Het Beroepssecundair Onderwijs (BSO)
Waarom kies je voor BSO?
In het BSO leer je in eerste instantie een beroep: het Beroepssecundair Onderwijs bereidt de
leerlingen optimaal voor op een job op de arbeidsmarkt. De opleidingen spitsen zich dan ook
toe op praktische vaardigheden en kennis, maar ook op het beheersen van arbeids- en
sociale regels. In het BSO kan je ook het diploma secundair onderwijs behalen door het
volgen van een 7de jaar. Dit dipoma geeft toegang tot het hoger onderwijs of leidt in het
beroepsleven tot een betere jobinvulling en verloning.
De tewerkstellingskansen voor technici met een BSO-diploma liggen momenteel vrij hoog.
Dit diploma is trouwens niet iets statisch: de bedrijven zoeken niet alleen vakbekwame
werknemers, maar vooral mensen met het “juiste profiel”. Je persoonlijkheid moet passen in
de missie en de cultuur van het bedrijf. Dit betekent dat je leert keuzes maken, en dat je je
verantwoordelijkheid hiervoor opneemt, dat je leert je grenzen te verleggen, dat je leert om te
gaan met succes maar ook met ontgoocheling en frustratie, dat je leert in discussie gaan,
probleemoplossend leert denken en werken, dat je bereid bent om permanent te leren.
Vakkennis en een brede, harmonische vorming, dat zijn de twee peilers in ons pedagogisch
project. Ook daarom heeft onze school een hoge bedrijfsgerichtheid: onze leerlingen worden
in contact gebracht met het bedrijfsleven via de bedrijfsstages en een geïntegreerde proef.
Zo verwerven ze de voor hun latere beroepsleven vereiste vaardigheden en attitudes. De
school blijft nauw voeling hebben met de recente technologische evoluties en ontwikkelingen
in de bedrijfswereld via haar netwerk van omliggende bedrijven waar ook de leerkrachten
bedrijfsstages en interne bedrijfsopleiding volgen.
Toekomstmogelijkheden
Bij de beschrijving van de verschillende studierichtingen vermelden we steeds wat de
mogelijkheden zijn wat betreft studie- en/of beroepskeuze. Maar ongeacht de vooropleiding
is, naast interesse, studiemethode en vaardigheden, motivatie het belangrijkste criterium om
te slagen. Daarom raden wij aan om steeds de algemene uitleg van de brochure te toetsen
aan het gespecialiseerde en gepersonaliseerde advies van de leerkrachten.

