INFOBROCHURE 2021-2022

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.

STUDIEAANBOD

PROVIL

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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Onderwijshervorming

In 2020-2021 start de onderwijshervorming in het
tweede jaar secundair onderwijs. Deze
hervorming zal jaarlijks opschuiven.
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ASO EN TSO IN DE 2de EN 3de GRAAD 2&3GRAAD
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In 2020-2021 start de onderwijshervorming in het
tweede jaar secundair onderwijs. Deze
hervorming zal jaarlijks opschuiven.

ICT

PRAKTISCH
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PROTOTYPING
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DIFFERENTIATIE
ACTIVITEITEN

ASO-TSO NIVEAU 1, THEORETISCH
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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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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..

34

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
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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
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Totaal
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34u
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/
1u
1u
34u
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TSO NIVEAU 2 ,THEORETISCH - PRAKTISCH
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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
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1u
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3u
3u
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/
1u
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2u
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3u
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/
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2u
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/
1u
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/
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1u
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1u
1u
32u

2u
3u
2u
1u
1u
1u
1u
32u
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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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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
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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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DUAAL LEREN
DUAAL LEREN
Algemene
Algemene informatie
informatie

2&3GRAAD

POLYVALENT MECANICIEN
(PMD)DUAAL
POLYVALENTDUAAL
MECANICIEN
(PMD)

Iets voor jou?
Iets voor jou?
• Je hebt de motivatie om je verder te specialiseren in h
Leren in een reële werkomgeving, de echte praktijk iets voor jou?
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domein auto.
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de
2&3GRAAD
INTEREURBOUWER DUAAL
(INTBD)

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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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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