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Geachte ouders
Beste leerling
In deze brochure geven we een overzicht
van de studiemogelijkheden in Provil.
Voor meisjes en jongens die als 12-jarigen
de grote stap zetten naar het secundair
onderwijs, is er een algemeen vormende
eerste graad. In het eerste leerjaar hoef
je slechts zeer beperkt te kiezen om
eventueel je talenten te ontdekken of te
bevestigen in één van de verschillende
opties. Ook in het tweede leerjaar is de
keuze niet definitief. De logische voorkeuze
die je maakt, is in functie van je talenten
en mogelijkheden. Er zijn uiteenlopende
opties die allemaal gericht zijn op een
uitstel van een studiekeuze.
Meisjes en jongens maken als 14-jarigen
een min of meer definitieve studiekeuze.
Ofwel bevestig je jouw logische keuze van
het tweede leerjaar ofwel kies je opnieuw
uit één van de vele andere studierichtingen
in aso, tso of bso. In Provil brengen wij
deze richtingen in niveaus onder: van
niveau 1, dat sterk theoretisch is, tot
niveau 4, dat zeer praktisch is. Zo vind je
studierichtingen terug in alle niveaus. Met
deze indeling kunnen leerlingen vanuit een
interesseveld inschuiven in het niveau dat
het best past bij hun mogelijkheden. De
interessegebieden in het derde leerjaar zijn
ruim: sport, wetenschappen, mechanica,

elektriciteit, ICT, bouw en hout. In het vijfde
leerjaar komen daar nog auto, lassenconstructie en centrale verwarming bij.
Als provinciale school staan wij open voor
iedereen. Wij willen leerlingen opvoeden
tot volwassenen die respect kunnen
opbrengen voor iedereen en die kunnen
samenwerken met andersdenkenden in
een pluralistische samenleving. Wij zien die
samenleving als een maatschappij waarin
mensen met verschillende overtuigingen,
achtergronden en geaardheden positief
met elkaar kunnen omgaan, zonder
daarom hun identiteit te verliezen.
Wij streven naar een maximale ontplooiing
van de persoonlijkheid en talenten van alle
leerlingen, wij bereiden voor op levenslang
en levensbreed leren en ook op een actief
beroepsleven. Een dynamisch beleid voor
gelijke kansen en actief burgerschap
vormen hierbij de sleutelbegrippen.
Onze leerlingen hebben inspraak in de
leerlingenraad en ze krijgen structureel de
mogelijkheid om deel uit te maken van de
schoolraad.
Ludo Van Baelen
Campusdirecteur

Mark Vandeweyer
Pedagogisch
directeur
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In 2020-2021 start de onderwijshervorming in het
tweede jaar secundair onderwijs. Deze
hervorming zal jaarlijks opschuiven.
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DEELTIJDS ONDERWIJS
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leertraject voor jongeren van 15 tot 25 jaar
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Schoonheidszorgen:
- Kapper
Voeding - Horeca:
- Keukenmedewerker
Bouw:
- Metselaar
- Voeger
- Werfbediener
Onderhoud:
- Polyvalent onderhoudswerker gebouwen
Metaal:
- Lasser MIG/MAG
Distributie:
- Magazijnmedewerker
Personenzorg:
- Logistiek helper in de zorginstellingen
Sport en vrije tijd:
- Onderhoudswerker sportinfrastructuur
en -materiaal (voetbal)
- Sportbegeleider
- Animator in de evenementensector
Transport
- Bromfietsmecanicien (motorcross)
- Motorfietsmecanicien (motorcross)
- Fietsmecanicien (wielrennen)

THEORETISCH

PRAKTISCH
Schoonheidszorgen:
- Haarverzorging duaal
Voeding:
- Grootkeuken en catering duaal
Bouw:
- Ruwbouw duaal
Handel:
- Logistiek duaal
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Oriëntering binnen:
STEM-wetenschappen
Moderne talen
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Meer informatie:

Meer informatie:

www.provil.be/dbso

www.provilion.be
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WELKOM OP CAMPUS PROVIL
ONZE MISSIE
WIJ STAAN, ALS PROVINCIALE SCHOOL, OPEN VOOR IEDEREEN
om pluralistisch, kwalitatief en betaalbaar onderwijs te organiseren dat flexibel inspeelt op hedendaagse
ontwikkelingen en regionale eigenheden.
WIJ STAAN BORG VOOR EEN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING
met professionele medewerkers in nauwe samenwerking met alle belanghebbenden: leerlingen, ouders,
bedrijven en lokale gemeenschap.
WIJ ZETTEN IN OP INNOVATIE IN EEN EIGENTIJDSE INFRASTRUCTUUR
met dynamische leermiddelen en methodes en met bijzondere aandacht voor welzijn, milieu en
duurzaamheid.
WIJ GARANDEREN EEN INSPIRERENDE EN MOTIVERENDE LEER-, LEEF- EN WERKGEMEENSCHAP
met respect voor eigenheid en waardering voor inzet, betrokkenheid en creativiteit.
WIJ STREVEN NAAR HET WELBEVINDEN VAN ELKE PERSOON
en versterken de aanwezige talenten, waarbij wij kansen bieden voor iedereen.

DE STEM-VISIE BINNEN PROVIL
Het STEM-onderwijs (Science, Technology, Engineering & Maths) dat in Provil wordt aangeboden, baseert zich op de dimensies en.
principes omschreven in het STEM-kader (site: ond.vlaanderen.be).
In Provil wordt een onderscheid gemaakt tussen studierichtingen waar gestreefd wordt naar STEM-specialisatie of naar
STEM-geletterdheid en STEM-toepassingen op verschillende niveaus.

STEM-specialisatie:

STEM-geletterdheid:

STEM-toepassingen:

•

•

•

•
•

Alle dimensies en principes van.
STEM-onderwijs komen aan bod.
Alle STEM-domeinen worden evenwaardig geïntegreerd in projecten.
STEM-projecten kaderen in maatschappelijke thema’s waar leerlingen .
hun 21st century skills ontwikkelen.

STEM-specialisatie in het theoretisch
gedeelte: leerlijn van
1 STEM-wetenschappen
tot
6 Industriële wetenschappen.

SCIENCE

TECHNOLOGY ENGINEERING MATHS

•
•

Verscheidene dimensies en principes
van STEM-onderwijs komen aan bod.
Minstens 3 van de 4 STEM-domeinen.
worden in projecten aangeboden, al
dan niet geïntegreerd.
D.m.v. projecten ontwikkelen leerlingen
competenties (kennis, vaardigheden,
attitudes) binnen vakgebieden eigen
aan de studierichting.

STEM-geletterdheid in het theoretisch
gedeelte: leerlijn van
1 STEM-wetenschappen-IW
1 Moderne talen en wetenschappen
tot
6 Sport-wetenschappen.
STEM-geletterdheid in het theoretischpraktisch gedeelte: leerlijn van
1 STEM-wetenschappen
1 Moderne talen en wetenschappen,
1 STEM-technieken,
1 Sport/voetbal en welzijn
tot
6 Elektromechanica,
6 ICT,
6 Lichamelijke opvoeding en sport.

•
•

•

Enkele dimensies en principes van.
STEM-onderwijs komen aan bod.
STEM-domeinen worden individueel in
projecten aangeboden.
Ontwikkelen van competenties .
(kennis, vaardigheden, attitudes) .
binnen vakgebieden eigen aan de .
studierichting.
Projecten kaderen binnen het .
vakgebied eigen aan de studierichting.

STEM-toepassingen in het .
praktisch-theoretisch
gedeelte: leerlijn van
1 STEM-technieken
tot
6 Elektrische installatietechnieken,
6 Mechanische vormingstechniek,
6 Bouwtechnieken.
STEM-toepassingen in het praktisch
gedeelte: leerlijn van
1 Techniek
tot
7 Auto-elektriciteit,
7 Verwarmingsinstallaties,
7 Fotolassen,
7 Renovatiebouw,
7 Industriële houtbewerking.
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EEN RUIM EN LOGISCH GESTRUCTUREERD STUDIEAANBOD
Hieronder geven we een overzicht van het studieaabod in 2020-2021. Door de onderwijshervorming zal dit aanbod nu jaarlijks .
aangepast worden. Een overzicht van het studieaanbod na de onderwijshervorming
vind je hierlangs terug.
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Industriële
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Onderwijshervorming

In 2020-2021 start de onderwijshervorming in het
tweede jaar secundair onderwijs. Deze
hervorming zal jaarlijks opschuiven.

DE ONDERWIJSHERVORMING IN KAART
Start ja dit jaar in het eerste jaar, dan start je dankzij de onderwijshervorming in een aangepaste structuur. Om je een beeld te geven wat
je mogelijkheden zijn binnen Provil, hebben we de studierichtingen al in deze nieuwe structuur geplaatst. Elk jaar zal deze hervorming
uitbreiden.
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Bij richtingen die met een * zijn aangeduid, is men
nog niet zeker welke naam deze zullen krijgen.
We gaan binnen dit interessegebied wel een
richting aanbieden.
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Wetenschappen
Mechanica

Bouw
Hout

Elektriciteit

Centrale verwarming

In 2020-2021 start de onderwijshervorming in het
tweede jaar secundair onderwijs. Deze
hervorming zal jaarlijks opschuiven.

ICT

PRAKTISCH
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1
ONZE TROEVEN IN DE EERSTE GRAAD
ONTHAALDAGEN
•    kennismaking met leerkracht
•    veilig door het verkeer
•    sport en spel
PROJECTWEKEN
Week van de solidariteit en burgerzin
•    steun aan projecten  
•    ‘Malika ‘ en ‘ Hijos del Sol’
•    grootouderdag
•    blindengeleidehondenschool

Gezondheidsweek
•    gezond ontbijt op school
•    milkshakereceptie
•    fietstechnieken
•    vorming over relaties en seksualiteit
•    tabak- en drugspreventie
•    lessen tandhygiëne
Milieu en mobiliteit
•    bezoek containerpark
•    uitstap natuurcentrum “De Wulp”
•    week van het bos
•    gastlessen door bedrijven

14
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SPORT IS GEZOND
•    schoolsportwedstrijden op .
       woensdagnamiddag
•    sportdag
•    cross der jongeren
•    sport tijdens de middagpauze
•    voetbalopleiding in samenwerking  .
      met Lommel SK (optie sport)
•    sporttweedaagse (optie sport)
•    schaatsen voor iedereen
•    “doe aan sport”-beurs
GOED IN JE VEL!
•    eigen speelplaats 1ste graad
•    onthaaldagen bij start .
      nieuw schooljaar
•    klasvormingsdag
•    individuele zorgbegeleiding
•    leerlingenbegeleiding PCLB
•    inspraak vanuit leerlingenraad
•    inhaallessen bij leerachterstan
CREATIEF
•    gedichtendag
•    optredens leerlingen
CULTUUR EN STUDIEREIZEN
•    bezoek aan de steden Xanten/Tongeren
•    uitstap natuurcentrum De Wulp
•    filmvoorstellingen en theaterbezoeken
•    havenbezoek Antwerpen
•    rondrit door Lommel
•    zeeklassen 2 Techniek
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KEUZE IN HET EERSTE LEERJAAR - OVERZICHT
1A theoretisch
Het onderwijs in de theoretische A-klassen van de eerste graad biedt een brede algemene basisvorming van 27 lesuren per week met
een extra diepgang voor de hoofdvakken, aangevuld met 1 flex-uur waar je je eigen leerproces bijstuurt.
De basisvorming wordt aangevuld met een keuzegedeelte van 4 lesuren. In dit keuzegedeelte wordt er via vakgebonden en/of
vakoverschrijdende projecten vooral theoretisch verdiept op de basisvorming. We bieden dit keuzegedeelte een schooljaar lang aan in
verkennende opties of zelf samen te stellen oriënterende paketten.
Je kan in het 2de jaar steeds elke basisoptie kiezen (uitgezonderd Latijn)

Basisvorming
Levensbeschouwing
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Mens & samenleving
Nederlands
Frans
Engels
Wiskunde + STEM
Natuurwetenschappen + STEM
Techniek + STEM
ICT
Lichamelijke Opvoeding
Beeld
Muziek
Differentiatie
Flex-uur
−− Remediëren: wiskunde,
Nederlands en Frans
−− Leren leren
−− Challenge projecten

16

27u
2u
2u
1u
1u
4u
3u
1u
4u
2u
2u
1u
2u
1u
1u
1u
1u

Keuzegedeelte								

4u

Je kan een optie verkennen of zelf een oriënterende optie samenstellen.
of Oriënteren
Verkennen
Je kan kiezen uit één van de opties om
Zit er geen verkennende optie bij die
gedurende een heel schooljaar je talenten
jouw uitgesproken voorkeur heeft, dan
en interesses verder te verkennen.
kan je zelf twee oriënterende pakketten
combineren om jouw interesses en talenten
te ontdekken.

STEM-Wetenschappen - IW
STEM-Projecten
2u
STEM-Coding
2u
STEM-Wetenschappen
STEM-Projecten
2u
Wetenschappen
2u
Latijn
Latijn
4u
Moderne talen en wetenschappen
Moderne talen
2u
Wetenschappen
2u
Sportwetenschappen
Wetenschappen
2u
Sport
2u
Sportwetenschappen - voetbal
Wetenschappen
2u
Voetbal
2u

Oriëntering
Keuze uit twee van onderstaande:
STEM-Projecten
2u
STEM-Coding
2u
Moderne talen
2u
Wetenschappen
2u
Sport of voetbal
2u

1
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1A theoretisch - praktisch

1B praktisch

Het onderwijs in de theoretisch-praktische A-klassen van de eerste graad biedt een
brede algemene basisvorming van 27 lesuren per week en 1 flex-uur per week.
De basisvorming wordt aangevuld met een keuzegedeelte van 4 lesuren. In dit
keuzegedeelte wordt er via vakgebonden en/of vakoverschrijdende projecten theoretisch
/praktisch verdiept op de basisvorming. We bieden dit keuzegedeelte een schooljaar lang
aan in verkennende opties of zelf samen te stellen oriënterende paketten.
Je kan in het 2de jaar steeds elke basisoptie kiezen.

Basisvorming
Levensbeschouwing
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Mens & samenleving
Nederlands
Frans
Engels
Wiskunde + STEM
Natuurwetenschappen + STEM
Techniek + STEM
ICT
Lichamelijke Opvoeding
Beeld
Muziek
Differentiatie
Flex-uur
−− Remediëren: wiskunde,
Nederlands en Frans
−− Leren leren
−− Challenge projecten

27u
2u
2u
1u
1u
4u
3u
1u
4u
2u
2u
1u
2u
1u
1u
1u
1u

Keuzegedeelte		

4u

Je kan een optie verkennen of zelf een
oriënterende optie samenstellen.
Verkennen

STEM-Technieken
STEM-Technieken
STEM-IT
Sport
Sport
Gezondheidswetenschappen
Voetbal
Voetbal
Gezondheidswetenschappen
Maatschappij en welzijn
Maatschappij en welzijn
Gezondheidswetenschappen

2u
2u
2u
2u
2u
2u
2u
2u

Oriënteren

Oriëntering
Keuze uit twee van onderstaande:
STEM-Technieken
2u
STEM-IT
2u
Sport of Voetbal
2u
Maatschappij en welzijn
2u
Gezondheidswetenschappen
2u

Het onderwijs in de praktische B-klassen
van de eerste graad biedt een brede
algemene basisvorming van 27 lesuren per
week en 1 plus-uur waarin extra aandacht
wordt besteed aan Nederlands, wiskunde
en leren leren.
In het keuzegedeelte van 4 lesuren wordt
er via vakgebonden projecten enkel
praktisch verdiept op de basisvorming. Het
keuzegedeelte naar het 2de jaar toe ligt
vast binnen onze school.

Basisvorming
Levensbeschouwing
Maatschappelijke vorming
Mens & samenleving
Nederlands
Frans
Engels
Wiskunde + STEM
Natuurwetenschappen + STEM
Techniek + STEM
ICT
Lichamelijke Opvoeding
Beeld
Muziek
Differentiatie
Plus-uur

27u
2u
2u
1u
4u
1u
1u
4u
2u
5u
1u
2u
1u
1u
1u
1u

−− Remediëren: wiskunde, Nederlands
−− Leren leren

Binnen 1B kan je op Provil één optie verkennen.
Verkennen
Je verkent de verschillende domeinen (metaal,
bouw, hout, elektriciteit en kunststof)

Techniek
Techniek
Lichamelijke opvoeding

3u
1u
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KEUZE IN 1A (theoretisch) KEUZE IN 1A (theoretisch)
1 STEM - WETENSCHAPPEN (STEM-IW)

1 STEM - WETENSCHAPPEN (STEM-W)

1 LATIJN (LAT)

Iets voor jou?
• Je hebt een sterke interesse voor techniek,
wetenschappen en ICT.
• Je bent leergierig, creatief en je vindt
het een uitdaging om technische en/of
wetenschappelijke problemen op te lossen.
• Je wil ICT functioneel gebruiken.
• Je bent bereid om nieuwe technologieën te
ontdekken en te gebruiken.
• Je hebt interesse in programmeren en je wil
zelf je programma’s leren schrijven.
• Je deed het prima in het basisonderwijs, zeker
voor Wiskunde, Wetenschappen en Techniek.
• Je kunt zelf aan de hand van onderzoek en
gestelde criteria een stappenplan opstellen..

Iets voor jou?
(STEM-W)
•1 STEM-WETENSCHAPPEN
Je hebt een sterke interesse
voor techniek en
wetenschappen.
Iets voor jou?
• Je bent leergierig, creatief en je vindt het een
• Je hebt een sterke interesse voor
uitdaging om technische en/of wetenschappelijke
wiskunde, wetenschappen en techniek.
problemen te onderzoeken en op te lossen.
• Je bent leergierig, creatief en ziet
• Je hebt interesse in wetenschappelijk
problemen oplossen als een uitdaging.
onderzoek en bent bereid om nieuwe
• Je wilt ICT functioneel gebruiken.
technologieën te ontdekken en te gebruiken.
• Je bent bereid om nieuwe technologieën
• Je deed het prima in het basisonderwijs, zeker
te ontdekken en te gebruiken.
voor Wiskunde, Wetenschappen en Techniek.
• Je deed het prima in het basisonderwijs,
• zeker
Je kunt
zelf
aan de hand
van onderzoek
voor
wiskunde,
wetenschappen
en en
gestelde criteria een stappenplan opstellen..
techniek.

Iets voor jou?
LATIJN
(LAT) met taal bezig.
• 1 Je
bent graag
• Je hebt interesse in het leven en de
Iets voor jou?
geschiedenis van de oude Romeinen en
• Je bent graag met taal bezig.
Grieken.
• Je hebt interesse in het leven en de
• Je haalde prima resultaten in het
geschiedenis van de oude Romeinen en
basisonderwijs.
Grieken.
• Je beschikt over een flinke studie-inzet..
• Je haalde prima resultaten in het
basisonderwijs.
Onze troeven
• Je beschikt over een flinke studie-inzet.
• Studie van teksten waarin je naast de taal
ook troeven!
over Romeinse avonturen, helden en
Onze
leert.waarin je naast de taal
• veroveringen
Studie van teksten
• Verdieping
in de Latijnse
taal en
verbanden
ook over Romeinse
avonturen,
helden
en
ontdekken
tussen
veroveringen
leert.deze taal, het Nederlands
• en
Verdieping
in de Latijnse
taal en verbanden
andere moderne
talen.
ontdekken tussen
taal, het leven van de
• Kennismaking
metdeze
het dagelijkse
Nederlands
andere moderne
talen.kaarten,
Romeinen
viaengeïllustreerde
teksten,
• film
Kennismaking
met toneel
het dagelijkse
leven van
(fragmenten),
en interactieve
de Romeinen
via geïllustreerde teksten,
didactische
middelen.
kaarten, film
en
• Aandacht
voor(fragmenten),
persoonlijke toneel
ontwikkeling
en
interactievevorderingen..
didactische middelen.
individuele
• Aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en
individuele vorderingen.
Je toekomst...
• JeDe
sterk theoretische richtingen Latijn, STEMtoekomst…
STEM-Wetenschappen
• Wetenschappen,
De sterk theoretische
richtingen Latijn, - IW
of
Moderne talen en wetenschappen
in het 2e
STEM-wetenschappen,
IW* of Moderne
jaar
A.en wetenschappen* in het 2e jaar A.
talen
• • Blijft
eveneens mogelijk:
mogelijk:alle
alleopties
opties2A.
2A.
Blijft eveneens

C

Onze troeven
We werken met
• Uitdagende (STEM-)projecten waarin we ook
Wiskunde, Nederlands en Maatschappelijke
domeinen integreren.
• Een hoogtechnologisch STEM-LAB
(3D-printers, lasercutters)
• Allerhande ICT-toepassingen
• Computergestuurde tools
• Enthousiaste leerkrachten
• Innovatieve methodieken
En we stimuleren
• Jouw creativiteit en ondernemerschap
• Je persoonlijke ontwikkeling
• Je “21st century skills”.
M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Je toekomst...
• Sterk theoretische richtingen STEMWetenschappen – IW in het 2e jaar A.
• Blijft eveneens mogelijk: alle opties 2A
(behalve Latijn).

• Je kunt zelf aan de hand van onderzoek
Onze
troeven criteria een stappenplan
en gestelde
• opstellen.
Uitdagende projecten
• Hoogtechnologisch STEM-LAB
troeven! Lasercutter, ...
•Onze
3D-printers,
projecten
•• Uitdagende
ICT/Multimedia
technologisch STEM-Lab
met:
•• Hoog
Computergestuurde
tools
3D-printers
• •Eigen
wetenschapslaboratorium
Lasercuttervan creativiteit en
• •Stimuleren
•ondernemerschap
ICT/multimedia
Computergestuurde
tools ontwikkeling
• •Aandacht
voor persoonlijke
creativiteit
en
•• Stimuleren
Innovatievevan
lesen leermethodieken
• ondernemerschap.
Enthousiaste leerkrachten willen jou laten
• Aandacht
voor persoonlijke ontwikkeling.
schitteren
les- Wiskunde
en leermethodieken.
•• Innovatieve
Integratie van
en Nederlands in
• Enthousiaste
leerkrachten die jou laten
STEM-projecten
• schitteren.
Ontwikkelen van de 21st century skills
•Je STEM-projecten
gelinkt aan maatschappelijke
toekomst…
domeinen.
• Sterk theoretische richtingen STEM-wetenschappen, IW* of Moderne talen en weten
Jeschappen*
toekomst...
in het 2e jaar A.
•• Blijft
Sterk
theoretische
richtingen
STEMeveneens
mogelijk:
alle opties
2A
Wetenschappen
(behalve
Latijn). in het 2e jaar A.
• Blijft eveneens mogelijk: alle opties 2A
Meer
info… Latijn).
(behalve
• www.provil.be
• Infofolder
Meer
info… 1A STEM-Wetenschappen
• www.provil.be
• Infofolder 1A STEM-Wetenschappen

Meer info…
• www.provil.be
• Infofolder 1A STEM-Wetenschappen - IW

Meerinfo…
info…
Meer
www.provil.be
• • www.provil.be
Infofolder 1A
• • Infofolder
1A Latijn
Latijn

Opmerking: Richtingen aangeduid met een * zijn genoemd naar hun toekomstige benaming. Zie blz 6-7 voor een vergelijking.
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1 MODERNE TALEN en WETENSCHAPPEN
1(MTW)
MODERNE TALEN en WETENSCHAPPEN (MW)

1 SPORTWETENSCHAPPEN .
1 ORIËNTERING
1 WETENSCHAPPEN
en SPORT of VOETBAL
1 ORIËNTERING
(Alg. of voetbal) (SPW
- SPWV)
Iets voor jou?
(WS - WSV)
Ietsnaar
voorwelke
jou?
• Je weet nog niet exact
Ietsvoor
voorjou?
jou?
Iets voor jou?
Iets
Ietshebt
voorbelangstelling
jou?
keuzevakken je interesse
het nog
meest
en welke keu
• Je weet
nietuitgaat
exact naar
hebt
een
sterke
interesse
voor
talen
• Je bent sportief en
voor
••JeJe
hebt
een
sterke
interesse
voor
talen
enen
voor om twee keuzes
je verkiest
te verkennen.
Deze
je interesse
het meest
uitgaat en je ve
wetenschappen.
wetenschappen. • Je bent sportief en hebt belangstelling
wetenschappen.
wetenschappen.
keuzes mag je zelf bepalen
uit keuzes
dit aanbod:
om twee
te verkennen. Deze k
wilt
een
brede
basisvorming
met
veel
• Je wilt je studies combineren
met sport.
••JeJe
wilt
een
brede
basisvorming
met
veel
• Je wilt
je studies combineren
met
• sport.
STEM-Wetenschappen
(2u)je zelf bepalen uit dit aanbod:
studiemogelijkheden.
• Je hebt een positieve
studiehouding
om
mag
studiemogelijkheden.
•
Je
hebt
een
positieve
studiehouding
om
(2u) • STEM-Wetenschappen (2u)
wilt
taalvaardigheid
ontwikkelen
om zo
dagelijks lesopdrachten, toetsen en taken voor • STEM-Coding
••JeJe
wilt
jeje
taalvaardigheid
ontwikkelen
om
taken
Wetenschappen
(2u) • Wiskunde-Wetenschappen (2u)
te bereiden en in tedagelijks
studeren.lesopdrachten, toetsen• en
zoeen
eengoede
goedebasis
basistetecreëren
creërenvoor
vooreen
eensuccesvol
voor
te
bereiden
en
in
te
studeren.
• Moderne talen (2u) • Communicatie (2u)
beroepsleven.
• Je bezit een grote dosis doorzettingssuccesvol
beroepsleven.
• Je bezit een
• Sport of voetbal (2u) • Sport of Voetbal (2u)
hebt
basisschool
prima
doorlopen
vermogen en zelfdiscipline
om grote
aan jedosisdoorzettings••JeJe
hebt
dede
basisschool
prima
doorlopen
enen
vermogen
en zelfdiscipline om aan je
hadgoede
goederesultaten
resultatenvoor
voorNederlands,
Nederlands,Frans
Frans
sportieve kwaliteiten
te werken.
had
sportieve
enwiskunde.
wiskunde.
• Je hebt de basisschool
primakwaliteiten
doorlopente
enwerken.
en
• Je hebt de
basisschool
prima doorlopen en
behaalde goede resultaten
voor
wiskunde..
Onzetroeven!
troeven
behaalde goede resultaten voor wiskunde.
Onze
Nadenken
over
taal
middel
om
n
••Nadenken
over
taal
alsals
middel
om
dede
Onze troeven
Onze troeven!
ENSCHAPPEN
en
SPORT
of
VOETBAL
1 ORIËNTERING
taalvaardigheid
te
vergroten.
taalvaardigheid te vergroten.
• Aanleren van strategieën
(OVUR)
om
• Aanleren
van strategieën
(OVUR) om
•
Aanleren
van
strategieën
(OVUR)
om
- WSV)
• Aanleren van strategieën (OVUR) omIets voor jou?
zelfstandig leren te bevorderen.
zelfstandig
leren
te
bevorderen.
zelfstandig
leren
te
bevorderen.
nor jou?
zelfstandig leren te bevorderen.
• exact
Innovatieve
les- en
leermethodieken.
• Je weet nog niet
naar welke
•keuzevakken
Innovatieve les- en leermethodieken.
Aansluiting
leefwereld
van
jongeren.
nt sportief en
hebt
belangstelling
voor
••Aansluiting
bijbij
dede
leefwereld
van
jongeren.
• meest
Aandacht
voorenpersoonlijke
ontwikkeling.
je
interesse
het
uitgaat
je
verkiest
• Aandacht voor persoonlijke ontwikkeling.
Aandacht
voor
leerproblemen
(dyslexie,
nschappen.••Aandacht
voor
leerproblemen
(dyslexie,
• te
Keuze
Sport Deze keuzes
om
twee
keuzes
verkennen.
dyscalculie,
…).
Sport
lt je studies combineren
met
sport.
dyscalculie,
…).
• Ruime
accommodatie:
polyvalente
mag je zelf bepalen
uit dit
aanbod:Keuze sporthal,
Stimuleren
van
creativiteit.
•
Ruime
accommodatie:
sporthal, polyvalente
studiehouding
om
nbt een positieve
••Stimuleren
van
creativiteit.
zaal, Finse
piste, atletiekpiste
en 2
•
STEM-Wetenschappen
(2u)
Aandacht
voor
ontwikkeling.
zaal,
Finse
piste,
atletiekpiste
en 2
lijks lesopdrachten,
toetsen
enpersoonlijke
taken
••Aandacht
voor
persoonlijke
ontwikkeling.
voetbalterreinen.
• Wiskunde-Wetenschappen (2u)
•Innovatieve
Innovatieve
lesleermethodieken..
voetbalterreinen.
te bereiden•en
in te studeren.
lesenen
leermethodieken.
• (2u)
Veelzijdig aanbod aan
diverse sporten.
• Communicatie
• Veelzijdig aanbod aan diverse sporten.
zit een grote dosisdoorzettings• Ervaren
• Sport of Voetbal
(2u) leerkrachtenteam.
Jetoekomst…
toekomst...
Je
• Ervaren
leerkrachtenteam.
mogen en zelfdiscipline
om aan je
• Buitenschools aanbod
schoolsport
(MOEV).
theoretische
richtingen
Moderne
••DeDe
sterk
theoretische
richtingen
Moderne
• Buitenschools aanbod schoolsport (MOEV).
tieve kwaliteiten
testerk
werken.
•
Keuze
Voetbal
A.
talen
enwetenschappen*
wetenschappen,
talen
en
, Moderne
bt de basisschool
prima
doorlopen en sportwetenschappen
• Lessen op kunstgrasterrein.
Keuze Voetbal
of
STEM-Wetenschappen
het 2e jaar A. of
talen,
wetenschappen
en
sport/voetbal*
alde goede resultaten voor wiskunde. in
• Toegankelijk voor• alle
niveaus
(nationaal,
Lessen
op kunstgrasterrein.
• STEM-wetenschappen,
Blijft eveneens mogelijk:IW*
alleinopties
2A
het 2e jaar A.
provinciaal of gewestelijk).
•
Toegankelijk
voor alle niveaus (nationaal,
(behalve
Latijn)..
roeven!
• Blijft
eveneens
mogelijk: alle opties 2A
• Begeleiding op maat
van de jonge
voetballer.
provinciaal
of
gewestelijk).
eren van strategieën
(OVUR)
om
(behalve
Latijn).
•
Begeleiding
op
maat
van de jonge voetballer.
info…
tandig leren Meer
te bevorderen.
Je toekomst...
• leermethodieken.
www.provil.be
Meer
info…
atieve les- en
Je toekomst…
• De sterk theoretische
richtingen
Infofolder
1A Moderne talen en
••www.provil.be
acht voor persoonlijke
ontwikkeling.
Sportwetenschappen,
Moderne
talen en richtingen Moderne
• De sterk
theoretische
wetenschappen
• Infofolder
1A Moderne talen en wetenschappen
Sport
wetenschappen of STEM-wetenschappen
talen, wetenschappeninen sport/voetbal*,
het 2e jaar A.
e accommodatie: sporthal, polyvalente
Moderne talen en wetenschappen* of
• Blijft eveneens mogelijk:
alle opties 2A
Finse piste, atletiekpiste en 2
STEM-wetenschappen,
IW* in het 2e jaar A.
(behalve Latijn). • Blijft eveneens mogelijk: alle opties 2A
balterreinen.
Meer info…
ijdig aanbod aan diverse sporten.
(behalve Latijn).
• www.provil.be
en leerkrachtenteam.
Meer info…
• Infofolder 1A Sportwetenschappen
nschools aanbod schoolsport (MOEV).
• www.provil.be
Voetbal
• Infofolder 1A Wetenschappen en Sport of Voetbal
ing.
en op kunstgrasterrein.
ankelijk voor alle niveaus (nationaal,
19
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ste
1GRAAD

1

ste ste
GRAAD
1GRAAD

KEUZEININ1A
1A(theoretisch
(theoretisch-praktisch)
KKEUZE
- praktisch)
1 STEM-TECHNIEKEN (STEM-T)

1 SPORT OF VOETBAL (S/V)

Iets
voor jou?
1 STEM-TECHNIEKEN
(STEM-T)
• Je hebt een sterke interesse voor techniek.
• Iets
Je voor
bent jou?
handig en je wilt leuke projecten via
• stappenplannen
Je hebt een sterke
interesse voor techniek.
realiseren.
Je bent handig en je wilt leuke projecten via
• • Je
wilt in contact komen met de domeinen
stappenplannen realiseren.
elektriciteit, mechanica, hout, bouw en
• Je wilt in contact komen met de domeinen
kunststof.
elektriciteit, mechanica, hout, bouw en
• Je staat open om diverse nieuwe
kunststof.
gereedschappen, machines en materialen te
• Je staat open om diverse nieuwe
ontdekken en te gebruiken.
gereedschappen, machines en materialen te
• Je deed het goed in het basisonderwijs..
ontdekken en te gebruiken.
• Je deed het goed in het basisonderwijs.
Onze troeven
• Onze
Veeltroeven!
leuke geïntegreerde projecten (4 u./w.)
• • Goed
uitgerust
fab-lab projecten (4u./wk).
Veel leuke
geïntegreerde
• • Moderne,
veilige
elektrische en
Goed uitgerust FAB-Lab.
• handgereedschappen
Moderne en veilige elektrische
• Computergestuurde
apparatuur
gereedschappen en handwerktuigen.
• • ICT/Multimedia
Computergestuurde apparatuur, ICT/multimedia,
• Kunststof
kunststof bewerkingsmachines
bewerkingsmachines,…
• • ...
Projecten in de domeinen elektriciteit,
• Projecten
in debouw,
domeinen
metaal, hout,
kunststoffen.
• • Elektriciteit
Aandacht voor persoonlijke ontwikkeling.
• • Metaal
Motiverende werkvormen.
• Hout
• JeBouw
toekomst…
• • Kunststoffen
De theoretisch-praktische richtingen
• Aandacht
voor persoonlijke
ontwikkeling enof
STEM-technieken,
Mechanica-elektriciteit*
motiverende
werkvormen..
STEM-technieken,
Bouw- en houttechnieken*
in 2A.
Je• toekomst...
Blijft eveneens mogelijk: overige
• De
theoretisch-praktische
richtingen
praktisch-theoretische
opties
in 2A. STEMtechnieken, Mechanica-elektriciteit of STEMtechnieken,
Meer
info… Bouw- en houttechnieken in 2A.
www.provil.be
• • Blijft
eveneens mogelijk: overige praktisch• theoretische
Infofolder 1A opties
Industriële
Technieken
in 2A..

Iets
voor jou?
1 Welzijn
en Sport of Voetbal (WS/WSV)
• Je hebt een doe-mentaliteit en een sterke
Iets
voor jou?
interesse
voor sport- en animatieactiviteiten.
•
Je
bentvoldoende
sociaal ingesteld.
• Je bezit
inzet om tijdens de
• Je bent praktisch aangelegd en je hebt een sterke
sportlessen op een gezonde competitieve
interesse voor sport- en animatieactiviteiten.
manier te werken aan een levenslange fitte
• Je interesseert je voor gezonde voeding en
levensstijl.
kooktechnieken.
• Je wilt meer te weten komen over een
• Je kookt graag, bent creatief en handig.
gezonde levensstijl en maatschappelijke
• Je bezit voldoende inzet om tijdens de sporttrends.
lessen op een gezonde competitieve manier te
• Je hebt interesse in duurzame thema’s..
werken aan een levenslange fitte levensstijl.

Meer info…
• www.provil.be
• Infofolder 1A STEM-Technieken

Onze
troeven
Onze
troeven!
• Welzijn
Infrastructuur voor sport en beweging
• •Vakwerkgroep
“gezondheid”
Ontwikkeling van
sociale vaardigheden in
• Projectwerking
diverse uitdagende leeromgevingen.
• •Uitgebreid
team van
innovatieve
Goed uitgeruste
keuken
voor voedingstechnieken.
• sporten gezondheidscoaches
Aandacht
• •Optie
sportvoor persoonlijke ontwikkeling en
begeleiding.
• Ruime
accommodatie: sporthal, polyvalente
zaal,
Finse
Keuze Sportpiste, atletiekpiste en 2
•voetbalterreinen
Ruime accommodatie: sporthal, polyvalente
• Geen
maar veelzijdig
zaal,specialisatie,
Finse piste, atletiekpiste
en aanbod
• Ervaren
leerkrachtenteam
2 voetbalterreinen.
• •Buitenschools
aanbod
(MOEV)
Veelzijdig aanbod
aan schoolsport
sporten.
• •Optie
voetbal
Ervaren
leerkrachtenteam.
• •Lessen
op kunstgrasterrein
Buitenschools
aanbod schoolsport (MOEV).
• Toegankelijk voor alle niveaus (nationaal,
Keuze Voetbal
provinciaal of gewestelijk)
• Lessen op kunstgrasterrein.
• •Begeleiding
op maat van de jonge voetballer.
Toegankelijk voor alle niveaus (nationaal,

provinciaal of gewestelijk).
Je •toekomst...
Begeleiding op maat van de jonge voetballer.
• De theoretisch-praktische richtingen Sport in
2A.toekomst…
Je
De theoretisch-praktische
richtingen
Sport* of
• •Blijft
eveneens mogelijk: overige
praktischMaatschappij
en welzijn*
theoretische
opties
in 2A.. in 2A.
• Blijft eveneens mogelijk: overige praktischopties in 2A.
Meertheoretische
info…
• www.provil.be
Meer info…
• Infofolder 1A Sport
• www.provil.be
• Infofolder 1A Welzijn en Sport of Voetbal

Opmerking: Richtingen aangeduid met een * zijn genoemd naar hun toekomstige benaming. Zie blz 6-7 voor een vergelijking.
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ktisch)

1 MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN (MW)
elzijn en Sport of Voetbal (WS/WSV)
Iets voor jou?
voor jou? • Je bent sociaal en communicatief ingesteld.
Je wilt meer te weten komen over een
bent sociaal •ingesteld.
gezonde levensstijl
maatschappelijke
bent praktisch aangelegd
en je hebten
een
sterke
teresse voor sporten animatieactiviteiten.
trends.
interesseert•je voor
gezonde voeding
Je interesseert
je voorengezonde voeding en
oktechnieken. kooktechnieken.
kookt graag,•bent
en handig.
Je creatief
kookt graag,
bent creatief en handig.
bezit voldoende
inzet
om
tijdens de
• Je
hebt
interesse
insportduurzame thema’s..

ste
1GRAAD

KEUZE IN 1B (praktisch)
1 ORIËNTERING
1 ORIËNTERING
Iets voor jou?
• Iets
Je voor
weet jou?
nog niet exact naar welke
• keuzevakken
Je weet nog niet
exact naar
welke
keuzevakken
je interesse
het
meest
uitgaat en
interesse
hettwee
meest
uitgaat
en en je verkiest
jejeverkiest
om
keuzes
te verkennen.
Deze
om twee
keuzes
te bepalen
verkennen.
keuzes
keuzes
mag
je zelf
uit Deze
dit aanbod:
mag je zelf bepalen(2u)
uit dit aanbod:
• STEM-Technieken
• STEM-Technieken
(2u)
• STEM-IT
(2u)
• Welzijn
• Sport
(2u) (2u)
• Sport of Voetbal
(2u) (2u)
• Maatschappij
en welzijn
• Gezondheidswetenschappen (2u)

ssen op een gezonde competitieve manier te
erken aan een
levenslange
Onze
troeven fitte levensstijl.
• ICT-infrastructuur en multimedia
e troeven!
• Duurzaam netwerk met externe organisaties
zijn
• ECO-schoolvisie
twikkeling van sociale vaardigheden in
• Didactisch uitgeruste industriële keuken
verse uitdagende leeromgevingen.
• Hoogtechnologische infrastructuur voor
ed uitgeruste keuken voor voedings(WS/WSV)
1 ORIËNTERING
technische activiteiten
chnieken.
Iets voor jou? en “milieu”
• Vakwerkgroepen
“solidariteit”
ndacht voor persoonlijke
ontwikkeling
en nog niet exact naar welke keuzevakken
• Je weet
•
Ervaren
en
dynamische
leerkrachten uit
geleiding.
je interesse het meest uitgaat en en je verkiest
en je hebt een sterke
om twee keuzes te verkennen. Deze keuzes
matieactiviteiten. voormalig STV
ze
Sport en • Infrastructuur voor mag
je zelf
uit dit aanbod:
de voeding
sport
en bepalen
beweging
ime accommodatie:
sporthal, polyvalente
• STEM-Technieken (2u)
• Vakwerkgroep
“gezondheid”
• Welzijn (2u)
en
al,handig.
Finse piste,
en
• atletiekpiste
Projectwerking
• Sport of Voetbal (2u)
jdens de sportvoetbalterreinen.
• Uitgebreid team van innovatieve
etitieve manier te
elzijdig
aanbod
aan
sporten.
fitte levensstijl. • sport- en gezondheidscoaches.
varen leerkrachtenteam.
itenschools aanbod schoolsport (MOEV).
Je toekomst...
digheden
in
ze
Voetbal
• De theoretisch-praktische richtingen
vingen.
ssen
op kunstgrasterrein.
Maatschappij en Welzijn in 2A.
voedingsegankelijk voor
(nationaal,
• alle
Blijftniveaus
eveneens
mogelijk: overige praktischovinciaal
ntwikkelingof
engewestelijk).
theoretische opties in 2A..
geleiding op maat van de jonge voetballer.
Meer info…
oekomst…
al, polyvalente
• www.provil.be
etheoretisch-praktische
en
richtingen Sport* of
• welzijn*
Infofolder
1A Maatschappij en welzijn
aatschappij en
in 2A.

n.

jft eveneens mogelijk: overige praktischeoretische
sport (MOEV).opties in 2A.

r info…
ww.provil.be
s (nationaal,
ofolder 1A Welzijn en Sport of Voetbal

KEUZE IN 1B (praktisch)
1 TECHNIEK (TECH)
Iets voor jou?
• Je hebt een sterke interesse voor techniek.
• Je hebt intelligente handen en je wilt leuke
projecten stap voor stap afwerken.
• Je maakt graag werkstukjes uit metaal, hout,
bouw- en kunststoffen. Ook elektrische
creaties schrikken je niet af.
• Je werkt graag met verschillende gereedschappen.
• Je bent praktisch aangelegd.
Onze troeven!
• Veel praktische projecten in een goed
uitgeruste werkplaats.
• Moderne en veilige elektrische en
handgereedschappen.
• Projecten in de domeinen elektriciteit, metaal,
hout, bouw en kunststoffen.
• Aandacht voor persoonlijke ontwikkeling.
• Gestructureerde en motiverende werkvormen.
• Kleine klasgroepen.

1 TECHNIEK (TECH)
1 TECHNIEK (TECH)

Iets voor jou?

vooreen
jou?sterke interesse voor techniek.
• Iets
Je hebt
hebtintelligente
een sterke handen
interesseenvoor
techniek.
• •JeJehebt
je wilt
leuke
•projecten
Je hebt intelligente
handen
en je wilt leuke
stap voor stap
afwerken.
stap werkstukjes
voor stap afwerken.
• Jeprojecten
maakt graag
uit metaal,
•hout,
Je maakt
werkstukjes Ook
uit metaal,
hout,
bouw-graag
en kunststoffen.
elektrische
bouw- en
kunststoffen.
creaties
schrikken
je nietOok
af. elektrische
schrikken
je niet af.
• Jecreaties
werkt graag
met verschillende
gereed•schappen.
Je werkt graag met verschillende gereed• Jeschappen.
bent praktisch aangelegd.
Je bent
praktisch aangelegd.
• •Onze
troeven
• Veel praktische projecten in een goed
Onze
troeven!
uitgeruste
werkplaats.
Veel praktische
projecten
in eenengoed
• •Moderne
en veilige
elektrische
uitgeruste
werkplaats.
handgereedschappen.
Moderne en veilige elektrische en
• •Projecten
in de domeinen elektriciteit, metaal,
handgereedschappen.
hout, bouw en kunststoffen.
• Projecten in de domeinen elektriciteit, metaal,
• Aandacht voor persoonlijke ontwikkeling.
hout, bouw en kunststoffen.
• Gestructureerde en motiverende werkvormen.
• Aandacht voor persoonlijke ontwikkeling.
• Kleine klasgroepen..
• Gestructureerde en motiverende werkvormen.
• Kleine klasgroepen.
Je toekomst...
• De praktische richting 2 Techniek, 2 Techniek
Je toekomst…
– Metaal of 2 Techniek – Bouw en Hout.
• De praktische richting 2 Techniek.

ste
1GRAAD

Meer
info…
Meer
info…

• •www.provil.be
www.provil.be
• •Infofolder
Infofolder1B
1BTechniek
Techniek

Je toekomst…
• De praktische richting 2 Techniek.
Meer info…
• www.provil.be
• Infofolder 1B Techniek

onge voetballer.

omstige benaming. Zie blz 6-7 voor een vergelijking.
htingen Sport* of
A.
ige praktisch-
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KEUZE IN 2A (theoretisch)
2 STEM-WETENSCHAPPEN-IW (STEM-IW)
(Science, Technology, Engineering & Maths)
Iets voor jou?
• Je vond het vak techniek, STEM-Projecten en
STEM-Coding in 1A leuk en uitdagend.
• Je hebt interesse voor wiskunde,
wetenschappen en techniek.
• Je behaalde in het eerste jaar zeer goede
resultaten.
• Je studeert graag en regelmatig..
Onze troeven!
• Een ervaren, gemotiveerd en gevarieerd
leerkrachtenteam dat je tijdens je leerproces
begeleidt.
• Een sterk theoretische opleiding met de
STEM-vakken (toegepaste wetenschappen,
technologie, ontwikkeling en wiskunde) en een
brede algemene vorming als focus.
• Uitdagende en maatschappelijk relevante
projecten op niveau van de doelgroep in
de vakken STEM-projecten en Industriële
Wetenschappen.
• Stimuleren van de 21st century skills.
• Een modern uitgerust STEM-lab voor
onderzoek en een veilig FAB-lab voor
ontwikkeling..
Je toekomst…
• Alle studierichtingen in de tweede graad
secundair onderwijs, behalve Latijn.
• Deze studiekeuze is een uitstekende
voorbereiding op wiskundige en
wetenschappelijke richtingen, in het bijzonder
de richting Industriële Wetenschappen.
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2 STEM-WETENSCHAPPEN (STEM-W)

2 MODERNE TALEN EN WETENSCHAPPEN (MTW)

Iets voor jou?
• Je vond het vak techniek, STEM-Projecten en
wetenschappen in 1A leuk en uitdagend.
• Je hebt interesse voor wiskunde,
wetenschappen en techniek.
• Je behaalde in het eerste jaar zeer goede
resultaten.
• Je studeert graag en regelmatig..

Iets voor jou?
• Je behaalde in het eerste jaar zeer goede
resultaten voor alle vakken.
• Je hebt interesse voor wetenschappen en
economie.
• Je studeert graag en regelmatig.

Onze troeven!
• Een ervaren, gemotiveerd en gevarieerd
leerkrachtenteam dat je tijdens je leerproces
begeleidt.
• Een sterk theoretische opleiding met de
STEM-vakken (toegepaste wetenschappen,
technologie, ontwikkeling en wiskunde) en een
brede algemene vorming als focus.
• Uitdagende en maatschappelijk relevante
projecten op niveau van de doelgroep in de
vakken STEM-Projecten en wetenschappen.
• Stimuleren van de 21st century skills.
• Een modern uitgerust STEM-lab en
wetenschapslab voor onderzoek en een veilig
FAB-lab voor ontwikkeling..
Je toekomst…
• Alle studierichtingen in de tweede graad
secundair onderwijs, behalve Latijn.
• Deze studiekeuze is een uitstekende
voorbereiding op wiskundige en
wetenschappelijke richtingen, in het bijzonder
de richting Industriële Wetenschappen.

Onze troeven!
• Een ervaren, gemotiveerd en gevarieerd
leerkrachtenteam dat je tijdens je leerproces
begeleidt.
• Een sterk theoretische algemene vorming
als basis voor verdere studies in de tweede
graad.
• Uitdagende projecten tijdens het vak
wetenschappelijk werk en een goede initiatie
in de sociale economie.
• Expressief uitleven tijdens de taalvakken.
Je toekomst…
• Alle studierichtingen in de tweede graad
secundair onderwijs, behalve Latijn.
• Deze studiekeuze is een goede
voorbereiding op economische, wiskundige
en wetenschappelijke richtingen zoals
Sportwetenschappen en Industriële
Wetenschappen.

11
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2 LATIJN (LAT)
Iets voor jou?
• Je volgde in het eerste jaar Latijn en behaalde
er zeer goede resultaten.
• Je beschikt over een goed
doorzettingsvermogen.
• Je hebt interesse voor oude culturen.
• Je studeert graag en regelmatig..
Onze troeven!
• Een ervaren, gemotiveerd en gevarieerd
leerkrachtenteam dat je tijdens je leerproces
begeleidt.
• Een sterk theoretische keuze met talen als
focus.
• Een brede algemene vorming als basis voor
verdere studies.
• Een uitdagende leeromgeving met moderne
leermiddelen..
Je toekomst…
• Alle aso en tso-studierichtingen in de tweede
graad van het secundair onderwijs behoren tot
de mogelijkheden.

Basisoptie 		

2 SPORTWETENSCHAPPEN - Sport algemeen of
Voetbal (SPW/SPWV)
Iets voor jou?
• Je behaalde in het eerste jaar zeer goede
resultaten voor alle vakken.
• Je hebt interesse voor wetenschappen en je
bent sportief.
• Je sport graag en je kan dit combineren met
een degelijke studie..
Onze troeven!
• Een ervaren, gemotiveerd en gevarieerd
leerkrachtenteam dat je tijdens je leerproces
begeleidt.
• Een sterk theoretische algemene vorming als
basis voor verdere studies in de tweede graad.
• Uitdagende projecten tijdens het vak
wetenschappen.
• Een uitgebreide moderne sportinfrastructuur
om je sportieve “ik” verder te ontwikkelen..
Je toekomst…
• Alle aso en tso-studierichtingen in de tweede
graad van het secundair onderwijs behoren tot
de mogelijkheden.

						

In 2A theoretisch kan je 1 basisoptie kiezen die je
wil verkennen.

STEM-Wetenschappen - IW
Industriële wetenschappen
4u
Coding
1u
STEM-Wetenschappen
Industriële wetenschappen
2u
Natuurwetenschappen
3u
Moderne talen en wetenschappen
Moderne talen
2u
Natuurwetenschappen
3u

Latijn
Latijn
Sportwetenschappen
Natuurwetenschappen
Sportwetenschappen
Sport
Sportwetenschappen - voetbal
Natuurwetenschappen
Sportwetenschappen
Voetbal
Sport

5u
5u
2u
1u
2u
2u
1u
1u
1u

2A theoretisch
Het onderwijs in de basisvorming van de
theoretische klassen in 2A bouwt grotendeels
verder op de werking in 1A theoretisch. In deze
2A-klassen wordt verdiept op de hoofdvakken en
wordt de Flex-werking uitgebreid met een extra
uur wiskunde & coding.

Basisvorming
Levensbeschouwing
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Mens & samenleving
Nederlands
Frans
Engels
Wiskunde + STEM
Natuurwetenschappen + STEM
Techniek + STEM
ICT
Lichamelijke Opvoeding
Differentiatie
Flex-uur

25u
2u
1u
1u
1u
4u
3u
2u
4u
2u
2u
1u
2u
2u
1u

−− Remediëren: wiskunde,
Nederlands en Frans
−− Leren leren
−− Excelleren: Challenge projecten

Wiskunde & Coding

wiskunde en computationeel denken
gecombineerd in kleine projecten

1u
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KEUZE IN 2A (theoretisch-praktisch)
2 STEM-TECHNIEKEN - ME  (STEM-ME)

2 STEM-TECHNIEKEN - BH (STEM-BH)

2 MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN (MW)

Iets voor jou?
• Je hebt belangstelling voor techniek.
• Je wilt kennismaken met elektrische
systemen en fijnmechanische
bewerkingstechnieken.
• Je vond het vak techniek (en technische
activiteiten) in 1A interessant en uitdagend.
• Je behaalde in het eerste jaar degelijke
resultaten voor alle vakken.
• Je studeert regelmatig..

Iets voor jou?
• Je wilt kennismaken met duurzaam bouwen
en je wilt werken met natuurlijke materialen
binnen de domeinen bouw en hout.
• Je vond het vak techniek (en technische
activiteiten) in 1A interessant en uitdagend.
• Je behaalde in het eerste jaar degelijke
resultaten voor alle vakken.
• Je studeert regelmatig..

Iets voor jou?
• Je bent sociaal in de omgang, handig en
creatief.
• Je hebt behoefte aan praktijkervaring om tot
theoretisch inzicht te komen.
• Je wilt meer te weten komen over een
gezonde levensstijl en maatschappelijke
trends.
• Je behaalde in het eerste jaar degelijke
resultaten voor alle vakken.
• Je studeert regelmatig..

Onze troeven!
• Een ervaren, gemotiveerd en gevarieerd
leerkrachtenteam dat je tijdens je leerproces
begeleidt.
• Een sterk praktisch-theoretische opleiding
met de klemtoon op de ontwikkeling van
motorische vaardigheden in de domeinen
mechanica en elektriciteit.
• Projectmatig en geïntegreerd werken met
uitdagende projecten op niveau van de
doelgroep tijdens technische activiteiten.
• Technologie en tekenen ondersteunen de
realisaties.
• Een goed uitgerust FAB-lab voor het
vervaardigen van uitdagende projecten..
Je toekomst…
• In de tweede graad van het secundair
onderwijs kan je kiezen voor praktischtheoretische richtingen zoals
Elektrotechnieken of Mechanische
Technieken.
• Je ambieert in de tweede graad een
theoretisch-praktische richting zoals
Elektromechanica.
• Ook andere praktisch-theoretische richtingen
uit tso of kso zijn mogelijk.
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Onze troeven!
• Een ervaren, gemotiveerd en gevarieerd
leerkrachtenteam dat je tijdens je leerproces
begeleidt.
• Een sterk praktisch-theoretische opleiding
met de nadruk op de ontwikkeling van
motorische vaardigheden in de domeinen
bouw en hout.
• Technologie en tekenen ondersteunen de
realisaties.
• Projectmatig en geïntegreerd werken met
uitdagende projecten op niveau van de
doelgroep tijdens technische activiteiten.
• Goed uitgeruste vaklokalen voor het
vervaardigen van uitdagende projecten.
Je toekomst…
• In de tweede graad van het secundair
onderwijs kan je kiezen voor praktischtheoretische richtingen zoals Bouwtechnieken
of Houttechnieken.
• Ook andere praktisch-theoretische richtingen
uit tso of kso zijn mogelijk.

Onze troeven!
• Een ervaren, gemotiveerd en gevarieerd
leerkrachtenteam dat je tijdens je leerproces
begeleidt.
• Een sterk praktisch-theoretische
opleiding waarin je kennis maakt met
wetenschappelijke, technische en sociale
aspecten inde samenleving.
• Projectmatig werken rond dagelijkse
activiteiten (voeding, milieu, verzorging en
ontspanning).
• Een goed uitgeruste infrastructuur om
uitdagende projecten te kunnen uitvoeren..
Je toekomst…
• In de tweede graad van het secundair
onderwijs kan je kiezen voor praktischtheoretische richtingen zoals Sociale en
Technische Wetenschappen, maar ook andere
studierichtingen uit tso of kso blijven mogelijk.
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2 SPORT ALGEMEEN OF VOETBAL (S/SV)
Iets voor jou?
• Je bent sociaal in de omgang en sportief
aangelegd.
• Je vond het vak gezondheidswetenschappen
en sport in 1A interessant.
• Je behaalde in het eerste jaar degelijke
resultaten voor alle vakken.
• Je studeert regelmatig..
Onze troeven!
• Een ervaren, gemotiveerd en gevarieerd
leerkrachtenteam dat je tijdens je leerproces
begeleidt.
• Een sterk praktisch-theoretische
opleiding waarin je kennis maakt met
wetenschappelijke, technische en sociale
aspecten in de samenleving.
• Projectmatig werken rond dagelijkse
activiteiten (voeding, milieu, verzorging en
ontspanning).
• Een goed uitgeruste sportinfrastructuur om
diverse sporten, waaronder voetbal te kunnen
uitvoeren..
Je toekomst…
• In de tweede graad van het secundair
onderwijs kan je kiezen voor praktischtheoretische richtingen zoals Lichamelijke
Opvoeding en Sport, maar ook andere
studierichtingen uit tso of kso blijven mogelijk.

2A theoretisch-praktisch
Het onderwijs in de basisvorming van de
theoretisch-praktische klassen in 2A bouwt
grotendeels verder op de werking in 1A
theoretisch-praktisch. In deze 2A-klassen wordt
de basis van de hoofdvakken en wordt de .
Flex-werking uitgebreid met een extra uur
wiskunde.

Basisvorming
Levensbeschouwing
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Mens & samenleving
Nederlands
Frans
Engels
Wiskunde + STEM
Natuurwetenschappen + STEM
Techniek + STEM
ICT
Lichamelijke Opvoeding
Differentiatie
Flex-uur

25u
2u
1u
1u
1u
4u
3u
2u
4u
2u
2u
1u
2u
2u
1u

Basisoptie		

5u

In 2A theoretisch-praktisch kan je 1 basisoptie
kiezen die je wil verkennen.  Het leerplan en het
aantal uren van de basisoptie zijn vastgelegd.
De keuze van de basisoptie in 2A is niet bindend
voor een keuze in het derde jaar.

STEM-Technieken - ME
Mechanica-elektriciteit
STEM-Technieken - BH
Bouw- & houttechnieken
Maatschappij en welzijn
Maatschappij en welzijn
Sport
Sport
Natuurwetenschappen
Voetbal
Voetbal
Sport
Natuurwetenschappen

5u
5u
5u
3u
2u
2u
1u
2u

−− Remediëren: wiskunde,
Nederlands en Frans
−− Leren leren
−− Challenge projecten

Wiskunde

1u
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11

ste ste
GRAAD
GRAAD

KEUZE IN 2B (praktisch)
2 TECHNIEK (TECH)

2 TECHNIEK - BOUW - HOUT (TECH-BH)

2 TECHNIEK - METAAL (TECH-M)

Iets voor jou?

Iets voor jou?

Iets voor jou?

Onze troeven!

Onze troeven!

• Je vond de lessen techniek en realisaties in
het eerste leerjaar B interessant.
• Je bent praktisch aangelegd.
• Je wilt de handen uit de mouwen steken en je
praktische talenten ontdekken in de domeinen
bouw, hout, metaal en elektriciteit..

Onze troeven!

• Een leerlinggerichte begeleiding van een
leerkrachtenteam met ervaring in het
beroepsonderwijs.
• Een gevarieerde opleiding die bestaat uit een
technische en praktische vorming in hout,
bouw, metaal en basiskennis elektriciteit.
• Aandacht voor de persoonlijkheid en de
kwaliteiten van een toekomstig vakman.
• Ruime en goed uitgeruste vaklokalen..

Je toekomst…

• Je verworven basisvaardigheden breid
je verder uit in één van de verschillende
studierichtingen in de tweede graad van het
beroepsonderwijs, namelijk basismechanica,
bouw of hout.
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• Je vond de lessen techniek en realisaties in
het eerste leerjaar B interessant.
• Je bent praktisch aangelegd.
• Je wilt de handen uit de mouwen steken en je
praktische talenten ontdekken in de domeinen
bouw en hout..

• Een leerlinggerichte begeleiding van een
leerkrachtenteam met ervaring in het
beroepsonderwijs.
• Een gevarieerde opleiding die bestaat uit een
technische en praktische vorming in bouw en
hout.
• Aandacht voor de persoonlijkheid en de
kwaliteiten van een toekomstig vakman.
• Ruime en goed uitgeruste vaklokalen..

Je toekomst…

• Je verworven basisvaardigheden breid
je verder uit in één van de verschillende
studierichtingen in de tweede graad van het
beroepsonderwijs, namelijk bouw of hout.

• Je vond de lessen techniek en realisaties in
het eerste leerjaar B interessant.
• Je bent praktisch aangelegd.
• Je wilt de handen uit de mouwen steken en je
praktische talenten ontdekken in het domein
metaal..

• Een leerlinggerichte begeleiding van een
leerkrachtenteam met ervaring in het
beroepsonderwijs.
• Een gevarieerde opleiding die bestaat uit een
technische en praktische vorming in metaal.
• Aandacht voor de persoonlijkheid en de
kwaliteiten van een toekomstig vakman.
• Ruime en goed uitgeruste vaklokalen..

Je toekomst…

• Je verworven basisvaardigheden breid
je verder uit in één van de verschillende
studierichtingen in de tweede graad van het
beroepsonderwijs, namelijk basismechanica.

2B praktisch
Het onderwijs in de basisvorming van de
praktische klassen in 2B bouwt verder op de
werking in 1B. In 2B wordt de basis vorming van
20 lesuren per week aangevuld met een Plus-uur
en een extra uur techniek.

Basisvorming
Levensbeschouwing
Maatschappelijke vorming
Mens & samenleving
Nederlands
Frans
Engels
Wiskunde + STEM
Natuurwetenschappen + STEM
Techniek + STEM
ICT
Lichamelijke Opvoeding
Differentiatie
Plus-uur

20u
2u
2u
1u
3u
1u
1u
3u
2u
2u
1u
2u
1u
1u

−− Remediëren: wiskunde, Nederlands
−− Leren leren
−− Techniek + STEM

1u

Basisoptie		

10u

In 2B kan je kiezen om de verkennende basisoptie “Techniek”  verder te verkennen. Heb je in
het 1e jaar ontdekt dat je meer talent hebt voor
“bouw & hout” of “metaal”, dan kan je dit talent
verder ontplooien in een specifieke basisoptie.
De keuze van de basisoptie in 2A is niet bindend
voor een keuze in het derde jaar.

Techniek
Bouw- en houttechnieken
Realisaties bouw
Realisaties hout
Metaaltechnieken
Realisaties metaal
Techniek - BH
Bouw- en houttechnieken
Realisaties bouw
Realisaties hout
Techniek - M
Metaaltechnieken
Realisaties metaal

2u
2u
2u
1u
3u
2u
4u
4u
2u
8u
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de
ASO EN TSO IN DE 2de EN 3de GRAAD 2&3GRAAD
VOLTIJDS ONDERWIJS
ASO

TSO

THEORETISCH

7
6
5

PRAKTISCH-THEORETISCH

PRAKTISCH
Autoelektriciteit

de

Auto duaal

jaar

de

jaar

de

4
3

BSO

THEORETISCH-PRAKTISCH

jaar

de

jaar

de

jaar

Verwarmingsinstallaties

Industriële
wetenschappen

Lichamelijke
opvoeding
en sport

Elektromechanica

ICT

Elektrische
installatietechnieken

Mechanische
vormgevingstechnieken

Bouwtechnieken

Auto

Centrale
verwarming
en sanitaire
installaties

Lassenconstructie

Ruwbouw

Houtbewerking

Sportwetenschappen

Industriële
wetenschappen

Lichamelijke
opvoeding
en sport

Elektromechanica

ICT

Elektrische
installatietechnieken

Mechanische
vormgevingstechnieken

Bouwtechnieken

Auto

Centrale
verwarming
en sanitaire
installaties

Lassenconstructie

Ruwbouw

Houtbewerking

Sportwetenschappen

Industriële
wetenschappen

Lichamelijke
opvoeding
en sport

Elektromechanica

Elektrotechnieken

Mechanische
technieken

Bouwtechnieken

Basismechanica

Bouw

Hout

Sportwetenschappen

Industriële
wetenschappen

Lichamelijke
opvoeding
en sport

Elektromechanica

Elektrotechnieken

Mechanische
technieken

Bouwtechnieken

Basismechanica

Bouw

Hout

1

Latijn

jaar

ste

jaar

Industriële
houtbewerking

Sportwetenschappen

B-STROOM

THEORETISCH

2

Renovatie
bouw

Hout duaal

A-STROOM
A-STROOM

de

Fotolassen

Latijn

THEORETISCH-PRAKTISCH

STEMWetenschappenIW

STEMWetenschappen

Moderne
talen en
wetenschappen

SportWetenschappen

(alg./voetbal)

STEMWetenschappenIW

STEMWetenschappen

Moderne
talen en
wetenschappen

SportWetenschappen
(alg./voetbal)

PRAKTISCH

STEMSTEMSport
Maatschappij
Technieken- Technieken(alg./voetbal) en welzijn
ME
BH

Oriëntering

Niveaus

STEMtechnieken

Sport
Maatschappij
(alg./voetbal) en welzijn

Techniek

Oriëntering

Interessegebieden

THEORETISCH
THEORETISCH-PRAKTISCH
PRAKTISCH-THEORETISCH

TechniekBH

TechniekM

Techniek

Onderwijshervorming

Sport

Auto

Wetenschappen
Mechanica

Bouw
Hout

Elektriciteit

Centrale verwarming

In 2020-2021 start de onderwijshervorming in het
tweede jaar secundair onderwijs. Deze
hervorming zal jaarlijks opschuiven.

ICT

PRAKTISCH
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de
2&3GRAAD

ONZE TROEVEN VOOR ASO EN TSO IN DE TWEEDE EN DERDE GRAAD

DE LEEFOMGEVING VAN ASO EN TSO

OPVOEDEN TOT BURGERZIN

• eigen speelplaats
• leerlingenraad
• culturele activiteiten: film, toneel,…
• deelname aan olympiades voor
   wetenschappen, wiskunde en techniek
• klasvormingsdag

• solidariteitsweek
• aandacht voor maatschappij
• racistisch? ik?
• percussie Djembé
• rechten- en plichtenspel
• solidariteitsmaaltijd
• oorlogsliteratuur
• mijnmuseum
• organisatie kleutersportdag

EEN GEZONDE GEEST IN EEN GEZOND LICHAAM
• twee studierichtingen met sport
• samenwerking met voetbalclub  
   Lommel SK
• cross der jongeren
• schoolsportcompetities
• schoolsportdag
• begeleide sportactiviteiten
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ANDERE ACTIVITEITEN
• buitenlandse reizen
   (Berlijn, Londen,...)
• sportstages
• techniek en wetenschaps
   competities

de
2&3GRAAD

TECHNISCH STERK

MILIEU EN MOBILITEIT

• computergestuurde machines
• up-to-date machinepark
• hedendaagse leermiddelen
• samenwerken met bedrijven
• werkplekleren en stages
• laureaat in diverse wedstrijden
• veiligheidsattest (VCA-examen)

• milieuweek
• groene vlag
• bezoek Isotopolis
• waterproductiecentrum
• bezoek kerncentrale Doel
• natuurwandelingen
• verkeersgetuigen

GEZONDHEID, PREVENTIE EN WELZIJN
• gezondheidsweek
• tabak-, alcohol- en drugpreventie
• CPR-technieken
• aidspreventie
• EHBO-wondverzorging
• preventie: “maat in de shit”
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PROTOTYPING

DOMEINEN

INDIVIDUEEL
CREATIVITEIT

PROBLEEMOPLOSSEND
ONDERWIJS

BEGRIJPEN

INTEGRATIE

TOEPASSEN

ENGINEERING
PROGRAMMEREN

CAD

ONDERZOEKEN
HANTEREN

IMPLEMENTEREN

TECHNOLOGY

STEM
MATHEMATICS

ONTWERPEN

OPTIMALISEREN

OPLOSSEN

DUIDEN

PROFESSIONEEL

COMPUTER

ONTDEKKEN

SPORT

SCIENCE

OPLOSSINGEN

SCHOOL

DIFFERENTIATIE
ACTIVITEITEN

ASO-TSO NIVEAU 1, THEORETISCH
VOLTIJDS ONDERWIJS
ASO

TSO

THEORETISCH

7
6
5

PRAKTISCH-THEORETISCH

PRAKTISCH
Autoelektriciteit

de

Auto duaal

jaar

de

jaar

de

4
3

BSO

THEORETISCH-PRAKTISCH

jaar

de

jaar

de

jaar

Verwarmingsinstallaties

Industriële
wetenschappen

Lichamelijke
opvoeding
en sport

Elektromechanica

ICT

Elektrische
installatietechnieken

Mechanische
vormgevingstechnieken

Bouwtechnieken

Auto

Centrale
verwarming
en sanitaire
installaties

Lassenconstructie

Ruwbouw

Houtbewerking

Sportwetenschappen

Industriële
wetenschappen

Lichamelijke
opvoeding
en sport

Elektromechanica

ICT

Elektrische
installatietechnieken

Mechanische
vormgevingstechnieken

Bouwtechnieken

Auto

Centrale
verwarming
en sanitaire
installaties

Lassenconstructie

Ruwbouw

Houtbewerking

Sportwetenschappen

Industriële
wetenschappen

Lichamelijke
opvoeding
en sport

Elektromechanica

Elektrotechnieken

Mechanische
technieken

Bouwtechnieken

Basismechanica

Bouw

Hout

Sportwetenschappen

Industriële
wetenschappen

Lichamelijke
opvoeding
en sport

Elektromechanica

Elektrotechnieken

Mechanische
technieken

Bouwtechnieken

Basismechanica

Bouw

Hout

1

Latijn

jaar

ste

jaar

Industriële
houtbewerking

Sportwetenschappen

B-STROOM

THEORETISCH

2

Renovatie
bouw

Hout duaal

A-STROOM
A-STROOM

de

Fotolassen

Latijn

THEORETISCH-PRAKTISCH

STEMWetenschappenIW

STEMWetenschappen

Moderne
talen en
wetenschappen

SportWetenschappen

(alg./voetbal)

STEMWetenschappenIW

STEMWetenschappen

Moderne
talen en
wetenschappen

SportWetenschappen
(alg./voetbal)

PRAKTISCH

STEMSTEMSport
Maatschappij
Technieken- Technieken(alg./voetbal) en welzijn
ME
BH

Oriëntering

Niveaus

STEMtechnieken

Sport
Maatschappij
(alg./voetbal) en welzijn

Techniek

Oriëntering

Interessegebieden

THEORETISCH
THEORETISCH-PRAKTISCH
PRAKTISCH-THEORETISCH

TechniekBH

TechniekM

Techniek

Onderwijshervorming

Sport

Auto

Wetenschappen
Mechanica

Bouw
Hout

Elektriciteit

Centrale verwarming

In 2020-2021 start de onderwijshervorming in het
tweede jaar secundair onderwijs. Deze
hervorming zal jaarlijks opschuiven.

ICT

PRAKTISCH
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de
2&3GRAAD
SPORTWETENSCHAPPEN (SPW)
Iets voor jou?
• Je hebt in de eerste graad
zeer goede resultaten
behaald voor algemene
vakken en lichamelijke
opvoeding.
• Je wilt een gezonde geest in
een gezond lichaam verder
ontwikkelen.
• Je belangstelling gaat
uit naar wiskunde,
wetenschappen en sport.
• Je hebt een goede
studiehouding en je wilt later
nog verder studeren in het
hoger onderwijs of aan een
universiteit.  
Onze troeven!
• Je krijgt een algemene
vorming  met wiskunde als
belangrijk ondersteunend
basisvak.
• De wetenschappen nemen
een belangrijk plaats in
(fysica, chemie en biologie).
• Wetenschappelijk werk in
goed uitgeruste laboratoria.
• Een degelijke sportopleiding
voor een goede basis in het
hoger onderwijs.
• Een goed uitgeruste
sportinfrastructuur.
• Complementair aanbod
economie vanaf de 3de graad..
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Je toekomst…
Deze sterk theoretische
opleiding biedt vele
studiemogelijkheden aan de
universiteit of in het hoger
onderwijs. Je ambieert een
masteropleiding.
Professionele bachelor
• Biotechniek
• Gezondheidszorg
• Onderwijs
• Ander studiegebied
Academische bachelor
• Biomedische Wetenschappen
• Lichamelijke Opvoeding
• Gezondheidszorg
• Sociale
Gezondheidswetenschappen
• Farmaceutische Wetenschappen
• Geneeskunde

Je bent goed opgeleid voor
heel wat beroepen en overige
functies.
Enkele voorbeelden:
• Apotheker
• Bio-ingenieur
• Laborant industriële productie,
medische analyse
• Medisch bioloog
• Ergotherapeut
• Technoloog medische
beeldvorming
• Hoofdverpleegkundige
• Logopedist
• Leerkracht secundair onderwijs

“Ik kan hier wetenschappen  en sport combineren
en zo kiezen voor een toekomst die bij mij past.”

VAKKEN
Godsdienst/Zedenleer
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Nederlands
Frans
Engels
Wiskunde
Socio-Economische Initiatie
Biologie
Chemie
Fysica
Sport
Wetenschappelijke projecten
Totaal

3 SPW 4 SPW 5 SPW 6 SPW

2u
1u
2u
4u
3u
3u
5u
/
2u
2u
2u
5u
1u
32u

2u
1u
2u
4u
3u
3u
5u
/
2u
2u
2u
5u
1u
32u

2u
1u
2u
4u
3u
2u
4u
1u
2u
2u
2u
6u
1u
32u

2u
1u
2u
4u
3u
2u
4u
1u
2u
2u
2u
6u
1u
32u

de
2&3GRAAD
INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN (IW)
Iets voor jou?
• Je interesse gaat uit naar
wiskunde, toegepaste en exacte
wetenschappen (STEM-vakken).
• Je studeert graag en wilt
nauwkeurig en gestructureerd
leren werken.
• Je vindt het een uitdaging
om oplossingen te bedenken
voor diverse (gecombineerde)
opdrachten in de domeinen
mechatronica, milieu en
veiligheid, gezondheidszorg, IT
en biowetenschappen.
• Je behaalde zeer goede
resultaten in de eerste graad,
zeker voor wiskunde, techniek
en wetenschappen.
• Je wilt later nog verder
studeren aan een universiteit of
in het hoger onderwijs.
Onze troeven!
• Een ervaren, gemotiveerd en
gevarieerd leerkrachtenteam
dat je tijdens je leerproces
begeleidt.
• Een brede vorming met
wiskunde, talen en toegepaste
en exacte wetenschappen als
focus (STEM-vakken).
• Uitdagende projecten die
onderzoekend en ontwerpend
leren stimuleren (STEMmethode).

• Inspirerende laboproeven, die
de theorie onderbouwen.
• Labo’s uitgerust met de
modernste technologieën (CAD,
3D, laser, drone, robotics,  ...).
• Verhoogde slaagkansen
aan de universiteit of in het
hoger onderwijs. Statistieken
bewijzen dat deze hoger liggen
dan het Vlaamse gemiddelde.
Je toekomst…
Deze sterk theoretische opleiding
biedt vele studiemogelijkheden
aan de universiteit of in het hoger
onderwijs. Je ambieert een
masteropleiding.
Master
• Industriële Wetenschappen
(Elektronica-ICT,
Elektromechanica, Energie, …)
• Wetenschappen
• Architectuur
• Industrieel Ontwerpen
• Handelswetenschappen

Je bent goed opgeleid voor heel
wat technische knelpuntberoepen
en overige functies.
Enkele voorbeelden:
• IT-engineer
• Industrial engineer
• Architect
• Development engineer
• Engineer automotive
• Leerkracht

VAKKEN

3 IW

4 IW

5 IW

6 IW

Godsdienst/Zedenleer
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Nederlands
Frans
Engels
Lichamelijke Opvoeding
Wiskunde
Chemie
Fysica
Elektriciteit en lab
Mechanica en lab
STEM-activiteiten
STEM-realisaties
Elektronica en lab
Automatisatie en lab
Totaal

2u
1u
1u
4u
3u
2u
2u
5u
1u
1u
3u
2u
3u
2u
/
/
32u

2u
1u
1u
4u
3u
2u
2u
5u
1u
1u
3u
2u
3u
2u
/
/
32u

2u
1u
1u
4u
2u
2u
2u
8u
2u
2u
2u
2u
2u
/
1u
1u
34u

2u
1u
1u
4u
2u
2u
2u
8u
2u
2u
2u
2u
2u
/
1u
1u
34u
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TSO NIVEAU 2 ,THEORETISCH - PRAKTISCH
VOLTIJDS ONDERWIJS
ASO

TSO

THEORETISCH

7
6
5

PRAKTISCH-THEORETISCH

PRAKTISCH
Autoelektriciteit

de

Auto duaal

jaar

de

jaar

de

4
3

BSO

THEORETISCH-PRAKTISCH

jaar

de

jaar

de

jaar

Verwarmingsinstallaties

Industriële
wetenschappen

Lichamelijke
opvoeding
en sport

Elektromechanica

ICT

Elektrische
installatietechnieken

Mechanische
vormgevingstechnieken

Bouwtechnieken

Auto

Centrale
verwarming
en sanitaire
installaties

Lassenconstructie

Ruwbouw

Houtbewerking

Sportwetenschappen

Industriële
wetenschappen

Lichamelijke
opvoeding
en sport

Elektromechanica

ICT

Elektrische
installatietechnieken

Mechanische
vormgevingstechnieken

Bouwtechnieken

Auto

Centrale
verwarming
en sanitaire
installaties

Lassenconstructie

Ruwbouw

Houtbewerking

Sportwetenschappen

Industriële
wetenschappen

Lichamelijke
opvoeding
en sport

Elektromechanica

Elektrotechnieken

Mechanische
technieken

Bouwtechnieken

Basismechanica

Bouw

Hout

Sportwetenschappen

Industriële
wetenschappen

Lichamelijke
opvoeding
en sport

Elektromechanica

Elektrotechnieken

Mechanische
technieken

Bouwtechnieken

Basismechanica

Bouw

Hout

1

Latijn

jaar

ste

jaar

B-STROOM

Latijn

THEORETISCH-PRAKTISCH

STEMWetenschappenIW

STEMWetenschappen

Moderne
talen en
wetenschappen

SportWetenschappen

(alg./voetbal)

STEMWetenschappenIW

STEMWetenschappen

Moderne
talen en
wetenschappen

SportWetenschappen
(alg./voetbal)

PRAKTISCH

STEMSTEMSport
Maatschappij
Technieken- Technieken(alg./voetbal) en welzijn
ME
BH

Oriëntering

Niveaus

STEMtechnieken

Sport
Maatschappij
(alg./voetbal) en welzijn

Techniek

Oriëntering

Interessegebieden

THEORETISCH
THEORETISCH-PRAKTISCH
PRAKTISCH-THEORETISCH
PRAKTISCH
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Industriële
houtbewerking

Sportwetenschappen

THEORETISCH

2

Renovatie
bouw

Hout duaal

A-STROOM
A-STROOM

de

Fotolassen

TechniekM

Techniek

Onderwijshervorming

Sport

Auto

Wetenschappen
Mechanica

Bouw
Hout

Elektriciteit

Centrale verwarming

ICT

TechniekBH

In 2020-2021 start de onderwijshervorming in het
tweede jaar secundair onderwijs. Deze
hervorming zal jaarlijks opschuiven.

de
2&3GRAAD
LICHAMELIJKE OPVOEDING EN SPORT (SPT)
Iets voor jou?
• Je wilt kennismaken met atletiek,
balsporten, toestelturnen,
zwemmen, ritmiek en expressie
(dans), of minder bekende
sporten.
• Je beschikt over een goede fysieke
conditie en je bent gemotiveerd
om extra inspanningen te leveren
voor disciplines waarvoor je iets
minder aanleg hebt.
• Je bent creatief en sociaal
ingesteld, je hebt een fitte
levensstijl en je kan goed in groep
functioneren.
• Je behaalde goede resultaten in
de eerste graad van het secundair
onderwijs.
Onze troeven!
• Een eigentijdse richting
die tegemoet komt aan de
bewegingsnood van vele sportieve
leerlingen.
• Een sporttechnische opleiding
waarin ook aandacht is voor
bewegingsleer, sportbeoefening
tijdens de vrije tijd, fair
play, samenwerking en
verantwoordelijkheid.
• De theoretische vakken
ondersteunen de praktijklessen.
• Deze opleiding biedt je inzicht
in de werking van het menselijk
lichaam, gezondheids- en
trainingsprincipes en een

verantwoorde spelorganisatie.
• Verhoogde slaagkansen in het
hoger onderwijs.  

VAKKEN

Godsdienst/Zedenleer
Aardrijkskunde
Je toekomst…
Een sterk theoretisch-praktische
Geschiedenis
opleiding biedt meerdere
Nederlands
studiemogelijkheden in het hoger
Frans
onderwijs, vooral voor de opleiding
Engels
professionele bachelor.
Wiskunde
Voorbeelden
Toegepaste economie
• Gezondheidszorg (Kinesitherapie,
Biologie
Verpleegkunde, Ergotherapie,
Chemie
Voedingsdeskundige, Biomedische
laboratoriumwetenschapper…)
Fysica
• Pedagogische sector (Lichamelijke
Sport
opvoeding, Leraar lager onderwijs,
      Atletiek
Leraar kleuteronderwijs, …)
• Sociale sector (Maatschappelijk
      Balsporten
werker, Assistent psychologie, …)
      Gymnastiek
Je bent goed opgeleid voor heel wat         Omnisport
      Ritmiek
beroepen en overige functies.
      Sportwetenschappen
Enkele voorbeelden:
      Zwemmen
• Kinesitherapeut
Totaal
• Verpleegkundige

3 SPT

4 SPT

5 SPT

6 SPT

2u
1u
1u
4u
3u
3u
3u
/
1u
1u
2u

2u
1u
1u
4u
3u
3u
3u
/
1u
1u
2u

2u
1u
1u
3u
2u
2u
2u
2u
/
1u
1u

2u
1u
1u
3u
2u
2u
2u
2u
/
1u
1u

2u
3u
2u
1u
1u
1u
1u
32u

2u
3u
2u
1u
1u
1u
1u
32u

2u
4u
2u
2u
1u
5u
1u
34u

2u
4u
2u
2u
1u
5u
1u
34u

• Ergotherapeut
• Voedingsdeskundige
• Leerkracht: kleuter-, lager- of
secundair onderwijs
• Maatschappelijk werker
• Animator in de ouderenzorg
• Begeleider sportactiviteiten
• Overheidsambtenaar
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de
2&3GRAAD
ELEKTROMECHANICA (EM)
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Iets voor jou?
• Je vond de lessen wiskunde,
techniek (en de lessen uit het
keuzegedeelte van 2A ME of 2A
STEM-IW) in de eerste graad
interessant.
• Je studeert regelmatig en wilt
nauwkeurig en gestructureerd
leren werken.
• Je vindt het een uitdaging om
oplossingen uit te werken
voor diverse theoretische
en toepassingsgerichte
opdrachten binnen de
domeinen mechanica en
elektriciteit.
• Je behaalde goede resultaten
in de eerste graad, zeker
voor wiskunde, techniek en
wetenschappen.
• Je wilt later nog verder
studeren in het hoger onderwijs
of aan een universiteit.

innovatieve lesopdrachten.
• Diverse laboproeven en
realisaties waarbij theorie in
praktijk wordt omgezet.
• Labo’s in modern uitgeruste
vaklokalen.
• Afstuderen in EM aan Provil
verhoogt je slaagkansen in het
hoger onderwijs. Statistieken
bewijzen dat deze hoger liggen
dan het Vlaamse gemiddelde.

Onze troeven!
• Een ervaren, gemotiveerd en
gevarieerd leerkrachtenteam
dat je tijdens je leerproces
begeleidt.
• Een sterke theoretische
en algemene vorming met
wiskunde en toegepaste
wetenschappen als focus.
• Vorming in planmatig en
teamgericht werken.
• Projectmatig onderwijs met
uitdagende, eigentijdse en

Professionele bachelor
• Elektromechanica,
opties elektromechanica,
onderhoudstechnologie,
automatisatie, meet- en
regeltechnieken
• Klimatisatie
• Energietechnologie
• Automechanica
• Onderwijs

Je toekomst…
De brede theoretisch-praktische
opleiding biedt een waaier aan
studiemogelijkheden in het
hoger onderwijs. Bovendien
verhoogt deze opleiding je
slaagkansen en dit vooral
in de richting professionele
bachelor. Je ambieert een
masteropleiding, al dan niet via
een schakelprogramma.

VAKKEN

3 EM

4 EM

5 EM

6 EM

Godsdienst/Zedenleer
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Nederlands
Frans
Engels
Lichamelijke Opvoeding
Natuurwetenschappen
Wiskunde
Elektriciteit en lab
Mechanica en lab
Technische systemen
Realisaties Elektriciteit
Realisaties Mechanica
Elektronica en lab
Hydropneumatica
Realisaties EM processen
Lab Automatie
Totaal

2u
1u
1u
4u
2u
2u
2u
2u
4u
3u
2u
2u
2u
3u
/
/
/
/
32u

2u
1u
1u
4u
2u
2u
2u
2u
4u
3u
2u
2u
2u
3u
/
/
/
/
32u

2u
1u
1u
2u
2u
2u
2u
/
4u
2u
3u
3u
2u
/
1u
3u
2u
2u
34u

2u
1u
1u
2u
2u
2u
2u
/
4u
2u
2u
3u
2u
/
1u
3u
3u
2u
34u

Enkele voorbeelden:
• Ontwerp en
productievoorbereider
• Productiesupervisor
• Installateur
• Medewerker technische dienst
• Productontwikkelaar
• Leerkracht
Je bent goed opgeleid voor heel
• Salesmanager
wat technische knelpuntberoepen • Logistiek medewerker

en overige functies.

de
2&3GRAAD
INFORMATIE COMMUNICATIE TECHNOLOGIE (ICT)
Iets voor jou?
• Je hebt interesse in de werking
van PC’s en wil programma’s leren
ontwikkelen.
• Je vond de lessen elektriciteit
en wiskunde in de tweede graad
interessant.
• Je studeert regelmatig en wilt
nauwkeurig en gestructureerd
leren werken.
• Je vindt het een uitdaging om
oplossingen uit te werken
voor diverse theoretische en
toepassingsgerichte opdrachten
binnen de domeinen ICT,
elektronica en elektriciteit.
• Je behaalde goede resultaten
in de tweede graad, zeker voor
wiskunde, elektriciteit en ICT
gerelateerde opdrachten.
• Je wil leren om
computersystemen en netwerken
in industriële toepassingen te
installeren, in bedrijf te stellen en
te onderhouden.
• Je wilt later nog verder studeren
in het hoger onderwijs of aan een
universiteit.
Onze troeven!
• Een ervaren, gemotiveerd en
gevarieerd leerkrachtenteam dat
je tijdens je leerproces begeleidt.
• Een sterk theoretische en
algemene vorming met wiskunde,
toegepaste elektriciteit,
elektronica en ICT als focus.
• Toepassingsgerichte vorming
in individueel en teamgericht
werken.

• Projectmatig onderwijs waarbij
ingezet wordt op creativiteit en
planmatig werken.
• Afstuderen in ICT aan Provil
verhoogt je slaagkansen in het
hoger onderwijs.
Je toekomst…
Een sterke theoretisch-praktische
opleiding biedt meerdere
studiemogelijkheden in het hoger
onderwijs. Bovendien verhoogt deze
opleiding je slaagkansen en dit
vooral in de richting professionele
bachelor. Je ambieert een
masteropleiding, al dan niet via een
schakelprogramma.
Professionele bachelor
• Elektronica-ICT
• Digital arts and entertainment
• …
Academische bachelor
• Industriële wetenschappen:
Elektronica-ICT
• Ingenieurswetenschappen:
Computerwetenschappen
• Industriële wetenschappen:
Informatica
• …

Je bent goed opgeleid voor heel wat
technische knelpuntberoepen en
overige functies.

VAKKEN

5 ICT

6 ICT

Godsdienst/Zedenleer
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Nederlands
Frans
Engels
Lichamelijke opvoeding
Wiskunde
Elektriciteit en labo
Elektronica en labo
Automatisatie
PC en netwerktechniek
Programmeer- en webtechnieken
ICT-projecten
Totaal

2u
1u
1u
2u
2u
2u
2u
5u
3u
4u
3u
3u
2u
2u
34u

2u
1u
1u
2u
2u
2u
2u
5u
2u
4u
2u
3u
2u
4u
34u

Enkele voorbeelden:
• Computeroperator
• ICT-medewerken
• Netwerkbeheerder
(knelpuntberoep)
• Productie-, .
procesanalist
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TSO NIVEAU 3, PRAKTISCH - THEORETISCH
VOLTIJDS ONDERWIJS
ASO

TSO

THEORETISCH

7
6
5

PRAKTISCH-THEORETISCH

PRAKTISCH
Autoelektriciteit

de

Auto duaal

jaar

de

jaar

de

4
3

BSO

THEORETISCH-PRAKTISCH

jaar

de

jaar

de

jaar

Verwarmingsinstallaties

Industriële
wetenschappen

Lichamelijke
opvoeding
en sport

Elektromechanica

ICT

Elektrische
installatietechnieken

Mechanische
vormgevingstechnieken

Bouwtechnieken

Auto

Centrale
verwarming
en sanitaire
installaties

Lassenconstructie

Ruwbouw

Houtbewerking

Sportwetenschappen

Industriële
wetenschappen

Lichamelijke
opvoeding
en sport

Elektromechanica

ICT

Elektrische
installatietechnieken

Mechanische
vormgevingstechnieken

Bouwtechnieken

Auto

Centrale
verwarming
en sanitaire
installaties

Lassenconstructie

Ruwbouw

Houtbewerking

Sportwetenschappen

Industriële
wetenschappen

Lichamelijke
opvoeding
en sport

Elektromechanica

Elektrotechnieken

Mechanische
technieken

Bouwtechnieken

Basismechanica

Bouw

Hout

Sportwetenschappen

Industriële
wetenschappen

Lichamelijke
opvoeding
en sport

Elektromechanica

Elektrotechnieken

Mechanische
technieken

Bouwtechnieken

Basismechanica

Bouw

Hout

1

Latijn

jaar

ste

jaar

B-STROOM

Latijn

THEORETISCH-PRAKTISCH

STEMWetenschappenIW

STEMWetenschappen

Moderne
talen en
wetenschappen

SportWetenschappen

(alg./voetbal)

STEMWetenschappenIW

STEMWetenschappen

Moderne
talen en
wetenschappen

SportWetenschappen
(alg./voetbal)

PRAKTISCH

STEMSTEMSport
Maatschappij
Technieken- Technieken(alg./voetbal) en welzijn
ME
BH

Oriëntering

Niveaus

STEMtechnieken

Sport
Maatschappij
(alg./voetbal) en welzijn

Techniek

Oriëntering

Interessegebieden

THEORETISCH
THEORETISCH-PRAKTISCH
PRAKTISCH-THEORETISCH
PRAKTISCH
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Industriële
houtbewerking

Sportwetenschappen

THEORETISCH

2

Renovatie
bouw

Hout duaal

A-STROOM
A-STROOM

de

Fotolassen

TechniekM

Techniek

Onderwijshervorming

Sport

Auto

Wetenschappen
Mechanica

Bouw
Hout

Elektriciteit

Centrale verwarming

ICT

TechniekBH

In 2020-2021 start de onderwijshervorming in het
tweede jaar secundair onderwijs. Deze
hervorming zal jaarlijks opschuiven.

de
2&3GRAAD
ELEKTROTECHNIEKEN (ET)
Iets voor jou?
• Je vond de lessen techniek
en vooral de projecten rond
elektriciteit in de eerste graad
boeiend.
• Je studeert regelmatig en wilt
veilig en gestructureerd leren
werken.
• Je werkt graag
toepassingsgericht met
elektriciteit, elektronica
en energie, maar je bent
ook nieuwsgierig naar de
technologie binnen deze
domeinen.
• Je behaalde degelijke
resultaten in de eerste graad.
• Je ambieert na het secundair
onderwijs  een job als
elektrotechnicus of je wilt nog
verder studeren in het hoger
onderwijs.
Onze troeven!
• Een ervaren, gemotiveerd en
gevarieerd leerkrachtenteam
dat je tijdens je leerproces
begeleidt.
• Een sterk praktischtheoretische en algemene
vorming met toegepaste
elektriciteit in een  residentiële
en industriële setting.
• Een gevarieerd lessenpakket.
• Projectmatig onderwijs met
aandacht voor planmatig, veilig
en doelgericht werken.

• Diverse uitdagende
laboproeven en realisaties
met technologie en theorie als
ondersteuning.
• Vaklokalen uitgerust met de
nieuwste technieken.
• Afstuderen in ET aan
Provil garandeert je een
tewerkstelling binnen de
sector.
Je toekomst…
Met de nodige motivatie
en inzet kan je jezelf nog
polyvalenter opleiden in de
Se-n-Se-opleiding “Industriële
Onderhoudstechnieken”.
Je ambieert een professionele
bachelor in het hoger onderwijs,
bijvoorbeeld:
• Elektronica-ICT
• Energietechnologie

Je bent goed opgeleid
voor heel wat technische
knelpuntberoepen en overige
functies binnen de sector van
elektriciteit.

VAKKEN

3 ET

4 ET

5 ET

6 ET

Godsdienst/Zedenleer
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Nederlands
Frans
Engels
Lichamelijke Opvoeding
Natuurwetenschappen
Wiskunde
Elektriciteit
Elektrisch tekenen
Technologie
Realisaties Elektriciteit
Mechanica
Meettechniek en lab
Elektronica
Elektropneumatica
Meet- en regeltechniek
Sturing Elektrische Machines
Totaal

2u
1u
1u
4u
2u
2u
2u
2u
3u
3u
2u
1u
7u
/
/
/
/
/
/
32u

2u
1u
1u
4u
2u
2u
2u
2u
3u
3u
2u
/
7u
1u
/
/
/
/
/
32u

2u
1u
1u
2u
2u
2u
2u
/
2u
2u
2u
2u
7u
/
2u
2u
1u
1u
1u
34u

2u
1u
1u
2u
2u
2u
2u
/
3u
2u
2u
1u
7u
/
2u
2u
1u
1u
1u
34u

Enkele voorbeelden:
• Zelfstandig elektrotechnisch
installateur
• Medewerker technische dienst
• Elektrotechnisch tekenaar
• Procesanalist
• Meet- en regeltechnieker
• Domotica-installateur
• Leerkracht
• Vertegenwoordiger
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de
2&3GRAAD
MECHANISCHE TECHNIEKEN (MT)
Iets voor jou?
• Je vond de lessen techniek
en vooral de projecten met
mechanica en kunststoffen in
de eerste graad boeiend.
• Je studeert regelmatig en
wilt nauwkeurig, veilig en
gestructureerd leren werken.
• Je werkt graag
toepassingsgericht met
verspaningsmachines,
meetinstrumenten en diverse
materialen, maar je monteert
en demonteert ook graag.
• Je behaalde degelijke
resultaten in de eerste graad.
• Je ambieert na het secundair
onderwijs  een job als technisch
medewerker of je wilt nog
verder studeren in het hoger
onderwijs.
Onze troeven!
• Een ervaren, gemotiveerd en
gevarieerd leerkrachtenteam
dat je tijdens je leerproces
begeleidt.
• Een sterk praktischtheoretische en algemene
vorming met toegepaste
mechanica en verspanings- en
montagetechnieken als focus.
• Projectmatig onderwijs met
aandacht voor nauwkeurig,
veilig en planmatig werken.
• Een gevarieerd lessenpakket.
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• Diverse uitdagende
laboproeven en realisaties
met technologie en theorie als
ondersteuning.
• Vaklokalen uitgerust met
moderne technologieën en
computergestuurde machines.
• Afstuderen in MT aan
Provil garandeert je een
tewerkstelling binnen de sector.
Je toekomst…
Met de nodige motivatie
en inzet kan je jezelf nog
polyvalenter opleiden in de
Se-n-Se opleiding “Industriële
Onderhoudstechnieken”.
Je ambieert een professionele
bachelor in het hoger onderwijs,
meer bepaald:

• Elektromechanica
• Automechanica

Je bent goed opgeleid voor heel
wat technische knelpuntberoepen
en overige functies binnen de
mechanische sector.
Enkele voorbeelden:
• Operator computergestuurde
verspaningsmachines
• Medewerker technische dienst
• Technisch tekenaar
• Werktuigbouwkundige
• Montagetechnieker
• Operator meetlabo
• Leerkracht

VAKKEN

3 MT

4 MT

5 MT

6 MT

Godsdienst/Zedenleer
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Nederlands
Frans
Engels
Lichamelijke Opvoeding
Natuurwetenschappen
Wiskunde
Elektriciteit
Mechanica
Technisch tekenen
Realisaties Mechanica
Technologie
Hydropneumatica
Materialenleer
Meettechniek
Machineonderdelen
Vormgeving
Totaal

2u
1u
1u
4u
2u
2u
2u
2u
3u
1u
2u
2u
7u
1u
/
/
/
/
/
32u

2u
1u
1u
4u
2u
2u
2u
2u
3u
1u
2u
2u
7u
1u
/
/
/
/
/
32u

2u
1u
1u
2u
2u
2u
2u
/
2u
1u
2u
2u
8u
/
2u
1u
1u
2u
1u
34u

2u
1u
1u
2u
2u
2u
2u
/
3u
1u
2u
2u
8u
/
2u
/
1u
2u
1u
34u

de
2&3GRAAD
BOUWTECHNIEKEN (BT)
Iets voor jou?
• Je interesse gaat uit naar een
studie in de bouwtechnologie
en alle facetten van duurzaam
bouwen.
• Je studeert regelmatig en wilt
nauwkeurig en gestructureerd
leren werken.
• Je kan voldoende abstract
denken om de praktische
problemen in de bouwwereld
aan te pakken.
• Je beschikt over de nodige
handvaardigheid om een
opdracht tot een goed einde te
brengen.
Onze troeven!
• Een ervaren leerkrachtenteam
dat je tijdens de opleiding in
een eigentijdse infrastructuur
ondersteunt.
• Een sterk praktischtheoretische vorming in het
domein bouw.
• Je leert zelfstandig
problemen van bouwkundige
en organisatorische aard
oplossen.
• Technische vakken en
wiskunde ondersteunen het
praktische gedeelte.
• Een ruim en modern
uitgerust vaklokaal waar
je alle onderdelen van het
bouwproces praktisch kan
uitvoeren.

Je toekomst…
De opleiding verhoogt je
slaagkansen in het hoger
onderwijs, voornamelijk in de
richting professionele bachelor in
de bouwkunde.
De praktisch-theoretische
opleiding biedt een waaier aan
jobs in bouwondernemingen.
Je bent goed opgeleid voor
knelpuntberoepen en andere
functies.
Enkele voorbeelden:
• Medewerker in een technische
dienst bouw
• Ploegbaas
• Werfleider
• Leerkracht bouwkunde
• Zelfstandige in de bouw

VAKKEN

3 BT

4 BT

5 BT

6 BT

Godsdienst/Zedenleer
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Nederlands
Frans
Engels
Lichamelijke Opvoeding
Natuurwetenschappen
Wiskunde
Betonbouw
Bouwplaatsorganisatie
Constructie en Materialen
Gereedschappen
Bouwkundig Tekenen
Realisaties Bouw
Technologie
Elektriciteit
Mechanica
Staalbouw
Sterkteleer
Topografie
Wegen- en waterbouw
Wetgeving
Totaal

2u
1u
1u
4u
2u
2u
2u
2u
3u
/
/
/
/
3u
8u
2u
1u
/
/
/
/
/
/
32u

2u
1u
1u
4u
2u
2u
2u
2u
3u
/
/
/
/
3u
8u
2u
/
1u
/
/
/
/
/
32u

2u
1u
1u
2u
2u
2u
2u
/
2u
/
/
3u
1u
4u
8u
/
/
/
/
2u
/
2u
/
34u

2u
1u
1u
2u
2u
2u
2u
/
3u
2u
1u
1u
/
3u
8u
/
/
/
1u
1u
1u
/
1u
34u
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BSO IN DE 2de EN 3de GRAAD

de
2&3GRAAD

VOLTIJDS ONDERWIJS
ASO

TSO

THEORETISCH

7
6
5

PRAKTISCH-THEORETISCH

PRAKTISCH
Autoelektriciteit

de

Auto duaal

jaar

de

jaar

de

4
3

BSO

THEORETISCH-PRAKTISCH

jaar

de

jaar

de

jaar

Verwarmingsinstallaties

Industriële
wetenschappen

Lichamelijke
opvoeding
en sport

Elektromechanica

ICT

Elektrische
installatietechnieken

Mechanische
vormgevingstechnieken

Bouwtechnieken

Auto

Centrale
verwarming
en sanitaire
installaties

Lassenconstructie

Ruwbouw

Houtbewerking

Sportwetenschappen

Industriële
wetenschappen

Lichamelijke
opvoeding
en sport

Elektromechanica

ICT

Elektrische
installatietechnieken

Mechanische
vormgevingstechnieken

Bouwtechnieken

Auto

Centrale
verwarming
en sanitaire
installaties

Lassenconstructie

Ruwbouw

Houtbewerking

Sportwetenschappen

Industriële
wetenschappen

Lichamelijke
opvoeding
en sport

Elektromechanica

Elektrotechnieken

Mechanische
technieken

Bouwtechnieken

Basismechanica

Bouw

Hout

Sportwetenschappen

Industriële
wetenschappen

Lichamelijke
opvoeding
en sport

Elektromechanica

Elektrotechnieken

Mechanische
technieken

Bouwtechnieken

Basismechanica

Bouw

Hout

1

Latijn

jaar

ste

jaar

Industriële
houtbewerking

Sportwetenschappen

B-STROOM

THEORETISCH

2

Renovatie
bouw

Hout duaal

A-STROOM
A-STROOM

de

Fotolassen

Latijn

THEORETISCH-PRAKTISCH

STEMWetenschappenIW

STEMWetenschappen

Moderne
talen en
wetenschappen

SportWetenschappen

(alg./voetbal)

STEMWetenschappenIW

STEMWetenschappen

Moderne
talen en
wetenschappen

SportWetenschappen
(alg./voetbal)

PRAKTISCH

STEMSTEMSport
Maatschappij
Technieken- Technieken(alg./voetbal) en welzijn
ME
BH

Oriëntering

Niveaus

STEMtechnieken

Sport
Maatschappij
(alg./voetbal) en welzijn

Techniek

Oriëntering

Interessegebieden

THEORETISCH
THEORETISCH-PRAKTISCH
PRAKTISCH-THEORETISCH

TechniekBH

TechniekM

Techniek

Onderwijshervorming

Sport

Auto

Wetenschappen
Mechanica

Bouw
Hout

Elektriciteit

Centrale verwarming

In 2020-2021 start de onderwijshervorming in het
tweede jaar secundair onderwijs. Deze
hervorming zal jaarlijks opschuiven.

ICT

PRAKTISCH
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ONZE TROEVEN VOOR BSO IN DE TWEEDE EN DERDE GRAAD

de
2&3GRAAD

WIE IS DIE BEROEPSLEERLING?
Iemand die
• met zijn/haar handen wil werken,
• wil opgroeien met de nodige vakbekwaamheid,
• gebruikt maakt van de modernste machines.
Maar ook iemand die
• aandacht heeft voor houding en persoonsvorming,
• wil opgroeien om verantwoordelijkheid te nemen
• en wil samenwerken in het arbeidsmidden en de samenleving.

MIJN LEEFOMGEVING
• eigen speelplaats bso
• democratie met leerlingenraad
• klasvormingsdag
• praktisch gerichte studierichtingen
• culturele activiteiten: film, toneel, …
• rijbewijs op school
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TECHNISCH STERK
• moderne leermiddelen
• up-to-date machinepark met
   computergestuurde machines
• samenwerking met bedrijven
• werkplekleren en bedrijfsstages

de
2&3GRAAD

GEZONDHEID PREVENTIE EN WELZIJN
• gezondheidsweek
• EHBO- wondverzorging
• preventie en geestelijke hulpverlening
• alcohol- en drugspreventie
• cross der jongeren
• schoolsportcompetities
• schoolsportdag
• begeleide sportactiviteiten
• VCA-attest

OPVOEDEN TOT BURGERZIN
• solidariteitsweek
• moskeebezoek
• aandacht voor maatschappij
• bezoek aan brandweer en stadhuis
• bezoek Breendonk en het federaal parlement
• mijnmuseum
• project Namibië
• bezoek Duits kerkhof
• studiereis 7bso Auschwitz en Birkenau

AANDACHT VOOR MILIEU EN NATUUR
• milieuweek
• recyclage van steenpuin, banden en pallets
• duurzaam bouwen
• isolatietechnieken en zuinige energiebronnen
• bezoek natuurhulpcentrum
• bezoek “Clean week” Terlaemen
• MOS logo 3 en Groene Vlag
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BSO NIVEAU 4, PRAKTISCH
VOLTIJDS ONDERWIJS
ASO

TSO

THEORETISCH

7
6
5

PRAKTISCH-THEORETISCH

PRAKTISCH
Autoelektriciteit

de

Auto duaal

jaar

de

jaar

de

4
3

BSO

THEORETISCH-PRAKTISCH

jaar

de

jaar

de

jaar

Verwarmingsinstallaties

Industriële
wetenschappen

Lichamelijke
opvoeding
en sport

Elektromechanica

ICT

Elektrische
installatietechnieken

Mechanische
vormgevingstechnieken

Bouwtechnieken

Auto

Centrale
verwarming
en sanitaire
installaties

Lassenconstructie

Ruwbouw

Houtbewerking

Sportwetenschappen

Industriële
wetenschappen

Lichamelijke
opvoeding
en sport

Elektromechanica

ICT

Elektrische
installatietechnieken

Mechanische
vormgevingstechnieken

Bouwtechnieken

Auto

Centrale
verwarming
en sanitaire
installaties

Lassenconstructie

Ruwbouw

Houtbewerking

Sportwetenschappen

Industriële
wetenschappen

Lichamelijke
opvoeding
en sport

Elektromechanica

Elektrotechnieken

Mechanische
technieken

Bouwtechnieken

Basismechanica

Bouw

Hout

Sportwetenschappen

Industriële
wetenschappen

Lichamelijke
opvoeding
en sport

Elektromechanica

Elektrotechnieken

Mechanische
technieken

Bouwtechnieken

Basismechanica

Bouw

Hout

1

Latijn

jaar

ste

jaar

B-STROOM

Latijn

THEORETISCH-PRAKTISCH

STEMWetenschappenIW

STEMWetenschappen

Moderne
talen en
wetenschappen

SportWetenschappen

(alg./voetbal)

STEMWetenschappenIW

STEMWetenschappen

Moderne
talen en
wetenschappen

SportWetenschappen
(alg./voetbal)

PRAKTISCH

STEMSTEMSport
Maatschappij
Technieken- Technieken(alg./voetbal) en welzijn
ME
BH

Oriëntering

Niveaus

STEMtechnieken

Sport
Maatschappij
(alg./voetbal) en welzijn

Techniek

Oriëntering

Interessegebieden

THEORETISCH
THEORETISCH-PRAKTISCH
PRAKTISCH-THEORETISCH
PRAKTISCH
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Industriële
houtbewerking

Sportwetenschappen

THEORETISCH

2

Renovatie
bouw

Hout duaal

A-STROOM
A-STROOM

de

Fotolassen

TechniekM

Techniek

Onderwijshervorming

Sport

Auto

Wetenschappen
Mechanica

Bouw
Hout

Elektriciteit

Centrale verwarming

ICT

TechniekBH

In 2020-2021 start de onderwijshervorming in het
tweede jaar secundair onderwijs. Deze
hervorming zal jaarlijks opschuiven.

de
2&3GRAAD

BASISMECHANICA (BM) (2de GRAAD)
Iets voor jou?
• Je komt uit 2 Techniek of
de A-stroom van de eerste
graad en wilt een praktische
opleiding volgen.
• Je vond de lessen metaal of
techniek interessant.
• Je bent erg geboeid in alles
wat met mechanica en
metaalbewerking te maken
heeft.
Onze troeven!
• Een ervaren leerkrachtenteam
dat je tijdens de opleiding in
een eigentijdse leeromgeving
ondersteunt.
• Je leert ontdekken voor welk
domein je het meeste talent of
interesse hebt.
• Een sterk praktische
basisopleiding in de domeinen
lassen, sanitair en centrale
verwarming en auto.
• Uitdagende projecten in een
specifiek modern uitgerust
vaklokaal.

VAKKEN
Godsdienst/Zedenleer
Lichamelijke Opvoeding
Project Algemene Vakken
Engels
Realisaties en Technologie
Mechanica - Electriciteit
Realisaties en Technologie
Auto
Realisaties en Technologie
Centrale Verwarming
Realisaties en Technologie
Lassen-Constructie
Totaal

3 BM

4 BM

2u
2u
5u
1u
6u

2u
2u
5u
1u
6u

6u

6u

4u

4u

6u

6u

32u

32u

Je toekomst…
Je breidt je competenties uit
in de derde graad LassenConstructie, Sanitaire
Installaties of Auto.
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de
2&3GRAAD

AUTO (A) (3de GRAAD)
Iets voor jou?
• Je bent geboeid door alles wat met
autotechnieken, motoren, carrosserie
en elektrische systemen in de auto te
maken heeft.
• Je hebt de 2de graad bso met succes
beëindigd bij voorkeur in de richting
Basismechanica.
• Je behaalde goede resultaten in de
praktische vorming voor auto.
Onze troeven!
• Een sterk leerkrachtenteam begeleidt
je tot vakbekwame automonteur.
• Je maakt kennis met de modernste
leermiddelen, machines en apparaten
om diagnoses te stellen bij auto’s of
auto-onderdelen.
• Een leerrijke stage in beide leerjaren
van de derde graad bij innovatieve
bedrijven.
Je toekomst…
Je specialiseert verder in het 7de jaar
Auto-Elektriciteit om gelijktijdig het
diploma van het secundair onderwijs te
behalen.
Je bent goed voorbereid om enkele veel
gevraagde technische functies uit te
oefenen.
Enkele voorbeelden:
• Monteur in de auto-industrie
• Mechanische onderhoudsmecanicien
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VAKKEN

5A

6A

Godsdienst/Zedenleer
Lichamelijke Opvoeding
Project Algemene Vakken
Engels
Motoren
Rollend gedeelte
Auto-elektriciteit
Realisaties Auto
Totaal

2u
2u
4u
1u
2u
3u
3u
17u
34u

2u
2u
4u
1u
3u
2u
3u
17u
34u

de
2&3GRAAD

CENTRALE VERWARMING EN SANITAIRE INSTALLATIES (CV) (3de GRAAD)
Iets voor jou?
• Je bent geboeid door alles wat met
sanitair, centrale verwarming, warmte,
energie  en ventilatietechnieken te
maken heeft.
• Je hebt de 2de graad bso met succes
beëindigd bij voorkeur in de richting
Basismechanica.
• Je behaalde goede resultaten in de
praktische vorming voor sanitair en
centrale verwarming in de 2e graad.
Onze troeven!
• Een sterk leerkrachtenteam begeleidt je
tot vakman in de sanitaire installaties en  
centrale verwarming.
• Je maakt kennis met een sterk
uitgebouwd labo voor centrale
verwarming op gas en stookolie.
• Een leerrijke stage van 3 weken in
beide leerjaren van de derde graad bij
innovatieve bedrijven.
• Een modern uitgerust vaklokaal met de
nieuwste technologieën.

VAKKEN

5 CV

6 CV

Godsdienst/Zedenleer
Lichamelijke Opvoeding
Project Algemene Vakken
Engels
Elektriciteit
Technologie: CV/San. Inst.
Realisaties Centrale Verwarming
Realisaties Sanitaire Installaties
Totaal

2u
2u
4u
1u
1u
7u
10u
7u
34u

2u
2u
4u
1u
1u
7u
10u
7u
34u

Je toekomst…
Je specialiseert verder in het in het .
7de leerjaar Verwarmingsinstallaties om
gelijktijdig het diploma van het secundair
onderwijs te behalen.
Je bent goed voorbereid op een job in
diverse knelpuntberoepen.
Enkele voorbeelden:
• Installateur sanitaire en
verwarmingsinstallaties
• Onderhoudstechnicus van sanitaire
installaties en centrale verwarming
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de
2&3GRAAD

LASSEN-CONSTRUCTIE (LC) (3de GRAAD)
Iets voor jou?
• Je bent geboeid door alles wat met
metaallassen en het monteren van
mechanische constructies te maken
heeft.
• Je hebt de 2de graad bso met succes
beëindigd bij voorkeur in de richting
Basismechanica.
• Je behaalde goede resultaten in de
praktische vorming voor lassen.
Onze troeven!
• Een sterk leerkrachten team begeleid je
tot vakman als lasser en monteur.
• Een leerrijke stage van 3 weken in
beide leerjaren van de derde graad bij
innovatieve bedrijven.
• Een modern uitgerust vaklokaal met de
nieuwste technologieën.
Je toekomst…
• Verder studeren in het 7de leerjaar
Fotolassen met een diploma van het
secundair onderwijs.
• Je bent goed voorbereid op een job in
diverse knelpuntberoepen.
Enkele voorbeelden:

• Lasser in constructie en
onderhoudsbedrijven
• Monteur van metaalconstructies
• Onderhoudsmedewerker
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VAKKEN

5 LC

6 LC

Godsdienst/Zedenleer
Lichamelijke Opvoeding
Project Algemene Vakken
Engels
Technisch Tekenen
Technologie
Realisaties Lassen-Constructie
Totaal

2u
2u
4u
1u
3u
3u
19u
34u

2u
2u
4u
1u
3u
3u
19u
34u

de
2&3GRAAD

BOUW (B) (2DE GRAAD) EN RUWBOUW (RB) (3DE GRAAD)
Iets voor jou?
• Je vond de lessen bouw in 2
Techniek boeiend
• Je wilt graag een praktische
opleiding Bouw volgen.
• Je vindt het een uitdaging om
in de bouwsector aan de slag
te gaan.
Onze troeven!
• Een ervaren leerkrachtenteam
dat je tijdens de opleiding in
een eigentijdse leeromgeving
ondersteunt.
• Een sterk praktische vorming  
in de bouwnijverheid.
• Een ruim en modern
uitgerust vaklokaal waar
je alle onderdelen van het
bouwproces praktisch kan
uitvoeren.
• Een polyvalente opleiding
in onder andere metselen,
bekisten, vloeren, voegen,
tegelen, klinkers leggen,
isoleren, betonstorten…
• Een stage van 3 weken
in beide leerjaren van de
derde graad bij plaatselijke
bouwondernemingen.

Je toekomst…
Je kan starten in het 7de jaar
Renovatie Bouw om je .
verder te ontwikkelen.
Je bent goed voorbereid en
opgeleid voor
knelpuntberoepen.
Enkele voorbeelden:
• Metselaar
• Voeger
• Betonstorter
• IJzervlechter
• Vloerder en tegelplaatser

VAKKEN

3B

4B

5 RB

6 RB

Godsdienst/Zedenleer
Lichamelijke Opvoeding
Project Algemene Vakken
Engels
Bouwkundig Tekenen
Technologie
Uitvoeringsleer
Realisaties Bouw
Totaal

2u
2u
5u
1u
2u
2u
/
18u
32u

2u
2u
5u
1u
2u
2u
/
18u
32u

2u
2u
4u
1u
3u
3u
2u
17u
34u

2u
2u
4u
1u
3u
3u
2u
17u
34u
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de
2&3GRAAD

HOUT (H) (2DE GRAAD) EN HOUTBEWERKING (H) (3DE GRAAD)
Iets voor jou?
• Je vond de lessen houtbewerking .
in 2 Techniek boeiend.
• Je bent voldoende nauwkeurig en je wilt
graag een praktische opleiding hout
volgen.
• Je vindt het een uitdaging om in de brede
houtverwerkende sector aan de slag te
gaan.
Onze troeven!
• Een ervaren leerkrachtenteam dat je
tijdens de opleiding ondersteunt in een
eigentijdse leeromgeving met moderne
machines.
• Een sterk praktische vorming  in
houttechnieken.
• Een polyvalente opleiding in algemene
houtbewerking en  schrijnwerkerij.
• Een leerrijke stage van 3 weken in
beide leerjaren van de derde graad bij
plaatselijke bedrijven.
• Moderne vaklokalen met moderne
(computergestuurde) machines die
industriële houtbewerking mogelijk
maken.
Je toekomst…
Een specialisatie in het 7de jaar Industriële
Houtbewerking.
Je bent goed opgeleid voor heel wat
technische knelpuntberoepen.
Enkele voorbeelden:
• Binnen- en buitenschrijnwerker
• Daktimmerman
• Meubelmaker
• Trappenmaker
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VAKKEN

3H

4H

5H

6H

Godsdienst/Zedenleer
Lichamelijke Opvoeding
Project Algemene Vakken
Engels
Technisch tekenen
Technologie
Materialenleer
Realisaties Houtbewerking
Totaal

2u
2u
5u
1u
3u
3u
/
16u
32u

2u
2u
5u
1u
3u
3u
/
16u
32u

2u
2u
4u
1u
3u
4u
1u
17u
34u

2u
2u
4u
1u
3u
4u
1u
17u
34u

7DE SPECIALISATIEJAREN

(3de JAAR VAN DE 3de GRAAD BSO)
VOLTIJDS ONDERWIJS

ASO

TSO

THEORETISCH

7
6
5

PRAKTISCH-THEORETISCH

PRAKTISCH
Autoelektriciteit

de

Auto duaal

jaar

de

jaar

de

4
3

BSO

THEORETISCH-PRAKTISCH

jaar

de

jaar

de

jaar

Verwarmingsinstallaties

Industriële
wetenschappen

Lichamelijke
opvoeding
en sport

Elektromechanica

ICT

Elektrische
installatietechnieken

Mechanische
vormgevingstechnieken

Bouwtechnieken

Auto

Centrale
verwarming
en sanitaire
installaties

Lassenconstructie

Ruwbouw

Houtbewerking

Sportwetenschappen

Industriële
wetenschappen

Lichamelijke
opvoeding
en sport

Elektromechanica

ICT

Elektrische
installatietechnieken

Mechanische
vormgevingstechnieken

Bouwtechnieken

Auto

Centrale
verwarming
en sanitaire
installaties

Lassenconstructie

Ruwbouw

Houtbewerking

Sportwetenschappen

Industriële
wetenschappen

Lichamelijke
opvoeding
en sport

Elektromechanica

Elektrotechnieken

Mechanische
technieken

Bouwtechnieken

Basismechanica

Bouw

Hout

Sportwetenschappen

Industriële
wetenschappen

Lichamelijke
opvoeding
en sport

Elektromechanica

Elektrotechnieken

Mechanische
technieken

Bouwtechnieken

Basismechanica

Bouw

Hout

1

Latijn

jaar

ste

jaar

Industriële
houtbewerking

Sportwetenschappen

B-STROOM

THEORETISCH

2

Renovatie
bouw

Hout duaal

A-STROOM
A-STROOM

de

Fotolassen

Latijn

THEORETISCH-PRAKTISCH

STEMWetenschappenIW

STEMWetenschappen

Moderne
talen en
wetenschappen

SportWetenschappen

(alg./voetbal)

STEMWetenschappenIW

STEMWetenschappen

Moderne
talen en
wetenschappen

SportWetenschappen
(alg./voetbal)

PRAKTISCH

STEMSTEMSport
Maatschappij
Technieken- Technieken(alg./voetbal) en welzijn
ME
BH

Oriëntering

Niveaus

STEMtechnieken

Sport
Maatschappij
(alg./voetbal) en welzijn

Techniek

Oriëntering

Interessegebieden

THEORETISCH
THEORETISCH-PRAKTISCH
PRAKTISCH-THEORETISCH

TechniekBH

TechniekM

Techniek

Onderwijshervorming

Sport

Auto

Wetenschappen
Mechanica

Bouw
Hout

Elektriciteit

Centrale verwarming

In 2020-2021 start de onderwijshervorming in het
tweede jaar secundair onderwijs. Deze
hervorming zal jaarlijks opschuiven.

ICT

PRAKTISCH
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56

de
2&3GRAAD

AUTO-ELEKTRICITEIT (AE)
Iets voor jou?
• Je hebt de motivatie om je verder te
specialiseren in het domein auto.
• Je wilt meer weten over  de afstelling
van auto-onderdelen, elektrische
systemen en airco.
• Je bent afgestudeerd in het 6de jaar bso
Auto en je behaalde er goede resultaten.

VAKKEN

7 AE

Godsdienst/Zedenleer
Lichamelijke Opvoeding
Project Algemene Vakken
Wiskunde
Engels
Auto-elektronica
Schema-analyse
Technologie
Toegepaste hydropneumatica
Stages (2dagen/week)
Totaal

2u
2u
4u
2u
2u
2u
1u
1u
2u
14u
32u

Onze troeven!
• Een sterk leerkrachtenteam begeleidt je
tot een vakbekwame automecanicien.
• Je leert omgaan met moderne
leermiddelen en systemen van auto’s om
snelle diagnoses uit te voeren.
• Met de bijhorende algemeen vormende
vakken kan je een diploma secundair
onderwijs behalen.
• Een leerrijke stage van twee dagen per
week.

Je toekomst…
Je bent goed opgeleid voor heel wat
technische knelpuntberoepen en overige
functies.
Enkele voorbeelden:
• Technicus in de autosector
• Medewerker in de technische dienst bij
politie, leger en overheidsdiensten
• Praktijkleraar
• Zelfstandig garagist
• Verkoper auto-onderdelen
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de
2&3GRAAD
VERWARMINGSINSTALLATIES (VI)
Iets voor jou?
• Je hebt de motivatie om je verder
te specialiseren in de richting
Verwarmingsinstallaties.
• Je bent afgestudeerd in het 6de jaar
bso Centrale Verwarming en Sanitaire
Installaties en je behaalde er goede
resultaten.
• Je wilt meer weten over huishoudelijke
verwarmingsinstallaties, duurzaam
energieverbruik en ventilatie- en
verluchtingstechnieken.
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VAKKEN

7 VI

Godsdienst/Zedenleer
Engels
Lichamelijke Opvoeding
Project Algemene Vakken
Wiskunde
Centrale Verwarming: Technologie
Technisch Tekenen
Installatietechnieken
Realisaties Centrale Verwarming
Stage (1dag/week)
Totaal

2u
2u
2u
4u
2u
3u
2u
2u
6u
7u
32u

Onze troeven!
• Een sterk leerkrachtenteam
begeleidt je tot een vakbekwame
verwarmingsinstallateur.
• Een verdere specialisatie in verwarmings-,
airco- en verluchtingssystemen.

• Met de bijhorende algemeen vormende
vakken kan je een diploma secundair
onderwijs behalen.
• Een leerrijke stage van 1 dag per week bij
een regionaal bedrijf.
• De mogelijkheid om een bijkomend
certificaat van Brandertechnicus te
behalen.
• Een ruim en modern uitgerust labo met de
laatste energietechnologieën.

Je toekomst…
Je bent goed opgeleid voor heel wat
technische knelpuntberoepen.
Voorbeelden:
• Installateur en onderhoudstechnicus van
verwarmingsinstallaties in dienst van een
bedrijf
• Praktijkleraar Sanitair/CV in het
beroepsonderwijs
• Zelfstandig installateur

de
2&3GRAAD
FOTOLASSEN (F)

FOTOLASSEN (F)

Iets voor jou?
• Je hebt de motivatie om je verder te
specialiseren in het domein lassen.
• Je wilt meer leren over fotolassen en
constructie.
• Je bent afgestudeerd in het 6de jaar
Lassen-Constructie.
• Je behaalde goede resultaten in de
praktische vorming voor lassen.

Onze troeven!
• Een gemotiveerd leerkrachtenteam
begeleidt je tot een vakbekwame
volwassene.

VAKKEN

• Met de bijhorende algemeen vormende
vakken kan je een diploma secundair
onderwijs behalen.
• Een leerrijke stage van één dag per week
bij een regionaal bedrijf.
• Je maakt kennis met bijzondere
lasmethodes, lasonderzoek en
verscheidene uitvoeringstechnieken.
• Een ruim en modern vaklokaal.

Je toekomst…
Je bent goed opgeleid voor heel wat
technische knelpuntberoepen.
Voorbeelden:
• Fotolasser of samensteller in
constructiebedrijven
• Medewerker in een technische dienst bij politie,
leger en overheidsdiensten
• Praktijkleraar lassen in het beroepsonderwijs
• Zelfstandig metaalbewerker

7F

Godsdienst/Zedenleer
2u
Engels
2u
Lichamelijke Opvoeding
2u
Project Algemene Vakken
4u
Wiskunde
2u
Lab Lasonderzoek
3u
Uitvoeringstechnieken
2u
Realisaties Lassen-Constructie 6u
Stage (1dag/week)
7u
Totaal
32u

59

de
2&3GRAAD

RENOVATIE BOUW (RENO)
Iets voor jou?
• Je hebt de motivatie om je verder te
specialiseren in het domein bouw.
• Je bent afgestudeerd in het 6de jaar
bso Ruwbouw en je behaalde er goede
resultaten.
• Je wilt meer leren over bouw-,
afwerkings- en renovatietechnieken.
• Je wilt als ploegbaas of werfleider in een
bouwbedrijf werken.
Onze troeven!
• Een ervaren leerkrachtenteam dat je
tijdens de opleiding ondersteunt.
• Met de bijhorende algemeen vormende
vakken kan je een diploma secundair
onderwijs behalen.
• Stage van 2 dagen per week in
innovatieve bouwondernemingen, gericht
op renovatie en duurzaam wonen.
• Een ruim en modern uitgerust vaklokaal
waar je alle onderdelen van het
bouwproces praktisch kan uitvoeren.
Je toekomst…
Je bent goed opgeleid voor heel wat
technische knelpuntberoepen binnen de
bouw.
Enkele voorbeelden:
• Gespecialiseerd vakman in de bouwsector
• Zelfstandige in de bouw
• Ploegbaas en werfleider in
bouwondernemingen
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VAKKEN
Godsdienst/Zedenleer
Lichamelijke Opvoeding
Project Algemene Vakken
Wiskunde
Engels
Technische activiteiten
Bouwkundig tekenen
Stages (2dagen/week)
Totaal

7
RENO

2u
2u
4u
2u
2u
4u
2u
14u
32u

de
2&3GRAAD

INDUSTRIËLE HOUTBEWERKING (IH)
Iets voor jou?
• Je hebt de motivatie om je verder te
specialiseren in het domein hout.
• Je bent afgestudeerd in het 6de jaar bso
Houtbewerking en je behaalde er goede
resultaten.
• Je wilt meer leren over de nieuwste
houtbewerkingstechnieken.
• Je wilt graag werken met nieuwe CNCmachines en je ervaring in het tekenen
met een CAD-pakket uitbreiden.
• Je wilt graag leren via projectwerking.

VAKKEN

7 IH

Godsdienst/Zedenleer
Engels
Lichamelijke Opvoeding
Project Algemene Vakken
Wiskunde
Industriële Projecten
Stage (1dag/week)
Totaal

2u
2u
2u
4u
2u
13u
7u
32u

Onze troeven!
• Een ervaren leerkrachtenteam dat je
tijdens de opleiding ondersteunt.
• Moderne vaklokalen met moderne
(computergestuurde) machines die
industriële houtbewerking mogelijk
maken.

• Met de bijhorende algemeen vormende
vakken kan je een diploma secundair
onderwijs behalen.
• Een stage van 1 dag per week in
innovatieve ondernemingen in de sector.
Je toekomst…
Je bent goed opgeleid voor heel wat
technische knelpuntberoepen.
Voorbeelden:
• Gespecialiseerd schrijnwerker, meubelmaker
of interieurbouwer in een bedrijf
• Technicus in montageafdelingen van bedrijven
• Zelfstandig schrijnwerker
• Zelfstandig daktimmerman
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Lichamelijke Opvoeding
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Lichamelijke
Project Algemene
VakkenOpvoeding4u
Wiskunde Project Algemene Vakken
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Werkplekleren (3dagen/week)

Totaal
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Iets voor jou?
• Je hebt de motivatie om je verder te
specialiseren in het domein hout.
• Je bent afgestudeerd in het 6de jaar bso
Houtbewerking en je behaalde er goede
resultaten.
• Je bent arbeidsrijp en in staat om op een
zelfstandige manier competenties aan te
leren.
• Je leert in de opleiding Interieurbouwer je
eigen werkzaamheden voor te bereiden en
grondstoffen te verwerken.
• Je leert aan de hand van een
werkopdracht interieur- of
projectmeubilair te vervaardigen door
houtbewerkingsmachines in- en om te
stellen, onderdelen voor interieurelementen
te bewerken, te vergaren en af te monteren.
• Je leert interieurelementen te bevestigen
en aan te sluiten, zowel onderling als aan
de ruwbouw.
• Je leert interieuronderdelen af te
werken om vervolgens interieur- of
projectmeubilair voor keukens, badkamers,
winkels, horecazaken en kantoorruimten
te plaatsen en sanitaire en elektrische
toestellen te integreren.

VAKKEN
Godsdienst/Zedenleer
Lichamelijke Opvoeding
Project Algemene Vakken
Wiskunde
Engels
Werkplekleren (3dag/week)
Industriële projecten
Totaal

SCHRIJNWERKER HOUTBOUW OPERATOR CNC-GESTUURDE
DUAAL (SHBD)
HOUTBEWERKINGSMACHINES
Iets voor jou?
DUAAL (OCNCD)
• Je hebt de motivatie om je verder te
•
•
•

•
•
•

•

specialiseren in het domein hout.
Je bent afgestudeerd in het 6de jaar bso
Houtbewerking en je behaalde er goede
resultaten.
Je bent arbeidsrijp en in staat om op een
zelfstandige manier competenties aan te
leren.
Je leert in de opleiding schrijnwerker
houtbouw je eigen werkzaamheden voor
te bereiden en het verwerken van de
grondstoffen.
Je leert het in- en omstellen van
(houtbewerkings) machines.
Je leert het bewerken, vergaren en isoleren
van onderdelen voor houtbouw.
Je leert het lucht-, en waterdicht
plaatsen, bevestigen, aansluiten van de
houtbouwelementen aan de grondplaat, aan
een bestaand gebouw of aan elkaar.
Je vervult uw opleidingstraject binnen
minimaal één van deze contexten, namelijk
houtskeletbouw, paal/balkenbouw,
houtstapelbouw of houtbouw met massieve
meerlaagse houtplaten.
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Iets voor jou?
• Je hebt de motivatie om je verder te
specialiseren in het domein hout.
• Je bent afgestudeerd in het 6de jaar bso
Houtbewerking en je behaalde er goede
resultaten.
• Je bent arbeidsrijp en in staat om op een
zelfstandige manier competenties aan te
leren.
• Je leert in de opleiding CNC-gestuurde
houtbewerkingsmachines je eigen
werkzaamheden voor te bereiden.
• Je leert de CNC- gestuurde
houtbewerkingsmachine te programmeren,
aan te sturen, in- en om te stellen, te
bedienen en op te volgen.
• Je leert kwaliteitscontroles en
basisonderhoud uit te voeren, maatregelen
te nemen in geval van storingen en
afwijkingen, en grondstoffen met CNCgestuurde houtbewerkingsmachines te
bewerken tot (half )afgewerkte producten.

Onze troeven!
• We maken de brug tussen het bedrijfsleven en het onderwijs.
• Je krijgt de kans om de stiel te leren op de werkvloer van een
erkende werkleerplek waardoor je beter klaar bent voor de
arbeidsmarkt.
• Een ervaren en erkende mentor staat in voor de opleiding en
begeleiding op de werkleerplek met ondersteuning van een
trajectbegeleider van onze school voor een goed verloop van het
leerproces.
• Je krijgt een leervergoeding tijdens de opleiding in school en op de
werkleerplek.
• Door de langdurige opleiding van een volledig schooljaar kan je een
project in een bedrijf van A tot Z doormaken en voltooien.
• Je kan een diploma hoger secundair onderwijs behalen.
Meer informatie
• https://www.woodwize.be/nl/page-wide.asp?pageid=270
• https://www.syntravlaanderen.be/duaal-leren
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LEREN &
WERKEN

LEREN & WERKEN

Voor jongeren vanaf 15,16 of 18 jaar(*) biedt Provil - Leren en werken in de volgende sectoren opleidingen aan, gecombineerd met een
tewerkstellingscomponent of een sportcomponent. Dit betekent dat je 2 dagen naar school komt en 3 dagen gaat werken of sporten
(wielrennen, motorcross of voetbal).
* VOOR MEER INFO ZIE ONZE APARTE INFOMAP OF WEBSITE WWW.PROVIL.BE/DBSO

Schoonheidszorgen
Kapper
haarverzorging duaal

Voeding - horeca
Keukenmedewerker
Grootkeuken en catering duaal

Bouw
Metselaar
Voeger
Werfbediener
Ruwbouw duaal

Onderhoud
Polyvalent onderhoudswerker gebouwen
Metaal
Lasser MIG/MAG
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LEREN &
WERKEN

Distributie
Magazijnmedewerker
logistiek duaal

Personenzorg
Logistiek helper in de zorginstellingen

Sport en vrije tijd
Onderhoudswerker sportinfrastructuur
en -materiaal (voetbal)
Sportbegeleider
animator in de evenementensector

Transport
Bromfietsmecanicien
Motorfietsmecanicien (motorcross)
Fietsmecanicien (wielrennen)
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Oriëntering

Interessegebieden

THEORETISCH
THEORETISCH-PRAKTISCH
PRAKTISCH-THEORETISCH
PRAKTISCH
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Industriële
houtbewerking

Sportwetenschappen

THEORETISCH
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Centrale verwarming

ICT

TechniekBH

Onderwijshervorming

In 2020-2021 start de onderwijshervorming in het
tweede jaar secundair onderwijs. Deze
hervorming zal jaarlijks opschuiven.

CAMPUS PROVIL WERKT SAMEN MET

Campus Lommel
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= STEM Stem staat voor Science - Technology - Engeneering - Mathematics
en bundelt een waaier aan technolgische en exacte wetenschappen.
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BEREIKBAARHEID MET HET OPENBAAR VERVOER
Leerlingen van Hamont, Achel, Neerpelt, Overpelt en Lommel-Barrier
nemen lijn 84 (Hamont - Geel)
en stappen af bij de halte aan de school (Duinenstraat),
dit is de halte Lommel Provil.

Lommel Vreyshorring

Leerlingen van Lommel-Kolonie nemen lijn 307
(Kolonie - Provil; bediening scholen Lommel)
en stappen af bij de halte aan de school, halte Lommel Provil.
Leerlingen van Mol en Balen nemen lijn 84 (Geel - Hamont)
en stappen af bij de halte aan de school, halte Lommel Provil.
Leerlingen van Leopoldsburg, Balen en Kerkhoven
nemen lijn 58 (Beringen - Lommel)
en stappen af bij de halte Lommel Kliniek (wandelafstand ca. 7’).

Lommel Autoweg

Lommel Provil

Leerlingen van Houthalen, Hechtel en Eksel
nemen lijn 180 (snelbus Hasselt - Lommel)
en stappen af bij de halte Lommel Autoweg (wandelafstand ca. 7’).
Lijn 712 (belbus) heeft een halte in de Duinenstraat.

Lommel Kliniek

Met de trein Hamont – Neerpelt – Lommel - Mol
is onze school ook bereikbaar (wandelafstand ca. 12’).

Lommel Station
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