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Kies voor een opleiding

MEDICO-SOCIALE
ADMINISTRATIE

Lessenrooster

Zorginstellingen, sociaal recht en patiëntenrechten  12
De zorginstellingen
Sociaal recht en Wet op de patiëntenrechten

Toegepaste psychologie  2

Toegepaste informatica  2

Nederlands  3

Frans 3

Engels 3

Duits 2

Vaktechnieken 1

Stage
2 stageperiodes van vier weken

Woensdag wordt voorbehouden voor studieuitstappen, 
voordrachten van deskundigen,…

Enkele afgestudeerden

Justine Huet behaalde het certificaat 
Se-n-Se medico-sociale administratie.

‘Momenteel ben ik werkzaam als medisch 
secretaresse bij de oogartsenpraktijk 
te Alken. De Se-n-Se opleiding 
 medico- sociale administratie heeft een 

goede basis om aan de slag te kunnen als medisch secretaresse. 
Tijdens het schooljaar wordt er veel aandacht besteed 
aan praktijkgerichte stages. Hierdoor krijg je een beter beeld 
van hoe het eraan toe gaat in het echte leven. In deze sector 
is werkzekerheid gegarandeerd. Ook de bijkomende EHBO 
cursus is mooi meegenomen.’

Laurien Bammens is 23 jaar en werkt 3 jaar 
als medisch assistente bij MKA in Hasselt 
(Mond-, kaak- en aangezichtschirurgie).

‘Ik ben aan deze job gekomen dankzij de 1-jarige 
opleiding Se-n-Se medico-sociale administratie 
die ik gevolgd heb in de Provinciale Handels-

school Hasselt. De opleiding was voor mij een echte uitdaging 
met enorm veel pluspunten. Deze waren voor mij persoonlijk 
dat de gegeven lessen aangevuld werden met verschillende 
bezoeken bij instellingen uit de gezondheidszorg en er waren 
ook regelmatig gastsprekers. Je kan hier ook een EHBO- 
opleiding volgen wat zeer mooi meegenomen is! 
Het belangrijkste pluspunt zijn natuurlijk de 8 weken stage 
die je doorheen het jaar loopt. Zo kan je de aangeleerde 
theorie omzetten in de praktijk en als het ware het echte 
werk van een medisch secretaresse ervaren! Ik vond dit TOP!
Dankzij deze opleiding had ik een goede basis om onder 
andere als medisch assistente aan de slag te gaan bij 
 huisartsen, specialisten, ziekenhuizen ofwel als administratief 
medewerker in een woonzorgcentrum. Dus ik zou zeggen, 
twijfel niet, waag je kans!’

provincie Limburg
Universiteitslaan 1
B-3500 HASSELT

limburg.be



Springplank naar de zachte sector

Beste student

Geachte heer/mevrouw

Binnen de zorgsector is er meer en meer nood aan 

bedienden die deelaspecten van de specifieke administratieve 

en secretariële taken als specialisatie uitgediept hebben.

Als eerste Limburgse school richt de Provinciale Handelsschool 

Hasselt de richting Medico-sociale administratie in. Dit unieke 

specialisatiejaar richt zich volledig op de non-profitsector.

Een waaier aan boeiende jobs in de medische, sociale of 

welzijns-sector biedt zich aan voor wie dit specialisatiejaar met 

succes beëindigt. Gezondheidscentra, mutualiteiten, OCMW’s, 

CLB’s, diensten voor adoptie en pleegzorg bieden werk aan 

de houders van een certificaat Medico-sociale administratie.

In deze folder vindt u alle informatie over deze eigentijdse en 

toekomstgerichte studierichting, die inspeelt op de alsmaar 

groeiende noden van de zorgsector. Een belangrijk accent 

wordt gelegd op praktijkgerichte stages. Op die wijze trachten 

we ervoor te zorgen dat de specialisatie een directe binding 

heeft met de mogelijke tewerkstelling achteraf. 

Overigens: naast het certificaat Medico-sociale administratie 

behaalt elke afgestudeerde tevens een EHBO-diploma. 

Nog een meerwaarde voor wie op zoek gaat naar een job 

in de ‘zachte’ sector!

 Directie en lerarenteam Medico-sociale administratie

Samenwerking met de zorgsector

ARTSENGROEP ZORGPOORT LOMMEL

AZ SINT-DIMPNA GEEL

CVBA MEDISCH CENTRUM GENK

GROEPSPRAKTIJK HAL HEUSDEN-ZOLDER

HET DORP WZC HOUTHALEN-HELCHTEREN

JESSA ZIEKENHUIS HASSELT

MARIAZIEKENHUIS OVERPELT

ST.-FRANCISKUSZIEKENHUIS HEUSDEN-ZOLDER

TARIFERINGSDIENST MEDISCHE SECTOR HASSELT

WZC MAASMEANDER MAASMECHELEN

WZC RESIDENTIE PRINSENPARK

ZIEKENHUIS OOST-LIMBURG GENK

Onze troeven

Talrijke bezoeken:

• Jessa Ziekenhuis Hasselt

• Goed thuiszorgwinkel Hasselt

• Museum Dr. Guislain Gent

• Tandem vzw Diepenbeek

• Histaruz – Museum UZ Leuven

• Orgaanmuseum UHasselt Diepenbeek

• WZC Maasmeander Maasmechelen

• Dag van de Zorg

• Medisch archief Jessa Ziekenhuis

Gastsprekers:

• Transplantatiecoördinator UZ Antwerpen

• Moreel consulent i.v.m. euthanasie

• Brenda Froyen i.v.m. geestelijke gezondheidszorg


