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DOORSTROMING
HOGER ONDERWIJS

ECONOMIE
TWEEDE GRAAD

MAATSCHAPPIJ
TWEEDE GRAAD

• Economie

DOORSTROMING
& ARBEIDSMARKT

• Office & Retail
Assistant

(p. 4 & 5)

• Ondernemen & IT (p. 7)

• Humane Wetenschappen

ARBEIDSMARKT*

(p. 26)

• Haarzorg

(p. 8)

• Sociale en Technische
Wetenschappen (p. 9)

• Bio-Esthetiek
(p. 20)

(p. 28)

• Verzorging Voeding (p. 29)
• Basismechanica

• Bouwwetenschappen (p. 11)
• Elektromechanica (p. 12)

STEM
TWEEDE GRAAD

• Industriële Wetenschappen (p. 14)
• Wetenschappen

(p. 15)

• Techniek-Wetenschappen (p. 16)

• Elektrotechnieken
(p. 22)

• Houttechnieken
(p. 23)

• Mechanische
Technieken (p. 25)

(p. 30)

• Bouw
(p. 32)

• Elektrische
Installaties
(p. 33)

• Hout
(p. 34)

TALEN
TWEEDE GRAAD

VERVOLGOPLEIDING

• Latijn

(p. 18 & 19)

ACADEMISCHE BACHELOR EN/OF
PROFESSIONELE BACHELOR

PROFESSIONELE BACHELOR,
GRADUAATSOPLEIDING OF
ARBEIDSMARKT

GRADUAATSOPLEIDING
OF ARBEIDSMARKT

* De opleidingen van het Centrum Leren en Werken zijn terug te vinden vanaf pagina 36.
** De opleidingen van Opledingsvorm 4 zijn terug te vinden vanaf pagina 46.
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// DOORSTROMING HOGER ONDERWIJS

ECONOMIE MET 4 UUR WISKUNDE
3DE JAAR

4DE JAAR

Aardrijkskunde

1

1

Biologie

1

1

Boekhouden

1

1

Chemie

1

1

Duits

0

1

Economie

4

4

Engels

3

2

Frans

4

4

Fysica

1

1

Geschiedenis

2

2

Godsdienst

2

2

Informatica

1

1

Leren leren en
onderzoekscompetenties
(campus Lummen)

0

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

Muzikale opvoeding
(campus Beringen)

0

1

Nederlands

4

4

Plastische opvoeding

1

0

Wiskunde

4

4

TOTAAL

32

32

RICHTING

Deze studierichting laat je kennismaken
met de boeiende wereld van de economie.
Daarnaast biedt ze je een brede algemene
vorming. Bedrijfsbeheer en ondernemen
staan centraal. We bestuderen eveneens
macro-economische begrippen zoals groei,
welvaart enz.
In deze richting economie krijg je vier uur
wiskunde. Het onderscheid tussen 4 en 5
uur wiskunde ligt vooral in de moeilijkheidsgraad van de aangeboden problemen en oefeningen.

JE PROFIEL

Je hebt belangstelling voor economische en
maatschappelijke problemen. Je hebt aanleg
voor het structureren en verwerken van informatie en je kan helder, logisch en kritisch
nadenken. Aanleg voor moderne talen is ook
belangrijk. Je bent gemotiveerd om dagelijks
de leerstof thuis te verwerken.

JE TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN

Logischerwijze ga je verder in de derde
graad Economie-Moderne talen. Ook andere
richtingen in de derde graad met minder uren
wiskunde zijn in theorie mogelijk. Studierichtingen met economie zijn de ideale voorbereiding op economisch hoger onderwijs, zoals Handelswetenschappen, Bedrijfsbeheer,
e.a. Uiteraard blijven vele opties open.

STUDIERICHTING
AANGEBODEN OP
Campus Beringen
Campus Lummen
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ECONOMIE MET 5 UUR WISKUNDE
3DE JAAR

4DE JAAR

Aardrijkskunde

1

1

Biologie

1

1

Chemie

1

1

Duits

0

1

Economie

4

4

Engels

3

2

Frans

4

4

Fysica

1

1

Geschiedenis

2

2

Godsdienst

2

2

Informatica

1

1

Leren leren en
onderzoekscompetenties
(campus Lummen)

0

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

Muzikale opvoeding
(campus Beringen)

0

1

Nederlands

4

4

Plastische opvoeding

1

0

Wiskunde

5

5

TOTAAL

32

32

RICHTING

Deze studierichting laat je kennismaken met
de boeiende wereld van de economie. Bedrijfsbeheer en ondernemen staan centraal.
Daarnaast bestuderen we macro-economische begrippen zoals groei, welvaart enz.
Je krijgt ook een stevig pakket wiskunde.
Daarnaast biedt ze je een brede algemene
vorming.

JE PROFIEL

Je brengt belangstelling op voor economische en maatschappelijke problemen. Je
hebt aanleg voor het structureren en verwerken van informatie en je kan helder, logisch
en kritisch nadenken. Aanleg en interesse
voor moderne talen zijn ook belangrijk. Je
hebt een stevige basis voor wiskunde: je
scoort in de middenschool goed voor verdieping wiskunde. Je bent gemotiveerd om
dagelijks de leerstof thuis te verwerken.

JE TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN

Logischerwijze ga je verder in de derde graad
Economie-Wiskunde. Ook andere richtingen
met een sterk pakket wiskunde in de derde
graad kunnen. Deze studierichtingen zijn de
ideale voorbereiding op economisch hoger
onderwijs, zoals Handelsingenieur, Toegepaste economische wetenschappen e.a.
Uiteraard blijven ook hier vele opties open.

STUDIERICHTING
AANGEBODEN OP
Campus Beringen
Campus Lummen
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ONDERNEMEN & IT (= HANDEL)
3DE JAAR

4DE JAAR

Aardrijkskunde

1

1

Engels

2

2

Frans

4

4

Geschiedenis

1

1

Godsdienst

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Natuurwetenschappen

2

2

Nederlands

4

4

Wiskunde

4

4

Bedrijfseconomie

6

6

CAMPUS BERINGEN
Duits

1

1

Informatica

3

3

CAMPUS LUMMEN
Informatica

4

4

TOTAAL

32

32

WOORDVERKLARING
Bedrijseconomie: Een bedrijf leiden met inkomsten en uitgaven en
volgens de voorgeschreven wettelijke regels.

RICHTING

In deze richting leer je o.a. boekhouding en
verkoop- en overlegtechnieken. Je past informatica toe in een kantooromgeving. Je
scherpt je vaardigheden aan in de talen van
onze buurlanden. Je maakt kennis met allerlei communicatiemiddelen die je later in je
job kan gebruiken.

JE PROFIEL

Je houdt van orde en je werkt graag met
gegevens, teksten en cijfers. Je kan verantwoordelijkheid nemen en opdrachten stipt
uitvoeren. Je bent goed in talen en je wil
graag meer weten over bedrijfsadministratie. Als je voor het handelsonderwijs kiest,
moet je gemotiveerd zijn om dagelijks te leren en te studeren.

JE TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN

In de derde graad kan je kiezen voor het verderzetten van je studies in Marketing en Ondernemen (campus Lummen en campus Beringen) of voor Accountancy en IT (campus
Beringen). Daarna kan je verder studeren in
een specialisatiejaar voor je je op de arbeidsmarkt aanbiedt. Je kan ook naar het hoger
onderwijs in het studiegebied Economie.
Daarnaast blijven ook andere mogelijkheden
open. Marketing & Ondernemen en Accountancy & IT zijn immers doorstromingsrichtingen.

STUDIERICHTING
AANGEBODEN OP
Campus Beringen
Campus Lummen
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// DOORSTROMING HOGER ONDERWIJS

HUMANE WETENSCHAPPEN
3DE JAAR

4DE JAAR

Aardrijkskunde

1

1

Biologie

1

1

Chemie

1

1

Cultuurwetenschappen

2

2

Duits

0

1

Engels

3

2

Frans

4

4

Fysica

1

1

Gedragswetenschappen

3

3

Geschiedenis

2

2

Godsdienst

2

2

Informatica

1

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

Muzikale opvoeding

0

1

Nederlands

4

4

Plastische opvoeding

1

0

Wiskunde

4

4

TOTAAL

32

32

RICHTING

In deze studierichting bestudeer je het menselijk handelen. In gedragswetenschappen
staan de mens als individu en het samenleven van mensen in de maatschappij centraal.
Dit bekijken we vanuit verschillende invalshoeken: de psychologie, de sociologie en
de antropologie. In cultuurwetenschappen
bestudeer je cultuur in de ruime zin van het
woord: je maakt onder meer kennis met economie, recht, filosofie, media en kunst.

JE PROFIEL

Je hebt een uitgesproken interesse voor cultuur, media, het menselijk handelen en de
samenleving. Je scoort goed voor moderne
talen. Teamwork ligt je wel.
Je hebt aanleg voor het structureren en
verwerken van informatie en je kan helder,
logisch en kritisch nadenken. Je bent gemotiveerd om dagelijks de leerstof thuis te
verwerken.

JE TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN

De richting leidt in de eerste plaats naar de
derde graad Humane wetenschappen. Dit
is een prima voorbereiding op sociaal hoger
onderwijs, met richtingen als Psychologie,
Sociologie, Communicatiewetenschappen,
Maatschappelijk werk enz. Maar daarnaast
blijven ook hier vele andere opties open.

SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN
Aardrijkskunde

3DE JAAR

4DE JAAR

1

1

Chemie
Engels

12

1
2

Engels
Frans

23

2
3

Frans
Geschiedenis

31

3
1

Fysica
Godsdienst

12

1
2

Geschiedenis
Lichamelijke opvoeding

12

1
2

Godsdienst
Integrale opdrachten

26

2
6

Lichamelijke
opvoeding
Natuurwetenschappen
(inclusief labo)
Nederlands
Nederlands
Wiskunde
Wiskunde
Engineering
CAMPUS BERINGEN
Toegepaste wetenschappen
elektriciteit
Informatica

24

2
4

4
4
5
3
4

4
4
5
3
4

3
1

3
1

Toegepaste
wetenschappen
Sociale Wetenschappen
mechanica
CAMPUS LUMMEN
TOTAAL
Sociale Wetenschappen

33

3

32
4

32
4

TOTAAL

32

32

STUDIERICHTING
AANGEBODEN OP
Campus Beringen

WOORDVERKLARING
Sociale Wetenschappen: De wetenschappen die de mens in zijn
sociale omgeving bestuderen.

RICHTING

In deze studierichting leer je hoe mens,
voeding en milieu samengaan en elkaar
beïnvloeden. Je bestudeert ook wat jouw

rol daarin is. De integrale opdrachten zorgen
voor een verbinding tussen natuurwetenschappen, sociale wetenschappen en de
verschillende vormen van expressie. In deze
opdrachten vormen wetenschappen de basis en ontwikkel je een aantal vaardigheden
rond onderzoek, organisatie en presentatie.

JE PROFIEL

Je hebt een grote interesse in mensen in de
brede betekenis van het woord, de mens
in zijn geheel. Je kan je makkelijk inleven
in situaties en gevoelens van anderen. Niet
alleen sociale wetenschappen, maar ook natuurwetenschappen interesseren je, net zoals een brede algemene vorming. Daarnaast
ben je creatief en schrikt het zelfstandig werken, zowel in groep als individueel, je niet af.

JE TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN

In de derde graad kan je verder in dezelfde
richting. Nadien kan je verder studeren in
het hoger onderwijs binnen de studiegebieden Biotechniek, Gezondheidszorg , Verpleegkunde, Opvoedings- en vormingswerk.
Daarnaast kan je ook kiezen voor een Se-nse (7de specialisatiejaar).

STUDIERICHTING
AANGEBODEN OP
Campus Beringen
Campus Lummen

Natuurwetenschappen: De wetenschappen die natuurverschijnselen
bestuderen.
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// DOORSTROMING HOGER ONDERWIJS

BOUWWETENSCHAPPEN
3DE JAAR

4DE JAAR

Aardrijkskunde

1

1

Engels

2

2

Frans

2

2

Geschiedenis

1

1

Godsdienst

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Nederlands

4

4

Toegepaste chemie

1

1

Toegepaste fysica

1

1

Wiskunde

5

5

Bouwwetenschappen

7

7

Studie praktische uitvoering

2

2

Toegepaste wetenschappen
elektriciteit & mechanica

2

2

TOTAAL

32

32

WOORDVERKLARING
Utiliteitsbouw: alle bouwwerken die geen woonbestemming hebben
(bv. scholen, fabrieken, …)

RICHTING

Bouwwetenschappen is een theo
retische
richting voor jongeren met een ruime interesse voor het bestuderen, ontwerpen en
realiseren van bouwconstructies. Daarom
wordt er veel aandacht geschonken aan
wiskunde, technologie en materialenkennis.
Je verwerft inzicht in bouw- en houtconstructies. Hierbij leer je probleemoplossend
denken, oplossingen uitwerken en deze
evalueren. Dit gebeurt hoofdzakelijk in een
labo – omgeving. In de tweede graad komt
hoofdzakelijk de eengezinswoning aan bod.

JE PROFIEL

Je bent geboeid in wiskunde, kan logisch
nadenken en beschikt over ruimtelijk - technisch inzicht. Je bent een gemotiveerde student die vlot overweg kan met theoretische
vakken en computers.

JE TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN

In de derde graad volg je best Bouwwetenschappen. Hier specialiseer je je verder in
de constructie van een eengezinswoning en
maak je kennis met utiliteitsbouw. Ook voer
je verder onderzoek uit omtrent de reeds
gebruikte technieken in deze sector. Na het
succesvol beëindigen van deze studierichting kan je verder studeren als professionele
bachelor binnen de bouw- en houtsector (bv.
landmeter, tuinarchitectuur, …). Ook een
academische opleiding (bv. architectuur, ingenieur bouwkunde, …) behoort tot de mogelijkheden.

STUDIERICHTING
AANGEBODEN OP
Campus Beringen
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// DOORSTROMING HOGER ONDERWIJS

ELEKTROMECHANICA
3DE JAAR

4DE JAAR

Aardrijkskunde

1

1

Engels

2

2

Frans

2

2

Geschiedenis

1

1

Godsdienst

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Nederlands

4

4

Toegepaste chemie

1

1

Toegepaste Fysica

1

1

Wiskunde

4

4

Elektrische schakeltechnieken

3

3

Elektriciteit

3

3

Mechanica

2

2

EM-processen

4

4

TOTAAL

32

32

WOORDVERKLARING
Elektromechanisch proces: Elektrische & mechanische onderdelen
die samen een machine vormen.
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RICHTING

Elektromechanica is een theoretische richting met de nadruk op elektriciteit en mechanica. Je krijgt een degelijke algemene
vorming en een sterke technisch-theoretische vorming. In de vakken mechanica en
elektriciteit wordt van een experiment vertrokken om daaruit de theorie af te leiden.
In de vakken elektrische schakeltechnieken
en elektromechanische processen wordt de
technische kennis aan de hand van een project aangeleerd.

JE PROFIEL

Je bent goed in wiskunde, kan logisch nadenken en bent geboeid door techniek. Je
werkt graag met de computer en bent liever
bezig met theorie dan met handvaardigheid.
Je bent gemotiveerd en je hebt een flinke
studie-inzet.

JE TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN

In de derde graad volg je best Elektromechanica. Deze richting bereidt je voor op een professionele bachelor. Als je na je secundaire
studies liever onmiddellijk wil gaan werken,
kan je in de derde graad ook Elektrotechnieken of Mechanische technieken volgen.

STUDIERICHTING
AANGEBODEN OP
Campus Beringen
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// DOORSTROMING HOGER ONDERWIJS

INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN
3DE JAAR

4DE JAAR

Aardrijkskunde

1

1

Chemie

1

1

Engels

2

2

Frans

3

3

Fysica

1

1

Geschiedenis

1

1

Godsdienst

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Nederlands

4

4

Wiskunde

5

5

Engineering

4

4

Toegepaste wetenschappen
elektriciteit

3

3

Toegepaste wetenschappen
mechanica

3

3

TOTAAL

32

32

WOORDVERKLARING
Elektronica: Kleine onderdelen die één of meerdere elektrische
handelingen automatisch laten gebeuren.

RICHTING

Industriële Wetenschappen is een richting
met het accent op wiskunde, wetenschappen en technologie. Je krijgt een degelijke
algemene vorming met een sterk pakket
wiskunde en wetenschappen. De vakken
mechanica, elektriciteit, elektronica en ICT
staan centraal. Traditionele praktijkvakken
komen in deze richting niet aan bod. Er zijn
wel labo-experimenten en je maakt technische ontwerpen.

JE PROFIEL

Je hebt een goed wiskundig inzicht en belangstelling voor wetenschappen en techniek. Je onderzoekt graag verbanden tussen
de verschillende wetenschappen en concrete technische toepassingen. Je bent gemotiveerd, hebt een groot doorzettingsvermogen en een flinke studie-inzet.

JE TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN

In de derde graad kan je kiezen voor Industriële Wetenschappen. Deze richting bereidt
je voor op een academische bachelor. Ofwel
kies je in de derde graad voor Elektromechanica. Deze richting is een ideale voorbereiding op een professionele bachelor.

STUDIERICHTING
AANGEBODEN OP
Campus Beringen

WETENSCHAPPEN
Aardrijkskunde

3DE JAAR

4DE JAAR

1

1

Biologie

2

2

Chemie

2

2

Duits

0

1

Engels

3

2

Frans

4

4

Fysica

2

2

Geschiedenis

2

2

Godsdienst

2

2

Informatica

1

1

Leren leren en
onderzoekscompetenties
(campus Lummen)

0

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

Muzikale opvoeding (campus
Beringen)

0

1

Nederlands

4

4

Plastische opvoeding

1

0

Wiskunde

5

5

Zelfstandig
wetenschappelijk werk

1

1

TOTAAL

32

32

RICHTING

In alle richtingen krijg je positieve wetenschappen: biologie, chemie en fysica. Maar
in de richting Wetenschappen krijg je voor
deze vakken meer uren. Die worden ingevuld met laboratorium, proeven, veldwerk,
ICT-toepassingen en onderzoeksvaardigheden. De leerstof wordt voor wetenschappen
dus meer uitgediept dan in andere richtingen.

JE PROFIEL

Je hebt een uitgesproken interesse voor
positieve wetenschappen en wiskunde. Je
scoort goed voor verdieping wiskunde. Je
hebt aanleg voor het structureren en verwerken van informatie en je kan helder, logisch
en kritisch nadenken. Je bent gemotiveerd
om dagelijks de leerstof thuis te verwerken.

JE TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN

Je kan naar eender welke studierichting in
de derde graad met uitzondering van Latijn.
Het logische vervolg in de derde graad is
Wetenschappen-Wiskunde. Hier heb je nog
meerdere keuzemogelijkheden: extra wiskunde, Duits of economie/recht. Dit is een
prima voorbereiding op hoger onderwijs in
positieve wetenschappen, maar vele andere
opties blijven open.

STUDIERICHTING
AANGEBODEN OP
Campus Beringen
Campus Lummen

14 • STUDIEKEUZEBROCHURE • SPECTRUMCOLLEGE

STUDIEKEUZEBROCHURE • SPECTRUMCOLLEGE •

15

TECHNIEK – WETENSCHAPPEN
3DE JAAR

4DE JAAR

Aardrijkskunde

1

1

Biologie/Labo
Engels

2

2

Chemie/Labo
Frans

4
2

4
2

Engels
Geschiedenis

2
1

2
1

Frans
Godsdienst

3
2

3
2

Fysica/Labo opvoeding
Lichamelijke

4
2

4
2

Geschiedenis
Natuurwetenschappen

1

1

Godsdienst
Nederlands

42

2
4

Informatica
Wiskunde

31

1
3

Lichamelijketechnisch
opvoeding
Mechanica
vak

82

2
8

Nederlandsmechanica
Realisaties

64

4
6

Wetenschappelijk tekenen
TOTAAL

1
32

1
32

Wiskunde

5

5

TOTAAL

32

32

WOORDVERKLARING
Processturing: Een reeks van handelingen zelfstandig laten lopen
d.m.v. elektronische sturingen.

RICHTING

Met Techniek - Wetenschappen kies je voor
een sterke theoretische en technische opleiding. Je krijgt immers 10 lesuren wetenschappelijke vakken: biologie, chemie en
fysica. De helft hiervan breng je door in het
labo, waar je kennismaakt met de praktijk.
Vergeet ook niet dat er een stevig pakket
wiskunde is.

JE PROFIEL

Wetenschappen is echt jouw ding en wiskunde spreekt je aan. Je vindt het fijn om via
waarnemingen en proeven natuurwetten te
ontdekken. Nauwkeurig werken met allerlei
toestellen en stoffen in het labo lijkt je wel
interessant. Je bent bereid om dagelijks theorie te verwerken.

JE TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN

De logische voortzetting in de derde graad
is Techniek - Wetenschappen. Zo wil je je
vooral voorbereiden op een opleiding in het
hoger onderwijs binnen het studiegebied
Industriële wetenschappen en technologie.
Door de sterke algemene vorming zijn er ook
nog heel wat andere mogelijkheden.

STUDIERICHTING
AANGEBODEN OP
Campus Beringen

16 • STUDIEKEUZEBROCHURE • SPECTRUMCOLLEGE

STUDIEKEUZEBROCHURE • SPECTRUMCOLLEGE •

17

// DOORSTROMING HOGER ONDERWIJS

LATIJN MET 4 UUR WISKUNDE
3DE JAAR

4DE JAAR

Aardrijkskunde

1

1

Biologie

1

1

Chemie

1

1

Duits

0

1

Engels

3

2

Frans

4

4

Fysica

1

1

Geschiedenis

2

2

Godsdienst

2

2

Informatica

1

1

Latijn

5

5

Leren leren en
onderzoekscompetenties
(campus Lummen)

0

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

Muzikale opvoeding
(campus Beringen)

0

1

Nederlands

4

4

Plastische opvoeding

1

0

Wiskunde

4

4

TOTAAL

32

32

LATIJN MET 5 UUR WISKUNDE
RICHTING

In deze richting wordt een brede algemene
vorming aangevuld met het vak Latijn. Je
bouwt voort op de verworven kennis van de
eerste graad, zowel op het vlak van woordkennis als spraakkunst. Dit gebeurt zoveel
mogelijk aan de hand van oorspronkelijke
teksten zodat je ook steeds meer vertrouwd
geraakt met de Romeinse samenleving en
cultuur. In deze richting krijg je vier uur wiskunde, met in het derde jaar één uur Engels
en in het vierde jaar één uur Frans extra. Het
onderscheid tussen 4 en 5 uur wiskunde ligt
vooral in de moeilijkheidsgraad van de aangeboden problemen en oefeningen.

JE PROFIEL

Als je voor Latijn kiest, moet je het ook in
de middenschool gevolgd hebben. In deze
richting zijn talen je ding. Interesse in tekst
analyse, grammatica en antieke cultuur zijn
aangewezen. Je hebt aanleg voor het structureren en verwerken van informatie en je
kan helder, logisch en kritisch nadenken. Je
bent gemotiveerd om dagelijks de leerstof
thuis te verwerken.

JE TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN

In theorie kan je vanuit deze studierichting
overstappen naar eender welke studierichting met minder uren wiskunde. Logischerwijze ga je naar de derde graad Latijn-Moderne talen. Dit is een prima voorbereiding
op hoger onderwijs in talen en humane wetenschappen. Daarnaast blijven vele andere
opties open.

STUDIERICHTING
AANGEBODEN OP

3DE JAAR

4DE JAAR

Aardrijkskunde

1

1

Biologie

1

1

Chemie

1

1

Duits

0

1

Engels

2

2

Frans

4

3

Fysica

1

1

Geschiedenis

2

2

Godsdienst

2

2

Informatica

1

1

Latijn

5

5

Leren leren en
onderzoekscompetenties
(campus Lummen)

0

1

Muzikale opvoeding
(campus Beringen)

0

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

Nederlands

4

4

Plastische opvoeding

1

0

Wiskunde

5

5

TOTAAL

32

32

RICHTING

In deze richting wordt een brede algemene vorming aangevuld met het vak Latijn.
Je bouwt verder op de verworven kennis
van de eerste graad, zowel op het vlak van
woordkennis als spraakkunst. Dit gebeurt
zoveel mogelijk aan de hand van oorspronkelijke teksten zodat je ook steeds meer vertrouwd geraakt met de Romeinse samenleving en cultuur. Je krijgt ook een stevig
pakket wiskunde.

JE PROFIEL

Als je voor Latijn kiest, moet je het ook in
de middenschool gevolgd hebben. Je bent
geïnteresseerd in tekstanalyse, grammatica
en antieke cultuur. Je scoort in de middenschool goed voor verdieping wiskunde.
Je hebt aanleg voor het structureren en
verwerken van informatie en je kan helder,
logisch en kritisch nadenken. Je bent gemotiveerd om dagelijks de leerstof thuis te
verwerken.

JE TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN

Vanuit deze studierichting kan je naar eender
welke studierichting. Het logische vervolg
in de derde graad is Latijn-Wiskunde. Alle
studierichtingen in het hoger onderwijs zijn
mogelijk.

STUDIERICHTING
AANGEBODEN OP
Campus Beringen
Campus Lummen

Campus Lummen
Campus Beringen
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// DOORSTROMING HOGER ONDERWIJS OF ARBEIDSMARKTGERICHT

BIO-ESTHETIEK
3DE JAAR

4DE JAAR

Aardrijkskunde

1

1

Engels

2

2

Frans

3

3

Geschiedenis

1

1

Godsdienst

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Natuurwetenschappen

3

2

Nederlands

4

4

Plastische opvoeding

1

1

Wiskunde

3

3

Praktijk
schoonheidsverzorging

8

8

Stijlleer

1

1

Toegepaste anatomie

1

2

Vaktheorie

1

1

TOTAAL

33

33

WOORDVERKLARING
Stijlleer: Kennis over algemene principes, klederdracht, haardracht,
hoofddeksels, schoonheidsverzorging van personen doorheen de tijd in
functie van de studierichting.
Toegepaste anatomie: De bouw van het menselijk lichaam
(beenderen, spieren, huid) kennen in functie van de praktijklessen.

20 • STUDIEKEUZEBROCHURE • SPECTRUMCOLLEGE

RICHTING

In deze richting word je opgeleid tot schoonheidsspecialiste. Hoewel algemene vorming
erg belangrijk is, ligt de klemtoon toch op
de praktijk. Je krijgt praktijklessen gelaatsverzorging, make-up, lichaamsverzorging,
hand- en voetverzorging. Ook de basistechnieken haarzorg komen aan bod. In de
theoretisch-technische vakken (vaktheorie,
stijlleer en toegepaste anatomie) leer je de
apparaten, producten en grondstoffen kennen die je in de praktijklessen gebruikt.

JE PROFIEL

Je hebt gevoel voor schoonheid en je wil
creatief werken. Je bent handig en je wil
aandacht schenken aan het welbevinden van
klanten tijdens de behandeling. Ook je eigen
voorkomen is belangrijk.

JE TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN

Waarschijnlijk stroom je door naar de derde
graad Schoonheidsverzorging. Je kan verder
studeren in het studiegebied Gezondheidszorg, maar ook andere opties blijven open.
Studeer je liever niet verder, dan kan je
starten als zelfstandig schoonheidsspecialiste, vertegenwoordigster, grimeuse, ... Je
kan ook aan de slag in een parfumerie, een
schoonheidsinstituut of een wellness.

STUDIERICHTING
AANGEBODEN OP
Campus Beringen
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// DOORSTROMING HOGER ONDERWIJS OF ARBEIDSMARKTGERICHT

ELEKTROTECHNIEKEN
3DE JAAR

4DE JAAR

Aardrijkskunde

1

1

Engels

2

2

Frans

2

2

Geschiedenis

1

1

Godsdienst

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Natuurwetenschappen

1

1

Nederlands

4

4

Wiskunde

3

3

Elektriciteit

3

3

Installatiemethoden

5

5

Realisaties elektriciteit

6

6

TOTAAL

32

32

WOORDVERKLARING
Domotica: Door middel van elektrische schakelingen toestellen in
woning en tuin uit zichzelf laten werken.
Automatisering: toestellen uit zichtzelf laten werken.

RICHTING

In deze richting word je opgeleid tot een
elektricien die van alle markten thuis is. Het
accent ligt op het plaatsen en het ontwerpen
van elektrische installaties, zowel in woningen als in grote gebouwen. Ook domotica en
de herstelling van huishoudelijke toestellen
komen aan bod.

JE PROFIEL

Je hebt belangstelling voor alles wat met
elektriciteit te maken heeft. Je hebt interesse in elektronica en automatisering. Je bent
handig en je kan heel precies werken. Je kan
ook heel goed opdrachten bestuderen en uitvoeren volgens een concreet plan. Theorie
schrikt je niet af.

JE TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN

Het logische vervolg in de derde graad is
de richting Elektrische installatietechnieken,
eventueel aangevuld met de Se-n-Se- opleiding (7de specialisatiejaar) Industriële onderhoudstechnieken. Je kan als elektricien aan
de slag voor het ontwerpen, het aanleggen
en het onderhouden van elektrische installaties in huizen, in openbare gebouwen en
in de industrie.

STUDIERICHTING
AANGEBODEN OP
Campus Beringen

HOUTTECHNIEKEN
3DE JAAR

4DE JAAR

Aardrijkskunde

1

1

Engels

2

2

Frans

2

2

Geschiedenis

1

1

Godsdienst

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Natuurwetenschappen

1

1

Nederlands

4

4

Wiskunde

3

3

Onderzoek

4

4

Organisatie

3

3

Realisaties hout

7

7

TOTAAL

32

32

WOORDVERKLARING
Utiliteitsbouw: alle bouwwerken die geen woonbestemming hebben
(bv. scholen, fabrieken, …)

RICHTING

In deze richting leer je verschillende
houtsoorten, houten constructies en machines kennen, maar je leert ook creatief
ontwerpen. Je doet dit met de modernste
hulpmiddelen. Je maakt schetsen en tekent
technische constructies met behulp van de
computer. Je start met het maken van verbindingen en eenvoudige voorwerpen zoals
een tafeltje, werkkoffer... Ook het instellen
van computergestuurde machines komt in
de tweede graad beperkt aan bod.

JE PROFIEL

Je hebt belangstelling voor het werken met
hout, meubels en schrijnwerk. Je bent creatief, handig en je kan nauwkeurig werk verrichten.

JE TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN

In de derde graad is Houttechnieken een logisch vervolg, eventueel aangevuld met het
7de specialisatiejaar Dakwerken. Later kan je
aan de slag in een meubelbedrijf of als ontwerp(st)er, interieurbouwer, onderhouds–
man/vrouw, maker en plaatser van ramen,
deuren, trappen, dakconstructies, keukens...

STUDIERICHTING
AANGEBODEN OP
Campus Beringen
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MECHANISCHE TECHNIEKEN
3DE JAAR

4DE JAAR

Aardrijkskunde

1

1

Engels

2

2

Frans

2

2

Geschiedenis

1

1

Godsdienst

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Natuurwetenschappen

1

1

Nederlands

4

4

Wiskunde

3

3

Mechanica technisch vak

8

8

Realisaties mechanica

6

6

TOTAAL

32

32

WOORDVERKLARING
Processturing: Een reeks van handelingen zelfstandig laten lopen
d.m.v. elektronische sturingen.

RICHTING

In deze richting komen alle aspecten aan
bod, van het ontwerpen tot het produceren.
Je leert materialen kennen en kiezen. Je
maakt verschillende mechanische onderdelen en brengt ze samen tot één geheel. Daarnaast leer je installaties en machines goed te
onderhouden.

JE PROFIEL

Praktijk ligt je wat meer dan theorie. Je hebt
interesse voor mechanica, techniek en mechanische toepassingen. Je houdt ervan dingen in elkaar te steken en werkt graag met
de pc. Ook het werken met machines zie je
helemaal zitten.

JE TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN

In de derde graad volg je Mechanische vormgevingstechnieken, eventueel aangevuld
met de Se-n-se-opleiding (7de specialisatiejaar) Industriële onderhoudstechnieken. Kies
je voor Mechanische vormgevingstechnieken, dan kan je werken in een metaalverwerkend bedrijf of elders instaan voor het onderhoud, de productie of processturing.

STUDIERICHTING
AANGEBODEN OP
Campus Beringen
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// ARBEIDSMARKTGERICHT

OFFICE & RETAIL ASSISTANT
3DE JAAR

4DE JAAR

Engels

3

3

Frans

4

4

Godsdienst

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Nederlands Communicatieve
Vaardigheden

2

2

Aanvullend Nederlands

1

1

Office en retail

12

12

Project Algemene Vakken

6

6

TOTAAL

32

32

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

RICHTING

Je maakt kennis met de administratie en de retail
(verkoop). Je leert ondersteunende secretariële en
boekhoudkundige taken uitvoeren, de goederen in
een winkel in ontvangst nemen en verkoopklaar maken, verkopen en service verlenen. Je leert dit op
een zeer praktijkgerichte manier in een kantoor- en
winkelklas. Je leert er telefoneren, post en mails
behandelen, tienvingerblind typen, handelsdocumenten verwerken en klasseren, facturen verwerken in de boekhouding. Daarnaast leer je goederen
verkoopklaar maken voor de winkel, klanten onthalen en informeren, eenvoudige inpaktechnieken, ...
Vlot met de computer werken (tekstverwerking,
rekenblad, databank, …) is ook belangrijk. Je leert
de basisvaardigheden voor een vlotte kantoorcommunicatie in het Nederlands, Frans en Engels.

JE PROFIEL

Je vindt nauwkeurigheid, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, klantgerichtheid en sociale vaardigheden belangrijk. Je werkt graag met de computer en
je vindt talen studeren leuk. In de toekomst zie je
een job op een modern kantoor wel zitten.

JE TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN

In de derde graad werken we verder met de module
logistiek. Je loopt stage in een bedrijf of instelling
en winkel. Zo verwerf je de nodige praktijkervaring.
Nadien kan je aan het werk als bediende, in de administratie, verkoper of verkoopster, telefonist(e), receptionist(e), typist(e), magazijnier(ster) enz. Je kan
ook een 7de specialisatiejaar Business Support volgen en zo het diploma secundair onderwijs behalen.
Hiermee kan je deelnemen aan examens voor een
job in dienst van de staat, provincie en gemeente of
verder studeren in het hoger onderwijs.

STUDIERICHTING AANGEBODEN OP
Campus Beringen
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// ARBEIDSMARKTGERICHT

HAARZORG
3DE JAAR

4DE JAAR

Aanvullend Nederlands

1

1

Frans

2

2

Godsdienst

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Plastische opvoeding

1

1

Project Algemene Vakken

6

6

Realisaties haarzorg

17

17

Toegepaste informatica

1

1

TOTAAL

32

32

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

RICHTING

Als je voor de studierichting Haarzorg kiest,
wil je later kapper of kapster worden. In het
vak Realisaties haarzorg leer je alle bewerkingen zoals snit, watergolf, permanent,
kleuren en feestkapsels. Je moet deze technieken en handelingen niet alleen kunnen
uitvoeren, maar ook kunnen omschrijven en
verduidelijken. Je leert ook de basistechnieken van make-up en gelaats- en handverzorging.

JE PROFIEL

Mensen mooi maken is iets wat je heel
graag doet. Je bent creatief, handig en je kan
ordelijk en toch vlot werken met oog voor
detail. Ben je ook nog vlot in de omgang?
Dan is deze richting zeker iets voor jou. Je
moet immers klanten kunnen ontvangen en
verwennen.

3DE JAAR

4DE JAAR

Aanvullend Nederlands

1

1

Frans

2

2

Godsdienst

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Muzikale opvoeding

1

1

Plastische opvoeding

2

2

Project Algemene Vakken

6

6

Verzorging - Voeding

16

16

TOTAAL

32

32

Logischerwijze ga je verder in de derde graad
Haarzorg. In het tweede leerjaar van de derde graad kan je je vaardigheden verfijnen in
de stages. Je past in een kapsalon toe wat
je geleerd hebt. Nadien kan je werk zoeken
in een kapsalon of in een gespecialiseerde
handelszaak. Je kan ook nog het 7de specialisatiejaar Haarstilist volgen om een diploma
secundair onderwijs te behalen.

Campus Beringen

RICHTING

Deze richting is zeer veelzijdig. In het vak
Verzorging-Voeding werk je binnen de thema’s gezondheid, leefomgeving en voeding.
Daarnaast leer je jezelf beter kennen en help
je bij activiteiten voor kleuters en oudere
zorgvragers. Je zal tijdens projecten vele
vaardigheden leren.

JE PROFIEL

Je wil voor mensen zorgen en je zet je graag
in voor anderen. Je hebt interesse in gezonde voeding en je hebt aandacht voor de
leef- en woonsituatie. Je bent graag met je
handen bezig en je bent creatief.

JE TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN

JE TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN

STUDIERICHTING
AANGEBODEN OP
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VERZORGING - VOEDING

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

Je kan naar de derde graad Verzorging. Je
kan daarna een 7de specialisatiejaar Kinderzorg of Thuis- en bejaardenzorg / zorgkundige volgen en zo het diploma secundair onderwijs behalen. Je kan dan onmiddellijk de
arbeidsmarkt op, je kan doorstromen naar
HBO5 Verpleegkunde of verder studeren in
een andere graduaatsopleiding of een bacheloropleiding.

STUDIERICHTING
AANGEBODEN OP
Campus Beringen
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// ARBEIDSMARKTGERICHT

BASISMECHANICA
3DE JAAR

4DE JAAR

Godsdienst

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Project Algemene Vakken

6

6

Realisaties basismechanica
Mechanica technisch vak
Realisaties

6
16

6
16

TOTAAL

32

32

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

RICHTING

Deze richting is sterk gericht op praktijk. Je
leert metaal en kunststoffen bewerken met
verschillende gereedschappen en machines.
Verder komen monteren, demonteren en
ook lassen aan bod.

JE PROFIEL

Je hebt belangstelling voor het werken met
harde materialen. Theorie ligt je niet zo goed.
Je wil dingen maken en bent dus erg handig.
Je hebt oog voor kwaliteit en kunt nauwkeurig en veilig werken. Ook als je interesse
hebt voor auto’s is deze richting iets voor jou.

JE TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN

In de derde graad kies je voor Lassen- Constructie. In deze afdeling word je opgeleid tot
lasser. Nadien kan je in onze school een 7de
specialisatiejaar Pijpfitten-Lassen-Monteren
volgen en zo een diploma secundair onderwijs behalen.

STUDIERICHTING
AANGEBODEN OP
Campus Beringen
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// ARBEIDSMARKTGERICHT

BOUW
Godsdienst

3DE JAAR

4DE JAAR

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Project Algemene Vakken

6

6

Realisaties
Technisch vak
Realisaties

6
16

6
16

TOTAAL

32

32

RICHTING

Deze richting is sterk gericht op de praktijk.
Je leert metselen, bekisten en beton gieten. Dit doe je uiteraard met veel aandacht
voor de veiligheidsvoorschriften. Ook ijzervlechten, tegelzetten, bezetten en voegen
komen aan bod. Je bestudeert verschillende
soorten bouwmaterialen en de onderdelen
van een bouwconstructie. Je oefent ook
het lezen en begrijpen van bouwplannen en
bouwdetails.

JE PROFIEL
WOORDVERKLARING
Project Algemene Vakken: Vakken die vroeger apart gegeven
werden, zoals wiskunde, talen, geschiedenis en aardrijkskunde worden
nu als één vak gegeven.
Bekisten: Een gietvorm maken om er vloeibaar beton in te storten die
opdroogt tot een vast geheel.
IJzervlechten: Het maken van een constructie van ijzeren staven
en draden die men met ijzerdraad aan elkaar vlecht. Daarna wordt er
vloeibaar cement over gegoten. Na het uitdrogen van de cement wordt
het geheel een betonnen blok met daarin het ijzeren vlechtwerk dat
voor extra stevigheid zorgt.
Restauratie en renovatie: Historische en oude gebouwen opnieuw
bruikbaar maken.

Je hebt belangstelling voor alles wat met
bouwen te maken heeft: nieuwbouw, restauratie en renovatie. Je hebt een goede
conditie en je houdt ervan buiten te werken.
Je steekt graag je handen uit de mouwen.
Je kan veilig en onder tijdsdruk nauwkeurig
werken. Zowel zelfstandig als in team wil je
werken aan een groot project, zoals het bouwen van een huis.

JE TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN

Het logische vervolg is de derde graad Ruwbouw. Verschillende stageperiodes (werkplekleren) brengen je in de derde graad in
contact met de echte werkvloer. Door je
veelzijdige opleiding kan je aan de slag als
metselaar, bekister of ijzervlechter. Je kan
op onze school ook nog het 7de specialisatiejaar Dakwerken volgen en zo een diploma
secundair onderwijs behalen.

STUDIERICHTING
AANGEBODEN OP
Campus Beringen
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ELEKTRISCHE INSTALLATIES
3DE JAAR

4DE JAAR

Godsdienst

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Project Algemene Vakken

6

6

Realisaties elektrische
installaties
Elektriciteit
Uitvoeringsmethoden
Realisaties

3
4
15

3
4
15

TOTAAL

32

32

WOORDVERKLARING
Project Algemene Vakken: Vakken die vroeger apart gegeven
werden, zoals wiskunde, talen, geschiedenis en aardrijkskunde worden
nu als één vak gegeven.
Huishoudelijke en industriële installaties: Voorzieningen waardoor
in een woning of bedrijf alle elektrische toestellen functioneren.

RICHTING

Deze richting is sterk gericht op de praktijk.
Je leert materialen en toestellen kennen
en gebruiken die belangrijk zijn voor een
elektricien. In de praktijk leer je elektrische
installaties leggen en dat volgens de veiligheidsvoorschriften. Je krijgt verlichtingstechnieken, binnenhuistelefonie en alarminstallaties onder de knie. Ook de herstelling
van kleine huishoudtoestellen komt aan bod.

JE PROFIEL

Je bent praktisch ingesteld. Je hebt een brede interesse voor elektriciteit en techniek. Je
wil later huishoudelijke en industriële elektrische installaties maken en onderhouden. Je
houdt ervan om alles gestructureerd volgens
de regels uit te werken.

JE TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN

Na de derde graad Elektrische installaties
kan je terecht bij een installateur van huishoudelijke of industriële installaties en alarmtoestellen. Je kan ook aan de slag als hersteller. Ook het 7de specialisatiejaar Industriële
elektriciteit is een mogelijkheid. Op deze manier kan je een diploma secundair onderwijs
behalen.

STUDIERICHTING
AANGEBODEN OP
Campus Beringen
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// ARBEIDSMARKTGERICHT

HOUT
3DE JAAR

4DE JAAR

Godsdienst

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Project Algemene Vakken

6

6

Realisaties hout
Hout technisch vak
Realisaties

6
16

6
16

TOTAAL

32

32

RICHTING

Deze richting is sterk gericht op de praktijk.
Je leert verschillende houtsoorten, materialen en houtconstructies kennen en gebruiken. Je zet je eerste stappen in timmerwerken (meten, schaven, frezen en zagen),
in schrijnwerkerij en het maken van kleine
meubels. Je leert ook werken met machines
uit de schrijnwerkerij en de meubelmakerij
met veel aandacht voor de veiligheidsvoorschriften.

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

Je houdt van zacht materiaal om mee te werken en bent graag creatief met hout bezig. Je
vindt het niet erg de handen uit de mouwen
te steken en hoopt ooit bijvoorbeeld je eigen bed, kast of trap te maken. Je bent heel
handig. Je timmert met plezier. Je kan goed
planlezen en technisch tekenen ligt je wel.

JE TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN

Na de derde graad Houtbewerking ben je als
specialist zeker van een goede job. Je kan
als houtbewerk(st)er terecht bij een meubelfabrikant, als hulp bij de meubelhandelaar
of als arbeid(st)er in de bouwnijverheid. Je
kan ook kiezen voor het 7de specialisatiejaar
Dakwerken waarin je een diploma secundair
onderwijs kan behalen.

STUDIERICHTING
AANGEBODEN OP
Campus Beringen

34 • STUDIEKEUZEBROCHURE • SPECTRUMCOLLEGE

STUDIEKEUZEBROCHURE • SPECTRUMCOLLEGE •

35

// CENTRUM LEREN & WERKEN

CENTRUM LEREN & WERKEN
2DE & 3DE GRAAD
+ DIPLOMA SO
Algemene vorming

7

BGV

8

Werkplekleren

23*

*Het aantal uren dat je gaat werken is afhankelijk
van de cao van het bedrijf

WOORDVERKLARING
BGV: Beroepsgerichte Vorming
Werkplekleren: Ben je arbeidsrijp*? Je doet werkplekleren in een
bedrijf. Ben je nog niet arbeidsrijp? Je volgt eerst een ander traject
om arbeidsrijp te worden. Je bent arbeidsbereid**.
* arbeidsrijp: competent om te leren en te participeren op de
werkplek.
** arbeidsbereid: gemotiveerd om te leren en te participeren op de
werkplek.
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OPLEIDING VOEDING - HORECA
In het deeltijds onderwijs ben je niet gebonden aan schooljaren. Je werkt op je eigen
tempo om de competenties en de leerplandoelen te verwerven.
De opleidingen zijn modulair. Dit betekent
dat de leerstof in deelmodules aangeboden
wordt. Als je al de competenties van een
deelmodule goed verwerkt hebt, krijg je een
deelcertificaat. Als je al de deelmodules afgewerkt hebt, ontvang je het certificaat. Met
dit certificaat kun je op de arbeidsmarkt een
job zoeken.
Naast het certificaat kun je ook je studiegetuigschrift tweede graad, je studiegetuigschrift derde graad en je diploma SO behalen.
Het werkplekleren doe je onder een Overeenkomst Alternerende Opleiding (OAO).
De werkgever betaalt je het eerste jaar een
opleidingsvergoeding van 462,30 euro per
maand. De volgende jaren kan die vergoeding stijgen tot 549,90 euro per maand. Je
hebt een goede werkmentaliteit en je bent
bereid om, naast de twee dagen naar school
te komen nog minstens 20 uren te werken.

RICHTING HULPKOK
De hulpkok voert voorbereidende werkzaamheden uit in functie van warme en
koude keukenbereidingen. Hij bestelt en
ontvangt voedingsmiddelen binnen de keuken. Hij organiseert, volgt keukenprocessen op en geeft instructies aan de keukenmedewerker.
DEELCERTIFICATEN ZIJN:
• Initiatie keuken (=nieuw)
• Keukenprocessen
• Keukentechnieken (=nieuw)
• Koude keukenbereidingen
• Warme keukenbereidingen
Als horecamedewerker ben je flexibel, je
vindt het niet erg om lange uren te maken
of op uren te werken dat andere mensen
thuis zijn. Je bent een harde werker, stressbestendig, een teamplayer, nauwkeurig,...
Je houdt er van mensen te bedienen. Na
de opleiding kan je tewerk gesteld worden
in alle takken binnen de horeca, o.a. medewerker in een keuken, grootkeuken, fastfood,.. Als hulpkok kan je aan de slag in de
keuken van een restaurant, bij een traiteur,
in een grootkeuken of industriële keuken.

RICHTING MEDEWERKER
SNACKBAR - TAVERNE

RICHTING
KEUKENMEDEWERKER

De medewerker snackbar-taverne
verzorgt de keukenbereidingen, de
bardienst en de bediening van de
klanten in een snackbar-taverne. In
een sneldienstrestaurant past hij
sneldienstrestauratietecnieken toe
en bedient de klanten.

De keukenmedewerker voert volgens instructies van de verantwoordelijke voorbereidende werkzaamheden uit. Hij verwerkt
ingrediënten tot basisbereidingen binnen
een keuken door het toepassen van basistechnieken (stoven, bakken, koken en blancheren).

DEELCERTIFICATEN ZIJN:
• Snackbar – taverne
• Sneldienstrestauratie

DEELCERTIFICATEN ZIJN:
• Initiatie keuken
• Keukentechnieken
Als horecamedewerker ben je flexibel, je
vindt het niet erg om lange uren te maken
of op uren te werken dat andere mensen
thuis zijn. Je bent een harde werker, stressbestendig, een teamplayer, nauwkeurig,...
Je houdt er van mensen te bedienen. Na de
opleiding kan je tewerk gesteld worden in
alle takken binnen de horeca: medewerker
in een keuken, grootkeuken, fastfood,.. Als
keukenmedewerker kan je aan de slag in de
keuken van een restaurant, bij een traiteur,
in een grootkeuken of industriële keuken.
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OPLEIDING HANDEL
RICHTING WINKELBEDIENDE
Als winkelbediende zorg jij samen met je collega’s dat
onze klanten zich prettig voelen in een verzorgde en nette winkel en dat zij vriendelijk worden geholpen bij het
afrekenen van de artikelen.
DEELCERTIFICATEN ZIJN:
• Kassawerk
• Verkoop
• Aanvulwerk
• Klantencontact
• Presentatiewerk
Je hebt een afwisselende job met veel verschillende
werkzaamheden en vormt samen met je collega’s het
hart van de winkelvloer. Je bent het eerste aanspreekpunt voor de klanten en zorgt dat zij op een klantvriendelijke manier worden geholpen. Gedurende de dag ben
je verder bezig met het aanvullen van de winkel. Verder
werk je als kassamedewerker en help je de klanten op
vriendelijke en vlotte wijze. Ook het schoonmaken van
de winkel behoort tot de werkzaamheden.
Je kan 3 certificaten behalen: aanvuller, kassier en verkoper. Samen vormen ze de opleiding winkelbediende.
Medewerkers in de winkels zorgen ervoor dat de klant
tevreden naar huis gaat. De winkelmedewerkers zijn het
gezicht van de winkel, de ambassadeurs van het merk.
Je bent klantvriendelijk, netjes, vlot en een harde werker.

RICHTING KASSIER
De kassier staat in voor het bedienen van de kassa, het opstarten en afsluiten van de kassa, het onderhouden van de
kassaomgeving, het verwerken van de artikelen en het informeren over en toepassen van de verschillende betalingsmogelijkheden. Hij staat ook in voor het inpakken van producten,
het helpen van klanten met vragen en klachten en diefstelpreventie. Hij werkt steeds op een klantvriendelijke manier.
DEELCERTIFICATEN ZIJN:
• Kassawerk
• Klantencontact

RICHTING AANVULLER
De aanvuller staat in voor het helpen van klanten met vragen
of klachten, het eigenlijke aanvullen, het onderhouden van rekken, de controle op prijsaanduidingen, het controleren van geleverde artikelen, voorraadbeheer, het tellen van de artikelen
voor het opmaken van de inventaris en diefstalpreventie. Hij
werkt steeds op een klantvriendelijke manier.
DEELCERTIFICATEN ZIJN:
• Aanvulwerk
• Klantencontact
• Presentatiewerk

RICHTING VERKOPER
De verkoper staat in voor het eigenlijke verkopen, het onthaal
en afscheid nemen van de klant, diefstalpreventie, de controle op prijsaanduidingen, visual merchandising en het verzorgen van de diensten na verkoop. Hij werkt steeds op een
klantvriendelijke manier.
DEELCERTIFICATEN ZIJN:
• Klantencontact
• Presentatiewerk
• Verkoop
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OPLEIDING METAAL / LASSER
RICHTING LASSER TIG

RICHTING LASSER MIG/MAG

Lassen is een verbindingstechniek die
onder andere in de werktuigbouwkunde
wordt gebruikt. Door middel van lassen
worden materialen aan elkaar verbonden.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van druk
en warmte. De materialen die worden
samengevoegd, worden vloeibaar gemaakt. Het TIG-lassen is de moeilijkste
vorm van lassen.

Lassen is een verbindingstechniek die
onder andere in de werktuigbouwkunde
wordt gebruikt. Door middel van lassen
worden materialen aan elkaar verbonden.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van druk
en warmte. De materialen die worden samengevoegd worden vloeibaar gemaakt.

Je moet nog een aantal manuele werkzaamheden uitvoeren bv. manueel vuldraad toevoegen. Uiteindelijk bereik je
er de hoogste laskwaliteit mee. Het is
precisiewerk dat je al doende leert. Het
is de bedoeling dat je zelfstandig in alle
standen lassen leert leggen, zowel hoeknaadverbindingen, stompe plaatlas- als
stompe pijpverbindingen. Al doende krijg
je deze specialisatie in de vingers, leer je
het TIG-lasapparaat correct gebruiken en
kwaliteitsvol werk leveren met staal, inox
en aluminium.
DEELCERTIFICATEN ZIJN:
• TIG hoeknaadlas
• TIG plaatlas
• TIG pijplas
Je hebt het altijd al geweten: werken met
metaal in al zijn vormen is je passie. Je
hebt een vaste hand, bent handig, kan je
concentreren en bent kwaliteitsbewust.
Je draagt beschermingsuitrusting, zoals
handschoenen en een laskap. Droge theorie boeit je niet. Na het behalen van je
certificaat kan je aan de werkaanbiedingen wel merken dat er een groot tekort
is op de arbeidsmarkt aan lassers-monteurs. Je maakt maatwerk of reeksen,
volgens plan of volgens model.
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Dit ga je op een correcte manier leren.
Ook leer je de verschillende materialen
en technieken kennen. Je leert werken
met het lastoestel.
DEELCERTIFICATEN ZIJN:
• MIG/MAG hoeknaadlas
• MIG/MAG plaatlas
• MIG/MAG pijplas
Je hebt het altijd al geweten: werken met
metaal in al zijn vormen is je passie. Je
hebt een vaste hand, bent handig, kan je
concentreren en bent kwaliteitsbewust.
Je draagt beschermingsuitrusting, zoals
handschoenen en een laskap. Droge theorie boeit je niet. Na het behalen van je
certificaat kan je aan de werkaanbiedingen wel merken dat er een groot tekort
is op de arbeidsmarkt aan lassers-monteurs. Je maakt maatwerk of reeksen,
volgens plan of volgens model.

OPLEIDING SANITAIR
INSTALLATEUR
Je leert onder begeleiding en in teamverband sanitaire installaties zoals badkamers, leidingen voor de aan- en afvoer
van water, verwarmingstoestellen enz.
(de)monteren, plaatsen, aansluiten, onderhouden en herstellen. Je leert de verschillende materialen, gereedschappen
en machines waarmee gewerkt wordt,
kennen en correct gebruiken.
DEELCERTIFICATEN ZIJN:
• Plaatsing leidingen sanitair
• Plaatsing leidingen individuele gasverwarming
• Plaatsing en aansluiting toestellen sanitair
• Plaatsing en aansluiting toestellen individuele gasverwarming.
Je bent handig en weet van aanpakken.
Je leert snel bij want de job is zeker niet
eentonig. Je werkt binnen en buiten,
in nieuwbouw en renovatiepanden. Je
werkt in een ploeg en maakt verplaatsingen. Soms werk je met zware lasten.
Je past de veiligheidsregels strikt toe. Je
werkuren zijn regelmatig maar kunnen
variëren naargelang de opdrachten.

OPLEIDING HAARZORG
RICHTING KAPSALONVERANTWOORDELIJKE
Je leert de werking van een kapsalon plannen
en organiseren. Hier hoort o.a. de aankoop
van producten en materialen, voorraadbeheer, het beheer van financiën en personeelszaken ... bij. Je leert een kappersteam leiden:
klanten ontvangen, adviseren en helpen bij de
keuze van kapsels, haarsnit en haarstukken.
Je leert rekening houden met de wensen van
de klant en met de modetrends. Ook oefen je
in het adviseren en verkopen van producten.
Bedoeling is dat je zelfstandig de haren van
klanten kan verzorgen en de verantwoordelijkheid leert dragen over de werking en organisatie van een kapsalon.
Let wel: de opleiding tot kapper maakt deel
uit van de opleiding Kapper-salonverantwoordelijke. Eerst leer je altijd voor kapper. Wanneer je geslaagd bent in de kappersopleiding,
kan je door een extra module te volgen, bijkomend slagen in de opleiding Kapper-salonverantwoordelijke.
DEELCERTIFICATEN ZIJN:
• Haarverzorging
• Tijdelijke omvormingen
• Snitten
• Gelegenheidskapsels
• Kleuringen
• Blijvende omvormingen
• Onthaal klanten kapsalon
• Scheren/knippen baard
• Pruiken/haarstukken en -verlengingen
• Basis make-up en manicure
• Salonorganisatie(=nieuw)
Je bent ondernemend, artistiek en sociaal
aangelegd. Daarnaast hou je ervan om klanten advies te geven en tevreden te stellen.
Bovendien ben je op de hoogte van de laatste
(mode)trends.

RICHTING KAPPER / KAPSTER
Je leert zelfstandig en in teamverband
kapseltechnieken uitvoeren. Concreet betekent dit: haar wassen en shampoos gebruiken, knippen, kleuren, brushen, permanent inwikkelen en watergolf inrollen. Je
verwerft niet enkel de basis, je leert deze
technieken ook toepassen bij fantasie- of
modekapsels en maakt kennis met de laatste trends. Je leert ook baarden en snorren
verzorgen, hoofdmassages geven en met
klanten omgaan.

DEELCERTIFICATEN ZIJN:
• Haarverzorging
• Tijdelijke omvormingen
• Snitten
• Gelegenheidskapsels
• Kleuringen
• Blijvende omvormingen
• Onthaal klanten kapsalon
• Scheren/knippen baard
• Pruiken/haarstukken en -verlengingen
• Basis make-up en manicure
Je bent ondernemend, artistiek en sociaal aangelegd. Daarnaast hou je ervan om
klanten advies te geven en tevreden te
stellen. Bovendien ben je op de hoogte van
de laatste (mode)trends.
STUDIEKEUZEBROCHURE • SPECTRUMCOLLEGE •
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OPLEIDING BOUW
RICHTING STRATENMAKER
Je leert verhardingslagen van wegen e.d. volgens de regels van de
kunst leggen en herstellen. Het gaat zowel om het leggen, voegen en
verdichten van kasseien, klinkers, tegels, boordstenen in een bepaald
verband op de onderlaag.
DEELCERTIFICATEN ZIJN:
• Plaatsing boordstenen
• Plaatsing wegverhardingen
• Voorbereiding bestrating

RICHTING DEKVLOERLEGGER
Je leert dragende vloeren voorzien van afzonderingslagen of
isolerende lagen, van een afwerklaag of een dekvloer. Hechtende dekvloeren, niet-hechtende dekvloeren, zwevende dekvloeren en dekvloeren voor vloerverwarming hebben na verloop
van tijd geen geheimen meer voor jou.
DEELCERTIFICATEN ZIJN:
• Gietvloeren
• Hechtende dekvloer
• Niet-hechtende dekvloer

Je hebt belangstelling voor alles wat met bouwen te maken heeft.
Door de veelzijdigheid van deze opleiding zijn de tewerkstellingsmogelijkheden als metselaar, bekister of ijzervlechter onbegrensd. Er is
een reële kans dat je na de opleiding aan de slag kan blijven in het
bedrijf waar je de opleiding volgde. Bij het solliciteren zal de ruime
ervaring die je in het bedrijf opgedaan hebt, een belangrijke troef zijn.
Na deze opleiding kun je nog andere opleidingen volgen, zoals voeger,
tegelzetter, dekvloerlegger, magazijnmedewerker,…

Je hebt belangstelling voor alles wat met bouwen te maken
heeft. Door de veelzijdigheid van deze opleiding zijn de tewerkstellingsmogelijkheden als metselaar, bekister of ijzervlechter
onbegrensd. Er is een reële kans dat je na de opleiding aan de
slag kan blijven in het bedrijf waar je de opleiding volgde. Bij
het solliciteren zal de ruime ervaring die je in het bedrijf opgedaan hebt, een belangrijke troef zijn. Na deze opleiding kun je
nog andere opleidingen volgen, zoals voeger, tegelzetter, magazijnmedewerker,…

RICHTING TEGELZETTER

RICHTING METSELAAR

Je leert wanden, vloeren, trappen, vensterbanken en terrassen met tegels bekleden. Hiervoor werk je met mortel of lijm. Je leert de ondergrond egaliseren, de tegels snijden, knippen of zagen en nauwkeurig
voegwerk leveren.

De metselaar metselt met stenen en mortelspecie binnen- en
buitenmuren. Hij voert funderingen op staal uit, legt rioleringen
en afwateringsstelsels aan en plaatst thermische isolatie. De
metselaar bekist en voert voegwerk uit. Hij renoveert en verbouw bestaande gebouwen.

DEELCERTIFICATEN ZIJN:
• Basistechnieken tegelzetten
• Plaatsing vloertegels
• Plaatsing wandtegels
Je hebt belangstelling voor alles wat met bouwen te maken heeft. Door
de veelzijdigheid van deze opleiding zijn de tewerkstellingsmogelijkheden als metselaar, bekister of ijzervlechter onbegrensd. Er is een reële
kans dat je na de opleiding aan de slag kan blijven in het bedrijf waar je
de opleiding volgde. Bij het solliciteren zal de ruime ervaring die je in
het bedrijf opgedaan hebt, een belangrijke troef zijn. Na deze opleiding
kun je nog andere opleidingen volgen, zoals voeger, tegelzetter, dekvloerlegger, magazijnmedewerker,…

42 • STUDIEKEUZEBROCHURE • SPECTRUMCOLLEGE

DEELCERTIFICATEN ZIJN:
• Basistechnieken metselwerk
• Bekisting
• Funderingen op staal
• Metselwerk
• Riolering – en afwateringsstelsels
• Specifiek uitvoeringswerk

RICHTING VOEGER
In deze richting werk je op een unieke manier met bouwbedrijven samen. Je metselt eenvoudige muren, je voert zowel
voegwerk in cement als elastisch voegwerk uit. Je werkt tevens het voegwerk
af en sluit gevelelementen aan.
DEELCERTIFICATEN ZIJN:
• Basistechnieken metselwerk
• Voegwerk in cement
• Elastisch voegwerk

Je hebt belangstelling voor alles wat met
bouwen te maken heeft. Door de veelzijdigheid van deze opleiding kun je zowel als voeger of als metselaar een job
vinden. Er is een reële kans dat je na de
opleiding aan de slag kan blijven in het bedrijf waar je de opleiding volgde. Bij het
solliciteren zal de ruime ervaring die je in
het bedrijf opgedaan hebt, een belangrijke troef zijn. Bij deze opleiding leer je
de basistechnieken van het metselwerk.

Je kunt je nog verder specialiseren in het
metselen door de opleiding metselaar te
volgen. Andere opleidingen zijn ook mogelijk zoals tegelzetter dekvloerlegger,
magazijnmedewerker,…
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OPLEIDING PERSONENZORG
RICHTING LOGISTIEK HELPER IN DE
ZORGINSTELLINGEN

OPLEIDING DISTRIBUTIE

Je leert samenwerken met en onder toezicht van verpleegkundigen
en verzorgenden. Het rechtstreeks verzorgen van de zorgvrager/cliënt
is niet jouw taak maar wat doe je dan wel? Je leert instaan voor de
bedeling van maaltijden, kamers en leefruimten onderhouden, zorg
dragen voor het linnen en de geneesmiddelen, de apparaten en het
verzorgingsmateriaal... veilig transporteren. Je leert helpen bij het tillen, juist reageren in noodsituaties, meehelpen bij animatie-activiteiten... Daarnaast leer je ook eenvoudige administratieve taken
uitvoeren.

RICHTING MAGAZIJNMEDEWERKER

Je zorgt graag voor andere mensen. Bijvoorbeeld helpen met de maaltijdbedeling, mensen met de rolstoel helpen of een activiteit ondersteunen. Je bent discreet, sociaal vaardig en een teamplayer. Je kan
je taken organiseren en bent stressbestendig. Na het behalen van je
certificaat kan je meedraaien in zorginstellingen als polyvalent of logistiek medewerker.

RICHTING BEGELEIDER IN DE KINDEROPVANG
Je staat in voor de dagelijkse opvang, verzorging en begeleiding van
kinderen. De omgang met baby’s, peuters, kleuters en opgroeiende
kinderen vereist een praktisch pedagogische kennis, inzicht in het gedrag van kinderen en een open communicatieve houding. Kinderen
opvangen houdt in dat je hen verzorgt, met hen speelt, hun creativitit
stimuleert en dit in een ongedwongen, huiselijke sfeer. Een kindvriendelijk ingerichte binnen- en buitenruimte maakt het mogelijk dat kinderen zich kunnen uitleven in een aangename leefomgeving. Je verricht
ook huishoudelijk werk en staat in voor het opruimen van de opvangruimte. Je bent verantwoordelijk voor het verzorgings- en spelmateriaal, de maaltijden en de verschillende vrije of geleide spelactiviteiten.

Een magazijnmedewerker is een polyvalente logistieke arbeider die instaat voor het ontvangen,
het opslaan en het verzenden van goederen. Hij/
zij maakt gebruik van eenvoudige hulpmiddelen
(bv. scanningapparaat, transpalet, enz.) en/of van
geautomatiseerde systemen om allerlei mogelijke
goederen te behandelen. Ook de administratieve
ondersteuning en de opvolging van het klaarzetten
van de goederen vallen onder de verantwoordelijkheid van de magazijnmedewerker.
DEELCERTIFICATEN ZIJN:
• Inkomende goederen
• Magazijntaken
• Uitgaande goederen
Je bent vaardig en hebt inzicht in het proces van
goederenontvangst, goederenopslag en goederenuitlevering. Je kan efficiënt, nauwkeurig en
zorgvuldig handelen. Je goed mondeling kunnen
uitdrukken (verbale communicatie) vormt voor jou
geen probleem. Bovendien ben je handig in de omgang met producten en met het verpakkingsmateriaal. Je bent veilig- en milieubewust en flexibel.

Je zorgt graag voor kinderen. Je bent discreet, sociaal vaardig en een
teamplayer. Je kan je taken organiseren en bent stressbestendig. Ook
ben je communicatief. Na het behalen van je certificaat kan je meedraaien in een crèche of buitenschoolse opvang.
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OPLEIDINGSVORM 4 (OV4)
Opleidingsvorm 4 (OV4) richt zich tot jongeren die normaalbegaafd
zijn maar specifieke onderwijsbehoeften hebben waardoor ze moeilijkheden ervaren in het gewoon onderwijs. VIBO Sint-Barbara en
de scholen van het Spectrumcollege slaan de handen in elkaar om
onderwijs en begeleiding te bieden op maat van leerlingen met deze
specifieke zorgvraag.
De school organiseert binnen OV4 beroepsopleidingen voor jongeren die een doorverwijziging gekregen hebben van het CLB. Om
zich in te schrijven in OV4 hebben jongeren een attest type 3 (gedrags- en/of emotionele problemen) of een attest type 9 (autismespectrumstoornis) nodig.
In OV4 gelden dezelfde programma- en overgangsvoorwaarden als
in het gewoon onderwijs. Op het einde van zijn studies ontvangt de
jongere hetzelfde studiebewijs als in het gewoon onderwijs.
Duidelijkheid, structuur en voorspelbaarheid staan centraal:
Via aanpassingen op schoolniveau
• Klein schoolteam
• Begeleide vrije momenten
• Time-out mogelijkheid
• Evoluerend rapportsysteem
Via aanpassingen op klasniveau
• Kleine klasgroepen
• Gestructureerde indeling
• Aangepaste instructies waar nodig
• Lessen “leren leren” en “sociale vaardigheden”
• Paramedische ondersteuning indien nodig
Via aanpassingen op leerlingenniveau
• In kaart brengen van de leerling en zijn individuele zorgen
• Zorggesprekken en gesprekken welbevinden
• Individueel aangepaste leertrajecten
• Individuele remediëring en/of verdieping

VERZORGING - VOEDING
3DE JAAR

4DE JAAR

Frans/Engels

2

2

Godsdienst

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Muzikale opvoeding

1

1

Plastische opvoeding

2

2

Project Algemene Vakken*

6

6

FLEX**

1

1

Verzorging - Voeding

16

16

TOTAAL

32

32

RICHTING

Deze richting is zeer veelzijdig. In het vak
Verzorging-Voeding werk je binnen de thema’s gezondheid, leefomgeving en voeding.
Daarnaast leer je jezelf beter kennen en help
je bij activiteiten voor kleuters en oudere
zorgvragers. Je zal tijdens projecten vele
vaardigheden leren.

JE PROFIEL

Je wil voor mensen zorgen en je zet je graag
in voor anderen. Je hebt interesse in gezonde voeding en je hebt aandacht voor de
leef- en woonsituatie. Je bent graag met je
handen bezig en je bent creatief.

JE TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN

WOORDVERKLARING
* Project Algemene Vakken (PAV): Vakken die vroeger apart
gegeven werden zoals wiskunde, Nederlands, natuurwetenschappen
en maatschappelijke vorming (MAVO)
** FLEX: Verbreden, verdiepen en herhalen van het basispakket op
maat van eigen talenten en interesses

Je kan naar de derde graad Verzorging. Je
kan daarna een 7de specialisatiejaar Kinderzorg of Thuis- en bejaardenzorg / zorgkundige volgen en zo het diploma secundair onderwijs behalen. Je kan dan onmiddellijk de
arbeidsmarkt op, je kan doorstromen naar
HBO5 Verpleegkunde of verder studeren in
een andere graduaatsopleiding of een bacheloropleiding.

Leerlingen volgen voltijds of deeltijds de lessen binnen de omkadering van opleidingsvorm 4. Afhankelijk van de noden, volgen ze het
specifieke gedeelte van hun opleiding ofwel in de OV4-klas, ofwel
inclusief in een klas van het Spectrumcollege. Leidraad is dat we
daar waar nodig aanpassingen doen voor de leerling om optimaal
leren en ontwikkelen mogelijk te maken.
De volgende studierichting wordt momenteel aangeboden binnen
OV4:
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Spectrumcollege
campus Beringen

Spectrumcollege
CL&W

Spectrumcollege
campus Lummen

Bogaarsveldstraat 13
3580 Beringen
011 49 34 00

August Cuppensstraat 35
3580 Beringen
011 42 27 62

Pastoor Frederickxstraat 9
3560 Lummen
013 52 10 07

