
INFOBROCHURE
ONDERWIJS
TER STERRE

Infogids voor ouders en hun kinderen 
over het vernieuwde studieaanbod op 

onze school 





MODULAIRE WORKSHOPS

Voor alle leerlingen, uitgezonderd voor de 
richtingen met dubbele finaliteit.

LEREN LEREN

Voor alle leerlingen in de eerste en tweede 
graad om te leren hoe te leren.

BEGELEIDE STUDIE

Uurtje studie in de week waarin de leerlingen 
begeleidt worden met hun schoolwerk.

ONDERZOEKSCOMPETENTIE

Voor leerlingen uit de tweede en derde graad 
in de doorstroomrichtingen.

Als school binnen de GO! kunnen we het onderwijs 
deels aanpassen volgens onze eigen visie. Dit 
weerspiegelt zich in lessentabellen door de volgende 
vakken:

SCHOOLEIGEN 
AANBOD

SPECIFIEKE
AUTIWERKING
VOOR LEERLINGEN
VAN TYPE 9

Ter Sterre is een school binnen het 
buitengewoon secundair onderwijs die de 
opleidingsvorm 4 aanbiedt voor leerlingen met 
een diagnose autisme(ASS). In onze school 
wordt het programma van het gewoon secundair 
onderwijs gegeven met extra ondersteuning, 
aangepast aan de noden van onze leerlingen. 
We geven de leerlingen de voorbereiding op 
een studie in het hoger onderwijs en/of op de 
arbeidsmarkt en de integratie in het actieve 
leven. De studiebewijzen zijn dezelfde als het 
gewoon secundair onderwijs.



HUMANE WETENSCHAPPEN 
(DOORSTROOM)

Gefacineerd door het (gezondheids)gedrag van jezelf 
en van anderen? Door de levensloopfases van de mens? 
Vind je opvoeding belangrijk en de invloed ervan op het 
gedrag? Wil je je verdiepen in de sociale, communicatieve 
en (peda)gogische vaardigheden voor het ondersteunen, 
begeleiden van kinderen en volwassen? Dan is dit de 
ideale richting voor jou. Na het secundair kan je kiezen om 
verder te studeren in een richting uit de gezondheidszorg, 
opvoeding en begeleiding.
Wil je liever onmiddellijk aan de slag? Dat is ook mogelijk. 

MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN
(DUBBELE FINALITEIT)

MAAT
SCHAPPIJ 
EN 
WELZIJN

Nieuwsgiering in de mens en samenleving? 
Geïnteresseerd in eigen gedrag en dat van anderen? Hou 
je van communiceren? Geboeid door de actualiteit en 
denk je na over levensvragen? Wil je je te engageren voor 
mens en maatschappij? Dan is humane wetenschappen 
voor jou.
Na het secundair kan je verder studeren in 
humane wetenschappenlijke richtingen of 
welzijnswetenschappen.

Ben je begaan met de gezondheid van anderen? 
Geïnteresseerd in de behoeften van kinderen en 
volwassenen? Sta je altijd klaar om anderen te helpen? Wil 
je kinderen en volwassenen graag ondersteunen? Hou je 
van communiceren? Dan is de richting zorg en welzijn een 
goede keuze.
Na het secundair kan je onmiddellijk aan de slag in de 
zorgsector.

ZORG EN WELZIJN
(ARBEIDSGERICHT)

De mens en de samenleving, daar draait het om. Je voelt 
mee met de medemens en je bent sociaal geëngageerd. 
Wil je dit ook verder zetten in het latere beroepsleven, 
dan zit je zeker goed in deze richtingen. 



MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN
(DUBBELE FINALITEIT)

SPECIFIEKE VAKKEN
HUMANE WETENSCHAPPEN

•      Gedrags- en sociale wetenschappen 
•      Historisch en cultureel bewustzijn/
        Kunstbeschouwing 
•      Uitgebreide filosofie
•      Onderzoek

SPECIFIEKE VAKKEN
MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN

•     Toegepaste fysiologie
•     Toegepaste bewegingswetenschappen
•     Toegepaste psychologie
•     STEM
•     Beroepskwalificaties (verzorging, begeleider)

SPECIFIEKE VAKKEN
ZORG EN WELZIJN

•      Huishoudhulp
•      Logistiek assistent in de zorg
•      Woonassistent

HUMANE WETENSCHAPPEN

      Gedrags- en sociale wetenschappen 
Historisch en cultureel bewustzijn/

MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN

   Toegepaste bewegingswetenschappen

  Beroepskwalificaties (verzorging, begeleider)



ARCHITECTURALE EN BEELDENDE 
VORMING (DOORSTROOM)

Geboeid door beelden, illustratie, lettertypes en 
multimedia? Wil je boodschappen omzetten in visuele 
communicatie? Wil je logo’s, affiches, brochures, 
websites, video, … vormgeven? Dan zit je goed in de 
richting grafische technieken en multimedia.
Na het secundair kan je verder studeren in één van 
de vele grafische en multimedia-richtingen of kan je 
onmiddellijk naar het werkveld.

GRAFISCHE TECHNIEKEN EN 
MULTIMEDIA (DUBBELE FINALITEIT)

KUNST
EN 
CREATIE

Geboeid door de bouwkunst en architectuur? Wil 
je later gebouwen ontwerpen? Gefacineerd door 
verschillende materialen en hoe je een constructie 
opzet? Maar ben je ook wel geboeid door technieken 
waarmee je boodschappen visueel overbrengt? Leer de 
juiste technieken binnen de richting architecturele en 
beeldende vorming goed.
Na het secundair kan je terecht in het hoger onderwijs in 
de architecturale richtingen en de richtingen beeldende 
vormgeving. wetenschappelijke richting.

Hou je van interieur en decoratie? Wil je zelf decors gaan 
ontwerpen? Etalages gaan inrichten? Heb je gevoel 
voor esthetica? Verdiep je in materialen en vertaal je 
eigen ideeën naar tekeningen en maquettes. Laat 
je creativiteit de vrije loop in de richting decor en etalage.
Na het secundair ken je voldoende kneepjes van het 
vak om onmiddellijk aan het werk te gaan.

DECOR EN ETALAGE 
(ARBEIDSGERICHT)

Creativiteit en fantasie daar draait het om. Vergis je 
echter niet, een stevige dosis logisch denken is ook aan 
de orde. Werk je eigen ideeën uit, druk je eigen stempel 
en laat de mensen een kijkje nemen in jouw wereld. 



GRAFISCHE TECHNIEKEN EN 
MULTIMEDIA (DUBBELE FINALITEIT)

SPECIFIEKE VAKKEN
ARCHITECTURALE EN
BEELDENDE VORMING

•      Gevorderde fysica (mechanica en constructieleer)
•      Toegepaste wiskunde
•      Onderzoek
•      Kunst en cultuur

SPECIFIEKE VAKKEN
GRAFISCHE MEDIA

•      Grafische vormgeving
•      Illustratie
•      Webdesign
•      Audiovisuele media
•      Toegepaste wiskunde

SPECIFIEKE VAKKEN
DECOR EN ETALAGE

•      Commercieel ruimtelijk vormgever
•      Schetsen en tekenen
•      Visualisaties en decoratiestijlen
•      Grafische technieken



NATUURWETENSCHAPPEN
(DOORSTROOM)

Hou je van chemie, laboactiviteiten en biochemische 
processen. Werk je graag nauwkeurig en heb je oog voor 
detail. Zijn onderzoeken, analyseren en oplossingen 
zoeken voor problemen jouw ding? Dan is biotechnieken 
op jouw lijf geschreven.
Na het secundair onderwijs kan je verder studeren in 
het hoger onderwijs of kan je onmiddellijk starten in 
het werkveld.

BIOTECHNIEKEN
(DUBBELE FINALITEIT)

STEM

Interesse in wetenschappen en wiskunde? 
Nieuwsgierig van aard? Zoek je naar verklaringen? Wil 
je zelf experimenteren en logisch redeneren. Dan is 
natuurwetenschappen voor jou.
Na het secundair zie je jezelf verder studeren in het 
hoger onderwijs in een wetenschappelijke richting.

Hou je van de planten en dieren? Vind je planten, 
groeten en bomen laten groeien leuke? Wil je je 
verdiepen in het gedrag van dieren? En hou je van 
dieren verzorgen? Kies dan voor onze richting plant, 
dier en milieu.
Na het secundair onderwijs kan je onmiddellijk aan de 
slag. Wil je toch verder studeren? Volg dan het zevende 
jaar tuinbouw.

PLANT, DIER EN MILIEU
(ARBEIDSGERICHT)

STEM staat voor Science-Technology-Engineering-
Mathematics.  In de STEM-opleidingen nemen we je mee 
naar de wereld  van technologie, techniek, wetenschap 
en wiskunde.



SPECIFIEKE VAKKEN
NATUURWETENSCHAPPEN

•      Historisch en cultureel bewustzijn
•      Uitbreiding biologie/chemie/fysica
•      Gevorderde wiskunde
•      Onderzoek STEM

SPECIFIEKE VAKKEN
BIOTECHNIEKEN

•     Toegepaste wiskunde
•      Algemene chemie
•     Gevorderde STEM
•     Beroepskwalificaties labo’s

SPECIFIEKE VAKKEN
PLANT, DIER EN MILIEU

Beroepskwalificiaties:
•     Plant
•     Dier
•     Tuinaanleg -Groenbeheer
•     Natuurbeheer̀

Zevende jaar: rijbewijs tractor + fytolicentie



Meer informatie en inschrijvingen 
Surf naar www.tersterre.be

GO! SBSO Sterrebos - Campus Ter Sterre 
Passendaalsestraat 26 8890 Moorslede 
secretariaat@tersterre.be

tel: 051 77 77 75


