
Expressie 2

Nederlands 2

Opvoedkunde 8

Stage opvoedkunde 16

Verzorging 2

Complementair gedeelte

Opvoedkunde 2

Totaal 32

Jouw toekomst 
na deze Se-n-Se
Na afloop van deze opleiding krijg je een 
getuigschrift van opvoeder klasse 2a, 
waardoor je meteen aan het werk kan. 
De zorgsector is vandaag nog altijd een 
knelpuntsector, waardoor je een hoge 
werkzekerheid hebt. Bovendien draag 
je jouw steentje bij aan een warme, 
inclusieve maatschappij. w

Natuurlijk hoef je niet meteen de 
arbeidsmarkt op. Je kan het Se-n-Se 
ook gebruiken als ideale opstap naar 
een professionele bacheloropleiding 
zoals Orthopedagogie of Toegepaste 
psychologie. 

https://www.lyceumgent.be/7-se-n-se-leefgroepenwerking
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Dit is het
Toelatingsvoorwaarden

- Diploma secundair onderwijs, bij voorkeur in het studiegebied Personenzorg 
(Sociale en technische wetenschappen) of Kinder- of bejaardenzorg 

- Andere studiegebieden zijn toegelaten mits de juiste motivatie  

Dit doen wij extra voor jou

Bij GO! Lyceum Gent ligt de wereld 
aan je voeten. We geloven dat je alles 
aankan als je je goed voelt. Onze 
school staat gekend voor onze warme 
aanpak, openheid en de persoonlijke, 
individuele begeleiding van leerlingen 
in hun leerproces. Het is voor ons dan 
ook heel natuurlijk om een Se-n-Se 
Leefgroepenwerking in ons aanbod te 
hebben. Wat we zelf uitdragen, willen 
we ook toekomstige opvoeders en 
begeleiders leren. 

Op Lyceum Gent voel je je thuis in 
een veilige, vertrouwde omgeving. 
Dat is de basis om jou met het nodige 
zelfvertrouwen verantwoordelijkheid 
te leren nemen en je leerproces mee in 
eigen handen te nemen. We maken veel 
tijd voor (zelf)reflectie over jouw groei en 
zelfontplooiing. 

Programma Het opleidingsprogramma bestaat uit twee modules. 
In elke module krijg je een blok theorie en 8 weken 
stage. We clusterden de leerinhouden in vier thema’s 
gekoppeld aan projecten. Na elk project wordt jouw 
kennis over de theorie en de praktijk getoetst via een 
schriftelijk en praktijkexamen. 

Door samenwerking, verantwoordelijkheid en reflectie 
neem je je leerproces in eigen handen. Tijdens de 
twee stages groei je uit tot een opvoeder/begeleider 
die bewust en zelfstandig handelt. Je proeft van het 
beroepsleven en ontdekt waar jouw talenten en passie 
liggen. Na de twee modules ben je klaar voor de job! 

LEEFGROEPENWERKING

Droom je ervan om in 1 jaar opvoeder of begeleider te 
worden? Geeft het je veel voldoening om kinderen en 
mensen met en zonder een beperking te ondersteunen 
in hun zelfontplooiing en levenskwaliteit? Werk je graag 
samen met anderen in een team? Dan is het Se-n-Se 
Leefgroepenwerking de ideale opleiding voor jou.

De invulling van de opleiding is praktijkgericht én 
competentiegericht: je sleutelt voortdurend aan je 
kennis, vaardigheden en attitudes die belangrijk zijn voor 
de job. 

Extra troef: er zijn jaarlijks twee momenten om in te 
stappen in de opleiding: in september en in februari. Dat 
is ook handig als je studie in het hoger onderwijs niet 
was wat je gehoopt had en je toch snel het werkveld wil 
instappen als opvoeder of begeleider.

In deze video stellen onze leerlingen hun Se-n-Se zelf 
voor : https://youtu.be/yu1RTl5WFmI

GO! Lyceum Gent | Duaal : neen
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https://www.lyceumgent.be/7-se-n-se-leefgroepenwerking

