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Levensbeschouwelijke vakken 2

Lichamelijke opvoeding 2

Nederlands 5

Frans 3

Engels 3

Wiskunde 5

Natuurwetenschappen 4
Maatschappelijke vorming 4
Project/ seminarie 4
Totaal 32u
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Jouw toekomst 
na deze Se-n-Se

Deze opleiding bereidt jou voor op 
een professionele bacheloropleiding in 
het hoger onderwijs. Met een diploma 
secundair onderwijs op zak vergroot 
je ook jouw tewerkstellingskansen op 
de arbeidsmarkt. Zo blijkt uit heel wat 
onderzoek! 

http://tectura.be/domeinen/voorbereidend-leerjaar/
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Dit is het
Toelatingsvoorwaarden
Studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad onderwijs of het 
diploma secundair onderwijs, uitgereikt in het beroepssecundair onderwijs. 

Je kan in september of februari instappen in de opleiding.

Dit doen wij extra voor jou

Onze school benadert het zevende 
voorbereidend leerjaar meteen zoals 
een opleiding in het hoger onderwijs. 
Onze leerkrachten coachen jou en 
volgen jou heel goed op. Samen met 
jou zijn we gemotiveerd om jouw 
kennis, vaardigheden en attitude aan 
te scherpen en jou helemaal klaar te 
stomen voor het hoger onderwijs. 

Programma In het 7de voorbereidend leerjaar krijg je een 
doorgedreven basisvorming met vakken zoals 
Nederlands, Frans, wiskunde, natuurwetenschappen,... 
en verbeter je je leervaardigheden. De 
beroepsvaardigheden die je de voorbije jaren leerde, 
zijn zeker niet verloren.  Hoger onderwijs vraagt wel 
nog bijkomende competenties zoals meer theoretische 
kennis en een minder praktijkgerichte benadering. 

We verhogen het werkritme stelselmatig, zodat je het 
op het einde van het schooljaar helemaal mee bent met 
het leerritme van het hoger onderwijs. 

VOORBEREIDEND 
LEERJAAR

Heb je een BSO-opleiding achter de rug en wil je graag 
verder studeren? Dan is het voorbereidend leerjaar echt 
iets voor jou. We breiden jouw beroepsvaardigheden uit 
met heel wat theoretische bagage, zodat je helemaal 
klaar bent voor de volgende stap in het hoger onderwijs. 
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http://tectura.be/domeinen/voorbereidend-leerjaar/

