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DAKWERKEN – 7DE SPECIALISATIEJAAR
7DE JAAR
Engels

2

Godsdienst

2

Lichamelijke opvoeding

2

Project Algemene Vakken

6

Realisaties Dakwerken
Technisch vak
Praktijk

7
13

Stage

4w

TOTAAL

32

WOORDVERKLARING
Project Algemene Vakken: Vakken die vroeger apart gegeven
werden, zoals wiskunde, talen, geschiedenis en aardrijkskunde worden
nu als één vak gegeven.

RICHTING
In het 7de specialisatiejaar Dakwerken worden de vaardigheden en kennis bijgebracht
om een gebouw van een bijpassend dak te
voorzien. Deze opleiding is heel praktisch opgevat. In samenwerking met bedrijven leer
je de juiste technieken en materialen gebruiken. Onder het motto “al doende leert men”,
kom je via stage en bedrijfsopleidingen in
contact met de werkvloer.

INDUSTRIËLE ELEKTRICITEIT – 7DE SPECIALISATIEJAAR
7DE JAAR
Engels

2

Godsdienst

2

Lichamelijke opvoeding

2

JE PROFIEL

Project Algemene Vakken

6

Het werken op hoogte is voor jou geen probleem. Je houdt ervan om in de openlucht
te werken. Je bent een teamspeler en denkt
steeds aan de veiligheid zowel van anderen
als van jezelf. Alhoewel de opleiding geen
voorkennis vereist, is kennis van bouw en
hout een pluspunt.

Realisaties Industriële
Elektriciteit
Technisch vak
Praktijk

8
12

Stage

4w

TOTAAL

32

STUDIERICHTING
AANGEBODEN IN
Campus Beringen

In het 7de specialisatiejaar Industriële elektriciteit verdiep je je verder in de industriële
installaties. Ook de verschillende onderdelen
van een hedendaags geautomatiseerd proces komen uitgebreid aan bod. Via de stage
maak je kennis met de bedrijfscultuur.

JE PROFIEL

JE TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
Met je diploma van het 7de specialisatiejaar
Dakwerken kan je terecht bij ﬁrma’s die daken en dakbedekkingen maken, herstellen
en/of renoveren.

RICHTING

Je komt uit een richting elektriciteit en je
wil je verder specialiseren in industriële installaties. Je werkt graag met de computer.
Je houdt ervan om technische gegevens op
te zoeken en deze te verwerken. Zelfstandig
werken is voor jou geen probleem.

JE TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
WOORDVERKLARING
Project Algemene Vakken: Vakken die vroeger apart gegeven
werden, zoals wiskunde, talen, geschiedenis en aardrijkskunde worden
nu als één vak gegeven.

Op de arbeidsmarkt zijn volgende beroepsactiviteiten aangewezen: industrieel elektrotechnisch installateur, installatie- en onderhoudstechnicus, elektrische bordenbouwer
en magazijnier in een elektrogroothandel.

STUDIERICHTING
AANGEBODEN IN
Campus Beringen
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