
Opleidingen Secundair-na-Secundair 2021-2022 in de provincie 
Antwerpen



Se-n-Se
Als je een korte, modulaire opleiding van één jaar wil volgen om je te specialiseren, 
om een sterke start te nemen op de arbeidsmarkt of omdat je goed voorbereid wilt 
zijn op een opleiding in het hoger onderwijs, dan is Se-n-Se een verstandige keuze. 
Door een intensieve samenwerking met het bedrijfsleven raak je in Se-n-Se al snel 
vertrouwd met een modern competentiebeleid, wat de tewerkstellingskansen 
en doorgroeimogelijkheden beslist verhoogt.

Alle Se-n-Se opleidingen in de provincie Antwerpen vind je terug in deze brochure.
We hebben ze gegroepeerd in 4 belangstellingsgebieden: techniek & wetenschap, 
gezondheid & maatschappij, administratie & handel en kunst.
We lichten de opleidingen kort toe en geven je meteen ook de contactgegevens van 
de scholen die de opleiding aanbieden. Als je de websites van de scholen wat grondiger 
bestudeert, zal je binnen eenzelfde Se-n-Se heel eigen accenten ontdekken en kan 
je bekijken welke aanpak het best bij jou past.

Wil jij een Se-n-Se volgen? Bedenk wel dat je een diploma secundair onderwijs 
moet bezitten, liefst uit een studierichting die inhoudelijk aansluit bij de Se-n-Se 
die jou aanspreekt. In heel wat gevallen is dat namelijk een basisvoorwaarde.
Op www.onderwijskiezer.be kan je makkelijk terugvinden of jij die goede vooropleiding 
hebt gehad.

Verantwoordelijke uitgever:

RTC Antwerpen vzw BEMT-gebouw 
Kleinhoefstraat 6 
2440 Geel
België
tel. 014 57 96 59 
info@rtc-antwerpen.be 
www.rtc-antwerpen.be

Vormgeving: Noémie Peeters
www.lcnoir-design.com
Druk: Graphcom

Dank aan
• de deelnemende scholen 
• Provincie Antwerpen

COLOFON

VOORWOORD
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Secundair na secundair?

De opleidingen Se-n-Se of secundair na secundair vervan- 
gen de vroegere 7de specialisatiejaren technisch secundair 
onderwijs (TSO) en kunstsecundair onderwijs (KSO). Deze 
studies worden ingericht binnen de scholen van het secun-
dair onderwijs.

Deze opleidingen zijn een vervolg op het gewone secundaire 
onderwijs. Ze zijn op maat gesneden voor wie 6TSO of KSO 
heeft afgerond, maar ook mensen met een diploma 7BSO 
kunnen perfect instappen. Sommige opleidingen veronder- 
stellen een specifieke voorstudie, andere staan open voor 
iedereen.

In bepaalde gevallen kan men toegelaten worden zonder  
diploma of zonder specifieke vooropleiding. Informeer daar- 
voor bij de scholen die een bepaalde opleiding inrichten.

Wat is Se-n-Se

1 jaar

Al deze opleidingen duren één schooljaar of twee semes- 
ters. Ze zijn allemaal sterk gericht op de arbeidsmarkt. Je 
leert op één jaar al de knepen van een vak zonder over- 
tollige ballast.

Vaak wordt er gewerkt met projecten en praktische toe- 
passingen. In de meeste opleidingen is er veel ruimte voor 
een individuele aanpak en de ontplooiing van de eigen ta- 
lenten. Er is ook veel aandacht voor stage.

In geen enkele andere opleidingsvorm word je op zo’n    
korte tijd, zonder in te boeten aan niveau, klaargestoomd 
voor de beroepspraktijk!
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Toekomst?

Na een Se-n-Se-jaar ben je klaar om te gaan werken. Als je 
het certificaat van een Se-n-Se opleiding behaalt, betekent 
dat dat je voldoet aan alle basisvereisten om een specifiek 
beroep uit te oefenen.

De stage is er niet enkel om te proeven van de bedrijfsprak- 
tijk. Goede stagiairs krijgen regelmatig een contract aange- 
boden door hun stagebedrijf. Een mogelijkheid die in deze 
onzekere tijden mooi meegenomen is.

Beslis je alsnog om verder te studeren binnen het hoger 
onderwijs, dan kan dat zeker. De ervaring die je binnen je   
Se-n-Se-jaar opdeed, betekent vaak een stevige voorsprong 
aan de hogeschool, waardoor je slaagkansen sterk toenemen.

Inschrijven/meer info?

Hieronder vind je een overzicht van alle Se-n-Se’s die aan- 
geboden worden binnen de provincie Antwerpen. Voor elke 
studierichting is er een detailpagina met meer uitleg. 

Daar zie je ook welke scholen een bepaalde opleiding aan- 
bieden en vind je hun infomomenten en opendeurdagen.
Sommige scholen / opleidingen voorzien twee instapmo- 
menten: in september en in januari. Andere volgen het 
“normale” schooljaar dat begint in september en eindigt 
in juni.

Voor nog meer informatie of om je in te schrijven verwij- 
zen we je graag door naar de websites van de deelnemen- 
de scholen.
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INDELING SE-N-SE RICHTINGEN PROVINCIE ANTWERPEN

RICHTING       SCHOLEN       WEBSITE   PAG.

TECHNIEK EN WETENSCHAP

TOEGEPASTE AUTOTECHNIEKEN     TECHNISCH INSTITUUT SINT-PAULUS MOL
        TECHNISCHE SCHOLEN MECHELEN
        PTS, PROVINCIALE SCHOLEN VOOR TUINBOUW EN TECHNIEK

www.tisp.be
www.tsmmechelen.be      11
www.ptsboom.be

COMPUTERGESTUURDE MECHANISCHE    PTS, PROVINCIALE SCHOLEN VOOR TUINBOUW EN TECHNIEK   
PRODUCTIETECHNIEKEN      KSOM - CAMPUS SINT-PAULUS

www.ptsboom.be
www.sintpaulusinformeert.be

INDUSTRIËLE KOELTECHNIEKEN     GESUBSIDEERD TECHNISCH INSTITUUT www.gtimortsel.be      14

INDUSTRIËLE ONDERHOUDSTECHNIEKEN    SINT-JOZEFINSTITUUT GEEL
        SINT-JAN BERCHMANSINSTITUUT PUURS

www.sjgeel.be
www.sjabi.be

REGELTECHNIEKEN       GITOK BOVENBOUW KALMTHOUT
        KSOM - CAMPUS SINT-PAULUS

www.gitok.be      
www.sintpaulusinformeert.be

CONTACTOLOGIE - OPTOMETRIE     KNMC GROENENDAAL www.knmc.be      

PRODUCTIE- EN PROCESTECHNOLOGIE    STEDELIJK LYCEUM EILANDJE www.stedelijkonderwijs.be/
stedeijklyceumeilandje      10

VLIEGTUIGTECHNIEKEN      STEDELIJK LYCEUM EILANDJE www.stedelijkonderwijs.be/
stedeijklyceumeilandje      

APOTHEEKASSISTENTIE      BUSLEYDEN ATHENEUM CAMPUS BOTANIEK
        HIVSET TURNHOUT
        SAL LIER
        ROZENBERG MOL

www.BAbotaniek.be      
www.hivset.be        12
www.sal.be        
www.rozenbergmol.be

CHEMISCHE PROCESTECHNIEKEN     DON BOSCO TECHNISCH INSTITUUT HOBOKEN 
        PROVINCIAAL INSTITUUT VOOR TECHNICH ONDERWIJS (PITO)
        STEDELIJK LYCEUM EILANDJE

        KNMC GROENENDAAL
        AVANT PROVINCIAAL ONDERWIJS     
        PTS, PROVINCIALE SCHOLEN VOOR TUINBOUW EN TECHNIEK

www.donboscohoboken.be  
www.pitostabroek.be
www.stedelijkonderwijs.be/
stedeijklyceumeilandje     13 
www.knmc.be
www.avantonderwijs.be
www.ptsboom.be

STUUR- EN BEVEILIGINGSTECHNIEKEN    HT²O High tech onderwijs Turnhout www.ht2o.be   

DENTAALTECHNIEKEN EN SUPRA-STRUCTUREN    KNMC GROENENDAAL www.knmc.be         9

ADMINISTRATIE EN HANDEL

ADMINISTRATIE VRIJE BEROEPEN     SECUNDAIRE HANDELSSCHOOL SINT-LODEWIJK ANTWERPEN www.sintlodewijkantwerpen.be         

TECHNICUS HERNIEUWBARE ENERGIETECHNIEKEN   PTS, PROVINCIALE SCHOLEN VOOR TUINBOUW EN TECHNIEK www.ptsboom.be        



TANDARTSASSISTENTIE      HIVSET TURNHOUT
        GO! BUSLEYDEN ATHENEUM CAMPUS BOTANIEK 
        SAL LIER
        KNMC GROENENDAAL

www.hivset.be 
www.BAbotaniek.be     15
www.sal.be
www.knmc.be

MEDICO-SOCIALE ADMINISTRATIE     SCHEPPERSINSTITUUT DEURNE & ANTWERPEN www.scheppers.be    18

TOERISME EN ORGANISATIE      SECUNDAIRE HANDELSSCHOOL SINT-LODEWIJK ANTWERPEN www.sintlodewijkantwerpen.be   

INTEGRALE VEILIGHEID      HEILIG GRAF TURNHOUT
        AVANT PROVINCIAAL ONDERWIJS 
        SINT-NORBERTUSINSTITUUT ANTWERPEN 
        STEDELIJK LYCEUM LINKEROEVER 
        
        TSM MECHELEN

www.heilig-graf.be
www.avAntonderwijs.be     19
www.sint-norbertus.be 
www.stedelijkonderwijs.be/
stedelijklyceumlinkeroever 
www.tsmmechelen.be

FITNESSBEGELEIDER      STEDELIJK LYCEUM LINKEROEVER
        
        GO! ATHENEUM BOOM

www.stedelijkonderwijs.be/
stedelijklyceumlinkeroever    21
www.atheneumboom.be

LEEFGROEPENWERKING      HIVSET TURNHOUT
        INSTITUUT SINT-MARIA ANTWERPEN
        TECHNISCH ATHENEUM BRASSCHAAT
        GO! BUSLEYDEN ATHENEUM CAMPUS BOTANIEK 
        SINT-NORBERTUSINSTITUUT DUFFEL

www.hivset.be 
www.sintmaria.school      22
www.ktabrasschaat.be 
www.BAbotaniek.be 
www.snorduffel.be

ESTHETISCHE LICHAAMSVERZORGING     HEILIG GRAF TURNHOUT
        SINT-LUTGARDIS MOL

KUNST

CREATIE EN PATROONONTWERPEN     HEILIG GRAF TURNHOUT 
        URSULINEN MECHELEN

www.heilig-graf.be 
www.ursulinenmechelen.be    24

GRAFISCHE VORMGEVING      INSTITUUT SINT-MARIA ANTWERPEN www.sintmaria.school         25      

RUIMTELIJKE VORMGEVING      INSTITUUT SINT-MARIA ANTWERPEN www.sintmaria.school        27
        

INTERNATIONAAL TRANSPORT EN GOEDERENVERZENDING  KA ANTWERPEN
        TECHNISCH ATHENEUM BRASSCHAAT 
        SCHEPPERSINSTITUUT DEURNE & ANTWERPEN

www.atheneumantwerpen.be 
www.ktabrasschaat.be     16
www.scheppers.be

GEZONDHEID EN MAATSCHAPPIJ

www.heilig-graf.be      23
www.sintlutgardismol.be

GRIME        DENISE GRÉSIAC BERCHEM 
        STEDELIJK LYCEUM OLYMPIADE

www.denisegresiac.be 
www.stedelijkonderwijs.be/   26
stedelijklyceumolympiade

RICHTING       SCHOLEN       WEBSITE   PAG.

ASSISTANT (INTER) NATIONAAL GOEDERENVERVOER   KA ANTWERPEN www.atheneumantwerpen.be   17



Opleidingen Secundair-na-Secundair 2021-2022 in de provincie 
Antwerpen



LET OP!

Met de huidige coronamaatregelen is het aangewezen om de 
website van de scholen waarin u interesse hebt regelmatig te 

checken i.v.m. hun opendeur- en infodagen.
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KNMC GROENENDAAL
Stella Marisstraat 2, 2170 Merksem
Tel. 03 644 29 30
groenendaal@knmc.be - www.knmc.be
Infodag zaterdag 12 maart van 10 tot 14 uur 9
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Door de verregaande automatisering in de industrie zijn er 
meer machines dan mensen aanwezig in een productiebedrijf. 
Je ziet steeds minder mensen zwoegen en zweten, maar daar 
staat tegenover dat diegenen die er wel rondlopen een com-
plex en uitgebreid takenpakket hebben. Spreekt het tot jouw 
verbeelding om één van de mensen te zijn die een volledige 
productielijn onder controle moeten houden?

IETS VOOR JOU?

Voel jij je aangesproken, dan ben je: 
•	 in de ban van technologie
•	 geboeid door de industrie

HOE ZIT DE OPLEIDING IN ELKAAR?

Je leert in de opleiding zelfstandig en probleemoplossend denken. 
Je krijgt inzicht in industriële processen, leert zelfstandig een productielijn 
bedienen, instellen en bijregelen, de productie controleren, kwaliteitsvolle 
producten afleveren en veilig en milieubewust werken.

Je verwerft inzicht in alle essentiële componenten van een productielijn: 
sturingen en aandrijvingen, appendages, actuatoren, sensoren, regelaars, 
meetinstrumentatie en logische elementen, dit zowel via theoretisch als 
praktisch onderricht.

De opleiding is praktisch en de lessen worden afgewisseld met heel wat 
werkplekleren in verschillende bedrijven. 

De inhoud is niet sectorgebonden, waardoor je later aan de slag kan in 
uiteenlopende sectoren zoals de chemie, de houtsector en de metaal- of 
voedingsindustrie.

Uiteraard leer je alles over de veiligheidsproblematiek van de proces-
industrie en de volautomatische productieprocessen.

BEROEPEN:

•	 productieoperator
•	 procesoperator in de chemie
•	 technisch operator

PRODUCTIE- EN PROCESTECHNOLOGIE

STEDELIJK LYCEUM EILANDJE
Kempischdok-Westkaai 61, 2000 ANTWERPEN
Tel. 03 432 70 50
eilandje@stedelijklyceum.be
http://www.stedelijkonderwijs.be/stedelijklyceumeilandje
Openschooldag: zaterdag 23 april 2022
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De technische evolutie in de autosector gaat snel en de vraag 
naar hooggeschoolde technici is groot.
Je specialiseren en net die extra vakkennis in huis halen is 
beslist een goede zaak. De auto-industrie heeft altijd werk 
voor jonge werknemers die de technologie op de voet volgen.

IETS VOOR JOU?

Voel jij je aangesproken, dan ben je beslist: 
•	 geïnteresseerd in techniek en vooruitgang 
•	 gebeten door autotechnieken
•	 leergierig en zelfstandig

HOE ZIT DE OPLEIDING IN ELKAAR?

Als toekomstig autotechnicus is het noodzakelijk om vertrouwd te geraken 
met de verschillende facetten van het garagebedrijf. Hoe kan je beter leren 
dan in de praktijk? Je bent vaak op stage, volgt gespecialiseerde cursus-
sen buiten de school, krijgt les van gastsprekers en je beschikt dankzij een 
nauwe samenwerking met invoerders en lokale dealers over de modernste 
apparatuur en de meest recente technische informatie. 

De vier weken werkplekleren bij BMW, Mercedes, Volvo, Mazda of Fiat geven 
je opleiding net dat ietsje meer. Je maakt kennis met alternatieve, duur-
zame systemen zoals hybride en elektrische voertuigen, LPG, aardgas en 
waterstof. 

Je hebt uiteraard ook les over de vertrouwde aandrijfsystemen en de 
verschillende comfort- en veiligheidssystemen. We verliezen natuurlijk het 
dagelijkse leven van een garagebedrijf niet uit het oog. Kostprijsberekenin-
gen, schadevaststelling, facturatie en voertuigwetgeving zijn administra-
tieve taken die je inoefent met behulp van professionele software.

DE EXTRA CERTIFICATEN EN ATTESTEN DIE JE KAN 
BEHALEN ZIJN:

•	 Veilig werken aan elektrische- en hybridevoertuigen (HEV2)
•	 terugwinnen broeikasgassen uit motorvoertuigen

JE TOEKOMSTIGE BEROEP:

•	 zelfstandig garagehouder
•	 diagnosetechnicus
•	 autodeskundige
•	 deskundige bij de autokeuring

TOEGEPASTE AUTOTECHNIEKEN

Infodag: 23 april 2022
opendeurdag: 22 mei 2022
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TECHNISCHE SCHOLEN MECHELEN
Jef Denynplein 2
2800 Mechelen
Tel. 015 64 69 00
info@tsmmechelen.be
www.tsmmechelen.be
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BUSLEYDEN ATHENEUM CAMPUS BOTANIEK
AUGUSTIJNENSTRAAT 92, 2800 MECHELEN 
Tel. 015 29 01 36
info@BAbotaniek.be - www.BAbotaniek.be 
Infodagen: zaterdag 12 maart en 27 augustus van 9 tot 
12.30 uur en woensdag 30 juni van 16 tot 19 uur

Spreekt het je aan om de rechterhand te worden van de apothe-
ker bij jou in de buurt of in het ziekenhuis om geneesmiddelen te 
bereiden, af te leveren en mensen de nodige raad te geven, dan 
moet je beslist overwegen om een opleiding tot apotheekassis-
tent te volgen. Het levert je de wettelijk erkende beroepstitel van 
farmaceutisch-technisch assistent op.

IETS VOOR JOU?

Voel jij je aangesproken, dan heb je:
•	 verantwoordelijkheidsgevoel
•	 zin voor orde, stiptheid en hygiëne
•	 een sterke interesse voor natuurwetenschappen
•	 belangstelling voor de medische wereld
•	 een goede omgang met mensen

HOE ZIT DE OPLEIDING IN ELKAAR?

De opleiding zit boordevol praktijk. Je doet 300 uren stage bij een apotheker en 
leert er toepassen wat je in de lessen hebt opgestoken over geneesmiddelen-
kennis, wetgeving, communicatie en voorlichting.

ZIJN ER SPECIFIEKE TOELATINGSVOORWAARDEN?

Je bent best in het bezit van een diploma secundair onderwijs. Zonder dat di-
ploma kan je de erkende beroepstitel van apotheekassistent niet dragen en is 
het minder zinvol om aan de opleiding te beginnen.

JE TOEKOMSTIGE BEROEP:

•	 apotheekassistent bij een apotheek
•	 apotheekassistent in een ziekenhuisapotheek 
•	 medewerker in de farmaceutische industrie 
•	 medewerker in de cosmetische industrie

APOTHEEKASSISTENTIE
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SAL LIER
KOLVENIERSVEST 24, 2500 LIER
Tel. 03 480 17 66
www.sal.be - info@sal.be 
Opendeurdag: zaterdag 12 maart 2022 
van 10 tot 17 uur en zaterdag 7 mei 2022 
van 10 tot 13 uur
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Voel jij je aangesproken, dan ben je:

•	 geïnteresseerd in chemie en techniek
•	 bereid om mee te denken over verbeteringen 
•	 een initiatiefnemer
•	 goed in samenwerken en communicatie
•	 nauwgezet met veiligheidsregels

HOE ZIT DE OPLEIDING IN ELKAAR?

Je wordt vertrouwd gemaakt met meetsystemen en de sturing van ingewik-
kelde productieprocessen. Je verwerft wetenschappelijk inzicht in het 
verloop van chemische en fysische processen. Je leert de werking kennen 
van destillatiekolommen, absorptietorens, warmtewisselaars en pompen. 
Tijdens het Se-n-Se jaar kan je, afhankelijk van de school waar je de oplei-
ding volgt, ook het VCA-attest behalen.

BEROEPEN:

•	 procesoperator in de chemische industrie
•	 assistent laborant in de procesindustrie
•	 operator afvalverwerkingsinstallaties
•	 operator in de chemische of energieopwekkende industrie
•	 productieoperator fysische of chemische processen
•	 technicus industriële toepassingen procesindustrie 
•	 technicus leefmilieu
•	 uitvoerder van werken in schadelijke milieus

CHEMISCHE PROCESTECHNIEKEN

DON BOSCO TECHNISCH INSTITUUT
SALESIANENLAAN 1, 2660 HOBOKEN 
Tel. 03 828 00 95
info@donboscohoboken.be - www.donboscohoboken.be
Opendeurdag: zaterdag 23 april 2022
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en PITO STABROEK
LAAGEIND 19, 2940 STABROEK
Tel. 03 561 05 00 
info.pito@provincieantwerpen.be 
www.pitostabroek.be 
Opendeurdag: zondag 8 mei 2022

Deze studierichting 
wordt ook DUAAL 

aangeboden

STEDELIJK LYCEUM EILANDJE
KEMPISCHDOK-WESTKAAI 61, 2000 ANTWERPEN
Tel. 03 432 70 50 
eilandje@stedelijklyceum.be
http://www.stedelijkonderwijs.be/stedelijklyceumeilandje
Openschooldag: zaterdag 23 april 2022

Als procesoperator ben je van onschatbare waarde voor de goede gang 
van zaken in de fabriek.Vanuit de controlekamer houd je toezicht op de 
chemische processen die meestal volautomatisch gestuurd worden.
Je bewaakt de processen van nabij en ziet samen met je collega’s als 
eersten wanneer er iets fout loopt in het proces, waarna je adequaat 
ingrijpt, je voert controles uit, je neemt monsters voor analyse in het 
labo en je begeleidt de onderhoudsploeg bij onderhoudswerkzaamheden.
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GTI MORTSEL
DIESEGHEMLEI 60, 2640 MORTSEL 
Tel. 03 459 83 78
info@gtimortsel.be - www.gtimortsel.be
Opendeurdag: 7 mei 2022

Wil jij je verdiepen in de immense wereld van de koeltechniek? 
Een wereld met ontelbare toepassingen, van de bakker om de 
hoek tot industriële toepassingen. In de richting Se-n-Se indus-
triële koeltechniek geven we je een mooie kennis mee om je 
hierin te lanceren.

UIT WELKE RICHTING KOM JE:

Je hebt al een schoolse basis van koeltechniek en elektriciteit.

WAT GAAN WE JE LEREN?

We maken van jou een servicetechnieker. Een koelinstallatie opstarten en 
inregelen, onderhouden of herstellen, je leert het. Je leert omgaan met nieuwe 
technieken zoals frequentieregelingen voor het regelen van compressoren en 
ventilatoren, elektronische expansieventielen, digitale stappenregelaars, ...
Theoretische kennis zodat je begrijpt welk proces er zich afspeelt in elk onder-
deel van een koelinstallatie. Verspreid over het jaar werk je een GIP opdracht 
uit waarin je al je kennis over een energetische koelinstallatie verwerkt.

Stages en bezoeken aan commerciële en industriële installaties. 
We bieden je de kans om het “certificaat koeltechniek” te beha-
len.

EN NA DIT SCHOOLJAAR?

•	 Ben je bekwaam om als servicetechnieker aan de slag te gaan 
in een koeltechnisch bedrijf.

•	 Kan je nog hogere studies aanvangen, richting klimatisatie, 
energietechnieken,..

INDUSTRIËLE KOELTECHNIEKEN
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Met de groeiende vraag naar tandheelkundige verzorging en 
het dalend aantal tandartsen in ons land is een gekwalifi- 
ceerde tandartsassistent geen overbodige luxe in de tandarts-
praktijk. Integendeel, de tandartsassistent kan de tandarts 
bijstaan bij de voorbereiding en uitvoering van de behande-
ling en ondersteunt hem zowel op administratief, informatief 
als logistiek niveau.

IETS VOOR JOU?

Voel jij je aangesproken, dan ben je beslist: 
•	 geboeid door gezondheidswetenschappen 
•	 graag bezig met mensen
•	 sterk in organiseren en teamwork
•	 vlot en efficiënt in administratie

HOE ZIT DE OPLEIDING IN ELKAAR?

Op school verwerf je de nodige competenties en je volgt heel wat uren 
stage in de tandartspraktijk om alle knepen van het vak onder de knie 
te krijgen. Je leert patiënten onthalen, afspraken regelen, medische dos-  
siers beheren en voorlichting geven. Je assisteert bij het klaarmaken van 
de materialen en soms zelfs bij de ingrepen.

JE TOEKOMSTIG BEROEP:

•	 tandartsassistent

TANDARTSASSISTENTIE
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BUSLEYDEN ATHENEUM CAMPUS BOTANIEK
AUGUSTIJNENSTRAAT 92, 2800 MECHELEN 
Tel. 015 29 01 36
info@BAbotaniek.be - www.BAbotaniek.be 
Infodagen: zaterdag 12 maart en 27 augustus van 9 tot 12.30 uur
Donderdag 30 juni van 16 tot 19 uur 

KNMC GROENENDAAL
Stella Marisstraat 2, 2170 Merksem
Tel. 03 644 29 30
groenendaal@knmc.be - www.knmc.be
Infodag zaterdag 12 maart van 10 tot 14 uur

       SAL LIER
      KOLVENIERSVEST 24, 2500 LIER
      Tel. 03 480 17 66
      info@sal.be - www.sal.be 
      Opendeurdag: zaterdag 12 maart 2022 
      van 10 tot 17 uur
      Infodag: zaterdag 7 mei 2022 van 10 tot 13 uur

Deze studierichting 
wordt ook DUAAL 

aangeboden
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In de Antwerpse haven zie je de hele wereld voor je neus 
passeren. Is de opleiding Internationaal transport en goeder-
enverzending jouw sleutel tot deze boeiende internation-
ale omgeving? Niet alleen expeditiekantoren, rederijen en 
goederenbehandelaars maar ook handelsfirma’s en produc-
tiebedrijven hebben nood aan mensen met kennis over im-
port, export, douane, gevaarlijke goederen, verschepingen 
en logistiek.

IETS VOOR JOU?

Voel jij je aangesproken, dan ben je beslist:
•	 geïnteresseerd in economie en administratie 
•	 goed in communicatie en vreemde talen
•	 vlot in de omgang met computers en ICT

HOE ZIT DE OPLEIDING IN ELKAAR?

Je raakt wegwijs in de administratieve behandeling van goederen en alle 
mogelijke documenten voor het transport over zee, weg, lucht, binnen-
wateren en spoor. Je maakt kennis met douaneformaliteiten, handelsak- 
koorden, gevaarlijke goederen en aansprakelijkheid. 

Uiteraard gaat er veel aandacht naar een vlotte omgang met ICT, een gron-
dige talenkennis en een efficiënte zakelijke communicatie. In een interna-
tionale werkomgeving is dat vanzelfsprekend.

De grote troef in je opleiding is de lange stage bij een rederij, 
expediteur of internationaal georiënteerd bedrijf. Maar ook de 
vele gastdocenten en bezoeken zorgen ervoor dat je een jaar lang 
ondergedompeld wordt in het dagelijkse leven van de transport-
sector.

JE TOEKOMSTIGE BEROEP:

•	 bediende expeditie
•	 bevrachter
•	 dispatcher goederenvervoer over de weg 
•	 douanedeclarant
•	 magazijnbediende
•	 waterklerk

SCHEPPERSINSTITUUT DEURNE & ANTWERPEN 
VAN HELMONTSTRAAT 29, 2060 ANTWERPEN 
Tel. 03 217 42 42
info@scheppers.be - www.scheppers.be
Infodagen: Donderdag 30 juni 2022 van 13 
tot 16 uur

GO! KONINKLIJK ATHENEUM ANTWERPEN
FRANKLIN ROOSEVELTPLAATS 11, 2060 ANTWERPEN
Tel. 03 232 70 99
info@atheneumantwerpen.be - www.atheneumantwerpen.be
Infodagen: zie website



17AD
M

IN
IS

TR
AT

IE
 &

 H
AN

D
EL

As
si

st
en

t 
In

te
rn

at
io

na
al

 g
oe

de
re

nv
er

vo
er

ASSISTENT INTERNATIONAAL GOEDERENVERVOER (DUAAL LEREN)

GO! KONINKLIJK ATHENEUM ANTWERPEN
FRANKLIN ROOSEVELTPLAATS 11, 2060 ANTWERPEN
Tel. 03 232 70 99
info@atheneumantwerpen.be - www.atheneumantwerpen.be
Infodagen: zie website

De logistieke sector is van groot belang voor België. 
Meer dan 50.000 bedienden werken hier verspreid over 
ongeveer 3.600 bedrijven. Veel van deze mensen werken in 
en rond de metropool Antwerpen, die een wereldhaven van 
formaat herbergt. Deze enorme economische troef zorgt voor 
heel wat werkgelegenheid. Er zijn dus tal van uitdagende job-
mogelijkheden in deze boeiende sector. 

IETS VOOR JOU?

Ben jij geboeid door de haven, de internationale handel en de logistieke 
dienstverlening? Wil je graag snel aan de slag bij een logistiek bedrijf? 
En ben je op zoek naar een éénjarige opleiding, liefst met een gezonde 
combinatie tussen leren op de schoolbanken en ervaring opdoen in de 
praktijk? Dan is de duale opleiding assistent internationaal goederenver-
voer iets voor jou!

Hoe zit de opleiding in elkaar?

Je krijgt gedurende één schooljaar een grondige vorming om meteen 
inzetbaar te zijn op de arbeidsmarkt als bijvoorbeeld hulpexpediteur of 
logistiek bediende. Je leert om dossiers op te stellen en van A tot Z ad-
ministratief te behandelen. Hiervoor moet je heel wat gegevens en docu-
menten verzamelen, opstellen en verwerken. Je komt hierbij in contact 
met verschillende mensen uit de logistieke sector en daarbuiten, dus ook 
jouw communicatieve en sociale vaardigheden worden getraind. 

En de grootste troef? Je leert voornamelijk via werkervaring op een reële 
werkplek, binnen een bedrijf. Hierdoor krijg je meteen een realistisch 
beeld van de job en bouw je een grondige praktijkervaring op.

- Op school bouw je een deel van je kennis op en leer je een aantal 
vaardigheden aan. Dit betreft sectorspecifieke basiskennis, over incoterms 
bijvoorbeeld, taalvaardigheden (Nederlands, Engels, Franse en Duits) en 
ICT-skills. 

- Je brengt gemiddeld 22 uur per week van je opleidingstijd door bij 
een erkende onderneming. Een groot deel van de kennis en vaar-
digheden leer je dus aan op de werkplek, in in een zeer praktische 
‘on-the-job’ context.

Je toekomstig beroep? 

Deze opleiding bereidt je voor op een instapfunctie als assistent in-
ternationaal goederenvervoer, van waaruit je kan doorgroeien naar 
bijvoorbeeld douanedeclarant, expediteur of dispatcher.
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De diensten- en verzorgingssector neemt in onze maatschappij 
een steeds belangrijkere plaats in. Heel wat rusthuizen, revalida-
tiecentra, ziekenhuizen en psychiatrische instellingen zijn op zoek 
naar geëngageerde medewerkers voor de administratie en het 
onthaal.

IETS VOOR JOU?

Voel jij je aangesproken, dan ben je beslist: 

•	 geïnteresseerd in de gezondheidszorg
•	 administratief en communicatief ingesteld 
•	 sociaal en hulpvaardig

HOE ZIT DE OPLEIDING IN ELKAAR?

Je krijgt een zeer praktische en geïntegreerde opleiding over alle 
aspecten van de gezondheidssector. Je leert omgaan met de per-
soneelsadministratie, het beheer van het medisch klassement en 
de veiligheidsvoorschriften. Je traint je communicatieve en sociale 
vaardigheden aan de onthaalbalie of in de omgang met patiënten 
en familieleden en beheert de afsprakenagenda. Je leert tenslotte 
vlot omgaan met specifieke software voor tarificatie en facturatie.

Het hele jaar door heb je gastdocenten uit de beroepspraktijk 
en breng je studiebezoeken aan ziekenhuizen en instellingen in 
binnen-en buitenland. Bovendien loop je 8 weken stage en maak 
je deel uit van de groep mensen die dagelijks instaat voor het 
contact met patiënten en zorgbehoevenden.

JE TOEKOMSTIGE BEROEP:

•	 medisch secretaresse.

SCHEPPERSINSTITUUT DEURNE & ANTWERPEN 
VAN HELMONTSTRAAT 29, 2060 ANTWERPEN 
Tel. 03 217 42 42
info@scheppers.be
www.scheppers.be
Infodagen: Donderdag 30 juni 2022 van 13 
tot 16 uur
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De zorg voor veiligheid is in onze maatschappij heel belangrijk. 
Er is dan ook een grote vraag naar goed opgeleide werknemers.
Ben je op zoek naar een boeiende functie in de zeer uiteen-        
lopende domeinen van de veiligheidssector dan is deze opleiding 
beslist iets voor jou. Je kan bijvoorbeeld terecht komen bij: politie, 
defensie, de bewakingssector, de brandweer of bij de douane.

VOEL JIJ JE AANGESPROKEN, DAN BEN JE BESLIST: 

•	 begaan met veiligheid
•	 in een goede fysieke conditie
•	 sociaal en communicatief
•	 verantwoordelijk, besluitvaardig en stressbestendig 
•	 psychologisch sterk in conflictsituaties
•	 een teamspeler met leidinggevende kwaliteiten

HOE ZIT DE OPLEIDING IN ELKAAR?

In integrale veiligheid is de praktijk nooit ver weg. Omgaan met 
veiligheid kan je maar leren als je kan trainen in reële situaties. 
Stages en werkplekleren bij politie, brandweer, in de privébewa-
king en op voetbalwedstrijden nemen dan ook een belangrijke 
plaats in. Naast een stevige brok veiligheidstechnieken en recht, 
krijg je communicatieve vaardigheden en conflicthantering, sport 
je intenstief en voer je alle mogelijke fysieke proeven uit.

Afhankelijk van de school waar je de opleiding volgt, kan je deze 
extra attesten behalen:

•	 Politie: vrijstelling voor de cognitieve proef en specifiek traject 
selectieproef

•	 Algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent
•	 Attest voetbalsteward/divisiechef
•	 Attest bedrijfshulpverlener
•	 Certificaat brandwacht
•	 Certificaat onafhankelijke adembescherming
•	 Attest VCA
•	 Attest preventieadviseur niveau III
•	 Brandweer: vrijstelling cognitieve proef voor het federaal     

geschiktheidsattest
•	 Brandweer: certificaat straalpijptechnieken, certificaat kleine 

blusmiddelen, certificaat valbeveiliging, certificaat werken op 
hoogte
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JE TOEKOMSTIGE BEROEP:

•	 Bewakingsagent
•	 Brand-en veiligheidswacht
•	 Voetbalsteward of divisiechef
•	 Inspecteur bij de politie of beveiligingsagent l Brandweerman/vrouw

ZIJN ER SPECIFIEKE TOELATINGSVOORWAARDEN?

Je moet 18 jaar zijn voor deze opleiding en je kan er niet aan beginnen 
zonder:

•	 attest van medische geschiktheid
•	 een goede fysieke conditie
•	 bewijs van goed zedelijk gedrag
•	 Nationaliteit hebben van een land binnen de Europese economische 

ruimte of de Zwitserse bondsstaat.

Sint-Norbertusinstituut Antwerpen
AMERIKALEI 47, 2000 ANTWERPEN
Tel. 03 237 71 95
secretariaat@sint-norbertus.be - www.sint-norbertus.be
Infomoment: 7 mei 2022 van 9.30 tot 12.30 uur

HEILIG GRAF I MENS- EN 
WELZIJNSWETENSCHAPPEN
KLINKSTRAAT 3, 2300 TURNHOUT 
Tel. 014 41 23 92
veiligheid@heilig-graf.be
www.heilig-graf.be
Openschoolavond vrijdag 6 mei 2022 

AVANT PROVINCIAAL ONDERWIJS
BRIALMONTLEI 45, 2018 ANTWERPEN 
03 286 41 40
info.avant@provincieantwerpen.be 
www.avAntonderwijs.be 
Openschooldag: volg onze website

STEDELIJK LYCEUM LINKEROEVER
GLORIANTLAAN 60, 2050 ANTWERPEN-LINKEROEVER 
Tel. 03 292 90 50 - linkeroever@stedelijklyceum.be 
www.stedelijkonderwijs.be/stedelijklyceumlinkeroever 
Voor infodagen, opendeurdagen en inschrijvingen: 
volg onze website voor updates

TECHNISCHE SCHOLEN MECHELEN
JEF DENYNPLEIN 2, 2800 MECHELEN
Tel. 015 64 69 00
info@tsmmechelen.be
www.tsmmechelen.be
Infodag: 23 april 2022 
Opendeurdag: 22 mei 2022
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Fitnesscentra hebben voortdurend nieuwe medewerkers nodig 
om mensen individueel of in groep te begeleiden. De sector 
snakt naar jonge, dynamische mensen die een degelijke oplei-
ding hebben gekregen. Ben je sportief en wil je mensen bege-
leiden in fitnesscentra? Volg je graag de nieuwste trends bij 
individuele of groepsfitness op de voet? Volg dan de éénjarige 
opleiding ‘Fitnessbegeleider Duaal’.

JE TOEKOMSTIGE BEROEP:

•	 fitnessbegeleider/coach

IETS VOOR JOU?

•	 Je bent sportief,  flexibel en sociaal.
•	 Je zoekt naar een goede voorbereiding op een job terwijl je al             

ervaring opdoet op de werkvloer. 
•	 Je wilt mensen begeleiden die op zoek zijn naar een gezonde             

levensstijl en een sterker lichaam.
•	 Je beschikt over een diploma secundair onderwijs.

HOE ZIT DE OPLEIDING IN ELKAAR?

Bij duaal leren verwerf je vaardigheden op school én op de werkvloer. 
Je hebt slechts 12 uur per week les op school en de overige 26 uur per 
week leer je actief op de werkvloer.

Door de intensieve samenwerking met de fitnesscentra kunnen we 
voortdurend inspelen op de nieuwste trends en ontwikkelingen binnen de 
sport- en fitnesssector. Op die manier bieden we een zeer arbeidsmarkt-
gerichte opleiding aan. Je krijgt hiervoor een vergoeding van ongeveer 
549 euro per maand. Dit betekent uiteraard ook dat de werkgever een 
onberispelijke werkhouding, een passie voor fitness en een leergierige 
houding van je verwacht.  Op basis van een screening, een vragenlijst, een 
gesprek en een sollicitatie bij de werkgever zoeken wij een perfecte match 
tussen leerling en fitness.

 FITNESSBEGELEIDER
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STEDELIJK LYCEUM LINKEROEVER
GLORIANTLAAN 60, 2050 ANTWERPEN-LINKEROEVER 
Tel. 03 292 90 50
linkeroever@stedelijklyceum.be 
www.stedelijkonderwijs.be/stedelijklyceumlinkeroever 
Voor infodagen, opendeurdagen en inschrijvingen: 
volg onze website voor updates
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Zorgen voor mensen die extra begeleiding nodig hebben, 
het is niet iedereen gegeven. Een hart hebben voor mensen, 
een luisterend oor kunnen bieden en flexibel inspelen op 
onverwachte situaties zijn slechts enkele noodzakelijke vaar-
digheden en attitudes. Heb jij dat talent voor mensen en wil 
je graag aan de slag in de zorgsector, dan ligt jouw toekomst 
misschien wel in Leefgroepenwerking.

IETS VOOR JOU?

Voel jij je aangesproken, dan ben je beslist: 

•	 graag bezig met mensen
•	 sociaalvoelend en communicatief
•	 empathisch en respectvol
•	 creatief en flexibel
•	 constructief in teamverband
•	 kritisch tegenover je eigen handelen

HOE ZIT DE OPLEIDING IN ELKAAR?

In de opleiding word je voorbereid op een job als begeleider van mensen 
met een beperking of kinderen en jongeren in de bijzondere jeugdzorg.

Via stage, werkplekleren, inleefdagen en interactieve lessen verwerf je 
competenties die je nodig hebt in de orthopedagogische sector, zoals 
bijvoorbeeld steun bieden aan personen en hun netwerk, 
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LEEFGROEPENWERKING

doelgerichte activiteiten organiseren, groepen begeleiden, functioneren 
volgens een bepaalde visie, observeren en kritisch reflecteren.

JE TOEKOMSTIGE BEROEP:

•	 begeleider in een voorziening voor personen met een beperking, 
een centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning of een multi-
functioneel centrum of semi-internaat

•	 begeleider in een opvangcentrum voor asielzoekers
•	 begeleider in een inloopcentrum
•	 begeleider naschoolse opvang
•	 medewerker buurtwerk en speelpleinwerking 
•	 sociaal-pedagogisch begeleider in een ziekenhuis of een rust-       

en verzorgingstehuis

ZIJN ER SPECIFIEKE TOELATINGSVOORWAARDEN?

Je moet 18 jaar zijn voor deze opleiding en je kan er niet aan 
beginnen zonder:

•	 attest van medische geschiktheid en bewijs van
•	 een goede fysieke conditie
•	 bewijs van goed zedelijk gedrag
•	 Nationaliteit hebben van een land binnen de Europese              

economische ruimte of de Zwitserse bondsstaat.

INSTITUUT SINT-MARIA
LOVELINGSTRAAT 8, 2060 ANTWERPEN 
Tel. 03 235 37 35
sintmaria@ismo.be
www.sintmaria.school
Via de website kan er een persoonlijk 
infogesprek aangevraagd worden 

BUSLEYDEN ATHENEUM CAMPUS BOTANIEK
AUGUSTIJNENSTRAAT 92, 2800 MECHELEN 
Tel. 015 29 01 36
info@BAbotaniek.be - www.BAbotaniek.be 
Infodagen: zaterdag 12 maart en 27 augustus van 9 tot 12.30 uur 
Donderdag 30 juni van 16 tot 19 uur 
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Waar kan een mens zich beter ontspannen en volledig tot rust 
komen na een hectische dag dan in het wellnesscentrum?
Vooral als hij onder handen genomen kan worden door een zelf-
bewuste schoonheidsspecialist die net dat tikkeltje meer in huis 
heeft dankzij de opleiding Esthetische lichaamsverzorging.

IETS VOOR JOU?

Voel jij je aangesproken, dan wil jij:

•	 de nieuwste technieken in gelaatsverzorging en massage beheersen
•	 je specialiseren in visagie en kleurenanalyse 
•	 extra kennis opdoen om als zelfstandig schoonheidsspecialist het            

verschil te maken

HOE ZIT DE OPLEIDING IN ELKAAR?

Je volgt een praktijkgerichte opleiding en doet zeer uiteenlopende stages bij 
bekende instituten en wellnesscentra. Je leert creatief, modebewust en eigen-
tijds optreden, deskundig raad geven en verantwoord doorverwijzen, vlot com-
mercieel en klantgericht denken, met oog voor veiligheid, milieu en hygiëne. 

Kortom: je verwerft die competenties die van jou een zelfbewuste en vakbe-
kwame schoonheidsspecialist maken, waarvoor altijd een plaats is weggelegd in 
de wellness-sector.
In het vak Speciale technieken verleg je jouw grenzen en leer je heel wat nieuwe 
technieken kennen, zoals het plaatsen van wimperextensions, lymfedrainage, 
orthoplastie en hennabrows.

JE TOEKOMSTIGE BEROEP:

•	 zelfstandig schoonheidsspecialist
•	 filiaalhouder” in de parfumeriesector
•	 werknemer in een schoonheidsinstituut of wellnesscentrum 
•	 vertegenwoordiger 
•	 pedicure 
•	 grimeur

ESTHETISCHE LICHAAMSVERZORGING

HEILIG GRAF I MENS- EN 
WELZIJNSWETENSCHAPPEN
KLINKSTRAAT 3, 2300 TURNHOUT 
Tel. 014 41 23 92
lichaamsverzorging@heilig-graf.be
www.heilig-graf.be
Openschoolavond vrijdag 6 mei 2022  23
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Je hebt een passie voor mode, een hoofd vol creatieve ideeën en je 
hebt ambities in de modesector. Dan moet je vooral een degelijke 
basis hebben en goede contacten leggen. Met de opleiding Creatie 
en patroonontwerpen zijn de eerste stappen makkelijker gezet.

IETS VOOR JOU?

Voel jij je aangesproken? Dan ben je: 
•	 gepassioneerd door mode
•	 creatief
•	 ondernemend

HOE ZIT DE OPLEIDING IN ELKAAR?

De Se-n-Se opleiding leidt je op tot ‘creatieve patronenmaker en modelist-
stylist’. Het is een creatieve vorming waarbij je eigen collecties creëert, en die 
vervolgens omzet in productieklare patronen. Je mag vanuit diverse invals-
hoeken ontwerpen, maar steeds volgens een concrete opdracht en voor (een) 
welbepaalde doelgroep(en).

Enkele hoofdvakken: creatie, modelontwikkeling, materiaalonder-
zoek. De opleiding wil jonge mensen een betere stap in de tewerk-
stellingswereld verzekeren en meer kansen bieden op hogere 
functies in de modesector. De stages, die kunnen plaatsvinden bij 
een mode- ontwerper en/of een patroonafdeling van een bedrijf, 
vormen hierin een heel belangrijk aspect. 

JE TOEKOMSTIGE BEROEP:

•	 medewerker van een stylist of modeontwerper 
•	 patronenmaker
•	 modelist
•	 productieverantwoordelijke in een modebedrijf 
•	 medewerker in een modezaak
•	 creatief medewerker op de kostuumafdeling van een      

theatergroep, stylingstudio of productiehuis

URSULINEN MECHELEN MODE
SINT-JACOBSTRAAT 15, 2800 MECHELEN
Tel. 015 42 35 42
Communicatie@ursulinenmechelen.be
www.ursulinenmechelen.be 
Infodag: Zaterdag 7 mei 2022 of maak een afspraak via e-mail

HEILIG GRAF I KUNST EN CREATIE
PATERSSTRAAT 28, 2300 TURNHOUT
Tel. 014 41 54 68
mode@heilig-graf.be - www.heilig-graf.be 
Openschoolavond vrijdag 6 mei 2022

24
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INSTITUUT SINT-MARIA
LOVELINGSTRAAT 8, 2060 ANTWERPEN 
Tel. 03 235 37 35
sintmaria@ismo.be
www.sintmaria.school 
Persoonlijk infomoment aan te vragen 
via de website.

Grafische vormgeving met opties Grafisch Ontwerp/Illustratie/ 
Webdesign - wil aan jonge creatievelingen de mogelijkheid 
bieden hun specifiek talent te ontdekken en ontplooien.

IETS VOOR JOU? 

Heb je artistieke en/of creatieve ambitie, wil je dingen bedenken én maken, 
wil je een creatief beroep uitoefenen?

HOE ZIT DE OPLEIDING IN ELKAAR?

In 1 jaar:

•	 leer je de vaardigheden van een grafisch vormgever: creatief denken, teken-
vaardigheid, digitale programma’s

•	 kies je op basis van interesse en aanleg voor de optie Grafisch Ontwerp/Illus-
tratie/Webdesign en leer je specifieke vaardigheden

•	 brengen we je in contact met het werkveld tijdens een stage van 2 maanden.
•	 realiseer je, via samenwerkingsprojecten met bedrijven en non-profit-         

organisaties, diverse opdrachten

JE TOEKOMSTIGE BEROEP:

•	 grafisch ontwerper
•	 grafisch beeldbewerker 
•	 communicatie
•	 print designer
•	 webdesigner
•	 illustrator
•	 assistent fotograaf
•	 medewerker visuele communicatie

VERDER STUDEREN?

De Se-N-Se  opleiding is mogelijk een voorbereiding op het Hoger 
Kunst Onderwijs

Neem snel een kijkje op www.sintmaria.school

De school ligt in een fantastische Antwerpse buurt, op wandelaf-
stand van centraal station, bus- en tramhaltes, musea, theaters, 
winkels, horeca, parken, wereldhaven ... en de rest van de wereld.
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GRAFISCHE VORMGEVING
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Is achter de schermen werken van tv, theater, opera, 
muziekclip of een mode-defilé jouw grote droom? Ben je 
ondernemend, creatief, gepassioneerd door de geur en 
textuur van make-up en wil je als make-up artist aan de slag? 
Dan ben jij de juiste persoon om een Se-n-Se grime te volgen 
en je creatief ten diensten te stellen van acteurs, vloggers, 
regisseurs, theatermakers, modeontwerpers, bruiden en 
fotografen.

IETS VOOR JOU?

Voel jij je aangesproken, dan ben je:
•	 creatief
•	 ondernemend
•	 Geïnteresseerd om personages te ontwerpen
•	 Gepassioneerd om persoonlijkheden te laten stralen

HOE ZIT DE OPLEIDING IN ELKAAR?

In één jaar tijd leer je alle basistechnieken om het uiterlijk van een persoon te 
veranderen.
•	 Je leert de fijne afwerking van make-up voor foto-, film- en televisiewerk.
•	 Bij theatergrime leer je o.a. verouderingstechnieken, baarden kleven en  

kaalkoppen aanbrengen.
•	 Je leert bij het vak SFX make-up om wonden, littekens, maskers en           

protheses zo natuurlijk mogelijk te laten lijken.
•	 Ook face- en bodypainting komen aan bod. Hier leer je o.a. de techniek    

van het airbrushen.
•	 Je krijgt de nodige theoretische onderbouwing omtrent kleurenstudie, 

gelaatsstudie en grondstoffen/ gereedschappen. Ook wordt er een kijkje 
genomen in de geschiedenis en bestuderen we de make-up, kapsels en 
kleding.

•	 We leggen het accent op stages daarbij maak je kans om ervaring op te  
doen bij : o.a. VRT, Studio 100, VTM, zodat je een netwerk kan opbouwen     
om na je opleiding meteen aan de slag te kunnen gaan.

JE TOEKOMSTIGE BEROEP:

•	 Grimeur 
•	 make-up artist

S.O. VOOR SCHOONHEIDSZORGEN
‘DENISE GRESIAC’
KONINKLIJKELAAN 9, 2600 BERCHEM 
Tel. 03 230 03 84- info@denisegresiac.be
www.denisegresiac.be 
Openschooldag: 7 mei 2022
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Je hebt een passie voor mode, design en interieur, een 
hoofd vol creatieve ideeën en je hebt ambities in de mode 
of interieur sector. Dan moet je vooral een basis ruimtelijk 
inzicht verwerven en leren netwerken. Deze opleiding helpt 
je dit te verwezenlijken.

IETS VOOR JOU?

Voel jij je aangesproken en heb je interesse in een korte opleiding van 1 jaar, 
dan is deze opleiding de juiste keuze.

•	 Je leert technieken die onmiddellijk toepasbaar zijn voor mode, decor en 
interieur.

•	 Je verwerft gevoel voor compositie, vorm, kleur, verhoudingen en vertaalt 
deze naar creatieve ontwerpen en commerciële realisaties.

•	 Je leert driedimensionale digitale ontwerpen maken. 
•	 Je leert een verbinding maken tussen omgeving en elementen.                 

Door projecten, externe opdrachten en werkplek-leren van 1 dag per           
week verruim je je kennis en ontdek je wat jouw sterktes zijn.

JE TOEKOMSTIGE BEROEP:

•	 Visual merchandiser
•	 etaleur of decorateur 
•	 assistent interieur en event vormgever 

VERDER STUDEREN?

Deze richting is de ideale springplank naar verder studeren in het hoger 
onderwijs: interieur vormgeving , winkel management, ruimtelijk vormgeven.

RUIMTELIJKE VORMGEVING
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INSTITUUT SINT-MARIA
LOVELINGSTRAAT 8, 2060 ANTWERPEN 
Tel. 03 235 37 35
sintmaria@ismo.be
www.sintmaria.school 
Persoonlijk infomoment aan te vragen 
via de website.
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