
Studieaanbod

VISO is een school met heel specifieke studiegebieden: fotografie, grafische technieken, decor &
etalage, mode, wellness & lifestyle, technologische wetenschappen en OKAN (Onthaalklassen
voor anderstalige nieuwkomers).
In de eerste graad krijgen de leerlingen een brede oriënterende basisvorming met enkele
creatieve en grafische accenten.
De tweede graad is het ideale instapmoment voor leerlingen die na de eerste graad een keuze
willen maken voor creatief en technisch onderwijs. Afhankelijk van interesses en mogelijkheden
kan men in Mariakerke kiezen voor grafische technieken, decor & etalage, fotografie, drukken en
voorbereiden, wellness & lifestyle, technologische wetenschappen of creatie en Mode.
De vestiging in Gent focust op moderealisatie en -presentatie. In de derde graad wordt nog
verder gefocust op het gekozen studiegebied.
Na de derde graad bieden wij ook een aantal mogelijkheden voor specialisaties, Se-n-Se
opleidingen en bijkomende getuigschriften.

Op de volgende pagina’s worden de richtingen meer in detail genoemd.



Eerste graad

A-stroom
In de A-stroom worden de doelstellingen van het algemeen vormend onderwijs gekoppeld aan
het gelijkekansenonderwijs.
De nadruk ligt op het verhogen van de slaagkansen door een uitdagende en motiverende
leeromgeving. Er wordt extra aandacht besteed aan taal en wiskunde, interactieve werkvormen,
zelfstandig werk en individuele begeleiding. Aan de hand van een projectmatige aanpak willen
we tegemoetkomen aan leerlingen die vanaf een eerste jaar meer uitdaging zoeken voor
wetenschappen, wiskunde, techniek, enz. VISO zet extra in op STEAM ( Science, Technology,
Engineering, Arts & Mathematics). We willen zo de mogelijkheid bieden om zich vanaf het eerste
jaar al te verdiepen in onderzoeksmethodes.

B-stroom
Wij zorgen voor een krachtige leeromgeving waarin iedereen zich goed voelt en optimale kansen
krijgt om zich te ontplooien. Centraal in de eerste graad staan het ontwikkelen van leer- en
denkvaardigheden, en het ondersteunen en motiveren om zo zelfstandig mogelijk te leren
werken.
Wij bereiden leerlingen zo voor op onze bovenbouw en kiezen voor projecten rond grafische
technieken, mode en ICT. De maximale keuze voor techniek en wetenschappen geeft de
opleiding een plaats in de STEAM-sector. Na het eerste leerjaar B kan je een opleiding kiezen uit
de B-stroom voor het tweede jaar of overstappen naar 1A.



Tweede graad

https://viso.be/index.php/tweede-graad/

Printmedia (arbeidsmarktgericht)

Decor & etalage (arbeidsmarktgericht)

Moderealisatie en textielverzorging (arbeidsmarktgericht)

Creatie en mode (doorstroom én arbeidsmarkt)

Fotografie (doorstroom én arbeidsmarkt)

Wellness & lifestyle (doorstroom én arbeidsmarkt)

Grafische technieken (doorstroom én arbeidsmarkt)

Technologische wetenschappen (doorstroom)

Derde graad

https://viso.be/index.php/tweede-jaar/

Drukvoorbereiding (bso)

Drukken en afwerken (bso)

Moderealisatie en verkoop (bso)

Fotografie (tso)

Printmedia (tso)

Multimedia (tso)

Creatie en mode (tso)

Grafische communicatie

Specialisatiejaren en zevende jaren
https://viso.be/index.php/creatie-en-mode/
https://viso.be/index.php/grafische-communicatie/

https://viso.be/index.php/tweede-graad/
https://viso.be/index.php/tweede-jaar/
https://viso.be/index.php/creatie-en-mode/
https://viso.be/index.php/grafische-communicatie/

