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Infodag Se-n-Se en andere opleidingen op zaterdag 26 maart van 9 u tot 12 u,
Paramedisch Instituut, Augustijnenstraat 92, Mechelen

OPLEIDINGEN SECUNDAIR-NA-SECUNDAIR VOOR WIE
SNEL PROFESSIONEEL AAN DE SLAG WIL
Het Paramedisch Instituut in Mechelen is gespecialiseerd in opleidingen in de
zorgsector. “Verpleegkundige, kind- of bejaardenverzorger, opvoeder,
apotheekassistent … Onze studenten zijn later de mensen waarop
ziekenhuizen, zorginstellingen en (groeps)praktijken steunen. Dankzij de
onderwijsformule Se-n-Se, ofwel secundair-na-secundair, kunnen we studenten
nog gerichter voorbereiden op het beroep. Bovendien spelen we met deze
opleidingen van een jaar kort op de bal. Zo zijn we vorig jaar gestart met een
specialisatiejaar Tandartsassistent omdat hier een dringende vraag naar is”,
zegt Valère Goossens, directeur van het Paramedisch Instituut. Wie interesse
heeft in de opleidingen van het KTA Paramedisch Instituut is van harte welkom
op de infodag van zaterdag 26 maart, van 9 u tot 12 u, Augustijnenstraat 92 te
Mechelen.
Een Se-n-Se opleiding is ideaal voor leerlingen die na hun secundair op korte tijd een
certificaat willen waarmee ze onmiddellijk aan de slag kunnen. “Hoger onderwijs
biedt niet altijd voldoende technische bagage, duurt langer of is voor sommige
leerlingen te hoog gegrepen. Dan is een jaar extra na het secundair een ideaal
alternatief.”
“Wij bieden zes paramedische specialisaties aan: opvoeder, apotheekassistent,
tandartsassistent,
kinderverzorger,
thuisen
bejaardenverzorger
en
organisatieassistent”, zegt Valère Goossens. “Na een jaar kunnen de studenten de
arbeidsmarkt op als ondersteunende professional in de zorgsector. Een
tandartsassistent staat bijvoorbeeld in voor het onthaal van patiënten, het vastleggen
van afspraken, de voorbereiding en samenstelling van het medisch dossier en het
klaarmaken van de geneeskundige instrumenten nodig voor de ingreep.”
Een Se-n-Se jaar, ofwel specialisatiejaar na het secundair, is toegankelijk voor alle
leerlingen die een diploma secundair onderwijs behaalden en/of slagen voor een
toelatingsproef. Het is wel een intensief jaar met accent op praktijk en stage.
“De studenten Tandartsassistent leren bijvoorbeeld alles over tandtechniek.
Instrumentaria, apparatuur, tandheelkundige technieken en materialen worden
belicht. Daarnaast verwerven ze kennis in kantoortechnieken zoals de organisatie
van een secretariaat en agendabeheer. Het curriculum omvat ook een basisvorming
in psychologie. Menig patiënt moet immers worden gerustgesteld.”
Voor de journalist:
Zaterdag 26 maart is er om 11u een rondgang langs de Se-n-Se - opleidingen om ze ‘in werking’
te zien. Studenten en leerkrachten tonen enkele handelingen die ze aanleren tijdens hun
opleiding. Voor meer informatie belt u naar Valère Goossens, tel: 015 29 01 36

