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Máš 18 rokov?  
V tom prípade sa už sa na teba nevzťahuje povinná školská dochádzka*. A teda 

viac nemusíš chodiť do školy. 

Strednú školu môžeš ale navštevovať do konca školského roka, v ktorom 

dovŕšiš 25 rokov. 

 

Môžeš tiež prejsť na vzdelávanie pre dospelých. Prostredníctvom týchto kurzov 

a školení pre dospelých sa vyučíš v povolaní, získaš diplom alebo budeš 

pokračovať vo vzdelávaní vo svojom voľnom čase. 

 

Možností je veľa. 

Väčšinu kurzov a školení môžeš kombinovať. 

 

V tejto brožúre nájdeš informácie o tom, čo je obsahom kurzu alebo školenia, 

aké sú náklady a ako dlho školenie trvá, čo môžeš robiť potom, aký diplom 

získaš. Nájdeš tu všeobecné informácie. 

 

 

Potrebuješ viac informácií? Pozri si otázku „Kto mi môže pomôcť“ na strane 4. 

 

Táto brožúra je k dispozícii na našej webovej stránke www .. Bola preložená do 

niekoľkých jazykov, aby ti pomohla. Prostredníctvom tejto online verzie môžeš 

jedným kliknutím prejsť na potrebnú webovú stránku a prečítať si ďalšie 

informácie. 

 

Veľa šťastia! 

 

 

* viac o povinnej školskej dochádzke: https://www.vlaanderen.be/leerplicht‐

en‐schoolplicht  
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1. Aké otázky sú dôležité? 
Čo si mám vybrať? 

 

Existujú bezplatné nástroje, ktoré ti pomôžu pri výbere štúdia alebo kariéry (pozri informácie na s.10). 

Máš už vybraté povolanie a/alebo štúdium? Teraz si  vyber školu alebo školiace stredisko. 

V tejto brožúre získaš informácie o možnostiach vzdelávanie pre dospelých. 

Väčšinu kurzov a školení môžeš kombinovať. 

 

Čo je obsahom školenia / 

kurzu? 

 

Získaš informácie o tom, čo sa budeš učiť a ako budú kurzy organizované. V niektorých kurzoch je viac praxe a v 

iných viac teórie. Niekedy môžeš navštevovať kurzy aj večer. 

Tipy: ďalšie informácie nájdeš na webových stránkach školy, choď sa pozrieť na informačný deň alebo deň 

otvorených dverí, dohodni si stretnutie. Počas pohovoru v škole alebo školiacom stredisku môžeš požiadať o ďalšie 

informácie. 

Ako dlho to bude trvať?  To záleží na tvojom osobnom vzdelávacom pláne: koľko modulov študuješ, či chodíš do školy celý deň alebo len 

večer ...Vo vysokoškolskom vzdelávaní sa pracuje s kreditmi: 60 kreditov zodpovedá v štandardnej výučbe 

jednému roku. 

Porovnaj dĺžku štúdia v rôznych školiacich strediskách a školách. 

Na čo je školenie zamerané? Čo 

môžem robiť po jeho skončení? 

Vzdelanie môže byť prípravou na ďalšie štúdium alebo na prácu. 

Je to zadarmo alebo sa platí? 

Koľko to bude stáť? 

Často musíš zaplatiť registračné poplatky, študijné materiály, pracovné nástroje, pracovné odevy, knihy. K 

dispozícii sú tiež bezplatné kurzy a programy, ako je Parkoer v IN‐Gent vzw (s. 6), kurzy na VDAB (s. 7) a CBE (s. 8‐

9). 

Tipy: 

‐ Opýtaj sa, kto má nárok na zľavu. 

‐ Opýtaj sa na groeipakket (balíček pre rast). Ide o finančnú podporu pre mladých ľudí do 25 rokov. Opýtaj sa, či ti 

groeipakket zostane alebo oň prídeš. groeipakket.be 

Aké sú požiadavky na prijatie?  Sú to: vek, doklady o pobyte, jazyková úroveň, požiadavky na dosiahnutú úroveň vzdelania. 

Aký diplom získam  Získaš potvrdenie, (čiastkový) certifikát, certifikát alebo diplom 

Počítajú sa moje skúsenosti a 

vzdelanie z krajiny, z ktorej 

pochádzam? 

Tvoje skúsenosti a vzdelanie hrajú dôležitú úlohu. Ako dlho si chodil/‐a do školy? Čo si sa naučil/‐a? Bol/‐a si na 

stáži alebo máš pracovné skúsenosti? Získal/‐a si vo svojej krajine diplom/osvedčenie o stredoškolskom vzdelaní? 

Priprav si svoje certifikáty a diplomy z domovskej krajiny alebo z Belgicka. 

Tipy: 

‐Niekedy si môžeš nechať uznať diplom z tvojej domovskej krajiny. Dostaneš dokument, ktorý porovná tvoj diplom 

s flámskym diplomom. Zamestnávateľ tak bude vedieť, aký diplom máš. Podáš žiadosť o  

Naric Vlaanderen https://www.naricvlaanderen.be/erkenning‐aanvragen‐bij‐naric‐of‐andere‐

instantie#onderwijsinstelling. Bývaš v Gente? In‐Gent vzw ti pomôže.      

Kde môžem študovať? Ako 

získam diplom? 

Existujú kurzy zamerané na ďalšie štúdium. Na stranách 11 ‐ 15 a 5 ‐ 10 nájdeš zaujímavé informácie. 

Aj stredoškolské vzdelanie ťa môže pripraviť na vysokoškolské štúdium. V tom prípade študuješ takzvaný 

„doorstroomrichting“ (príprava na ďalšie štúdium). Holandčinu si zdokonalíš absolvovaním kurzu NT2 (s.8). 

Ako si nájdem stálu prácu?  Dobrá znalosť holandčiny (str.8) a odborný výcvik (s.7) zvyšujú tvoje šance na nájdenie stáleho zamestnania. 

Mohol by ťa tiež zaujímať integračný program (s.5) alebo Parkoer (s.6). Zaujímavé informácie nájdeš na stranách 

9‐10. 

Chceš tiež získať diplom? Prečítaj si stránky 11‐15. 

Kto mi môže pomôcť?   Tvoj kouč z Okan ti pomôže s výberom. 

Ak máš otázky ohľadom školení a kurzov, môžeš kontaktovať De Stap‐Leerwinkel Oost‐Vlaanderen, 

info@destapgent.be  , 09 233 75 15, v knižnici De Krook, 2.poschodie, Miriam Makebaplein 1, 9000 GENT. 

Poskytnú ti tam aj asistenciu. 

 
Môžeš kontaktovať IN‐Gent vzw s otázkami ohľadom integrácie, kurzov holandčiny, Parkoer, školenia pre 

dospelých a uznávanie diplomov, info@in‐gent.be  , 09 265 78 40,  Kongostraat 42, 9000 Gent. Poskytnú ti tam aj 

asistenciu. 

 
Bývaš v Gente? ? Navštív webové stránky pre občiansku integráciu:  https://www.integratie‐
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inburgering.be/nl/landingspagina‐inburgering 
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2. Čo je to integračný program? 

Obsah  ‐ Program sa koná v jednej z agentúr pre občiansku integráciu. (IN‐Gent v Gente, Atlas v Antverpách a flámska agentúra vo všetkých ostatných flámskych 
mestách a obciach). 
 
‐ Najprv podpíšeš integračnú zmluvu. V tejto zmluve sa snažíme zmapovať trajektóriu, ktorá ti vyhovuje. 
 
‐ Integračný program sa skladá z rôznych častí a od 1. 1. 2022 bude obsahovať 4 časti. 
 

‐ ‐ kurz holandčiny (NT2 ‐ úroveň A1 a A2), 
‐ ‐ Kurz sociálnej orientácie (MO) vo tvojom materskom jazyku alebo v inom jazyku, ktorý ovládaš, 
‐ ‐ Osobná asistencia (poradca pre štúdium ti pomôže s otázkami počas programu a odkáže ťa na VDAB. Môžeš sa tiež rozhodnúť pokračovať v 

štúdiu alebo znovu začať študovať.) 
‐ ‐ Vyberieš si aktivitu, pri ktorej spoznávaš iných ľudí (sociálna sieť) alebo aktívne prispievaš do spoločnosti (účasť): môžeš si vybrať koníček 

(šport, voľný čas), dobrovoľnú prácu, úvodnú stáž, môžeš s kamarátom niečo riešiť (ohľadom voľného času, alebo práce ), ... 
‐  

‐ Všetkých častí programu sa môžeš zúčastňovať súčasne. Z niektorých častí môžeš byť oslobodený/‐á na základe testu (vrijstellingsproef) (MO alebo NT2) 

alebo preto, že pracuješ alebo študuješ na plný úväzok (sociálna sieť a účasť). 

Kurzy sa konajú počas dňa, večer alebo v sobotu. 

Trvanie  ‐ záleží na tvojom osobnom pláne štúdia. 

Pri podpise zmluvy je nastavené obdobie na dosiahnutie cieľov. Toto obdobie závisí od dĺžky tvojho štúdia holandčiny. 

Zameranie  ‐ Dozvieš sa viac o spoločnosti vo Flámsku a službách v meste alebo vo Flámsku, takže sa budeš v Belgicku cítiť rýchlejšie ako doma. 

‐ Pripravíš sa na aktívnu účasť v spoločnosti. 

‐Po ukončení programu sa môžeš aj naďalej učiť holandsky, dochádzať na odborné výcvikové kurzy, študovať (pozri ďalšie informácie v tejto brožúre). 

Náklady  ‐ Do 31. decembra 2021 je integračný program zadarmo. 

‐Od roku 2022 budeš musieť za program zaplatiť (360 eur za celý program. Všetky potrebné informácie nájdeš na webových stránkach). 

Podmienky 

prijatia 

‐ musíš mať 18 rokov 

‐ musíš byť registrovaný/‐á v registri cudzincov alebo obyvateľstva (od roku 2022) 

‐ musíš patriť do cieľovej skupiny integrácie 

‐ Možno sa budeš musieť tohto kurzu zúčastňovať povinne. V tom prípade dostaneš list. Ak dostaneš list týkajúci sa občianskej integrácie, vždy naň reaguj. 

Potom spoločne zvážime všetky možnosti. 

Diplom  Dostaneš osvedčenie o integrácii. Musíš uspieť vo všetkých častiach programu, ktoré sú zahrnuté v tvojej zmluve. 

Osvedčenie o integrácii je dokladom o spoločenskej integrácii (nevyhnutné na získanie belgickej štátnej príslušnosti). 

 

Ďalšie 

informácie 

Pre mládež existuje špeciálny program: Parkoer (pozri informácie na s.6). 

Viac informácií o občianskej integrácii (Inburgering): 

 

Videá a svedectvá: https://www.youtube.com/watch?v=8B‐7MdFodbQ 

 

Integrácia: https://www.integratie‐inburgering.be/nl/landingspagina‐inburgering 

 

Integrácia Gent (s videom v rôznych jazykoch): https://www.in‐gent.be/voor‐jou/inburgeren 

 

IN‐Gent vzw tiež pomáha obyvateľom Gentu s/so: 

‐ registráciou na kurz holandčiny (NT2), (aj keď nežiješ v Gente, môžeš sa zapísať na kurzy v Gente), 

‐ štipendiom pre UTC podľa určitých kritérií, 

‐ precvičovaním holandčiny, 

‐ občianskym testom (získaj dôkaz o svojich znalostiach holandského jazyka), 

 ‐ uznaním diplomu, 

‐ hľadaním školy pre deti, ktoré sa práve presťahovali do Belgicka, 

‐ hľadaním stráženia detí na začiatku kurzu, 

‐ poradenstvom v oblasti vyššieho vzdelávania, 

‐ stretávaním a voľným časom ... 

Pomoc  ‐Bývaš v Gente? Kontaktuj IN‐Gent vzw, https://www.in‐gent.be/,  info@in‐gent.be  , 09 265 78 40,  

Kongostraat 42, 9000 Gent.  

 

‐ Žiješ niekde inde vo Flámsku? Pozri sa na webové stránky pre občiansku integráciu:  https://www.integratie‐inburgering.be/nl/landingspagina‐inburgering 
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3. Čo je to Parkoer  

Obsah 

 

‐ Navštevuješ kurz sociálnej orientácie (MO) pre mladých ľudí. Dozviete sa toho 

veľa o Belgicku a Flámsku. Budeš chodiť na výlety a stretneš nových priateľov. 

 

‐ Poradca ti pomôže s otázkami. 

Osobná asistencia po kurze nekončí a vy zostaneš v kontakte so svojím 

asistentom! 

 

‐ Prostredníctvom "Parkoer" sa môžeš zúčastniť na programe občianskej 

integrácie (pozri informácie o programe občianskej integrácie na strane 5). 

 

Trvanie  ‐2 týždne počas prázdnin (veľkonočné prázdniny alebo letné prázdniny) 

 

Zameranie  ‐ Spolu s ďalšími mladými ľuďmi sa dozvieš viac o spoločnosti a rôznych službách. 

Pomôže ti to pri vašom živote v Belgicku. 

 

Náklady  ‐Zadarmo 

 

Podmienky prijatia  ‐Máš 17 ‐ 19 rokov a pochádzaš z krajiny mimo Európskej únie. 

 

‐ Požiadal/‐a si o azyl v Belgicku a čakáš na odpoveď? V tom prípade budeš 

zaregistrovaný/‐á na zoznam čakateľov. Tvoj pobyt v Belgicku ešte nie je istý. Ešte 

nemáš povolenú účasť na integračnom programe, ale môžeš chodiť na Parkoer. 

Diplom  Dostaneš: 

‐ osvedčenie o sociálnej orientácii. Týmto splníš časť programu občianskej 

integrácie. 

Pokiaľ dosiahneš aj úrovne holandčiny A2, získaš potvrdenie o občianskej 

integrácii. Osvedčenie o občianskej integrácii môžeš dostať od 18 rokov. 

 

Ďalšie informácie  Parkoer 

https://www.in‐gent.be/parkoer 

 

Video https://www.youtube.com/watch?v=xSd1qGfsCR8 

 

 

Pomoc  Parkoer  

parkoer@in‐gent.be 

0483 41 30 62 

IN‐Gent vzw, Kongostraat 42, 9000 Gent 
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4. Čo je to odborné vzdelávanie a pokračujúce odborné vzdelávanie? 

obsah  ‐ Vyučíš sa alebo získaš špecializáciu a potom si čo najrýchlejšie nájdeš prácu. 

‐ Kurz je možné absolvovať v: 

‐ Centrum základného vzdelávania (CBE) 

‐CVO (Centrum vzdelávania dospelých), 

‐ VDAB pre uchádzačov o zamestnanie (Flámska služba pre zamestnanosť a odborné vzdelávanie), 

‐Syntra, ... 

 

‐ Na hodiny dochádzaš počas dňa a/alebo večer a/alebo diaľkovo. 

(Zaujímajú ťa uniformované profesie: hasiči, polícia, obrana, letectvo? Informácie nájdeš v brožúre “De wijze stap” (Múdry krok) 

https://www.destapgent.be/materialen/brochure_de‐wijze‐stap.php ). 

Trvanie  ‐ Školenie môže trvať niekoľko mesiacov až niekoľko rokov. 

Zameranie  ‐Po zaškolení máš väčšiu šancu nájsť si trvalé zamestnanie. 

To, ako rýchlo si nájdeš prácu, závisí od odvetvia a (úzkeho profilu) profesie. Poukazujeme na knelpuntberoepen, čo sú nedostatkové 

povolania, pre ktoré zamestnávatelia len ťažko hľadajú vhodných kandidátov. 

Náklady  ‐ Všetky kurzy VDAB sú pre uchádzačov o zamestnanie zdarma. 

Môžeš tiež absolvovať vysokoškolský kurz (napr. Ošetrovateľstvo (pozri str.14)) prostredníctvom VDAB. Ak sa budeš zúčastňovať školení, 

ktoré VDAB uznáva, VDAB za školenie zaplatí. 

 

‐V CVO môžeš získať zľavu, napríklad ak máš nízke príjmy. 

 

‐Kurzy v Syntra majú rôzne ceny. Tu o zľavu požiadať nemôžeš. 

Podmienky prijatia  ‐ Doklady o pobyte 

  

‐ Na registráciu vo VDAB musíš mať 18 rokov a základnú úroveň holandčiny, aby si mohol/mohla absolvovať kurz. Zaregistruj sa ako 

uchádzač o zamestnanie. 

 

‐V CVO môžeš nastúpiť odborné vzdelávanie od 16 rokov alebo od 15 rokov, ak si už absolvoval/‐a dva roky stredoškolského vzdelania. 

Ide ale o večerné kurzy ... pretože cez deň musíš ešte povinne navštevovať strednú školu (máš povinnú školskú dochádzku). Od 18 rokov už 

nemáš povinnosť chodiť do školy a môžeš navštevovať kurzy počas dňa. Musíš už dobre rozprávať aj rozumieť holandsky. 

 

‐ V Syntra môžeš začať od 18 rokov. Pri niektorých študijných programoch musíš mať stredoškolský diplom alebo zložiť prijímaciu skúšku 

alebo prejsť postupom EVC / EVK. 

Diplom  Získaš 

‐ potvrdenie, (čiastkový) certifikát, certifikát alebo diplom 

Ďalšie informácie  Okrem odborného výcviku vo VDAB sa naučíš tiež: 

‐ holandsky (príprava na povolanie), 

‐ dozvieš sa, ako si vybrať povolanie, 

‐ ako nájsť prácu, 

Prostredníctvom programu OKOT VDAB môžeš získať diplom stredoškolského alebo vyššieho vzdelania (postgraduálne kurzy alebo odborný 

bakalár) alebo osvedčenia o sa‐n‐sa (stredná škola‐po‐strednej škole). Choď na www.vdab.be/opleidingen 

Na vyhľadávacom paneli klikni na "OKOT". 

 

VDAB: https://www.vdab.be/anderstalig  

https://www.vdab.be/opleidingen 

 

 

VDAB v angličtine: https://www.vdab.be/english 

 

 

CVO: https://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/een‐beroep‐een‐taal‐of‐ict‐vaardigheden‐aanleren 

 

 

Syntra Midden‐Vlaanderen: https://www.syntra‐mvl.be/ 

 

 

Všeobecne:  

Brožúra De wijze stap (Múdry krok): https://www.destapgent.be/materialen/brochure_de‐wijze‐stap.php  
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Pomoc  Ak sa zapíšeš do integračného programu alebo Parkoeru, pomôže ti IN‐Gent vzw (pozri informácie na s.5 a 6). 

‐De Stap‐ Leerwinkel Oost‐Vlaanderen www.destapgent.be  

 ‐CVO,  VDAB, Syntra 
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5. Aké kurzy holandčiny existujú? 

Obsah  ‐ Holandčina nie je tvojim materinským, ale druhým jazykom. Preto hovoríme o kurze NT2 

(holandčina pre cudzincov). 

 

‐ Holandsky sa naučíš postupne. Existuje niekoľko úrovní, napríklad výuka abecedy 

(latinské písmo), A1 (modul 1.1), A2 (modul 1.2), B1 (skladá sa zo 4 modulov), B2 (modul 

3.2), C1 (modul 4.2 ), C2. 

 

‐ Existuje niekoľko škôl/vzdelávacích inštitúcií, ktoré organizujú kurzy ako CVO, CBE, UCT 

Univerzita, VDAB. 

 

‐Lekcie sú cez deň, večer, niekedy cez víkendy, 3 ‐ 4 hodiny denne. 

 

‐IN‐Gent vzw ti pomôže nájsť správny kurz. Budeš musieť absolvovať logický test a 

prípadne vstupný test v holandčine. 

Tiež ťa do kurzu hneď zapíšeme alebo ťa odkážeme na inú školu. 

 

Trvanie  ‐ Trvanie kurzu sa môže líšiť. Kurz, ktorý sa koná štyrikrát alebo päťkrát do týždňa 

absolvuješ rýchlejšie ako kurz, ktorý sa koná len raz za týždeň. 

‐Kurz A1 trvá 1 mesiac na UCT, 3 mesiace na CVO a 1 rok na CBE. Ak sa najprv musíš naučiť 

abecedu, trvá 2,5 roka, než sa dostaneš na prvú úroveň (A1). 

Zameranie  ‐Naučíš sa holandčinu do bežného života. 

‐ Doplňujúca informácia: ak navštevuješ kurz holandčiny na VDAB, naučíš sa holandčinu 

potrebnú v zamestnaní. Najprv musíš mať základnú znalosť holandčiny (pozri informácie o 

odbornom vzdelávaní a ďalšom vzdelávaní VDAB na str. 7). 

Náklady  ‐Cena sa líši podľa školy a typu kurzu. 

‐Pomocou štipendia sa môžeš zaregistrovať lacnejšie na UCT (Universitair Centrum voor 

Talenonderwijs). 

Spýtaj sa tam, či sa môžeš zaregistrovať lacnejšie 

Podmienky prijatia  ‐ Kurz NT2 môžeš absolvovať od 16 rokov. Môžeš navštevovať lekcie NT2 v kombinácii so 

školou. 

‐ Doklady o pobyte 

Nemáš legálny pobyt? Pozri sa na možnosť učiť sa holandčinu cez Wegwijs v Gente: 

http://wegwijsingent.be/taal 

Diplom  Získaš potvrdenie, (čiastkový) certifikát za každý modul 

Ďalšie informácie  Prehľad úrovní: 

https://www.in‐gent.be/sites/default/files/overzicht%20niveaus%20NT2%20‐

%20nieuwe%20ERK‐berg.pdf 

 

Informácie IN‐Gent vzw: 

https://www.in‐gent.be/voor‐jou/nederlands/wil‐je‐nederlands‐leren 
 
Môžeš sa tiež učiť holandsky a precvičovať sa vo svojom voľnom čase https://www.in‐
gent.be/voor‐jou/nederlands/oefenen : 

‐ Dopisovanie s kamarátmi (výmena e‐mailov s holandsky hovoriacou osobou), 
‐ Online konverzácie (precvičuješ si holandčinu v online skupine s holandsky hovoriacim 
supervízorom). 
‐ Precvič si holandčinu doma (rôzne tipy na aplikácie a weby, kde si môžeš precvičovať 
holandčinu) 
‐ Otvorený bar, konverzácia pri káve (diskusné skupiny, kde si môžeš precvičovať 
holandčinu). Viac informácií na webe 
https://in‐gent.be/voor‐jou/ontmoeting‐en‐vrije‐tijd), 
‐ Samen Gentenaar (spoločne obyvateľom Gentu) (choď von s rodákom z Gentu, spoznaj 

Gent a seba navzájom a pritom si precvič holandčinu). Viac informácií tu https://in‐

gent.be/samen‐gentenaar . 



Vertaling Nederlands-Slowaaks. 
Dit is de vertaling Slowaaks van “Keuzewijzer voor Okan“ en bevat identiek dezelfde informatie als de 
Nederlandse tekst. Deze vertaling mag enkel verspreid worden met de originele brontekst 
“Keuzewijzer voor Okan". 
 

8 
 

Pomoc  IN‐Gent vzw, info@in‐gent.be  , 09 265 78 40,  

Kongostraat 42, 9000 Gent. 
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6. Čo môžem urobiť pre osobný rozvoj? 
Obsah  ‐ Nechodil/‐a si dlho do školy a chceš sa niečo naučiť zo záujmu, do zamestnania, v rámci prípravy na 

školenie v CVO (Centrum pre vzdelávanie dospelých) alebo sa chceš pripraviť na teoretické skúšky na 

získanie vodičského preukazu? V tom prípade môžeš dochádzať na lekcie do Centra pre základné 

vzdelávanie (CBE) https://www.ligo.be/ 

Dozvieš sa niečo o: matematike, jazyku, spoločnosti, informačných technológiách, teoretickej skúške 

na získanie vodičského preukazu ... 

 

‐V CVO (Centrum pre vzdelávanie dospelých) https://data‐

onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/lijst?n=4&hz=true&hs=317+417&f=gent 

sa môžeš: naučiť niečo z informatiky, učiť sa cudzí jazyk (napr. francúzsky, anglicky, poľsky, španielsky, 

rusky, arabsky, turecky ...) navštevovať kurzy, ako napríklad šitie, spracovanie dreva, pečenie, ... 

  

‐ Ak chceš byť kreatívny/‐a a umelecky sa rozvíjať (napr. maľba, fotografia, dráma, husle, ...), môžeš 

navštevovať lekcie na umeleckej akadémii (Deeltijds Kunstonderwijs (DKO)) 

https://www.academiegent.be/ 

 

‐ Ak sa chceš stať športovým trénerom, riadiť na športové aktivity alebo pracovať ako vedúci/‐a na 

táboroch, môžeš sa rekvalifikovať vo flámskej škole pre trénerov ‐ Vlaamse Trainersschool 
https://www.sport.vlaanderen/trainers‐en‐sportbegeleiders/opleiden‐en‐bijscholen/opleidingen/ 

 

‐Ak chceš navštevovať iba krátky kurz (napr. meditácia, keramika, prechádzky v prírode, ...), môžeš sa 

obrátiť na mnoho rôznych iniciatív sociálno‐kultúrnej práce pre dospelých. 

Existuje mnoho rôznych kurzov, aj u súkromných poskytovateľov. 

Trvanie   ‐ v závislosti od kurzu 

Zameranie   ‐ osobný rozvoj 

Náklady   ‐ Niektoré kurzy sú zadarmo (napr. na CBE). Pri väčšine kurzov platíš registračný poplatok. Niekedy je 

možné získať zľavu. 

Podmienky 

prijatia 

‐ od 18 rokov 

‐ Do umeleckej školy na čiastočný úväzok a do CVO môžeš často začať chodiť aj skôr. 

Diplom  Získaš  

‐ Osvedčenie, potvrdenie, čiastkový certifikát, potvrdenie účasti… 

Ďalšie 

informácie 

De Stap ‐ Leerwinkel Oost‐Vlaanderen: 

https://www.destapgent.be/vol/persoonlijke‐ontplooiing.php 

Pomoc  De Stap ‐ Leerwinkel Oost‐Vlaanderen, info@destapgent.be  , 09 233 75 15, v knižnici De Krook, 2. 

poschodie, Miriam Makebaplein 1, 9000 GENT.  
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7. Užitočné informácie.  

  

‐ Dobrovoľnícka práca: získaš skúsenosť a niekomu pomôžeš 

Voľné miesta: Dobrovoľnícka práca 

https://eportfolio.vrijwilligerspunt.stad.gent/home 

‐ prázdninová brigáda alebo brigáda pre študentov: aby si si zarobil/‐a niečo navyše 

https://stad.gent/nl/student‐gent/werken‐tijdens‐je‐studies/jobstudenten 

 

‐ Existujú bezplatné nástroje, ktoré ti pomôžu s výberom štúdia alebo povolania 
Onderwijskiezer.be https://www.onderwijskiezer.be/v2/index.php  

Alebo na VDAB.be https://www.vdab.be/ 

a 

https://www.vdab.be/welke‐job‐past‐bij‐me 

 

‐ Informácie o študentských brigádach, vodičskom preukaze, štúdiu a ďalších 

témach možno nájsť na webových stránkach pre mladých ľudí www.watwat.be 

 

‐ Informácie o stretávaní, hudbe, športe a zábave vo voľnom čase nájdeš tu: 

//participatiemarkt.in‐gent.be 
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8. Získaj stredoškolský diplom prostredníctvom stredoškolského vzdelávania dospelých ‐ Secundair 

Volwassenenonderwijs (CVO).   

Obsah  ‐ Navštevuješ strednú školu v Centre pre vzdelávanie dospelých (CVO). 

‐Výuka je organizovaná v moduloch. 

‐ Na hodiny chodíš cez deň, večer alebo cez víkend. Niekedy môžeš hodiny v škole kombinovať so samoštúdiom. 

 

‐ Existujú 2 možnosti: 

1) ASO ‐ iba všeobecné teoretické predmety. 

 

2) Odborná príprava na zamestnanie (predmety zamerané na prax, v ktorých sa vyučíš povolaní) + doplnkové všeobecné školenia Aanvullende 

Algemene Vorming (AAV)  (všeobecné teoretické predmety, ako je holandčina, matematika atď.). 

‐ Nie si povinný/‐á absolvovať obidva kurzy súčasne. 

‐ Rovnako nie si povinný/‐á absolvovať ich v rovnakom CVO. 

 

‐Môžeš si vybrať z dlhého zoznamu kurzov zameraných na získanie diplomu/odborných kurzov 

 https://www.onderwijskiezer.be/v2/volwassen/volw_secundair_studiegebieden2.php  

 

Trvanie  ‐závisí od tvojho osobného študijného plánu 

Ak študuješ počas dňa na plný úväzok bez "výnimiek", bude tvoje štúdium trvať 2 roky. Existujú aj programy na 1 alebo 1,5 roka 

Zameranie   ‐príprava na vyššie vzdelávanie alebo prácu  

Náklady  ‐ žiadny registračný poplatok v AAV a ASO 
‐ náklady na školský materiál 
‐ registračný poplatok za kurz odborného vzdelávania 
‐Niekedy môžeš získať zľavu alebo nemusíš platiť. Zisti si podmienky. 
‐ Prídavky na deti ti zostanú (www.groeipakket.be), ak budeš chodiť aspoň na 17 hodín týždenne. 
‐Po získaní stredoškolského diplomu môžeš požiadať o prémiu od flámskej vlády na preplatenie registračných poplatkov. 
 

Podmienky 

prijatia 

‐ V ASO a AAV musíš mať 18 rokov alebo dovŕšiť do 18 rokov pred 31. decembrom v danom školskom roku 

‐Musíš vedieť dostatočne holandsky, aby si rozumel/‐a vyučovaniu. Preukážeš to v jazykovom teste. 

‐Máš belgickú štátnu príslušnosť alebo máš legálny pobyt v Belgicku. 

‐ Zúčastníš sa informačného stretnutia a prijímacieho pohovoru. Budeš mať príležitosť absolvovať testy, aby si si mohol/‐a uplatniť prípadné výnimky 

Diplom  Získaš: 

‐ čiastkový certifikát, ak budeš v module úspešný/‐á  

‐ stredoškolský diplom, ak zložíš skúšky vo všetkých moduloch ASO 

‐ Osvedčenie, ktorá získaš v AAV a kurzoch odborného výcviku, spoločne tvoria stredoškolský diplom. 

Ďalšie 

informácie 

Na toto štúdium sa môžeš pripraviť prostredníctvom SOCIAL SCHAKEL plusKLAS 

(Okan po Okan). Požiadaš svojho kouča z Okan o ďalšie informácie. 

   

 

Informácie o Východnom Flámsku: Pozri otázku "Ako získam stredoškolský diplom prostredníctvom vzdelávania dospelých" na webových 

stránkach De Stap‐Leerwinkel Východné Flámsko: https://www.destapgent.be/faq/faq_list.php?categorieid=5 

 

https://www.destapgent.be/files/kcfinder/files/2019‐2020/1911DiplomagerichteTrajectenSchema.pdf  

 

Všetky možnosti získania stredoškolského diplomu nájdeš na:  

https://www.onderwijskiezer.be/v2/volwassen/volw_gndiploma.php 

Čím môže byť stredoškolský diplom (SO) zaujímavý? 

Diplom SO: 

‐ znamená, že si kvalifikovaný/‐á 

‐ každý diplom stredoškolského vzdelania z ASO, BSO, KSO a TSO umožňuje prístup k vysokoškolskému vzdelaniu 

‐ môže ti pomôcť nájsť prácu; 

‐ môže ovplyvniť tvoje  kariérne príležitosti a plat; 

‐ poskytuje ti prístup k voľným miestam na úrovni C v štátnej správe. 

Okrem toho je to spôsob, ako sa osobne rozvíjať. 

 

Pomoc  ‐De Stap ‐Leerwinkel Oost‐Vlaanderen www.destapgent.be  
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‐Máš medzi 17 a 25 rokmi? Žiješ, študuješ alebo pracuješ v Gente? 

Kontaktujte Word Wijs pre pomoc pri výbere, štúdiu a získanie kvalifikácie alebo diplomu stredoškolského vzdelania. Zadarmo a dobrovoľne. 

Word Wijs, Kleine Raamhof 8, 9000 Gent wordwijs@destapgent.be  of 0494 93 45 65, 0494 93 45 65 of 0485 44 67 03 
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9. Získaj stredoškolský diplom prostredníctvom skúšobnej komisie pre stredoškolské 

vzdelávanie. 

Obsah  ‐Nechodíš na vyučovanie, ale študuješ samostatnedoma
‐ Manuály a užitočné informácie si zháňaš sám/‐a. 
‐ Skúšky skladáš v Bruseli. 
‐ Skúšky sú organizované počas celého roka. 
‐ Ponuka je obmedzená a skúšky sú prevažne písomné. 
‐ Skúšky si plánuješ sám/‐a na základe dostupných termínov. 
‐Vo treťom stupni BSO preukazuješ aj praktické skúsenosti. 
‐ Ak sa chceš zúčastniť, musíš najprv absolvovať povinnú informačnú schôdzku (online), na ktorej sa dozvieš všetko potrebné.  
 

Trvanie  ‐ závisí od tvojho osobného plánu 

Zameranie  ‐ získanie osvedčenia alebo diplomu o absolvovaní strednej školy 

 
Náklady  ‐33 EUR na študijný odbor 

‐ Študijné materiály (príručky ...) si kupuješ sám/‐a. 
 

Podmienky 

prijatia 
‐ tvoj vek alebo vzdelanie nie sú dôležité. 
 
‐Na registráciu potrebuješ občiansky preukaz (alebo iný oficiálny doklad totožnosti) 

Diplom  Dostaneš: 
‐ osvedčenie o štúdiu na 1. stupni strednej školy alebo 
‐ osvedčenie o ukončení stredoškolského vzdelania 2. stupňa (v ASO, BSO, KSO alebo TSO) alebo 
‐ diplom o absolvovaní strednej školy (v ASO, BSO, KSO alebo TSO). 

Ďalšie 

informácie 
Skúšobná komisia:  
https://examencommissiesecundaironderwijs.be/ 
 
https://www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/sec_examencommissie.php 
 

Pomoc  ‐‐Máš 17 až 25 rokov? Žiješ, študuješ alebo pracuješ v Gente?
Obráť sa na Word Wijs, kde nájdeš pomoc s výberom, štúdiom a získaním kvalifikácie alebo diplomu 
stredoškolského vzdelania. Zadarmo a dobrovoľne. 
 
Word Wijs, Kleine Raamhof 8, 9000 Gent wordwijs@destapgent.be  alebo 0494 93 45 65, 0494 93 45 65 alebo 
0485 44 67 03 
‐Leerwinkels vo Flámsku 
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/leerwinkels 
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10. Vyššie vzdelávanie: vyššia odborná škola. 

Obsah  ‐ Vyššia odborná škola je niečo medzi strednou školou a profesionálnym bakalárom. 

 

 ‐Zahŕňa veľa praxe (asi tretina celého vzdelávacieho programu). 

 

‐ Navštevuješ lekcie v škole v kombinácii so samostatnou prácou. 

 

‐ Lekcie sú cez deň, večer alebo aj cez víkendy 

 

‐ Diplom z vyššej odbornej školy môžeš získať v študijnom programe v jednom z nasledujúcich študijných odborov: 

https://www.onderwijskiezer.be/v2/hoger/hoger_graduaatsopleidingen.php 

 

 
Trvanie  ‐ Kurzy sa počítajú za 90 až 120 kreditov. 

‐Ak chodíš do školy počas dňa, trvá program asi 2 roky. 

‐Ak navštevuješ večerné kurzy, sú to zvyčajne 3 roky. 

 
Zameranie  ‐ Programy ťa pripravia na povolanie alebo na ďalšie štúdium, v ktorom možno získať titul „odborný bakalár“. 

 
Náklady  ‐Ak sa prihlásiš na vysokú školu, zaplatíš poplatok za zápis. Toto školné sa skladá z pevne stanovenej sumy + sumy za každý 

získaný kredit. 

 

‐Ak je tvoj príjem nízky, budeš mať za určitých podmienok nárok na štipendium (studietoelage). Potom si štipendistom alebo 

takmer štipendistom 

Viac informácií na https://studietoelagen.be/ 

 

Informácie o tvojej osobnej situácii v súvislosti so štipendiom ti poskytne študijné oddelenie na vysokej škole: 

https://centenvoorstudenten.be/partners/ 

 

 
Podmienky 

prijatia 
‐ stredoškolský diplom alebo vysvedčenie zo 6. ročníka strednej školy (vysvedčenie je už 3 roky staré). 

‐ Čo robiť, keď nemáš diplom alebo vysvedčenie? Môžeš urobiť vstupný test. 

Test trvá maximálne 100 minút a skladá sa zo 4 častí: 

‐ slovná zásoba, 

‐ čítanie s porozumením, 

‐ počítanie (s kalkulačkou), 

‐ numerické uvažovanie (s kalkulačkou). 

Na úspešné absolvovanie musíš získať aspoň 50 percent. 

 
Diplom  Získaš: 

‐ diplom z vyššej odbornej školy ( "Associate degree"). 

‐V prípade potreby môžeš súčasne získať stredoškolský diplom. V tom prípade musíš absolvovať doplnkové 

všeobecné školenie (AAV) na CVO, pozri informácie o stredoškolskom vzdelávaní dospelých na str.9. 

 
Ďalšie 

informácie 
Informácie o vyšších odborných školách vo Flámsku nájdeš na stránke Onderwijskiezer 
https://www.onderwijskiezer.be/v2/hoger/hoger_graduaatsopleidingen.php 
Prehľad programov vyšších odborných škôl vo Východnom Flámsku možno nájsť na webových stránkach 3 

vysokých škôl 

 Arteveldehogeschool 
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 Hogeschool Gent 

 Odisee 
 

 
Pomoc   ‐ De Stap‐ Leerwinkel Oost‐Vlaanderen,  info@destapgent.be  , 09 233 75 15, v knižnici De Krook, 2. poschodie, 

Miriam Makebaplein 1, 9000 GENT.  

www.destapgent.be  

 

‐IN‐Gent vzw , Kongostraat 42, 9000 Gent, 092657840 /webové stránky 

https://www.in‐gent.be/voor‐jou/onderwijs/zoek‐je‐een‐school/voor‐jezelf 
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11. Vyššie vzdelávanie: HBO5 všeobecná sestra. 

Obsah   ‐ Máš veľa praktického vyučovania. 

‐ Naučíš sa teóriu, ktorú potrebuješ, aby si svoju prácu zvládol / ‐a dobre. 

‐ Tento absolventský program sa nachádza medzi stredoškolským vzdelaním (SO) a odborným bakalárom. 

‐ Vyučovanie sa koná (zvyčajne) počas dňa. Ak pracuješ, môžeš mať upravený študijný plán. 

‐ Je to absolventský program, ale absolvuješ ho na bežnej strednej škole. Škola na tom spolupracuje s vysokou školou. 

‐ Ako sa tento program líši od odborného bakalárskeho štúdia (PBa) v odbore ošetrovateľstvo (pozri viac informácií na str.15)? 

 Všeobecná sestra HBO5: modelový program trvá 3 roky a koná sa na strednej škole.. 

 Obor všeobecná sestra PBA má dĺžku 240 kreditov, čo je v modelovom programe 4 roky a prebieha na vysokej škole.  

 Za program HBO5 neplatíš registračný poplatok 

 Program HBO5 je oveľa viac zameraný na prax a je prispôsobené potrebám študenta. 

Trvanie  ‐ 3 roky a skladá sa z 5 modulov 
 
‐ Môžeš začať 1. septembra a 1. februára. 
 

Zameranie   ‐ Povolania všeobecnej zdravotnej sestry (po základných moduloch už máš status ošetrovateľa/ošetrovateľky ) 

‐ V závislosti od oddelenia, na ktorom pracuješ, môžeš robiť rovnakú prácu ako kolega s bakalárskym titulom. Niektoré špecializácie alebo 

vedúce pozície, však môžeš vykonávať iba s bakalárskym titulom. 

‐ Bakalársky titul môžeš získať v doplnkovom programe na vysokej škole. 

 

Náklady  ‐ Žiadny registračný poplatok 

‐ Poplatky za kurzy, ako sú náklady na študijné návštevy, nákup/prenájom nemocničné uniformy atď. 

Podmienky 

prijatia 

‐ stredoškolský diplom 

‐ alebo vysvedčenie o 3. stupni BSO (ešte nemôžeš mať 18 rokov) 

‐ alebo osvedčenie o stredoškolskom vzdelaní dospelých (minimálne 900 vyučovacích hodín) 

 

‐Nedokončil/‐a si strednú školu? Ak máš  viac ako 18 rokov, stále môžeš začať prijímacím testom, ktorý organizujú stredné školy. Škola otestuje tvoje vedomosti 

holandčiny a matematiky. Možno budeš musieť napísať motivačný text. 

 

Diplom  ‐ Získaš diplom absolventa odboru všeobecná sestra. 

 

‐ Máš už certifikát 2. stupňa stredného vzdelania (4SO)? V tom prípade získaš stredoškolský diplom získaš automaticky po úspešnom 

absolvovaní programu všeobecná sestra HBO5. 

 

‐Máš certifikát 6 BSO, ktorý je starý maximálne štyri roky, v kombinácii s certifikátom o doplnkovom všeobecnom vzdelaní (AAV) získaným na 

CVO (viď informácie o AAV na str.11)? V tom prípade získaš stredoškolský diplom po dvoch základných moduloch (po 1 roku HBO5). 

https://www.onderwijskiezer.be/v2/volwassen/volw_gndiploma_plus18.php?age=2&var=verpleegkunde 

 

‐Pozri si potvrdenie o štúdiu z tvojej krajiny. Možno ho budeš môcť tiež použiť. 

Chodil/‐a si na strednú školu vo Flámsku? Maj po ruke vysvedčenie. 

Certifikát SO (4SO) 2. stupňa môžeš získať tiež prostredníctvom skúšobnej komisie (pozri informácie na s.12). 

Ďalšie 

informácie 

Na toto štúdium sa môžeš pripraviť prostredníctvom SOCIAL SCHAKEL plusKLAS 

(Okan po Okan). Požiadajš svojho kouča Okan o ďalšie informácie. 

 

Môžeš sa pripraviť v programe sociaal profit (sociálny zisk) pre cudzincov v VDAB (pozri informácie o VDAB na s.7): webové stránky 

https://www.vdab.be/opleidingen/aanbod/904306/Vooropleiding_social_profit_voor_anderstaligen 

 

Všeobecná sestra je nedostatková profesia. Diplom HBO5 v oboru všeobecná sestra môžeš získať na VDAB https://www.vdab.be/zorg. 

VDAB ti uhrádza za tvoje výukové materiály. Niekedy tiež dostaneš náhradu, napríklad za dopravu do školy. Zaregistruj sa ako uchádzač o 

zamestnanie 

 

Info HBO5 všeobecná sestra: 

https://www.onderwijskiezer.be/v2/hoger/hoger_hbo_detail.php?richting=70 

 

 

Pomoc   

‐ De Stap‐ Leerwinkel Oost‐Vlaanderen,  info@destapgent.be  , 09 233 75 15, v knižnici De Krook, 2. poschodie, Miriam 

Makebaplein 1, 9000 GENT.  
www.destapgent.be  

 
‐IN‐Gent vzw , Kongostraat 42, 9000 Gent, 092657840/website 

https://www.in‐gent.be/voor‐jou/onderwijs/zoek‐je‐een‐school/voor‐jezelf 
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  12. Vysokoškolské vzdelanie: bakalár. 
Obsah  ‐ Môžeš si vybrať medzi odborným bakalárom (PBA) alebo akademickým bakalárom (ABA). 

 

Titul odborného bakalára (PBa) môžeš získať na vysokej škole. Zahŕňa: široké všeobecné vzdelanie, odborné znalosti, stáž/spoznávanie pracoviska. 

  

Titul akademického bakalára (ABa) a následne magistra (Ma) získaš na univerzite/umeleckej škole. 

Dôraz je kladený na obsiahle akademickej (teoretické) vzdelanie zamerané na vedecký výskum alebo vzdelanie v oblasti umenia. 

 

Trvanie  ‐180 kreditov, štandardná skladba: 3 roky prezenčnej formy štúdia 

Výnimky: odbor všeobecná sestra: 240 kreditov = 4 roky prezenčného študijného programu 

Zameranie    ‐PBa je zamerané na priamu odbornú prax. Na trh práce môžeš vstúpiť priamo, alebo môžeš pokračovať na magisterské štúdium prostredníctvom preklenovacieho 

programu. 

‐ABa je zamerané na: 

‐ prípravu na magisterské štúdium, 

‐ vedecký výskum/vzdelanie v oblasti umenia, 

 

Náklady  ‐Pri registrácii na vysokej škole alebo univerzite zaplatíš registračný poplatok. 

‐ Ak je tvoj príjem nízky, môžeš mať za určitých podmienok nárok na štipendium. Potom si štipendistom alebo takmer štipendistom. 

Viac informácií na https://studietoelagen.be/ 

Ak chceš získať informácie o svojej osobnej situácii, môžeš sa obrátiť na študijné oddelenie (STUV) univerzity alebo vysokej školy. 

https://centenvoorstudenten.be/partners/ 

Podmienky 

prijatia 

‐Štúdium môžeš začať, ak máš stredoškolský diplom (pozri informácie na s.11 ‐ 12). Pokiaľ ho nemáš, môžeš tiež absolvovať prijímaciu skúšku (od 21 rokov). 

 

‐Máš stredoškolský diplom zo svojej domovskej krajiny? Môžeš s ním začať štúdium na univerzite v tvojej domovskej krajine? V tom prípade môžeš začať študovať aj 

vo Flámsku prostredníctvom prijímacieho konania. Potrebuješ legalizovanú kópiu svojho diplomu alebo apostilu. Viac informácií tu: 

https://www.ugent.be/nl/opleidingen/bacheloropleidingen/toelating/diploma.htm 

 

‐ Vysokoškolské štúdium môžeš začať aj s diplomom z vyššej odbornej školy (pozri informácie na s.13 ‐ 14) 

 

‐ Na štúdium medicíny a zubného lekárstva je povinná záväzná prijímacia skúška. 

 

‐Na umeleckých školách sú povinné záväzné umelecké prijímacie skúšky. 

 

‐ Povinné vstupné testy sa uplatňujú pri začatí štúdia technických vied, veterinárnej medicíny, architektúry, pedagogických smerov ... Ich cieľom 

je zistiť, či máš dostatočné predchádzajúce vedomosti zo stredoškolského vzdelania a dosahuješ očakávanú vstupnú úroveň. 

Tieto testy sú povinné, ale nie sú záväzné. Ak neuspeješ, môžeš  začať, ale treba si uvedomiť, že to pre teba bude ťažké. 

 

‐ Takmer všetky kurzy vysokoškolského vzdelávania sú v holandčine. 

Ak si neabsolvoval/‐a celý (posledný) rok strednej školy, musíš mať aspoň certifikát holandčiny B2 alebo zložiť prijímaciu skúšku na zubára alebo lekára. 

 

‐ Aj ak chceš študovať v angličtine, musíš preukázať  znalosti anglického jazyka. Musíš mať certifikát minimálne B2 alebo úspešne absolvovať kurz angličtiny počas 

aspoň jedného roka. 

Over si znovu očakávanú úroveň angličtiny priamo na príslušných inštitúciách! 

 

Diplom  ‐odborný bakalársky titul (orientovaný na trh práce) 

‐alebo akademický bakalársky titul (zameraný na magisterský program) 

Ďalšie 

informácie 

Štruktúra HO 

https://www.onderwijskiezer.be/v2/hoger/hoger_structuur.php 

 

Na vysokoškolské vzdelávanie sa môžeš pripraviť prostredníctvom prípravného roka na strednej škole 

https://www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/sec_3graad_vj.php 

 

Ďalšou možnosťou prípravy na vysokoškolské vzdelávanie je prípravné vysokoškolské vzdelávanie pre cudzincov (Voortraject Hoger onderwijs voor 

anderstaligen). 

https://in‐gent.be/voor‐jou/onderwijs/voortraject‐hoger‐onderwijs 



Vertaling Nederlands-Slowaaks. 
Dit is de vertaling Slowaaks van “Keuzewijzer voor Okan“ en bevat identiek dezelfde informatie als de 
Nederlandse tekst. Deze vertaling mag enkel verspreid worden met de originele brontekst 
“Keuzewijzer voor Okan". 
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Pomoc  ‐ Katedra služieb študentom vysokej školy: 

vysoké školy a univerzity 

https://centenvoorstudenten.be/partners/ 

 

‐De Stap‐ Leerwinkel Oost‐Vlaanderen,  info@destapgent.be  , 09 233 75 15, v knižnici De Krook, 2. poschodie, Miriam Makebaplein 1, 9000 GENT. 

www.destapgent.be  

 

‐IN‐Gent vzw , Kongostraat 42, 9000 Gent, 092657840/website 

https://www.in‐gent.be/voor‐jou/onderwijs/zoek‐je‐een‐school/voor‐jezelf 

 



Vertaling Nederlands-Slowaaks. 
Dit is de vertaling Slowaaks van “Keuzewijzer voor Okan“ en bevat identiek dezelfde informatie als de 
Nederlandse tekst. Deze vertaling mag enkel verspreid worden met de originele brontekst 
“Keuzewijzer voor Okan". 
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COLOFON 
 

Sprievodca výberom ďalšieho vzdelávania pre študentov OKAN, ktorí majú 18 rokov 
IN‐Gent vzw v spolupráci s De Stap ‐ Leerwinkel Oost‐Vlaanderen 

 

 
IN‐Gent v.z.w. 
Kongostraat 42 
9000 Gent 
 
T 09 265 78 40 
E info@in‐gent.be 
W www.in‐gent.be 
 

Otázky/poznámky 
Ludmila Vysotskaya 

  Poradenstvo pre maloletých pri výbere vzdelávacej inštitúcie 
Oddelenie individuálneho poradenstva 
ludmila.vysotskaya@in‐gent.be 

 
Layout 
IN‐Gent vzw 

 
Vydanie 
Máj 2021 
 

Zodpovedný vydavateľ 
Astrid De Bruycker, predsedníčka IN‐Gent vzw, Kongostraat 42 9000 Gent 
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