting met veel wetenschappen in 
de tweede graad, dan combineer je dit best met 
wiskunde+.

VOEDiNG EN GEZONDhEiD
Voor wie de echte kok in zichzelf wil 
ontdekken: je leert producten en technieken
kennen en vooral heel gezond en lekker 
koken. De voedingsdriehoek zal voor jou 
helemaal geen geheimen meer hebben. 

WisKUNDE+
Voor de wiskundeknobbels: verdiep je in 
wiskundige problemen en leer nog beter 
probleemoplossend denken.

icT EN MEDiA
Scherp je computerkennis en interesse voor 
multimedia aan. Je wil alle geheimen van je 
computer, tablet of smartphone ontdekken.

ARTisTiEKE VORMiNG
Ontplooi je creativiteit en artistiek talent. 
Ontdek de taal van de kunst om je persoon-
lijkheid op een originele manier te uiten en 
je blik te verruimen. Proef van mode, cultuur 
en design. Breng de kunstenaar in jezelf naar 
boven door te experimenteren met expressie-
vormen, materialen en technieken.

WOORD EN ExpREssiE
Vlot en expressief communiceren, creatief 
zijn met taal, schitteren als acteur of actrice: 
je leert het gaandeweg. Je focust hier op je 
spreek- en acteertalenten. 

NEDERLANDs+ EN FRANs+
Ga voor een extra taalbad. Je verdiept je in
beide talen, proeft van de cultuur en versterkt 
je communicatieve vaardigheden. Benieuwd? 
Allons-y!

1A
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pittig praktisch

Als je kiest voor de B-stroom, dan volg je 1B in campus Dr. Delbekestraat. 
In de les heb je ruim de tijd voor extra uitleg en oefeningen. Het tempo is 
aangepast aan je noden. 

1B is een praktische richting waar je proeft van de praktijk en je je interesses 
en talenten ontdekt. Na de eerste graad kan je een arbeidsmarktgerichte 
opleiding volgen die je voorbereidt op het werkveld. 

DOE DE TEsT
Is 1B iets voor jou? Vink de uitspraken aan die bij je passen en ontdek het zelf:

 Het is belangrijk voor me dat ik een aantal leerstofonderdelen uit het 
basisonderwijs kan afwerken of herhalen.

 Ik denk praktisch en leer liever al doende dan uit boeken.

 Ik kan en wil met mijn handen werken. Ik ben ook handig.

 Na schooltijd help ik liever met klusjes.

 Ik wil graag les volgen in een kleine klasgroep met extra uitleg van 
de leerkracht.

 Ik heb voldoende tijd nodig om de basis te verwerven.

 Ik heb nood aan actie en afwisseling in de les.

Veel vinkjes? Dan zit je zeker op je plaats in 1b!

lessentabel 1b

algemene vorming (28 u.) 1b

Beeld 1

Engels 1

Frans 2

Godsdienst 2

Lichamelijke opvoeding 2

Maatschappelijke vorming 3

Muziek 1

Natuur & ruimte 3

Nederlands 4

Techniek 4

Wiskunde 4

Begeleidingsuur 1

talenturen (2 X 2 u.) 4

Keuze 1 2

Keuze 2 2

totaal 32

Extra begeleiding voor wiskunde, de talen en leren leren.

ict bieden we aan in aparte workshops én geïntegreerd in de vakken met je 
laptop+pen. zo word je digitaal vaardig!

eerste jaar b
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kies je talent

In 1B krijg je 2 talenturen van telkens 2 uur. Dat zijn uren die je zelf kiest. Zo proef je van verschillende interesses en daag je 
talenten uit. Je kiest minstens één van de talenturen maatschappij en welzijn of voeding en gezondheid. De andere keuze 
maak je volledig zelf.

MAATschAppiJ EN WELZiJN
Je legt het accent op het sociale en een gezonde 
levensstijl. De gezondheid en het welzijn van 
jezelf en anderen boeien jou. Je proeft van haar- 
en schoonheidszorg, mode en verzorging in tal 
van projecten. 

VOEDiNG EN GEZONDhEiD
Voor wie de echte kok in zichzelf wil ontdekken: 
je leert producten en technieken kennen en 
gezond en lekker koken. Je oefent ook in het 
gastvrij ontvangen van mensen.

ARTisTiEKE VORMiNG
Ontplooi je creativiteit en artistiek talent. Ontdek 
de wereld van beeld, stoffen, verf, mode, cultuur 
en design. Breng de kunstenaar in jezelf naar 
boven door te experimenteren met expressie-
vormen en kleuren, materialen en technieken.

EcONOMiE EN ONDERNEMEN
Ben je geboeid door de wereld van het onder-
nemen? In economie en organisatie maak je 
kennis met kopen, verkopen en hoe klanten 
denken. Je wordt uitgedaagd om een budget 
goed te beheren. Je leert hoe je ICT efficiënt 
gebruikt.

Alle leerkrachten staan klaar om ons te helpen als het 
moeilijk gaat of als we een probleem hebben met iets. 
De leerkrachten die ik heb, leggen alles zeer goed uit.
ook bij de leerlingenbegeleiding kunnen we altijd 
terecht.

Jenna salomez, 1B



tWeede jaar
verder verkennen en verdiepen

Ook in het tweede jaar krijg je alle ondersteuning en een 

stevige basis. De algemene vorming blijft sterk aanwezig in je 

lessenpakket. Bovendien speel je nog meer in op je talenten 

en bouw je je kennis verder uit. Zo ben je optimaal voorbereid 

op je studiekeuze in de tweede graad. 

De algemene vorming vul je in het tweede jaar aan met een 

basisoptie en talenturen naar keuze. Voor 2A bestaat het 

lessenpakket uit de algemene vakken, plus één basisoptie van 

5 lesuren en 2 talenturen. in 2B heb je binnen de basisoptie 

Maatschappij en welzijn een keuze van 4 uur en een keuze van 1 

uur. Daarnaast kies je ook hier 2 talenturen. 

Dit is de ideale formule om je talenten te ontwikkelen en te 

proeven van je mogelijkheden. in de tweede graad kan je dan 

de perfecte keuze maken voor die studierichting die best bij 

jou past, op aso-, tso- of bso-niveau.

2a
campus polenplein

2b
campus dr.  delbekestraat

algemene vorming

25 u.

algemene vorming

20 u.

basisoptie 
5 u.

basisoptie 
10 u. met keuzes

talenturen  
1 x 2 u.

talenturen  
1 x 2 u.

keuzegedeelte

p
.2

7
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volgens je eigen niveau

Net zoals in het eerste jaar volg je in 2A de algemene vorming 
op je eigen niveau. 2a algemeen (2al), 2a accent (2ac) 
en 2a eXtra (2aX) zijn een verderzetting van het eerste jaar. 
Uiteraard ervaar je via de basisoptie van 5 lesuren nog beter 
welke richting later bij je interesses en talenten aansluit. In de 
talenturen krijg je verdieping door te proeven van een tweede 
interessegebied. Op die manier verken je verschillende mogelijk-
heden en ben je helemaal voorbereid op je studiekeuze in de 
tweede graad.

2A
lessentabel 2a

algemene vorming (25 u.) 2al 2ac 2aX

Aardrijkskunde 1

Beeld 1

Engels 2

Frans 3

Geschiedenis 2

Godsdienst 2

Lichamelijke opvoeding 2

Muziek 1

Natuurwetenschappen 1

Nederlands 4

Techniek 2

Wiskunde 4

Klasuur 1

basisoptie 5

talenturen 2

totaal 33

kies de basisoptie die bij je past

Ben je geboeid door wetenschappen of door mensen? Doe de test 
op de volgende twee pagina’s en ontdek welke basisoptie best bij 
je past. Vink de uitspraken aan die je op het lijf geschreven zijn. 
Wekelijks krijg je 5 lesuren van de gekozen optie. 

JE hEBT KEUZE UiT:

 » Maatschappij en welzijn, 
 » STEM-wetenschappen.

De nieuwe leerstof is een uitdaging en de 

basisoptie is boeiend. ook de sfeer in het

tweede jaar is goed, ik heb veel vrienden.

Axelle temmerman, 2AcMW
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 Persoonlijke en gezonde keuzes leren maken en het 
welbevinden van mezelf en anderen vind ik belangrijk.

 Ik doe graag projecten en onderzoeken rond gedrag, 
gezondheid en interessegebieden zoals lifestyle, 
voeding of lichaamszorg.

 Het gedrag van mensen en hoe ze omgaan met 
elkaar boeit me. Ik zou dit graag leren observeren en 
verklaren.

 Wat in de maatschappij gebeurt (sociale media,  
vluchtelingen, armoede…), wil ik vanuit verschillende 
hoeken bekijken en begrijpen.

 Ik wil mijn sociale en communicatieve vaardigheden 
zoals samenwerken, spreken en luisteren verder 
ontwikkelen en inoefenen.

 Ik wil via leuke thema’s de mens- en natuurweten-
schappen zoals de psychologie, sociologie, pedagogiek 
of biologie verkennen.

 Ik vind het belangrijk om bewust en zorgzaam met 
anderen om te gaan en om me in te zetten voor elkaar 
en voor de samenleving.

Meest vinkjes hier? Je kiest best voor

maatschappij  
en Welzijn

Deze basisoptie is een verkennende voorbereiding 

op een sociale studierichting zoals Humane weten-
schappen, Maatschappij- en welzijnswetenschappen, 
Maatschappij en welzijn, Wellness en lifestyle… 

ik volg de basisoptie Maatschappij en welzijn en dat is 
meteen mijn lievelingsvak. ik wil meer te weten komen 
over de maatschappij waarin wij leven, ook het gedrag 
van mensen spreekt mij aan en hoe mensen reageren.
over zulke dingen leren we nu al in de basisoptie en ik 
wil me daar verder in verdiepen. psychologie interesseert 
mij het meest en later zou ik dan ook misschien graag 
psychologe willen worden.

Fran Boersma, 2AXMW
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 Ik ben geboeid door natuurwetenschappen, 
wiskunde en techniek.

 Ik ben een creatieve probleemoplosser die graag 
onderzoekt en ontwerpt.

 Mijn kennis van natuurwetenschappen, wiskunde en 
techniek samen toepassen in levensechte projecten, 
prikkelt me.

 Als jonge onderzoeker leer ik graag met micro-
scopen, glaswerk en meetapparatuur werken in 
een labo. 

 Ik wil eigenschappen van materie en materialen 
onderzoeken.

 Ik hou van een stevige wetenschappelijke basis. 

2A

Meest vinkjes hier? Je kiest best voor

stem-Wetenschappen

Deze basisoptie is een verkennende voorbereiding 

op richtingen waar wetenschappen en wiskunde 

centraal staan zoals Natuurwetenschappen,  

Biotechnologische STEM-wetenschappen...

De toepassingen van de theorie in de stEM-projecten vind 
ik het leukst. vooral de onderdelen wetenschap en techniek 
interesseren me erg. Nu zijn we bezig met het maken van 
een serre. Daar moet je bv. rekening houden met de stand 
van de zon, hoe we eenvoudig aan de plantjes kunnen, hoe 

we ze water kunnen geven, ... Allemaal uitdagende 
problemen die ik graag oplos. ook de thema’s ‘meten 
is weten’ en ‘weet wat je eet’ vond ik heel boeiend, net 
als leren werken met scratch. ik ben alvast overtuigd 
om Biotechnologische stEM-wetenschappen te volgen 
volgend jaar.

thor Malfait, 2AcstEM
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Naast de basisoptie maak je nog één talentkeuze van 2 uur.
Je talenturen moeten wel verschillen van je basisoptie: zo verbreed je je blik en je mogelijkheden voor later. Welke talenturen kies jij?

MENs EN WELZiJN
Je verdiept je in een persoonlijke en gezonde 
levensstijl en ontwikkelt je sociale en communi- 
catieve vaardigheden. Je leert het gedrag 
van mensen en maatschappelijke fenomenen 
bestuderen en begrijpen.

sTEM-LAB
Natuurwetenschappen, wiskunde en techniek 
boeien je. Je wil je kennis toepassen in uitda-
gende en levensechte projecten, bijvoorbeeld 
in labo’s. Je leert met microscopen, glaswerk en 
meetapparatuur werken.

WisKUNDE EN icT
Leer abstract denken en verdiep je in wiskundige 
problemen met behulp van multimedia. De 
combinatie van wiskunde en ICT-vaardigheden 
maakt van jou een ideale probleemoplosser.
Tip: denk je nu al aan een latere richting met 

veel wetenschappen? De combinatie van 

de basisoptie STEM-wetenschappen en de 

talenturen wiskunde en ICT is dan een prima 

voorbereiding. 

ARTisTiEKE VORMiNG
Ontwikkel je artistieke en creatieve vaardig-
heden. Je experimenteert met allerlei 
technieken, expressievormen en materialen 
terwijl je proeft van kunst en cultuur.
De wereld van beeld en creëren boeit je.
In deze talenturen ontdek je of een creatieve 
richting iets voor jou is.

VOEDiNG EN GEZONDhEiD
Je proeft van de wereld als kok, bakker…  
Je ontdekt vele producten en technieken. 
Je leert lekkere en vooral gezonde maaltijden 
bereiden. Tegelijk linken we het koken aan wat  
je in andere lessen ziet, boeiender kan niet ! 

TAAL EN ExpREssiE
Je hebt een voorliefde voor het expressief en 
creatief zijn in en met taal. Je wil je verdiepen 
in het Nederlands, Frans en Engels door 
uitdagende oefeningen en opdrachten. Je 
communicatieve vaardigheden krijgen een 
extra boost.
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proeven van praktijk

In 2B volg je 20 lesuren algemene vorming, aangevuld met 
10 lesuren basisoptie en één talentkeuze van 2 uur. Vanaf nu 
proef je ook met volle teugen van de praktijk en ontdek je of 
die aansluit bij je talenten en interesses. In de talenturen krijg 
je verdieping door kennis te maken met een tweede interesse-
gebied. Zo ervaar je zelf welke studiekeuze je het best maakt in 
de tweede graad. 

2B
lessentabel 2b

algemene vorming (20 u.) 2b

Beeld 1

Engels 1

Frans 2

Godsdienst 2

Lichamelijke opvoeding 2

Maatschappelijke vorming 2

Muziek 1

Natuur en ruimte 1

Nederlands 3

Techniek 2

Wiskunde 3

basisoptie 10 u. met keuzes

talenturen 2

totaal 32

basisoptie maatschappij en Welzijn

Ben je sociaal en werk je graag met mensen? Droom je al van 
een beroep in het werkveld van de haar- en schoonheidszorg, 
mode, voeding of verzorging? Dan zit je goed bij ons in VISO 
in de basisoptie Maatschappij en welzijn! Doe de test op de 
volgende pagina om te zien of deze keuze echt bij je past. Vink 
de uitspraken aan die je op het lijf geschreven zijn.

ik koos voor viso omdat ik het een leuke school 

vind. ik zit nu in het 2de jaar in de basisoptie 

maatschappij en welzijn. Je kan een keuze 

maken uit verschillende interesses. Later zou ik 

zelf graag in de verzorging willen staan, omdat ik 

graag mensen help.

stacey Debbaut, 2B
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Wedden dat je voor je eerste keuze kiest voor de interes-
se van je dromen? Is dit kapper of schoonheidsspecialist, 
zorgkundige of kinderbegeleider, of liever in de mode- of 
voedingssector?
Leuk toch dat je door het maken van je tweede keuze ook 
verder kan kennismaken met een ander interessegebied!
Wie weet liggen net hier je talenten voor de toekomst!

 Lichaamszorg, lifestyle en voeding spreken me aan. Ik 
doe hier graag projecten rond.

 Persoonlijke en gezonde keuzes leren maken vind ik 
belangrijk. Het interesseert me om gezondheidsvaardig-
heden toe te passen in allerlei praktische opdrachten.

 Ik vind het gedrag van mensen en hoe ze omgaan met 
elkaar boeiend.

 Ik wil verkennen en begrijpen wat in de samenleving 
gebeurt (sociale media, armoede...)

 Ik wil mijn sociale en communicatieve vaardigheden 
zoals samenwerken, spreken en luisteren verder 
inoefenen en toepassen.

 Ik vind het belangrijk om zorgzaam met anderen om 
te gaan en om me in te zetten voor elkaar en voor de 
samenleving.

 Ik wil me onderdompelen in de haar- en schoon-
heidszorg, mode, voeding en verzorging en de vele 
beroepen binnen Maatschappij en welzijn. Zo ontdek ik 
welke richting in de tweede graad het best bij me past.

maatschappij  
en Welzijn (10 u.)

haar- en schoonheidszorg, mode, voeding en verzorging

basispakket van 5 uur voor iedereen

2 verdiepende keuzes

Je proeft van alle vier de interessegebieden: haar- en 
schoonheidszorg, mode, voeding en verzorging.

Keuze 1 van 4 u.: haar- en schoonheidszorg of
mode of voeding of verzorging.

Keuze 2 van 1 u.: haar- en schoonheidszorg of
mode of voeding of verzorging.

+

In deze basisoptie Maatschappij en welzijn komt dit alle-
maal aan bod. De 10 uur worden als volgt ingevuld:
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ontWikkel eXtra talenten

Naast de basisoptie Maatschappij en welzijn kies je nog één keer  
2 talenturen. Welke kies jij? 

VOEDiNG EN GEZONDhEiD
Je proeft van de wereld als kok, bakker…  
Je ontdekt vele producten en technieken.  
Je leert lekkere en gezonde maaltijden 
bereiden en oefent je communicatieve en 
sociale vaardigheden.
(Kies deze talenturen enkel als je binnen de 

basisoptie nog niet voor voeding koos.  

Zo verbreed je je blik en je mogelijkheden 

voor later.) 

EcONOMiE EN ONDERNEMEN
Verken de wereld van het ondernemen en de 
consument. Je leert hoe succesvol te onder-
nemen en ICT-vaardigheden praktisch toe te 
passen. 
Je ontwikkelt ondernemingszin en proeft of een 
economische richting jouw ding is.

ARTisTiEKE VORMiNG
Ontwikkel je artistieke en creatieve vaardig-
heden. Je experimenteert met allerlei 
technieken, expressievormen en materialen. 
De wereld van beeld en mode boeit je. In 
deze talenturen ontdek je of een creatieve 
richting iets voor jou is.

helemaal klaar voor later

Wat je ook kiest, na 2B heb je een grote keuze uit 
arbeidsmarktgerichte studierichtingen, o.a. in het 
domein Maatschappij en welzijn.
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Vanaf 1 september 2022 start de vernieuwing van het secundair 

onderwijs in het vierde jaar. in de tweede graad kan jij dus een keuze 

maken uit het vernieuwde studieaanbod. 

Alle studierichtingen die je in de toekomst in VisO kan volgen, zetten 

wij graag op een rijtje. De mogelijkheden zijn alvast groot. En laat je 

niet afschrikken door de nieuwe benamingen. Waar nodig vermelden 

we tussen haakjes de vroegere richtingen die er best bij aansluiten. Zo 

ben je zeker van je stuk.

    

erste hulp bij de nieuWe richtingen
Doorstroomgericht (aso & tso): bereiden je voor op verdere studies. 
Doorstroom- en arbeidsmarktgericht (tso): bereiden je voor op zowel verdere studies 
als op het werkveld.
Arbeidsmarktgericht (bso): bereiden je voor op het werkveld.

ontdek de tWeede
en toekomstige
derde graad
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DOORSTROOMGERICHT  

(aso + tso) 

DOORSTROO EN ARBEIDS

MARKTGERICHT (tso)

ARBEIDSMARKTGERICHT  

(bso)

7DE  JAAR

(vanaf 2025)

 » Kapper-stylist (ook duaal)
 » Zorgkundige
 » Kinderbegeleider
 » Schoonheidsspecialist-adviseur
 » Ontwikkelaar prototypes mode

Se-n-Se:

6DE JAAR  
(vanaf 2024)

5DE JAAR  
(vanaf 2023)

 » Biotechnologische en chemische 
STEM-wetenschappen  
(opvolger Techniek-wetenschappen)

 » Welzijnswetenschappen  
(meer theoretische opvolger STW
en Gezondheids- en
welzijnswetenschappen)

 » Humane wetenschappen (aso)  
 

 » Gezondheidszorg 

 » Wellness en schoonheid 
(opvolger Schoonheidsverzorging)

 » Opvoeding en begeleiding  
NIEUW!

 » Assistentie in wonen, zorg en 
welzijn (opvolger Organisatiehulp)

 » Moderealisatie  

» Basiszorg en ondersteuning
(opvolger Verzorging)

 » Haarverzorging (ook duaal) 

 » Schoonheidsverzorging

4DE JAAR  
(vanaf 2022)

3DE JAAR  

 » Biotechnologische
STEM-wetenschappen
(opvolger Techniek-wetenschappen)

 » Maatschappij- en welzijns- 
wetenschappen  
(meer theoretische opvolger Sociale
en technische wetenschappen)

 » Humane wetenschappen (aso) 

 » Maatschappij en welzijn 

 » Wellness en lifestyle  
(opvolger Bio-esthetiek)

(meer praktische opvolger
Sociale en technische
wetenschappen)

 » Zorg en welzijn  
(opvolger Verzorging-voeding)

 » Moderealisatie en textielver-
zorging

 » Haar- en schoonheidsverzorging 

2DE JAAR  
 » 2A Maatschappij en welzijn 

 » 2A STEM-wetenschappen  

Aangevuld met twee talenturen.

 » 2B Maatschappij en welzijn met 
haar- en schoonheidszorg + 
mode + voeding + verzorging

Aangevuld met twee talenturen.

1STE JAAR  

1A EXTRA 1A ACCENT 1A ALGEMEEN 1B

Talenturen: maatschappij en welzijn; STEM-wetenschappen;  
voeding en gezondheid; artistieke vorming; ICT en media; woord en 
expressie; Nederlands+ en Frans+; Wiskunde+

Talenturen: maatschappij en welzijn; 
voeding en gezondheid;  
artistieke vorming; economie  
en ondernemen

Nieuw

Nieuw

Nieuw

Wil je nog meer uitgebreide info over een richting? Check 
dan zeker onze website: www.viso-roeselare.be/studie-
aanbod voor de folders per richting.
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ik koos voor de richting humane 
wetenschappen omdat ik later 
iets wil doen met mensen. het is 
een interessante richting met veel 
verschillende vakken. hierdoor heb 
ik na mijn middelbare studies nog 
een heel ruime keuze in 
het hoger onderwijs.

Norah Gossaert, 3hW

vakken 3hW 4hW 5 hW 6 hW

Aardrijkskunde 1 1 1 1

Artistieke vorming - 1 - -

Engels 3 2 2 2

Frans 4 4 3 3

Geschiedenis 2 2 2 2

Godsdienst 2 2 2 2

Informatica 1 - - -

Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2

Mens en samenleving 1 - 1 -

Natuurwetenschappen:
 - Biologie
 - Chemie
 - Fysica

3 
1
1 
1

3 
1
1 
1

2 2

Nederlands 4 4 4 4

Statistiek - - 1 1

Wiskunde 4 4 3 3

Filosofie 1 2 2 2

Kunstbeschouwing 1 2 2 2

Sociologie en psychologie 3 3 - -

Sociale en gedragswetenschappen - - 4 5

nog in te vullen uur - - 1 1

Klasuur 0,5 0,5 - -

totaal 32,5 32,5 32 32

2DE EN 3DE GRAAD AsO

Wil je meer weten over het gedrag en denken van 
de mens in onze samenleving, de actualiteit op 
de voet volgen en kritisch kijken naar jezelf en de 
wereld? Ben je geboeid door cultuur, media en wat 
in onze samenleving gebeurt? Wil je een uitdagend 
pakket algemene vakken en je extra laten prikkelen 
door sociologie, psychologie, filosofie en kunst-
beschouwing? Vind je een brede en inhoudelijk 
sterke voorbereiding op hoger onderwijs belang- 
rijk? Dan is de domeinoverstijgende aso-richting 
Humane wetenschappen jouw richting!

Na de tweede graad Humane wetenschappen is de 
logische vervolgopleiding de derde graad Humane 
wetenschappen.

doorstroomgerichte
richtingen

EUW!Nieuw

humane Wetenschappen
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2DE EN 3DE GRAAD TsO

Ben je geboeid door het gedrag en het denken van de mens in onze maatschappij? Heb je een sociale interesse en spreken maatschap-
pelijke thema’s en de actualiteit je aan? Wil je de mens en de samenleving leren begrijpen en bestuderen op een wetenschappelijke manier? 
Spreekt onderzoekend leren via projecten je aan? Wil je een brede en goede voorbereiding op hoger onderwijs? Dan sluit de domeinge-
bonden doorstroomrichting Maatschappij- en welzijnswetenschappen perfect bij je aan!

Na de tweede graad Maatschappij- en welzijnswetenschappen is de logische vervolgopleiding
de derde graad Welzijnswetenschappen.

vakken 3 mWW 4 mWW 5 WW 6 WW

Aardrijkskunde 1 1 1 1

Artistieke vorming - 1 - -

Engels 2 2 2 2

Frans 3 3 3 3

Geschiedenis 1 1 1 1

Godsdienst 2 2 2 2

Informatica 1 - - -

Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2

Mens en samenleving 1 - 1 -

Natuurwetenschappen: 3 3 4 3

Nederlands 4 4 4 4

Statistiek - - 1 1

Wiskunde 4 4 3 3

Inleiding filosofie 1 2 - -

Filosofie - - 1 2

Sociologie en psychologie 5 5 - -

Socio-lab 2 2 - -

Welzijnswetenschappen - - 6 6

nog in te vullen uren - - 1 2

Klasuur 0,5 0,5 - -

totaal 32,5 32,5 32 32

MAATSCHAPPIJ- EN WELZIJNSWETENSCHAPPEN • WELZIJNSWETENSCHAPPEN

MWW is echt een boeiende richting. We krijgen 
veel theorie, sociologie en psychologie typeert 
de richting. het is interessant en ik leer veel bij. 
soms doen we ook observatieoefeningen op een 
doelgroep. in socio-lab doen we 
projecten die samenhangen met de 
hoofdvakken.

sophie Ghysdael, 3MWW
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vakken
3 bW
stem

4 bW
stem

5 bcW
stem

6 bcW
stem

Aardrijkskunde 1 1 1 1

Artistieke vorming - 1 - -

Engels 2 2 2 2

Frans 3 3 3 2

Geschiedenis 1 1 1 1

Godsdienst 2 2 2 2

Informatica 1 - - -

Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2

Mens en samenleving 1 - 1 -

Nederlands 4 4 3 3

Wiskunde 5 5 5 5

Biotechnologische
STEM-wetenschappen (3-4)
Biotechnologische en
chemische
STEM-wetenschappen (5-6)

 - Informatica
 - Biologie m.i.v. labo
 - Chemie m.i.v. labo
 - Fysica m.i.v. labo
 - STEM-lab

11
 

-
2
3
3
3

12 

-
3
3
3
3

12 
1
2
3
3
3

13
1
3
3
3
3

Klasuur 0,5 0,5 - -

Nog in te vullen uur - - - 1

totaal 33,5 33,5 32 32

biotechnologische 
stem-Wetenschappen

biotechnologische
en chemische

stem-Wetenschappen

2DE EN 3DE GRAAD TsO 

Heb je talent voor chemie, fysica, biologie en wiskunde 
en wil je je kennis hierover stevig uitbreiden? Wil je 
jezelf uitdagen door de theorie toe te passen in labo’s 
en projecten? Spreekt onderzoekend leren en proble-
men oplossen in de chemie, fysica en biologie je aan? 
Wil je de verbanden tussen wetenschap, wiskunde, 
technologie en de samenleving steeds beter begrijpen? 
Vind je een brede en theoretisch sterke voorbereiding 
op hoger onderwijs belangrijk? Dan is deze STEM-door-
stroomrichting het neusje van de zalm voor jou.

Na de tweede graad Biotechnologische STEM- 
wetenschappen is de logische vervolgopleiding 
de derde graad Biotechnologische en chemische 
STEM-wetenschappen.

ik volgde stEM in de eerste graad 
en vond het super, daarom koos ik 
BWstEM. De wetenschappen en 
projecten zoals een escaperoom 
uitdenken, zijn top.

Runa vandendriessche, 3BWstEM



vakken 5 gz 6 gz 5 ob 6 ob

Aardrijkskunde 1 1 1 1

Engels 2 2 2 2

Frans 2 2 2 2

Geschiedenis 1 1 1 1

Godsdienst 2 2 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2

Mens en samenleving 1 - 1 -

Natuurwetenschappen 1 1 1 1

Nederlands 3 3 3 3

Wiskunde 2 2 2 2

Gezondheidszorg
(zorg, expressie, sociologie en
psychologie, fysiologie en anatomie…)

14 15 - -

Opvoeding en begeleiding
(expressie, pedagogie en sociologie)

- - 13 15

Nog in te vullen uren 1 1 2 1

totaal 32 32 32 32

vakken 3 mW 4 mW

Aardrijkskunde 1 1

Artistieke vorming 1 1

Engels 2 2

Frans 2 2

Geschiedenis 1 1

Godsdienst 2 2

Informatica 1 1

Lichamelijke opvoeding 2 2

Mens en samenleving 1 -

Natuurwetenschappen 2 1

Nederlands 4 4

Wiskunde 3 3

Maatschappij en welzijn:
 - anatomie en fysiologie
 - gezondheid
 - indirecte zorg
 - ontwikkeling en pedagogisch 
handelen

 - project

10 
1
1
2
3

3

12 
1
2
3
3

3

Klasuur 0,5 0,5

totaal 32,5 32,5

2DE EN 3DE GRAAD TsO 

Ben je sociaal en ga je graag om met kinderen, volwassenen en ouderen? Zorg je graag 
voor anderen of wil je hen begeleiden? Heb je belangstelling voor gezondheid en welzijn? 
Wil je verder kunnen studeren in het onderwijs, de sociale sector of de gezondheidszorg 
en tegelijk beroepscompetenties aanleren waarmee je na het 6de jaar kan starten in de kin-
deropvang of als zorgkundige? Dan is de richting Maatschappij en welzijn net iets voor jou!

doorstroom- en arbeids-
marktgerichte richtingen

Na de tweede graad Maatschappij en welzijn is de logische vervolgoplei-
ding de derde graad Gezondheidszorg of Opvoeding en begeleiding.
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MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN • GEZONDHEIDSZORG / OPVOEDING EN BEGELEIDING

MW is echt tof! Je maakt 
kennis met de mens 
op sociaal, fysiek en 
mentaal vlak. Je kan 
later nog veel kanten uit.

Matheo pollefeyt, 3MW
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Wellness en liFestYle
Wellness en schoonheid

2DE EN 3DE GRAAD TsO 

Wil je je onderdompelen in de boeiende wereld van de 
Wellness en lifestyle? Vind je het een uitdaging om mensen 
een mooi, verzorgd uiterlijk en gezonde uitstraling te 
geven? Spreekt zorg dragen voor de gezondheid en het 
welbevinden van mensen je aan? Wil je verder kunnen 
studeren (bv. in de gezondheidszorg of het onderwijs) en 
tegelijk beroepscompetenties aanleren waardoor je als 
schoonheidsspecialist-adviseur in het werkveld kan stap-
pen? Dan is Wellness en lifestyle je op het lijf geschreven!

Na de tweede graad Wellness en lifestyle is de logische 
vervolgopleiding de derde graad Wellness en schoonheid.

vakken 3 Wl 4 Wl 5 Ws 6 Ws

Aardrijkskunde 1 1 1 1

Artistieke vorming 1 1 - -

Engels 2 2 2 2

Frans 2 2 2 2

Geschiedenis 1 1 1 1

Godsdienst 2 2 2 2

Informatica 1 1 - -

Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2

Mens en samenleving 1 - 1 -

Natuurwetenschappen 2 1 1 1

Nederlands 4 4 3 3

Wiskunde 3 3 2 2

Wellness en lifestyle:
 - gezondheid, welbevinden en
 - ontwikkeling
 - vaardigheden, trends en evoluties
 - anatomie en fysiologie
 - beauty-lab (project)

10
3

4
1
2

12 
3

6
1
2

 
-

-
-
-

 
-

-
-
-

Wellness en schoonheid
(met toegepaste fysiologie en
anatomie, psychologie en stage)

- - 14 15

Nog in te vullen uur - - 1 1

Klasuur 0,5 0,5 - -

totaal 32,5 32,5 32 32

Wellness en lifestyle is heel gevarieerd met 
maquillage, manicure en gelaatsverzorging, de 
anatomie en fysiologie van het menselijk lichaam, 
gezondheid en de omgang met de mens. in de 
projecten in beautylab komt alles samen en staat 
communicatie ook centraal. het klinkt misschien wat 
theoretisch, maar dat valt heel goed 
mee. De theorie koppelen we meteen 
aan de praktijk en dat is heel leuk.

tatiana Blondeel, 3WL
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vakken 3 hsv 4 hsv 5 hv 6 hv 5 sv 6 sv

Artistieke vorming 1 1 - - - -

Engels 1 1 1 1 1 1

Frans 2 2 1 1 2 2

Godsdienst 2 2 2 2 2 2

Informatica 1 1 - - - -

Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2

Maatschappelijke vorming 3 3 2 2 2 2

Nederlands 3 3 2 2 2 2

Natuurwetenschappen 1 1 1 1 1 1

Wiskunde 1 1 1 1 1 1

Haar- en schoonheidsverzorging:
 - algemene competenties in haar- en 
schoonheidsverzorging + project

 - gemeenschappelijke competenties in 
haar- en schoonheidsverzorging

 - trends en evoluties
 - competenties in de haarverzorging
 - competenties in de schoonheidsverzorging

- - - -

Haarverzorging (met stage) - - 18 18 - -

Schoonheidsverzorging (met stage) - - - - 17 17

Nog in te vullen uren - - 2 2 2 2

totaal 33 33 32 32 32 32

HAAR- EN SCHOONHEIDSVERZORGING • HAARVERZORGING / SCHOONHEIDSVERZORGING

2DE EN 3DE GRAAD BsO 

Droom je ervan om later in een kapsalon of schoonheidsinstituut te werken? Ben je handig en creatief en heb je zin om 
praktisch aan de slag te gaan? Wil je klanten goed advies geven, een verzorgd uiterlijk bezorgen en groeien in je sociale 
en communicatieve vaardigheden? Is knippen, brushen, kleuren je ding? Of heb je interesse in gelaats- en handverzor-
ging, make-up, massages? Haar- en schoonheidsverzorging is dan de geknipte richting voor jou!

Na de tweede graad Haar- en schoonheidsverzorging zijn de logische vervolgopleidingen de derde graad Haarverzor-
ging of derde graad Schoonheidsverzorging. Je kiest dan één van beiden.

arbeidsmarktgerichte
richtingen

3

3

2
4
4

3

3

2
4
4

16 16

het is mijn kinderdroom om iets met 
schoonheid te doen. De mix van 
haar- en schoonheidsverzorging is 
super. ik vind het leuk zo veel bij te 
leren in de praktijk.

Jennifer vandecasteele, 
3hsv
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moderealisatie en
TEXTIELVERZORGING •

moderealisatie

2DE EN 3DE GRAAD BsO 

Ben je gebeten door mode, lifestyle en de nieuwe 
trends? Heb je een passie voor mooie kledij en ac-
cessoires? Heb je creatieve ideeën en vaardige 
vingers? 
Is kleding stikken, afwerken, retoucheren, onder-
houden, presenteren en etaleren je ding? Of heb je 
vooral commerciële flair en wil je liefst verkopen in de 
modesector? 
Dan is de tweede graad Moderealisatie en tex-
tielverzorging de ideale keuze voor jou!

Na de tweede graad Moderealisatie en textielverzor-
ging is de logische vervolgopleiding de derde graad 
Moderealisatie.

vakken 3 mrt 4 mrt 5 mr 6 mr

Artistieke vorming 1 1 - -

Engels 1 1 1 1

Frans 2 2 2 2

Godsdienst 2 2 2 2

Informatica 1 1 - -

Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2

Maatschappelijke vorming 3 3 2 2

Nederlands 3 3 2 2

Natuurwetenschappen 1 1 1 1

Wiskunde 1 1 1 1

Moderealisatie en textielverzorging
 - commerciële presentatie en lifestyle
 - mode

6
10

6
10

-
-

-
-

Moderealisatie (met mode, commer-

ciële presentatie en lifestyle, stage)
- - 18 18

Nog in te vullen uren - - 1 1

totaal 33 33 32 32

ik wil verder in de modewereld en koos daarom 
voor 3 MRt. ik hou van creatief bezig zijn en wil 
later mensen helpen bij het kiezen 
van mooie kleren. ook hun favoriete 
kledingstuk wil ik dan herstellen. 
Deze richting is echt mijn ding!

Emma Mayne, 3MRt
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-zorg en Welzijn •

basiszorg en ondersteuning •
assitentie in Wonen, zorg en Welzijn 

2DE EN 3DE GRAAD BsO 

Zorg je graag voor anderen en ga je graag om met kinderen, volwassenen en ouderen? Ben je bekommerd om 
het welzijn en de gezondheid van jezelf en van anderen? Heb je interesse in koken, de zorg voor het interieur 
en andere huishoudelijke en creatieve taken? Droom je van werken in de zorgsector: bv. in de kinderopvang, 
de bejaardenzorg of de thuiszorg? Dan is de tweede graad Zorg en welzijn de studierichting die je zoekt!

Na de tweede graad Zorg en Welzijn zijn de logische vervolgopleidingen de derde graad Basiszorg en onder-
steuning of Assistentie in wonen, zorg en welzijn. Je kiest dan één van beiden.

vakken 3 zW 4 zW 5 bo 6 bo 5 aWzW 6 aWzW

Artistieke vorming 1 1 - - - -

Engels 1 1 1 1 1 1

Frans 1 1 1 1 1 1

Godsdienst 2 2 2 2 2 2

Informatica 1 1 - - - -

Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2

Maatschappelijke vorming 3 3 2 2 2 2

Nederlands 3 3 2 2 2 2

Natuurwetenschappen 1 1 1 1 1 1

Wiskunde 1 1 1 1 1 1

Zorg en welzijn:
 - gezondheid en welzijn
 - interieur- en linnenzorg
 - pedagogisch handelen
 - voeding
 - project

17
3
3
4
4
3

17
4
2
4
4
3

- - - -

Assistentie in wonen, zorg en
welzijn (met directe en indirecte zorg,
(ped)agogiek, stage)

- - - - 18 18

Basiszorg en ondersteuning
(met directe en indirecte zorg,
(ped)agogiek, stage)

- - 20 20 - -

Nog in te vullen uren - - - - 2 2

totaal 33 33 32 32 32 32

Zorg en welzijn is echt iets voor mij. ik ga graag in interactie met 
anderen. in pedagogisch handelen leerden we over omgaan 
met kinderen en in gezondheid en welzijn over het menselijk 
lichaam. De praktijk vind ik het leukste. in 
voeding maken we lekkere gerechten en 
in project gaan we praktisch aan de slag 
met de onderwerpen uit de theorie.

Luka putman, 3ZW
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Onze partnerschool Barnum

We werken enthousiast samen met Barnum. Ons toekomstperspectief is groeien naar één school tegen 1 september 2027.
Onze leerlingen zullen genieten van een ruime, hypermoderne nieuwbouw en vernieuwbouw op site Barnum en de aangrenzende site
Ter Berken. Een grote troef voor innovatief en kwaliteitsvol onderwijs!

Alle richtingen van beide scholen blijven behouden, waardoor leerlingen kunnen kiezen uit een héél breed en
gevarieerd aanbod van aso, tso en bso. Zo spelen we optimaal in op alle talenten van elke leerling.

Samen schrijven we een krachtig, vernieuwend en uitdagend verhaal vanuit de sterktes van beide scholen.
Op deze pagina ontdek je alvast het studieaanbod van onze partner Barnum. Neem zeker ook een kijkje op de website.
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Onze partnerschool Barnum

We werken enthousiast samen met Barnum. Ons toekomstperspectief is groeien naar één school tegen 1 september 2027.
Onze leerlingen zullen genieten van een ruime, hypermoderne nieuwbouw en vernieuwbouw op site Barnum en de aangrenzende site
Ter Berken. Een grote troef voor innovatief en kwaliteitsvol onderwijs!

Alle richtingen van beide scholen blijven behouden, waardoor leerlingen kunnen kiezen uit een héél breed en
gevarieerd aanbod van aso, tso en bso. Zo spelen we optimaal in op alle talenten van elke leerling.

Samen schrijven we een krachtig, vernieuwend en uitdagend verhaal vanuit de sterktes van beide scholen.
Op deze pagina ontdek je alvast het studieaanbod van onze partner Barnum. Neem zeker ook een kijkje op de website.
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kies je eigen richting in tso

7

EsThETischE 

LichAAMsVERZORGiNG

se-n-se

6

5

schOONhEiDs- 

VERZORGiNG

sOciALE EN TEchNischE 

WETENschAppEN

GEZONDhEiDs- EN 

WELZiJNsWETENschAppEN

  sTEM / TEchNiEK- 

  WETENschAppEN

 

ontdek je toekomstmogelijkheden in bso

7
MODEspEciALisATiE 

EN TRENDsTUDiE
KiNDERZORG

ThUis- EN  

BEJAARDENZORG/ 

ZORGKUNDiGE*

ORGANisATiE- 

AssisTENTiE

hAARsTiLisT OF

KAppER-sTyLisT

DUAAL

6

5

MODEREALisATiE  

EN -VERKOOp
VERZORGiNG* ORGANisATiEhULp*

hAARZORG OF 

DUAAL hAARZORG

* Deze opleidingen kan je in een combinatie van leren en werken of duaal leren ook volgen in het CLW Roeselare.

Om het even in welke richting je inpikt in de derde graad, in VISO ontvangen we je met open armen en zorgen we ervoor dat je je 
zo snel mogelijk thuis voelt. Verander je van school tijdens je secundaire studies, dan heb je in VISO heel wat keuze.  

volg je eigen pad
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alle richtingen  
in detail
schoonheidsverzorging 

5DE EN 6DE JAAR TsO

vakken 5 sv 6 sv

Aardrijkskunde 1 1

Engels 2 2

Frans 2 2

Geschiedenis 1 1

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Nederlands 3 3

Plastische opvoeding 1 1

Wiskunde 2 2

Schoonheidsverzorging
 - hand- en gelaatsverzorging
 - lichaamsverzorging
 - make-up
 - voetverzorging

13 
4
3 
2 

4

9 
2
3 
1 
3

Stage - 4*

Stijlleer 1 1

Toegepaste wetenschappen 4 4

totaal 34 34

schoonheidsverzorging is een echte aanrader, 

omdat we leuke praktijkuren hebben en je 

leert allerlei dingen bij over hoe je jezelf en 

anderen mooi kunt maken. Mijn favoriete vak 

is gelaatsverzorging, want dit werkt ook 

ontspannend! ook het creatief werken op 

het gelaat in de lessen make-up, spreekt

me aan.

Nimra crombez, 6sv

Hou je ervan om mensen een mooi, verzorgd uiterlijk te geven? 
Heb je interesse in gelaats- en lichaamsverzorging, manicure en 
pedicure? Schoonheidsverzorging is je op het lijf geschreven. 
Nadien kan je je verder bekwamen in een zevende jaar Esthe-
tische lichaamsverzorging (zie p. 54) of via hoger onderwijs. 
Sowieso ben je ook klaar voor het werkveld.

* Wekelijks een halve dag stage
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stem/techniek-Wetenschappen 

5DE EN 6DE JAAR TsO

Ben je goed in wiskunde, biologie, chemie en fysica? Wil je jezelf uitdagen door de theorie 
in de praktijk om te zetten in de labo’s? Dan is STEM/Techniek-wetenschappen iets voor jou. 
Je wordt perfect voorbereid op hoger onderwijs, vooral de wetenschappelijke richtingen, 
gezondheidszorg, milieuzorg of biotechniek.

vakken 5 stem/
tW

6 stem/
tW

Aardrijkskunde 1 1

Engels 2 2

Frans 2 2

Geschiedenis 1 1

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Nederlands 4 4

Toegepaste biologie m.i.v. laboratorium 3 3

Toegepaste chemie m.i.v. laboratorium 6 6

Toegepaste fysica m.i.v. laboratorium 5 5

Wiskunde 6 6

totaal 34 34

ik ben overgestapt naar stEM/tW omdat 

wetenschappen mij sterk interesseren en ik 

ook nood heb aan meer labomomenten. in het 

aso zie je vooral de theorie, in stEM/tW zie 

je diezelfde theorie, maar ook toegepast in 

de labo’s.

Michiel vandecandelaere, 5stEM/tW

* Wekelijks een halve dag stage
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sociale en technische Wetenschappen 

5DE EN 6DE JAAR TsO

Ga je graag om met mensen? Is organiseren, actief leren en creativiteit iets voor jou? Dan 
spreekt Sociale en technische wetenschappen je zeker aan. Sociale wetenschappen, natuur- 
wetenschappen en voeding zijn belangrijk. Deze veelzijdige richting stoomt je klaar voor 
verdere studies, vooral in het onderwijs, de sociale sector en de gezondheidszorg.

vakken 5 stW 6 stW

Aardrijkskunde 1 1

Engels 2 2

Frans 3 3

Geschiedenis 1 1

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Nederlands 4 4

Wiskunde 3 3

Integrale opdrachten 
   integratie van voeding, expressie, sociale en  
   natuurwetenschappen

7 7

Natuurwetenschappen 4 4

Sociale wetenschappen 5 5

totaal 34 34

in stW leer je alles over de groei van de 

mens. Dit is heel interessant als je later

een job in de sociale sector wil doen. ik 

vind ook integrale opdrachten boeiend 

omdat je via projecten een goede 

voorbereiding krijgt om te spreken voor 

een groep en leert samenwerken. Later wil 

ik leerkracht worden en dit is de perfecte 

voorbereiding op die studie.

Jasper Nemegeer, 5stW
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gezondheids- en WelzijnsWetenschappen

5DE EN 6DE JAAR TsO

Je kan ook kiezen voor Gezondheids- en welzijnsweten-
schappen. In deze richting staan de studie van en omgang 
met de gezonde mens centraal. Je maakt kennis met 
de gezondheids- en welzijnssector en krijgt heel wat 
wetenschappen. GWW bereidt je voor op verdere studies, 
vooral in de gezondheidszorg, het onderwijs en de sociale 
sector.

vakken 5 gWW 6 gWW

Aardrijkskunde 1 1

Engels 2 2

Frans 2 2

Geschiedenis 1 1

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Nederlands 3 3

Wiskunde 2 2

Gezondheid en welzijn 3 3

Psychologie en pedagogiek 3 3

Seminaries 2 2

Stage 4* 4*

Toegepaste biologie 4 4

Toegepaste chemie 2 2

Toegepaste fysica 1 1

totaal 34 34

* Wekelijks één stagedag van 8 u., gedurende de helft van het schooljaar.

GWW is een heel interessante richting, vooral 

door de specifieke vakken zoals psychologie en 

pedagogie. Die doe ik heel graag. ook de mix 

van theorie en boeiende stages vind ik leuk. 

ik leer enorm veel bij. GWW is ook een prima 

voorbereiding op verdere studies, onder andere 

in de zorgsector.

phebe Dujardin, 6GWW
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haarzorg

5DE EN 6DE JAAR BsO

Droom je ervan om later in een kapsalon te werken? 
Zie je jezelf knippen, brushen, kleuren? Wil je klanten 
goed advies geven? Heb je creatieve ideeën en 
vaardige vingers? Dan is Haarzorg geknipt voor jou. In 
het zevende jaar kan je je specialiseren tot Haarstylist 
of de duale variant Kapperstylist volgen. (zie p. 54).

vakken 5 hz 6 hz

Engels 1 1

Frans 2 2

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Plastische opvoeding 1 1

Project algemene vakken 4 4

Competentieontwikkelend leren: 
haarzorg (met stage in 5 en 6 HZ)

22* 21*

totaal 34 33

* wekelijks een halve dag stage (voor 5HZ vanaf november).

duaal leren haarverzorging

3DE GRAAD BsO

In VISO kan je ook kapper worden door school en werk te combineren. 
Je volgt twee dagen les en werkt drie dagen in een kapsalon. Zo 
profiteer je van het echte leven als leerschool. Naast een intensieve 
opleiding bij de kapper krijg je algemene en beroepsgerichte vorming 
op school. Je persoonlijke trajectbegeleider helpt je doorheen je 
leerproces, zowel op de werkvloer als op school.

Duaal leren Haarverzorging is een sterk praktijkgerichte opleiding 
die je kansen op de werkvloer vergroot. Bovendien krijg je een 
leervergoeding van 500 euro per maand (als je de volledige maand 
werkt). Net zoals in het voltijds onderwijs, behaal je na het zesde jaar 
je getuigschrift. Nadien kan je je in 7 Kapper-stylist duaal nog verder 
verdiepen (zie p. 54).

vakken 5 hzd 6 hzd

op school

Frans 2 2

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Project algemene vakken 4 4

Haarzorg 4 4

op de Werkvloer

Haarzorg in het kapsalon 24 24

totaal 38 38
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5DE EN 6DE JAAR BsO

Je hebt interesse voor kledij, accessoires, interieur en presentatie. Je hebt oog voor lifestyle en modetrends. Je wil graag verkopen in 
de modesector. In Mode zet je je handigheid, creativiteit, nauwkeurigheid en commerciële flair extra in de verf. In 7 Modespecialisatie 
en trendstudie kan je je nog verder specialiseren (zie p. 57).

vakken 5 mrv 6 mrv

Engels 2 2

Frans 2 2

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Maatschappelijke vorming 2 2

Nederlands 2 2

Commerciële presentatie en lifestyle
 - Les
 - Stage

  
6 
5*

  
6 
5*

Mode 7 6

Retouches
 - Les
 - Stage

 
4
-

  
3 
1**

totaal 34 33

Mode is een studierichting 

waarin je heel creatief kan 

zijn en kan openbloeien. 

ik doe er zeer veel kennis 

op over het contact met de 

klanten op de stageplaatsen. 

ik doe heel graag mode omdat 

ik de laatste modetrends 

intens volg. ik zou opnieuw 

kiezen voor viso omdat je er 

goed begeleid wordt.

Marthe Bruneel, 6MRv

* tweewekelijks een stagedag en 3 keer (5 MRV) of 2 keer (6 MRV) een week
blokstage CPL.

** een week blokstage retouches.
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vakken 5 oh 6 oh

Engels 1 1

Frans 1 1

Godsdienst 2 2

Informatica 1 -

Lichamelijke opvoeding 2 2

Maatschappelijke vorming 2 2

Nederlands 2 2

Organisatiehulp:
 - logistiek assistent in ziekenhuizen 
en zorginstellingen en logistiek 
medewerker in de voedings- en onder-
houdsdienst

 - communicatie, kwaliteitsbewust 
handelen, in team en in een organisatie 
werken, loopbaanvoorbereiding  
12 u. hiervan is stage*

23 23

totaal 34 33

* Wekelijks anderhalve dag stage en 3 weken blokstage.

organisatiehulp

5DE EN 6DE JAAR BsO

Organisatiehulp is de ideale richting als je graag praktisch denkt, 
organiseert en anderen helpt. Zeker als je later aan de slag wil 
als logistiek assistent in zorginstellingen en ziekenhuizen, of als 
logistiek medewerker in de voedings- en onderhoudsdienst. 
Nadien kan je je nog verder specialiseren in 7 Organisatie-
assistentie (zie p. 56).

ik koos na het 4de jaar voor organi-

satiehulp, omdat je in deze richting 

veel afwisseling hebt tussen theorie en 

praktijk.

ook in onze inleefweek in de Ardennen, 

hebben we heel wat zelfstandigheid

bijgeleerd. viso is een top school!

Ewout Focke, 6oh
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vakken 5 v 6 v

Engels 1 1

Frans 1 1

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Maatschappelijke vorming 2 2

Nederlands 2 2

Verzorging:
communicatie, gezondheid en welzijn,  
(ped)agogisch handelen, huishoude-
lijke zorg, kwaliteitsbewust handelen, 
in team en in een organisatie werken, 
loopbaanvoorbereiding 
10 u. hiervan is stage*

24 23

totaal 34 33

* 11 weken stage: blokstages van 3 weken met terugkomdag.

verzorging

5DE EN 6DE JAAR BsO

Hou je van het zorgen voor kinderen, oudere zorgvragers en 
gezinnen? Ben je gepassioneerd door mensen en vind je hun 
gezondheid en verzorging belangrijk? Kies dan voor Verzorging. 
Je bereidt je voor op een beroep in de zorgsector. Extra specia-
lisatie is mogelijk in 7 Kinderzorg of 7 Thuis- en bejaardenzorg / 
zorgkundige (zie p. 55).

in verzorging is er veel variatie in het 

aanbod: theorie, praktijk, blokstages 

zowel in een kinderdagverblijf als in een 

woonzorgcentrum. Je krijgt al vroeg een 

idee over hoe het eraan toe gaat op de 

werkvloer. We leren veel vaardigheden en 

handelingen voor op de latere werkplek. 

We leren ook beter onszelf kennen en 

door de tips van de stagebegeleiders 

worden we zelfstandiger en nemen we 

meer verantwoordelijkheid op. Als je graag 

mensen verzorgt, hen bijstaat en begeleidt 

is verzorging een ideale richting voor jou. 

Later kan je vele kanten uit, ook wat betreft

veder studeren.

Elise servaege, 5v



se-n-se: esthetische lichaamsverzorging

7DE JAAR TsO

Ontdek de recentste behandelingen in het didactisch salon en 
doe ervaring op tijdens je stage. Samen met je klasgenoten vorm 
je een team met een eigen leerbedrijf. Nadien start je je eigen 
zaak of ga je aan de slag in schoonheids- en wellnesscentra of 
cosmeticabedrijven. Ook vertegenwoordiger of verkoper in de 
sector van de schoonheidsverzorging of verder studeren zijn 
mogelijkheden. 

vakken 7 el

Frans 2

Godsdienst 2

Nederlands 2

Ondernemend project 2

Beheer en verkoop 2

Gelaatsverzorging - Manicure 4

Lichaamsverzorging - Speciale behandeling 8

Voetverzorging 1

Speciale maquillage 2

Stage 7*

Toegepaste wetenschappen 2

totaal 34

* Wekelijkse stagedag en 1 week blokstage.

vakken 7 hs 7 ks
duaal

Frans 2 2

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Plastische opvoeding 2 -

Project algemene vakken 4 4

Ondernemend project 2 -

Salonwerk op school 12 -

Stage 8* -

Haarzorg op school - 4

Haarzorg in het kapsalon - 24

totaal 34 38

haarstilist - kapper-stYlist duaal
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in 7 haarstilist krijgen we de kans om nieuwe 

technieken en vaardigheden aan te leren 

zoals creatieve snitten en kleuringen, keratine 

behandeling, extensions... We krijgen ook meer 

inspraak en vrijheid om eigen keuzes te maken. 

Je leert er zelfstandiger worden, zeker ook via de 

leeronderneming.

Alexia Belderbos en Manon Maertens, 7hs

7DE JAAR BsO 

In 7 Haarstilist word je uitstekend voorbereid om leiding te geven 
in een groot kapsalon of te starten als zelfstandig kapper. Je runt 
met klasgenoten een eigen leerbedrijf. Zo ontwikkel je heel wat 
ondernemingscompetenties. Je behaalt je diploma secundair 
onderwijs. 

Je kan ook 7 Kapper-stylist duaal volgen. Je combineert dan 
wekelijks twee dagen les op school met drie dagen in een 
kapsalon en je krijgt een leervergoeding van 500 euro per 
maand (als je de volledige maand werkt). Ook hier behaal je je 
diploma secundair onderwijs.

* Wekelijkse stagedag en
  2 weken blokstage.



55
-

U
IT

D
A

G
E

N
D

 V
O

O
R

 3
D

E
 G

R
A

A
D

kinderzorg

7DE JAAR BsO

Verfijn je vaardigheden met kinderen en werk daarna als 
kinderbegeleider in de opvang van baby’s en peuters. Je 
kan bijvoorbeeld aan de slag in een kinderdagverblijf of als 
opvangouder. Ook in de buitenschoolse opvang of het kleuter- 
of buitengewoon basisonderwijs kan je makkelijk terecht. 
Verder studeren voor bijvoorbeeld kleuterleider of opvoeder 
behoort tot je mogelijkheden dankzij je diploma secundair 
onderwijs.

thuis- en bejaardenzorg / zorgkundige

7DE JAAR BsO

Zorgen is je tweede natuur? Na je opleiding tot zorgkundige 
wenkt een professionele toekomst in o.a. een woonzorgcentrum 
of de gezinszorg (bv. Familiehulp of –zorg), een ziekenhuis, 
dienst voor thuisverpleegkunde… Met je diploma secundair 
onderwijs kan je verder studeren, bijvoorbeeld voor opvoeder 
of verpleegkundige. 

vakken 7 kz

Expressie 2

Frans 2

Godsdienst 2

Informatica 1

Lichamelijke opvoeding 2

Maatschappelijke vorming 2

Nederlands 2

Kinderzorg:
communicatie, gezondheid en welzijn,  
(ped)agogisch handelen, huishoudelijke zorg, 
kwaliteitsbewust handelen, in team en in een 
organisatie werken, loopbaanvoorbereiding 
10 u. hiervan is stage*

20

totaal 33

* 11 weken stage: blokstages van 3 weken met terugkomdag.

vakken 7 tbz

Expressie 2

Frans 2

Godsdienst 2

Informatica 1

Lichamelijke opvoeding 2

Maatschappelijke vorming 2

Nederlands 2

Thuis- en bejaardenzorg /zorgkundige:
communicatie, gezondheid en welzijn,  
(ped)agogisch handelen, huishoudelijke zorg, 
kwaliteitsbewust handelen, in team en in een 
organisatie werken, loopbaanvoorbereiding 
10 u. hiervan is stage*

20

totaal 33

* 11 weken stage: blokstages van 6 weken met terugkomdag.

ik koos voor thuis- en bejaardenzorg omdat ik 

graag werk in een woonzorgcentrum en graag 

voor oudere mensen zorg. Je creëert een goede 

band met hen. De glimlach van de mensen die 

je krijgt voor de zorg die je hen aanbiedt, maakt 

me heel gelukkig. op school leren we heel veel en de ervaring 

op de stages zullen we zeker later kunnen gebruiken, ook als 

we nog verder zouden studeren.

Febe Naert, 7tBZ
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organisatie-assistentie

7DE JAAR BsO

Dankzij jou loopt alles op wieltjes. Na je zevende jaar Organisatie- 
assistentie lonkt een job als logistiek assistent in ziekenhuizen 
en zorginstellingen of als logistiek medewerker in klein-
huishouding (bv. gezinszorg). Sowieso heb je een ruime 
jobkeuze met je diploma secundair onderwijs. 

vakken 7 oa

Engels 2

Frans 2

Godsdienst 2

Lichamelijke opvoeding 2

Maatschappelijke vorming 2

Nederlands 2

Organisatie-assistentie:
- logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen 

en logistiek medewerker in kleinhuishouding
- communicatie, agogisch en kwaliteitsbewust 

handelen, in team en in een organisatie werken, 
loopbaanvoorbereiding  
11 u. hiervan is stage*

21

totaal 33

* Wekelijks anderhalve dag stage en drie weken blokstage.

ik koos voor organisatie-assistentie 

omdat ik graag praktisch denk en 

werk. De praktijklessen vind ik zeer 

interessant en ik deed ook al heel 

wat stage. Bij de stages word ik 

goed voorbereid op het werkveld. De 

afwisseling tussen theorie, praktijk en

stage vind ik super.

sofia D’Avila, 7oA
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vakken 7 mst

Frans 2

Godsdienst 2

Lichamelijke opvoeding 2

Maatschappelijke vorming 2

Nederlands 2

Plastische opvoeding 2

Ondernemend project 2

Commercieel communiceren 3

Mode 6

Retoucheren 4

Stage 6*

totaal 33

* tweewekelijks een dag stage en drie keer een week blokstage.

modespecialisatie en trendstudie

7DE JAAR BsO

Je ondernemende talenten krijgen heel veel aandacht. Zo kan 
je nadien een eigen modezaak of retouchewinkel starten. Je 
zelfstandigheid is ook voor retouchebedrijven of retailwinkels 
een grote aanwinst, bijvoorbeeld als shopmanager, modever-
koper, floormanager of visual merchandiser (etalagist). Na dit 
zevende jaar behaal je je diploma secundair onderwijs.

ik heb gekozen voor Mode omdat ik mij altijd wou inleven 

in het werk van een modeontwerper.

in Mode kon ik mijzelf voorstellen met kledij die ik zelf 

maakte en daar ben ik best wel trots op. ik ben een 

sociaal persoon en op stage leerde ik advies geven aan 

klanten. ik hielp hen graag met hun kledingstijl.

ik zou opnieuw voor viso kiezen omdat de sfeer er heel 

goed is. Je hebt een goeie band met je leerkrachten en 

medeleerlingen en daardoor is het altijd plezant om naar 

school te gaan.

ik vond de vakken mode, retouches en commerciële 

communicatie keileuk omdat ik heel veel leerde over wat 

ik nu allemaal kan maken en doen.

syham Boutrahi, oud-leerling 7Mst
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hopelijk tot volgend 
schooljaar!
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hopelijk tot volgend 
schooljaar!
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SCHOLENGROEP
SINT-MICHIEL vzw

Kattenstraat 33
8800 Roeselare
Tel 051 62 12 00

info@sint-michiel.be
www.sint-michiel.be

       www.internaatnoord.be

VISO CAMPUS 
DR. DELBEKESTRAAT

Dr. Delbekestraat 24
8800 Roeselare
Tel 051 20 88 77

viso.roeselare@sint-michiel.be · www.viso-roeselare.be

VISO CAMPUS 
POLENPLEIN

Polenplein 23
8800 Roeselare
Tel 051 20 14 57


