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BESTE JONGERE,

Wij zijn ontzettend blij dat jij 

geïnteresseerd bent in onze 

scholengemeenschap. Nu je de 

tweede graad hebt afgerond, is het 

tijd voor een volgende stap in jouw 

studieloopbaan. In het vervolg van deze 

informatiebrochure maken wij je dan 

ook graag wegwijs in ons volledige 

studieaanbod van de 3e graad. 

Hebben wij jouw interesse kunnen 

aanwakkeren en wil je meer te 

weten komen over een specifieke 

studierichting? Neem dan zeker een 

kijkje op onze website 

www.spectrumcollege.be.

WIE ZIJN WE?

Onze scholengemeenschap omvat drie campussen (Beringen, 

Lummen en Paal) en bestaat uit acht scholen. In Beringen 

en Lummen vind je naast de middenschool ook een 

BOVENBOUWSCHOOL waar wij elke jongere met open armen 

verwelkomen. 

De vier kernwaarden - welbevinden, verbondenheid, vertrouwen 

en vakmanschap - vormen de pijlers van onze visie. Zo willen wij 

dat iedereen zich goed voelt op onze school en hebben we respect 

voor ieders eigenheid. Op school moet je namelijk niet enkel 

samen leren, maar ook samen leven. Naast verdraagzaamheid, 

is het vertrouwen in elkaar en in de school dan ook enorm van 

belang. 

Tot slot worden leerlingen op onze school voorbereid als vakkundig 

professional (arbeidsmarkt) of bekwame doorstromer (hoger 

onderwijs). We investeren in een modern uitgeruste infrastructuur 

en zetten in op levenslang leren om leerlingen op te leiden voor de 

jobs van de toekomst. Daarenboven krijgen ook leerlingen met een 

specifieke onderwijs- en/of zorgbehoefte een plaats binnen onze 

scholengemeenschap via Opleidingsvorm 4. Indien je hier meer 

over wil ontdekken verwijzen we je graag door naar p.58 in deze 

brochure.
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DOORSTROMING 
HOGER ONDERWIJS

DOORSTROMING 
& ARBEIDSMARKT

ARBEIDSMARKT*
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•  Economie-
  Moderne Talen 
   (p.6)

• Economie-Wiskunde 
   (p.7)

• Boekhouden - 
Informatica 

(p.8)  

 • Handel 
(p.10) 

• Kantoor
(p. 28)

7E JAAR
• Kantooradministratie en 

gegevensbeheer (p. 29)
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GRAAD

• Humane   
  Wetenschappen 
  (p. 12)

• Sociale en 
Technische 

Wetenschappen 
(p. 13)

• Schoonheidsverzorging 
(p. 22)

• Haarzorg (p.30)

• Verzorging (p. 32)

7E JAAR

• Haarstilist (p. 33)

• Kinderzorg (p. 34)

• Thuis- en Bejaardenzorg/
Zorgkundige 

(p. 34)

S
T

E
M

DERDE 

GRAAD

• Industriële 
  Wetenschappen 
   (p. 15)     

• Wetenschappen- 
  Wiskunde 
   (p. 16)

• Bouw- en 
Houtkunde 

(p. 11)

• Elektromechanica 
(p. 17)  

• Techniek-
Wetenschappen 

(p. 18)

• Elektrische 
Installatietechnieken 

(p.23)

• Houttechnieken 
(p. 24)

• Mechanische 
Vormgevingstechnieken 

(p. 25)

• Elektrische Installaties 
(p. 37)

• Houtbewerking (p. 38)

• Lassen-Constructie (p. 39)

• Ruwbouw (p. 40)

7E JAAR
• Industriële 

Onderhoudstechnieken 
(p. 27)

• Dakwerken (p. 42)

• Industriële Elektriciteit 
(p. 43)

• Pijpfitten-Lassen-Monteren 
(p. 44)

TA
LE

N

DERDE 

GRAAD

• Latijn-Moderne Talen 
   (p. 20)

• Latijn-Wiskunde 
   (p. 21)

VERVOLGOPLEIDING
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 46.
                                        * De opleidingen van Opleidingsvorm 4 zijn terug te vinden vanaf pagina 58.

Al onze 

domeinen 

voor jullie 

op een rijtje
!
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ECONOMIE - MODERNE TALEN

RICHTING
De klemtoon in deze studierichting ligt op 
economie en moderne talen, minder op wis-
kunde en wetenschappen.
In economie bestudeer je algemene econo-
mie, bedrijfswetenschappen en recht. In de 
moderne talen gaat de aandacht in de eer-
ste plaats naar het ontwikkelen van parate 
communicatieve vaardigheden, uiteraard 
met een voldoende stevige grammaticale 
onderbouw.

JE PROFIEL
De richting Economie-Moderne talen is de 
logische voortzetting van de economische 
richtingen in de tweede graad. Je hebt 
een uitgesproken interesse voor zowel ma-
cro-economische theorieën als bedrijfsbe-
heer en je hebt aanleg voor talen. Als je in de 
tweede graad geen economie hebt gehad, 
moet je bereid zijn vooraf een basispakket 
met economische terminologie bij te wer-
ken. De school biedt je daarbij de nodige 
hulp aan.

JE TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
Deze richting is een ideale voorbereiding op 
een professionele bachelor in het hoger on-
derwijs uit het studiegebied economie. Denk 
aan bedrijfsbeheer, accountancy, fiscaliteit, 
toerisme enz. Veel van onze
oud-leerlingen kiezen ook voor vertaler-tolk, 
beroepen in de gezondheidssector en het 
onderwijs. Ook universitaire richtingen met 
een minder sterke wiskundecomponent zijn 
een goede keuze.

STUDIERICHTING 
AANGEBODEN IN
Campus Beringen 
Campus Lummen

5DE JAAR 6DE JAAR
Aardrijkskunde 1 1

Economie 4 4

Engels 3 3

Esthetica 1 1

Frans 4 4

Geschiedenis 2 2

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Natuurwetenschappen 2 2

Nederlands 4 4

Wiskunde 3 3

CAMPUS BERINGEN

Duits 3 3

Seminarie 0 1

Aanvullend Nederlands
OF  
Statistiek

1

1

0

0

CAMPUS LUMMEN

Duits
Seminarie 
  of Seminarie 
      Statistiek

3
1
0
1

2
2
2

  1*

TOTAAL 32 32

ECONOMIE - WISKUNDE

RICHTING
Hier bestudeer je algemene economie, be-
drijfswetenschappen en recht. Naast zes uur 
wiskunde krijg je ook een stevig pakket we-
tenschappen te verwerken.

JE PROFIEL
Economie-Wiskunde is de logische voort-
zetting van de richting Economie met vijf 
uur wiskunde in de tweede graad. Je hebt 
een uitgesproken interesse voor zowel ma-
cro-economische theorieën als bedrijfsbe-
heer en je hebt een voldoende stevige basis 
voor wiskunde. Indien je in de tweede graad 
geen economie hebt gehad, moet je bereid 
zijn vooraf een basispakket terminologie bij 
te werken. De school biedt je daarbij de no-
dige hulp aan.

JE TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
Deze studierichting bereidt je voor op een 
academische bacheloropleiding aan een 
universiteit of een professionele bachelorop-
leiding aan een hogeschool. Economie-Wis-
kunde is de ideale voorbereiding op univer-
sitair economisch hoger onderwijs, meer 
specifiek Handelsingenieur en Toegepaste 
Economische Wetenschappen. Vele andere 
studierichtingen blijven mogelijk.

STUDIERICHTING 
AANGEBODEN IN
Campus Beringen 
Campus Lummen

5DE JAAR 6DE JAAR
Aardrijkskunde 1 1

Biologie 1 1

Chemie 1 1

Economie 4 4

Engels 2 2

Esthetica 1 1

Frans 3 3

Fysica 1 1

Geschiedenis 2 2

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Nederlands 4 4

Wiskunde 6 6

CAMPUS BERINGEN

Seminarie 
Duits 
OF 
Wiskunde

0
2 

2

1
1

1

CAMPUS LUMMEN

Wiskunde 
OF
Economie/Recht of 
Wetenschappen 
en Seminarie

2

2

0

2

0

2

TOTAAL 32 32

WOORDVERKLARING

Macro-economische begrippen/theorieën: Het onderdeel van de 
economische wetenschap dat zich bezighoudt met het bestuderen van 
de economische systemen in een land en op internationaal vlak zoals 
inflatie, economische groei, monetair beleid...

WOORDVERKLARING

Macro-economische begrippen/theorieën: Het onderdeel van de 
economische wetenschap dat zich bezighoudt met het bestuderen van 
de economische systemen in een land en op internationaal vlak zoals 
inflatie, economische groei, monetair beleid...

/// DOORSTROMING HOGER ONDERWIJS
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BOEKHOUDEN - INFORMATICA

RICHTING
De studierichting Boekhouden - informatica 
biedt een brede en evenwichtige vorming 
aan met talen, boekhoudkunde, toegepaste 
informatica en bedrijfseconomie. In het 2de 
jaar van de 3de graad doe je twee weken sta-
ge in een boekhoudkantoor.

JE PROFIEL
Als je voor deze richting kiest, kom je bij voor-
keur uit een economische studierichting. Als 
je uit een andere studierichting komt, zul je 
je kennis en vaardigheden voor een aantal 
vakken moeten bijwerken. Als je deze stu-
dierichting wil volgen, moet je inzichtelijk 
kunnen werken. Zin voor orde, nauwkeurig-
heid en in een team kunnen werken, zijn je 
belangrijkste kwaliteiten.

JE TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
Je wordt degelijk voorbereid op een professi-
onele bacheloropleiding in het studiegebied 
economie. Je kan je na de 3de graad verder 
specialiseren via verschillende specialisatie-
jaren (Se-n-Se) voor je je op de arbeidsmarkt 
aanbiedt. Je kan na de 3de graad ook kie-
zen voor het beroep van boekhoudkundige 
bediende.

STUDIERICHTING 
AANGEBODEN IN
Campus Beringen 

5DE JAAR 6DE JAAR
Aardrijkskunde 1 1

Bedrijfseconomie 7 7

Engels 3 3

Frans 3 3

Geschiedenis 1 1

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Natuurwetenschappen 1 1

Nederlands 3 3

Toegepaste informatica 5 5

Wiskunde 4 4

TOTAAL 32 32

WOORDVERKLARING

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

/// DOORSTROMING HOGER ONDERWIJS
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/// DOORSTROMING HOGER ONDERWIJS

HANDEL 

RICHTING
Deze studierichting is een commerciële stu-
dierichting met aandacht voor marketing en 
aan- en verkoopactiviteiten op nationaal en 
internationaal niveau. Er is veel aandacht 
voor talen en in het vak bedrijfseconomie ko-
men alle aspecten van ondernemerschap en 
de werking van een onderneming aan bod. 
In het 2de jaar van de 3de graad doe je twee 
weken stage in een bedrijf.

JE PROFIEL
Wil je in de 3de graad Handel starten, dan 
heb je een goede basiskennis van bedrijfs-
economie, informatica en talen. Je kunt vlot 
typen en je bent vertrouwd met een aantal 
ICT-toepassingen. Daarom is de 2de graad 
in een economische richting de beste voor-
bereiding op deze studierichting. Als je uit 
een andere studierichting komt, zal je je ken-
nis en vaardigheden voor een aantal vakken 
moeten bijwerken.

JE TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
Je wordt degelijk voorbereid op een professi-
onele bacheloropleiding in het studiegebied 
economie. Je kan je na de 3de graad verder 
specialiseren via verschillende specialisatie-
jaren (Se-n-Se) voor je je op de arbeidsmarkt 
aanbiedt. Je kan na de 3de graad ook kiezen 
voor een commerciële of administratieve 
loopbaan in het bedrijfsleven, de overheids-
dienst of de dienstensector.

STUDIERICHTING 
AANGEBODEN IN
Campus Beringen 
Campus Lummen

5DE JAAR 6DE JAAR
Aardrijkskunde 1 1

Bedrijfseconomie 10 10

Duits 2 2

Engels 3 3

Frans 4 4

Geschiedenis 1 1

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Natuurwetenschappen 1 1

Nederlands 3 3

Wiskunde 3 3

TOTAAL 32 32

WOORDVERKLARING

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

 

BOUW- EN HOUTKUNDE

RICHTING
In deze studierichting wordt een sterk pakket 
wiskunde aangeboden.  Je krijgt een dege-
lijke algemene vorming en een uitgebreide 
theoretisch- technische vorming waarbij 
professionele software uit de bouwsector 
wordt gebruikt. Je bestudeert bouw- en 
houtrealisaties waarin de bouwwetgeving, 
stabiliteitsstudie, topografie, weg- en water-
bouwkunde aan bod komt.  Je legt steeds 
linken naar veiligheid, milieu- en kostprijs 
met een speciale aandacht voor duurzaam 
bouwen.  Traditionele praktijkvakken komen 
in deze studierichting niet aan bod.

JE PROFIEL
Je bent goed in theoretische vakken en je 
kan abstract denken. Je hebt een goed wis-
kundig inzicht en je hebt ook belangstelling 
voor wetenschappen en techniek.  Je komt 
bij voorkeur uit de tweede graad bouwwe-
tenschappen of een andere richting met een 
stevige basis wiskunde en wetenschappen.

JE TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
Je wordt in deze studierichting voorbereid 
op een academische bachelor Architectuur, 
Industriële wetenschappen-Bouwkunde, In-
genieurswetenschappen-Architectuur.  Ook 
de volgende richtingen behoren tot de mo-
gelijkheden: professionele bachelor Bouw, 
Houttechnologie, toegepaste Architectuur, 
Interieurvormgeving en voor de richtingen 
vastgoed: Landmeten, Makelaardij.

STUDIERICHTING 
AANGEBODEN IN
Campus Beringen 

5DE JAAR 6DE JAAR
Aardrijkskunde /
Natuurwetenschappen

1 1

Engels 2 2

Frans 2 2

Geschiedenis 2 2

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Nederlands 2 2

Wiskunde 4 4

Constructie, materialen, 
conceptueel ontwerpen en 
vormgeving
    - Woning en utiliteitswoning
     - Infrastructuurwerken
     - Studie praktische uitvoering
     - Conceptueel ontwerpen

10 8

Toegepaste wetenschappen: 
     -  Stabiliteit en toegepaste   
        stabiliteit
      - Topografie

4 6

TOTAAL 32 32
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5DE JAAR 6DE JAAR
Aardrijkskunde 1 1

Engels 2 2

Frans 3 3

Geschiedenis 1 1

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Nederlands 4 4

Sociale wetenschappen 4 4

Wiskunde 3 3

CAMPUS BERINGEN

Integrale opdrachten 5 5

Natuurwetenschappen (incl. 
labo)

5 5

CAMPUS LUMMEN

Integrale opdrachten 6 6

Natuurwetenschappen 4 4

TOTAAL 32 32

SOCIALE & TECHNISCHE WETENSCHAPPEN

RICHTING
Deze studierichting is vooral bestemd voor 
leerlingen met een brede interesse voor 
natuurwetenschappen en sociale weten-
schappen. In de integrale opdrachten wordt 
gewerkt aan competentieontwikkeling. Hier 
gaan de leerlingen in meerdere projecten 
verschillende thema’s onderzoeken, organi-
seren, presenteren en erover reflecteren. De 
componenten voeding, expressie, natuur-
wetenschappen en sociale wetenschappen 
vormen de hoekstenen van het competentie-
ontwikkelend leren.

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 na-
tuurwetenschappen interesseren je, net zo-
als een brede algemene vorming. Daarnaast 
ben je creatief en schrikt het zelfstandig wer-
ken, zowel in groep als individueel, je niet af.

JE TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
Na de 3de graad kan je met succes verder 
studeren in de professionele bacheloroplei-
dingen binnen de studiegebieden Gezond-
heidszorg, Biotechniek, Onderwijs, Sociaal 
Agogisch Werk. Daarnaast kan je ook kiezen 
voor een Se-n-se (7de specialisatiejaar).

STUDIERICHTING 
AANGEBODEN IN
Campus Beringen
Campus Lummen

WOORDVERKLARING

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

Natuurwetenschappen: De wetenschappen die natuurverschijnselen
bestuderen.

Competentieontwikkelend leren: Onderwijs gericht op het 
verwerven van kennis, vaardigheden en attitudes, die jongeren 
voorbereiden om deel te nemen aan de
maatschappij.

/// DOORSTROMING HOGER ONDERWIJS

HUMANE WETENSCHAPPEN

RICHTING
In deze studierichting bieden we in het fun-
damentele deel twee hoofdvakken aan: 
gedrags- en cultuurwetenschappen. Ge-
dragswetenschappen behandelt hoofdza-
kelijk onderwerpen uit de psychologie en 
de antropologie, cultuurwetenschappen be-
vat elementen uit de sociologie, esthetica, 
communicatiewetenschappen… Humane 
wetenschappen heeft een sterke talencom-
ponent, met extra Engels en Frans. In het 
complementair gedeelte heb je de keuze 
tussen een extra uur Nederlands of een ex-
tra uur statistiek.

JE PROFIEL
De logische voorbereiding voor deze richting 
is Humane wetenschappen in de tweede 
graad. Je bent sociaal, communicatief en 
creatief, met interesse voor de mens en de 
samenleving. De wereld van de cultuur en de 
media boeit je. Je hebt een behoorlijke basis 
voor de vreemde talen. Als je in de tweede 
graad geen humane wetenschappen volgde, 
moet je bereid zijn leerstof bij te werken. De 
school biedt je daarbij de nodige hulp aan.

JE TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
Deze richting is de ideale voorbereiding op 
hoger onderwijs in de sociale sector, zowel 
op niveau van de professionele als de aca-
demische bachelor. Denk bijvoorbeeld aan 
richtingen als psychologie, communicatie-
wetenschappen, sociologie, pedagogie en 
criminologie. Andere opties zijn richtingen 
in de audiovisuele sector en het sociaal-ago-
gisch werk. Je kan ook terecht in de gezond-
heidssector.

STUDIERICHTING 
AANGEBODEN IN
Campus Beringen

5DE JAAR 6DE JAAR
Aardrijkskunde 1 1

Cultuurwetenschappen 3 3

Engels 3 3

Esthetica 1 1

Frans 4 4

Gedragswetenschappen 3 3

Geschiedenis 2 2

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Natuurwetenschappen 2 2

Nederlands 4 4

Onderzoeksvaardigheden 1 0

Wiskunde 3 3

 Aanvullend Nederlands
 OF Statistiek

1 1

Seminarie 0 1

TOTAAL 32 32

WOORDVERKLARING

Psychologie: Wetenschap die het gedrag van de mens bestudeert.

Antropologie: Wetenschap die de menselijke culturen en de 
verschillen ertussen bestudeert.

Sociologie: Wetenschap die de menselijke samenleving en de 
verhouding tussen de verschillende maatschappelijke groeperingen 
bestudeert.

Filosofie: De studie van het denken en opvattingen over de algemene 
aspecten van het bestaan.
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INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN

RICHTING
Deze studierichting biedt één van de sterk-
ste pakketten wiskunde uit het secundair on-
derwijs aan. Je krijgt een degelijke algemene 
en uitgebreide theoretisch-technische vor-
ming waarbij ICT een belangrijke rol speelt. 
Hierbij wordt een goede basis gelegd voor 
mechanica, elektriciteit, elektronica en auto-
matisering. Tijdens de labo’s is er tijd voor 
experimenten en toepassingen. Traditionele 
praktijkvakken komen in deze studierichting 
niet aan bod.

JE PROFIEL
Je bent goed in theoretische vakken en kan 
abstract denken. Je hebt een goed wiskun-
dig inzicht en belangstelling voor weten-
schappen en techniek. Je komt bij voorkeur 
uit de tweede graad Industriële wetenschap-
pen of een andere richting met een stevige 
basis wiskunde en wetenschappen.

JE TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
Deze studierichting bereidt je voor op een 
academische bachelor in Industriële Weten-
schappen en Technologie. Andere richtingen 
met een sterk wiskundige en techniek-we-
tenschappelijke inslag behoren eveneens tot 
de mogelijkheden.

STUDIERICHTING 
AANGEBODEN IN
Campus Beringen

5DE JAAR 6DE JAAR
Aardrijkskunde 1 1

Engels 2 2

Frans 2 2

Geschiedenis 1 1

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Nederlands 3 3

Wiskunde 6 6

Engineering 3 3

Toegepaste biologie 1 0

Toegepaste chemie 1 2

Toegepaste fysica 2 2

Toegepaste wetenschappen 
elektriciteit

3 3

Toegepaste wetenschappen 
mechanica

3 3

TOTAAL 32 32
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/// DOORSTROMING HOGER ONDERWIJS

ELEKTROMECHANICA

RICHTING
Naast een degelijke algemene vorming 
breidt de technische specialisatie verder uit. 
Daarbij streven we met behulp van projecten 
naar een geïntegreerde aanpak van mechani-
ca, elektronica en elektriciteit, zowel in the-
orie als labo. Praktijkvakken komen in deze 
richting niet aan bod.

JE PROFIEL
Je hebt aanleg voor techniek, een fijne mo-
toriek en een goed wiskundig en ruimtelijk 
inzicht. Je komt bij voorkeur uit de tweede 
graad Elektromechanica of Industriële we-
tenschappen.

JE TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
Je kan verder studeren in de opleiding tot 
professionele bachelor Elektromechanica 
of een andere richting binnen de Industrië-
le Wetenschappen en technologie. Je kan 
in onze school ook kiezen voor de Se-n-Se-
opleiding Industriële onderhoudstechnieken 
(7de specialisatiejaar). Ga je toch liever on-
middellijk aan de slag, dan ben je door de rui-
me opleiding op een waaier van jobs voorbe-
reid. We denken aan onderhoudstechnicus, 
CAD-tekenaar, technisch vertegenwoordiger 
en kwaliteitscontroleur.

STUDIERICHTING 
AANGEBODEN IN
Campus Beringen

5DE JAAR 6DE JAAR
Aardrijkskunde / 
Natuurwetenschappen

1 1

Engels 2 2

Frans 2 2

Geschiedenis 1 1

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Nederlands 2 2

Wiskunde 4 4

Elektromechanische 
processen Elektriciteit

8 8

Elektromechanische 
processen Mechanica

8 8

TOTAAL 32 32

WOORDVERKLARING

CAD-tekenen: Tekeningen maken met de computer.

 

WETENSCHAPPEN - WISKUNDE  

RICHTING
In deze richting wordt het fundamentele deel 
ingevuld met wiskunde en wetenschappen. 
In het complementaire deel wordt boven-
dien nog een extra uur fysica toegevoegd 
in het vijfde jaar, chemie in het zesde. Daar-
naast heb je de keuze tussen een extra pak-
ket Duits, economie-recht of wiskunde.

JE PROFIEL
Deze richting is de logische verderzetting 
van de richting Wetenschappen in de twee-
de graad. Ook vanuit andere doorstroomrich-
tingen met vijf uren wiskunde kan je naar 
deze richting overstappen. Je hebt een uit-
gesproken interesse voor positieve weten-
schappen en wiskunde.

JE TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
Uiteraard is dit de geknipte voorbereiding 
voor positief wetenschappelijke richtingen in 
het universitair hoger onderwijs. Maar daar-
naast zijn nog zeer veel opties mogelijk, al 
naargelang je interesse.

STUDIERICHTING 
AANGEBODEN IN
Campus Beringen 
Campus Lummen

5DE JAAR 6DE JAAR
Aardrijkskunde 1 2

Biologie 2 2

Chemie 2 2

Engels 2 2

Esthetica 1 1

Frans 3 3

Fysica 3 2

Geschiedenis 2 2

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Nederlands 4 4

Wiskunde 6 6

CAMPUS BERINGEN

Seminarie 0 1

Duits 2 1

OF Economie - Recht 2 1

OF Wiskunde 2 1

CAMPUS LUMMEN

Wiskunde 
OF
Economie/Recht of 
Wetenschappen 
en Seminarie

2

2

0

2

0

2

TOTAAL 32 32
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/// DOORSTROMING HOGER ONDERWIJS

TECHNIEK – WETENSCHAPPEN

RICHTING
Kies je voor Techniek - Wetenschappen, dan kies 
je voor een sterke theoretische en technische op-
leiding in de wetenschappen. Deze studierichting 
biedt één van de sterkste pakketten wiskunde en 
chemie aan. Tijdens een veertiendaagse doesta-
ge in een bedrijf maak je voor het eerst kennis 
met verschillende beroepen op de werkvloer. 
Voor je verdere studiekeuze kan dit heel doorslag-
gevend zijn om met goede resultaten Techniek - 
Wetenschappen af te werken en verder te gaan 
studeren vooraleer je aan jouw droomjob begint.

JE PROFIEL
Je hebt een goed wiskundig inzicht en je kan ab-
stract denken. Je bent theoretisch en praktisch 
goed onderlegd in wetenschappen. Je bent leer-
gierig om de verschijnselen in je omgeving we-
tenschappelijk te verklaren. Nauwkeurig werken 
met laboratoriumtoestellen en experimenteren in 
het labo lijken je wel interessant. Je bent gemoti-
veerd en je studeert graag.

JE TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
Wil je na het secundair onderwijs nog verder stu-
deren in het hoger onderwijs, dan biedt de rich-
ting Techniek - Wetenschappen een breed spec-
trum aan vervolgopleidingen. Zie je jezelf werken 
in de chemische sector of paramedische wereld, 
dan kun je kiezen voor een professionele ba-
cheloropleiding. Heb je zin om naar het onderwijs 
te gaan, dan hoort een lerarenopleiding ook tot de 
mogelijkheden. Behaal je het diploma secundair 
onderwijs in de richting Techniek - Wetenschap-
pen met héél goede resultaten en heb je een 
grote inzet getoond, dan kun je ook kiezen voor 
een meer theoretische academische bachelor- en 
masteropleiding.

STUDIERICHTING AANGEBODEN IN
Campus Beringen

5DE JAAR 6DE 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

Aardrijkskunde 1 1

Engels 2 2

Frans 2 2

Geschiedenis 1 1

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Nederlands 4 4

Toegepaste biologie met labo 3 2

Toegepaste chemie met labo 5 6

Toegepaste fysica met labo 4 4

Wiskunde 6 6

TOTAAL 32 32
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5DE JAAR 6DE JAAR
Aardrijkskunde 1 1

Engels 3 3

Esthetica 1 1

Frans 4 4

Geschiedenis 2 2

Godsdienst 2 2

Latijn 4 4

Lichamelijke opvoeding 2 2

Natuurwetenschappen 2 2

Nederlands 4 4

Wiskunde 3 3

CAMPUS BERINGEN

Duits 3 3

Seminarie 0 1

Aanvullend Nederlands 1 0

OF Statistiek 1 0

CAMPUS LUMMEN

Duits
Seminarie 
  of Seminarie 
      Statistiek

3
1
0
1

2
2
2

  1*

TOTAAL 32 32

LATIJN – MODERNE TALEN  

RICHTING
De klemtoon in deze studierichting ligt op 
Latijn en moderne talen, minder op wiskun-
de en wetenschappen. De studie van Latijn 
levert een belangrijke bijdrage tot de vor-
ming van het abstracte denken, de zin voor 
analyse en nauwkeurig werken. In de derde 
graad wordt de klemtoon verlegd van gram-
matica en woordenschat naar het ontleden 
van teksten van de grote Latijnse auteurs. 
In de moderne talen gaat de aandacht in de 
eerste plaats naar het ontwikkelen van para-
te communicatieve vaardigheden, uiteraard 
met een voldoende stevige grammaticale 
onderbouw.

JE PROFIEL
Om deze richting te kunnen aanvatten moet 
je Latijn gevolgd hebben in de tweede graad. 
Je hebt een uitgesproken interesse voor de 
klassieke oudheid en cultuur en je hebt aan-
leg voor talen.

JE TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
Deze studierichting bereidt je voor op een 
academische bacheloropleiding aan een uni-
versiteit of een professionele bacheloroplei-
ding aan een hogeschool. Het meest voor de 
hand liggen studies als talen, geschiedenis, 
rechten, politieke en sociale wetenschap-
pen, humane wetenschappen… Je bent 
minder goed voorbereid voor opleidingen 
met een zware component wiskunde en we-
tenschappen.

STUDIERICHTING 
AANGEBODEN IN
Campus Beringen
Campus Lummen

LATIJN - WISKUNDE  

RICHTING
De studie van Latijn levert een belangrijke 
bijdrage tot de vorming van het abstracte 
denken, de zin voor analyse en nauwkeurig 
werken. In de derde graad wordt de klem-
toon verlegd van grammatica en woorden-
schat naar het ontleden van teksten van de 
grote Latijnse auteurs. Naast het zware pro-
gramma van wiskunde krijg je ook een stevig 
pakket wetenschappen te verwerken.

JE PROFIEL
Om deze richting te kunnen aanvatten, moet 
je Latijn gevolgd hebben in de tweede graad. 
Je hebt zowel interesse voor klassieke cul-
tuur en talen als wetenschappen en je hebt 
een stevige basis voor wiskunde.

JE TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
Deze studierichting is een uitgesproken 
voorbereiding op academisch hoger onder-
wijs. Gezien de componenten van deze stu-
dierichting zijn alle opties mogelijk.

STUDIERICHTING 
AANGEBODEN IN
Campus Beringen
Campus Lummen

(*) in het zesde jaar als 33ste uur

5DE JAAR 6DE JAAR
Aardrijkskunde 1 1

Biologie 1 1

Chemie 1 1

Engels 2 2

Esthetica 1 1

Frans 3 3

Fysica 1 1

Geschiedenis 2 2

Godsdienst 2 2

Latijn 4 4

Lichamelijke opvoeding 2 2

Nederlands 4 4

Wiskunde 6 6

CAMPUS BERINGEN

Seminarie 0 1

Duits 2 1

OF Biologie - fysica - chemie 1+1+0 0+0+1

OF Economie - recht 2 1

OF Wiskunde 2 1

CAMPUS LUMMEN

 Wiskunde 2 2

 OF Economie/Recht of   
       Wetenschappen 

2 0

       en Seminarie   0 2

TOTAAL 32 32

/// DOORSTROMING HOGER ONDERWIJS
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ELEKTRISCHE INSTALLATIETECHNIEKEN

RICHTING
Deze studierichting vormt je tot een veelzij-
dig elektricien. Het accent ligt in de derde 
graad op industriële installaties en automati-
sering. Je leert procesmatig denken en han-
delen om je als elektrotechnicus te kunnen 
bewegen tussen de opdrachtgever-ontwer-
per en de uitvoerder.
De ervaringen op de werkvloer (via de stage) 
sluiten aan bij je opleiding en vormen een be-
langrijke component.

JE PROFIEL
Je hebt belangstelling voor alles wat met 
elektriciteit, elektronica en automatisering 
te maken heeft. Je bent handig en je werkt 
graag met de computer. In de tweede graad 
heb je best een richting gevolgd met een 
aanzienlijk pakket elektrotechniek.

JE TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
Je kan je studies nog vervolledigen met het 
Se-n-Se-jaar (7de specialisatiejaar) Indus-
triële onderhoudstechnieken. Of je kan als 
elektricien aan de slag voor ontwerp, aanleg 
en onderhoud van installaties in woningen, 
openbare gebouwen en in de industrie.

STUDIERICHTING 
AANGEBODEN IN
Campus Beringen

5DE JAAR 6DE JAAR
Aardrijkskunde / 
Natuurwetenschappen

1 1

Engels 2 2

Frans 2 2

Geschiedenis 1 1

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Nederlands 2 2

Wiskunde 2 2

Realisaties Elektrische 
installatietechnieken
     Elektriciteit en Labo
     Technisch vak  
     Praktijk

4
6
8

4
6
8

Stage - 2w

TOTAAL 32 32

/// DOORSTROMING HOGER ONDERWIJS OF ARBEIDSMARKTGERICHT

5DE JAAR 6DE JAAR
Aardrijkskunde 1 1

Engels 2 2

Frans 2 2

Geschiedenis 1 1

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Nederlands 3 3

Plastische opvoeding 1 1

Praktijk schoonheidsverzorging 9 10

Stijlleer 1 1

Theorie schoonheidsverzorging 3 2

Toegepaste wetenschappen 4 4

Wiskunde 2 2

TOTAAL 33 33

SCHOONHEIDSVERZORGING

RICHTING
Schoonheidsverzorging is de logische voort-
zetting van de studierichting Bio - Esthetiek. 
Deze studierichting bereidt je voor op een 
dienstverlenend beroep, op het zorgen voor 
mensen. In de 3de graad worden eerder aan-
geleerde basistechnieken verder uitgediept. 
Vanaf nu werk je in de praktijklessen op mo-
dellen van buiten de school.

JE PROFIEL
Als je creatief wil werken, handig bent en je 
liefde voor schoonheid wil uiten, is deze stu-
dierichting echt iets voor jou. Om de klant op 
de juiste manier te kunnen benaderen, moet 
je over vaktechnische kennis en sociale en 
communicatieve vaardigheden beschikken. 
Instromen in de 3de graad kan enkel als je 
in de 2de graad de richting Bio - Esthetiek 
gevolgd hebt.

JE TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
Je kan verder studeren in het studiegebied 
Gezondheidszorg (professionele bachelor) of 
je kan kiezen voor een lerarenopleiding die bij 
deze studierichting aansluit. Studeer je niet 
verder, dan kan je aan de slag als zelfstandi-
ge of als werknemer in een parfumerie, een 
schoonheidsinstituut of een wellness.

STUDIERICHTING 
AANGEBODEN IN
Campus Beringen

WOORDVERKLARING

Stijlleer: Kennis over algemene principes, klederdracht, haardracht, 
hoofddeksels, schoonheidsverzorging van personen doorheen de tijd in 
functie van de studierichting. 
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HOUTTECHNIEKEN

RICHTING
In deze studierichting doorloop je het volle-
dige productieproces van een realistische 
opdracht van opmeting tot uitvoering. In een 
dergelijk project komen vormgeving en alle 
aspecten van constructie aan bod. De com-
puter wordt in studie, ontwerp, uitvoerings-
tekenen en planning geïntegreerd. Je leert 
zelfstandig met traditionele en met compu-
tergestuurde machines werken.
Tijdens de stages in bedrijven kom je in con-
tact met het dagelijks leven in een bedrijf. Je 
doet extra werkervaring op.

JE PROFIEL
Je volgde de tweede graad houttechnieken. 
Je hebt belangstelling voor het werken met 
hout en de afgeleide houtproducten die in 
het interieur en het binnen- en buitenschrijn-
werk aan bod komen. Je bent creatief en je 
kan fijn werk verrichten.

JE TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
Je kan je verder specialiseren in een 7de spe-
cialisatiejaar Dakwerken. Maar je kan ook on-
middellijk aan de slag in een meubelbedrijf, 
bij een interieurbouwer, maker en plaatser 
van ramen, deuren, trappen, dakconstruc-
ties, keukens... Je komt ook in aanmerking 
voor een technisch-commerciële functie in 
toeleveringsbedrijven voor de houtsector. 

STUDIERICHTING 
AANGEBODEN IN
Campus Beringen

5DE JAAR 6DE JAAR
Aardrijkskunde / 
Natuurwetenschappen

1 1

Engels 2 2

Frans 2 2

Geschiedenis 1 1

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Nederlands 2 2

Wiskunde 2 2

Realisaties houttechnieken
    Onderzoek
    Organisatie
    Realisaties houttechnieken

4
5
9

4
5
9

Stage - 2w

TOTAAL 32 32

/// DOORSTROMING HOGER ONDERWIJS OF ARBEIDSMARKTGERICHT

MECHANISCHE VORMGEVINGSTECHNIEKEN

RICHTING
In deze studierichting leer je vanaf het ont-
werp tot de productie mechanische onderde-
len vervaardigen. Hierbij maak je veelvuldig 
gebruik van computergestuurde machines. 
Daarnaast leer je ook mechanische machi-
nes onderhouden. Via stages in bedrijven 
kom je in direct contact met de realiteit van 
het bedrijfsleven.

JE PROFIEL
Je bent eerder praktisch dan theoretisch in-
gesteld en hebt interesse voor mechanica. 
Grote complexe machines schrikken je niet 
af. In de 2de graad volgde je een richting met 
een belangrijk pakket mechanica.

JE TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
Na deze studierichting kan je het Se-n-Se-
jaar Industriële onderhoudstechnieken (7de 
specialisatiejaar) in onze school volgen. Ga je 
liever onmiddellijk aan de slag in het bedrijfs-
leven, dan kan dit als gereedschapsmaker, 
draaier, frezer, CNC-operator, onderhouds-
technicus enz. 

STUDIERICHTING 
AANGEBODEN IN
Campus Beringen

5DE JAAR 6DE JAAR
Aardrijkskunde / 
Natuurwetenschappen

1 1

Engels 2 2

Frans 2 2

Geschiedenis 1 1

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Nederlands 2 2

Wiskunde 2 2

Realisaties Mechanische 
vormgevingstechnieken
     Technisch vak
     Praktijk 

9
9

9
9

Stage - 2w

TOTAAL 32 32
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/// DOORSTROMING HOGER ONDERWIJS OF ARBEIDSMARKTGERICHT

INDUSTRIËLE ONDERHOUDSTECHNIEKEN

RICHTING
Deze opleiding bereidt je verder voor op een 
job als onderhoudstechnicus in de industrie. 
Je bestudeert grondig de problematiek van 
het onderhouden van machines, installaties 
en onderdelen. Voor je eindwerk werken we 
samen met een bedrijf. Daarnaast ga je nog 
een maand op stage.

JE PROFIEL
Je wil je verder specialiseren en hebt met 
vrucht de derde graad van één van de volgen-
de studierichtingen beëindigd: Elektrome-
chanica, Elektrotechnieken, Mechanische 
Vormgevingstechnieken of 7de  specialisa-
tiejaar Industriële elektriciteit.

JE TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
Na het Se-n-Se-jaar (7de specialisatiejaar) 
Industriële Onderhoudstechnieken is je po-
sitie op de arbeidsmarkt sterk verbeterd. Je 
kan, gewapend met de nodige kennis over 
de hedendaagse industriële systemen, aan 
de slag als onderhoudstechnicus.

STUDIERICHTING 
AANGEBODEN IN
Campus Beringen 

7DE JAAR
Installaties praktijk 10

Elektromechanische regelprocessen 4

Elektrische machines 4

 Robotica 2

Elektrohydraulische en 
elektropneumatische installaties

4

Technisch vak elektromechanica 6

Godsdienst 2

Stage 4w

TOTAAL 32

WOORDVERKLARING

Hydropneumatica: De studie van toestellen die als energiebron 
oliedruk of perslucht gebruiken.

Robotica: De werking en de besturing van robots aanleren.
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/// ARBEIDSMARKTGERICHT

KANTOOR 

RICHTING
In de basismodule ‘Office’ (Administratie) leer 
je in de kantoorklas en in het stagebedrijf de 
taken van een administratief medewerker. Je 
leert er zelfstandig ondersteunende secretarië-
le taken uitvoeren zoals het onthaal, het bijhou-
den van een elektronische agenda, ondersteu-
ning bieden voor interne vergaderingen in de 
onderneming en voor externe evenementen, 
documenten opmaken, presentaties maken, 
cijfergegevens verwerken met een rekenblad, 
gegevensbanken aanmaken en gebruiken. ICT 
is hier belangrijk. Verder leer je ondersteunen-
de boekhoudkundige taken uitvoeren zoals 
het verwerken van commerciële en financiële 
documenten met een professioneel boekhoud-
pakket. In de module logistiek leer je goederen 
te ontvangen, op te slaan en verzendklaar te 
maken in een magazijn. Je leert de ontvangen 
en verzonden goederen te registreren in de 
voorraadadministratie. Je maakt hierbij gebruik 
van een ver doorgedreven ICT-kennis.

PROFIEL VAN DE LEERLING
Je vindt nauwkeurigheid, verantwoordelijk-
heid, zelfstandigheid, teamgeest, klantgericht-
heid en sociale vaardigheden belangrijk. Je 
werkt graag op de computer en je vindt talen 
studeren leuk.
In de toekomst zie je een job op kantoor, in een 
winkel of in een magazijnomgeving wel zitten.

JE TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
Na de 3de graad kan je aan het werk als be-
diende, in de administratie, verkoper of ver-
koopster, telefonist(e), receptionist(e), typis-
t(e), magazijnier(ster), enz. Je kan ook een 
7de specialisatiejaar Kantooradministratie en 
gegevensbeheer volgen. Daar werk je in de 
oefenfirma van de school. Zo kan je het diplo-
ma secundair onderwijs behalen. Met dit diplo-
ma kan je deelnemen aan de exa mens voor de 
staat, provincie en gemeente.

STUDIERICHTING 
AANGEBODEN IN
Campus Beringen

5DE JAAR 6DE JAAR
Duits 1 1

Engels 2 2

Frans 3 3

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Project Algemene Vakken 4 4

Zakelijke communicatie 
Nederlands

2 0

Office & logistics 16 18

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.

KANTOORADMINISTRATIE EN GEGEVENSBEHEER

RICHTING
Je verwerft meer gespecialiseerde kennis 
van de professionele softwarepakketten. Je 
praktijkervaring wordt verder vergroot door 
het werken binnen de oefenfirma en door 
stage in een bedrijf.

JE PROFIEL
Je vindt nauwkeurigheid, verantwoordelijk-
heid, zelfstandigheid, teamgeest, klantge-
richtheid en sociale vaardigheden belangrijk. 
Je werkt graag op de computer en je vindt 
talen studeren leuk. In de toekomst zie je 
een job op kantoor wel zitten.

JE TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
Je kan aan het werk als bediende, verkoper 
of verkoopster, telefonist(e), receptionist(e), 
typist(e), magazijnier(ster) enz. Met het di-
ploma secundair onderwijs kan je o.a. deel-
nemen aan de examens voor overheidsdien-
sten.

STUDIERICHTING 
AANGEBODEN IN
Campus Beringen 

7DE JAAR
Duits 1

Engels 2

Frans 2

Godsdienst 2

Lichamelijke opvoeding 2

Project Algemene Vakken 4

Business Support 19

TOTAAL 32

WOORDVERKLARING

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

HAARZORG

RICHTING
In de lessen praktijk ligt de nadruk vooral 
op handvaardigheid, snelheid, creativiteit, 
orde en hygiënisch werken volgens de vei-
ligheidsvoorschriften.  Je leert alle bewer-
kingen voor dames, heren en kinderen zoals 
snit, watergolf, permanent, kleuren en feest-
kapsels. Je oefent je sociale vaardigheden 
en je leert een salon organiseren. Zowel in 
het 1e als in het 2e jaar van de 3de graad kan 
je je vaardigheden verrijken tijdens de stage.

JE PROFIEL
Mensen mooi maken is iets wat je heel 
graag doet. Als je voor deze studierichting 
kiest, verwachten we van jou openheid en 
belangstelling voor het beroep, doorzettings-
vermogen en een positieve aandacht voor 
de klanten. Instromen in de 3de graad kan 
wanneer je geslaagd bent in het 2de jaar van 
de 2de graad Haarzorg.

JE TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
Na de 3de graad kan je gaan werken in een 
kapsalon of in een gespecialiseerde handels-
zaak. Wil je nog meer leren, dan kan je ook 
nog het 7de specialisatiejaar Haarstilist vol-
gen en zo het diploma secundair onderwijs 
behalen. Dit diploma vergroot je kansen op 
de arbeidsmarkt.

STUDIERICHTING 
AANGEBODEN IN
Campus Beringen

5DE JAAR 6DE JAAR
Frans 2 2

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Plastische opvoeding 1 1

Project Algemene Vakken 4 4

Realisaties haarzorg 21 21

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.
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/// ARBEIDSMARKTGERICHT

VERZORGING

RICHTING
In de studierichting Verzorging leer je kinderen ver-
zorgen, begeleiden en opvoeden. Ook oudere zorg-
vragers verzorg, begeleid en ondersteun je in hun 
dagelijkse leven. Je biedt hulp bij de verpleging van 
de zorgvrager. Je leert hoe je een verpleegkundige 
kunt bijstaan en hoe je met het paramedisch team 
samenwerkt. Om dit alles ‘echt’ onder de knie te 
krijgen, ga je op stage bij kinderen van 0 tot 3 jaar in 
de groepsopvang. Ook doe je stage bij oudere zorg-
vragers die verblijven in woonzorgcentra.

JE PROFIEL
Je hebt een prima lichamelijke en geestelijke ge-
zondheid. Je bent sociaal voelend en gaat graag 
met kinderen en oudere zorgvragers om. Je hebt 
een groot aanpassingsvermogen en een sterke ver-
antwoordelijkheidszin.

JE TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
Je kan een 7de specialisatiejaar Kinderzorg of Thuis- 
en bejaardenzorg/zorgkundige volgen en zo het 
diploma secundair onderwijs behalen. Dit diploma 
vergroot je kansen op de arbeidsmarkt.

STUDIERICHTING AANGEBODEN IN
Campus Beringen

5DE JAAR 6DE JAAR
Frans 2 2

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Project Algemene Vakken 4 4

Verzorging 22 22

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.

Paramedisch team: Hulp- of zorgverleners die medische 
behandelingen toedienen, maar geen dokter zijn (bijv. een 
verpleegkundige).

HAARSTILIST – 7DE SPECIALISATIEJAAR

RICHTING
In de lessen praktijk ga je de verschillende technie-
ken die je in de 2de en 3de graad geleerd hebt, ver-
der uitdiepen. Je oefent ook in sociale vaardigheden 
en je leert een salon organiseren en runnen. Tijdens 
de stage kan je ervaring opdoen in een kapperszaak.

JE PROFIEL
Als je voor haarstilist kiest, verwachten we van jou 
openheid en belangstelling voor het beroep, door-
zettingsvermogen en positieve aandacht voor de 
klanten. We doen aan persoonlijkheidsvorming. We 
leggen vooral klemtonen op vriendelijkheid, dienst-
baarheid en zin voor organisatie.

JE TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
Je kan gaan werken in een kapsalon of in een ge-
specialiseerde handelszaak. Je kan een verdere 
opleiding volgen om als praktijkleraar je kennis aan 
jongeren in het onderwijs over te dragen. Je doet 
best wel eerst beroepservaring op.

STUDIERICHTING AANGEBODEN IN
Campus Beringen 

WOORDVERKLARING

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

7DE JAAR
Frans 2

Godsdienst 2

Lichamelijke opvoeding 2

Plastische opvoeding 2

Project Algemene Vakken 4

Salonwerk 14

Stage 6

TOTAAL 32
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/// ARBEIDSMARKTGERICHT

KINDERZORG – 7DE SPECIALISATIEJAAR

RICHTING
In de studierichting Kinderzorg is de hulp-
verlening gericht op het jonge kind. Je leert 
om te voorzien in zorgbehoeften zoals eten, 
slapen, mobiliteit, zindelijkheid en spel. Je 
leert zorgverlening aanbieden, aangepast 
aan kinderen van 0 tot 12 jaar en dat zowel 
in de kinderzorg als in de buitenschoolse en 
de schoolse opvang. Je leert kinderen met 
specifieke zorgbehoeften ondersteunen.

JE PROFIEL
Je bent betrouwbaar en je respecteert het 
beroepsgeheim. Je bent flexibel en creatief. 
Je kan in team samenwerken. Je kan sys-
tematisch en zelfstandig handelen. Je bent 
sociaalvoelend en communicatief vaardig 
t.o.v. alle betrokkenen uit het zorgveld. Je 
bent een teamspeler.

JE TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
Je kan aan de slag in de gezinsopvang en in 
de groepsopvang, als kinderverzorg(st)er in 
een kleuterschool en in de buitenschoolse 
opvang. Je kan je kwalificatie nog verbre-
den door het volgen van het specialisatiejaar 
Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige. Je kan 
doorstromen naar HBO5 Verpleegkunde of 
verder studeren in een andere graduaatsop-
leiding of een bacheloropleiding.

STUDIERICHTING 
AANGEBODEN IN
Campus Beringen 

7DE JAAR
Frans 2

Godsdienst 2

Lichamelijke opvoeding 2

Project Algemene Vakken 4

Verzorging 22

TOTAAL 32

WOORDVERKLARING

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

THUIS- EN BEJAARDENZORG / ZORGKUNDIGE 
– 7DE SPECIALISATIEJAAR

RICHTING
Je leert hoe je op een kwaliteitsvolle manier 
doelgerichte en systematische zorg kan ver-
lenen en dit vanuit een probleemoplossende 
benadering. Je leert je beroepsspecifieke 
kennis en vaardigheden toepassen in diver-
se situaties in de thuis- en bejaardenzorg. De 
hulpverlening is gericht op de totale mens 
ter ondersteuning van de zelfredzaamheid 
en het welzijn van de complexe zorgvrager.

JE PROFIEL
Je bent betrouwbaar en je kan het beroeps-
geheim respecteren. Je kan in team sa-
menwerken en systematisch en zelfstandig 
handelen. Je brengt respect op voor elke 
zorgvrager, je kunt verantwoordelijkheid dra-
gen en je durft initiatief nemen. Je bent so-
ciaal voelend en communicatief vaardig naar 
alle betrokkenen van het zorgveld.

JE TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
Je kan aan de slag in de bejaardenzorg, bij-
voorbeeld in een woonzorgcentrum of dag-
verzorgingscentrum. Ook kan je als zorgkun-
dige werken in de thuiszorg, meer specifiek 
in de gezinszorg of kraamzorg. Je kan je 
kwalificatie nog verbreden door het volgen 
van het specialisatiejaar Kinderzorg. Je kan 
doorstromen naar HBO5 Verpleegkunde of 
verder studeren in een andere graduaatsop-
leiding of een bacheloropleiding.

STUDIERICHTING 
AANGEBODEN IN
Campus Beringen

7DE JAAR
Frans 2

Godsdienst 2

Lichamelijke opvoeding 2

Project Algemene Vakken 4

Verzorging 22

TOTAAL 32

WOORDVERKLARING

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

Probleemoplossende benadering van zorg: Manier waarop een 
oplossing gezocht wordt voor een (zorg) probleem (bijv. niet meer 
zelfstandig kunnen wassen).

ELEKTRISCHE INSTALLATIES

RICHTING
In deze studierichting word je opgeleid tot 
een deskundig elektricien. De theorie is hier-
bij tot een minimum herleid. Je verdiept je 
in de industriële installaties. Tijdens de stage 
kom je in contact met het bedrijfsleven.

JE PROFIEL
Je bent praktisch ingesteld en hebt een bre-
de interesse voor elektriciteit en techniek. Je 
wil later huishoudelijke en industriële elektri-
sche installaties opbouwen en onderhou-
den. Je houdt ervan om alles gestructureerd 
volgens de regels uit te werken.

JE TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
Na deze opleiding kan je terechtkomen bij 
een installateur van huishoudelijke of indus-
triële installaties en alarminstallaties. Je kan 
ook aan de slag als hersteller van huishoude-
lijke toestellen. Daarnaast heb je de kans om 
je verder te specialiseren in het 7de specia-
lisatiejaar Industriële elektriciteit. Zo behaal 
je naast een extra opleiding ook een diploma 
hoger secundair onderwijs. 

STUDIERICHTING 
AANGEBODEN IN
Campus Beringen

WOORDVERKLARING

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

5DE JAAR 6DE JAAR

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Project Algemene Vakken 4 4

Realisaties Elektrische 
Installaties 
     Elektriciteit
     Technisch vak
     Praktijk

2 
6 
16  

2 
6
16

Stage - 2w

TOTAAL 32 32
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HOUTBEWERKING

RICHTING
In deze studierichting wordt er vooral aan-
dacht besteed aan hout als constructiema-
teriaal: houtverwerking in de meubelproduc-
tie, binnen- en buitenschrijnwerkerij. In de 
praktijk krijg je de kans om echte projecten 
uit te voeren. Tijdens de stage doe je extra 
werkervaring op.

JE PROFIEL
Je houdt ervan om creatief te werken met 
houtmaterialen. Je steekt graag de handen 
uit de mouwen en hoopt ooit je eigen bed, 
kast of trap te maken. Je bent heel handig.

JE TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
Na de 3de graad heb je een grote kans op 
een behoorlijke plaats op de arbeidsmarkt. 
Je kan als houtbewerk(st)er terecht bij een 
meubelfabrikant, interieurbedrijf of in de 
productie van binnen- en buitenschrijnwerk. 
Je kan je ook verder specialiseren in het 7de 
jaar Dakwerken. Na deze opleiding heb je 
een diploma secundair onderwijs op zak. 

STUDIERICHTING 
AANGEBODEN IN
Campus Beringen 

5DE JAAR 6DE JAAR
Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Project Algemene Vakken 4 4

Realisaties Houtbewerking
     Technisch vak
     Praktijk

8
16

8
16

Stage - 2w

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.

/// ARBEIDSMARKTGERICHT

LASSEN – CONSTRUCTIE

RICHTING
In deze studierichting leer je verschillende 
lastechnieken aan. Ook het CNC-plasmasnij-
den komt aan bod. Kortom, je wordt een 
echte specialist in je vakgebied. Via stages 
in bedrijven kom je in direct contact met de 
realiteit van het bedrijfsleven.

JE PROFIEL
Je hebt het altijd al geweten: werken met 
metaal in al zijn vormen is je passie. Je hebt 
een vaste hand, je kan je concentreren en 
bent kwaliteitsbewust. Droge theorie boeit 
je niet.

JE TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
Je kan als lassersamensteller aan de slag. 
Daarnaast heb je de kans om je verder te 
specialiseren in het 7de specialisatiejaar 
Pijpfitten-lassen-monteren. Zo behaal je 
naast een extra opleiding ook een diploma 
secundair onderwijs. 

STUDIERICHTING 
AANGEBODEN IN
Campus Beringen 

5DE JAAR 6DE JAAR
Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Project Algemene Vakken 4 4

Realisaties Lassen-
Constructie
     Technisch vak
     Praktijk

7
17

7
17

Stage - 2w

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.
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/// ARBEIDSMARKTGERICHT

RUWBOUW

RICHTING
In deze studierichting werken we op een 
unieke manier met bouwbedrijven samen. 
Je zal de ruwbouw van enkele woningen re-
aliseren. Hierdoor kom je dagelijks in contact 
met de realiteit van de werkvloer.

JE PROFIEL
Je hebt belangstelling voor alles wat met 
bouwen te maken heeft. Je hebt een goe-
de werkmentaliteit en houdt ervan buiten 
te werken. Je steekt graag je handen uit de 
mouwen en werkt liefst mee aan een groot 
project, zoals het bouwen van een huis.

JE TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
Door de veelzijdigheid van deze opleiding zijn 
de tewerkstellingsmogelijkheden als metse-
laar, bekister of ijzervlechter onbegrensd. Je 
kan in onze school ook nog het 7de speci-
alisatiejaar Dakwerken volgen. Zo behaal je 
naast een extra opleiding ook een diploma 
secundair onderwijs. 

STUDIERICHTING 
AANGEBODEN IN
Campus Beringen

5DE JAAR 6DE JAAR
Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Project Algemene Vakken 4 4

Realisaties Ruwbouw
     Technisch vak
     Praktijk

7
17

7
17

Stages 2w

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.
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/// ARBEIDSMARKTGERICHT

INDUSTRIËLE ELEKTRICITEIT – 7DE SPECIALISATIEJAAR

RICHTING
In het 7de specialisatiejaar Industriële elek-
triciteit verdiep je je verder in de industriële 
installaties. Ook de verschillende onderdelen 
van een hedendaags geautomatiseerd pro-
ces komen uitgebreid aan bod. Via de stage 
maak je kennis met de bedrijfscultuur.

JE PROFIEL
Je komt uit een richting elektriciteit en je 
wil je verder specialiseren in industriële in-
stallaties. 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
Op de arbeidsmarkt zijn volgende beroeps-
activiteiten aangewezen: industrieel elektro-
technisch installateur, installatie- en onder-
houdstechnicus, elektrische bordenbouwer 
en magazijnier in een elektrogroothandel.

STUDIERICHTING 
AANGEBODEN IN
Campus Beringen 

7DE JAAR
Engels 2

Godsdienst 2

Lichamelijke opvoeding 2

Project Algemene Vakken 6

Realisaties Industriële 
Elektriciteit
     Technisch vak
     Praktijk

8
12

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.

DAKWERKEN – 7DE SPECIALISATIEJAAR

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

JE PROFIEL
Het werken op hoogte is voor jou geen pro-
bleem. 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.

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

STUDIERICHTING 
AANGEBODEN IN
Campus Beringen

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.
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/// ARBEIDSMARKTGERICHT

PIJPFITTEN - LASSEN - MONTEREN 
– 7DE SPECIALISATIEJAAR

RICHTING
In deze richting verfijn je de al aangeleerde lastech-
nieken. Je leert samenstellen, monteren en het 
aflassen van buizen en flenzen in alle standen. Je 
krijgt de mogelijkheid om officiële attesten in lassen 
en montage te behalen. Ook het CNC-plasmasnij-
den komt aan bod. Kortom, je wordt werkelijk een 
specialist in een knelpuntberoep. Via stages in be-
drijven kom je in direct contact met de realiteit van 
het bedrijfsleven.

JE PROFIEL
Je bent gefascineerd door de complexiteit van pijp-
constructies. Je hebt een vaste hand, kan je con-
centreren en bent kwaliteitsbewust. Alhoewel de 
opleiding geen voorkennis vereist, is kennis van las-
sen-constructie een pluspunt.

JE TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
Na het behalen van je diploma 7de specialisatiejaar 
pijpfitten kan je werken als pijplasser, pijpsamen-
steller of pijpmonteur. Door je verfijnde laskwaliteit 
heb je een bredere waaier van mogelijkheden. De 
arbeidsmarkt staat op jou te wachten.

STUDIERICHTING AANGEBODEN IN
Campus Beringen

WOORDVERKLARING

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

7DE JAAR
Engels 2

Godsdienst 2

Lichamelijke opvoeding 2

Project Algemene Vakken 6

Realisaties Pijpfitten - Lassen - 
Monteren
     Technisch vak
     Praktijk

7
13

Stage 4w

TOTAAL 32
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CENTRUM LEREN & WERKEN

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.

In het deeltijds onderwijs ben je niet gebon-
den aan schooljaren. Je werkt op je eigen 
tempo om de competenties en de leerplan-
doelen 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 af-
gewerkt hebt, ontvang je het certificaat. Met 
dit certificaat kun je op de arbeidsmarkt een 
job zoeken.

Naast het certificaat kun je ook je studiege-
tuigschrift tweede graad, je studiegetuig-
schrift derde graad en je diploma SO beha-
len.

Het werkplekleren doe je onder een Over-
eenkomst Alternerende Opleiding (OAO). 
De werkgever betaalt je het eerste jaar een 
opleidingsvergoeding van 471,50 euro per 
maand.  De volgende jaren kan die vergoe-
ding stijgen tot 560,90 euro per maand. Je 
hebt een goede werkmentaliteit en je bent 
bereid om, naast twee dagen naar school te 
komen, nog minstens 20 uren te 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

/// CENTRUM LEREN & WERKEN
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RICHTING MEDEWERKER 
SNACKBAR - TAVERNE

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.

DEELCERTIFICATEN ZIJN:
• Snackbar – taverne
• Sneldienstrestauratie

RICHTING HULPKOK

De hulpkok voert voorbereidende werk-
zaamheden uit in functie van warme en 
koude keukenbereidingen. Hij bestelt en 
ontvangt voedingsmiddelen binnen de keu-
ken. Hij organiseert, volgt keukenproces-
sen op en geeft instructies aan de keuken-
medewerker. 

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, stressbe-
stendig, een teamplayer, nauwkeurig,... Je 
houdt ervan mensen te bedienen. Na de op-
leiding kan je tewerkgesteld 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 groot-
keuken of industriële keuken.

OPLEIDING VOEDING - HORECA

RICHTING 
KEUKENMEDEWERKER

De keukenmedewerker voert volgens in-
structies van de verantwoordelijke voorbe-
reidende werkzaamheden uit. Hij verwerkt 
ingrediënten tot basisbereidingen binnen 
een keuken door het toepassen van basis-
technieken (stoven, bakken, koken en blan-
cheren).

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, stres-
sbestendig, 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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RICHTING AANVULLER

De aanvuller staat in voor het helpen van klanten met vragen 
of klachten, het eigenlijke aanvullen, het onderhouden van rek-
ken, de controle op prijsaanduidingen, het controleren van ge-
leverde 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 con-
trole op prijsaanduidingen, visual merchandising en het ver-
zorgen van de diensten na verkoop. Hij werkt steeds op een 
klantvriendelijke manier.

DEELCERTIFICATEN ZIJN:
• Klantencontact
• Presentatiewerk
• Verkoop

RICHTING WINKELBEDIENDE

Als winkelbediende zorg jij samen met je collega’s dat 
onze klanten zich prettig voelen in een verzorgde en net-
te 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 aanspreek-
punt voor de klanten en zorgt dat zij op een klantvrien-
delijke 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 drie certificaten behalen: aanvuller, kassier en 
verkoper. Samen vormen ze de opleiding winkelbedien-
de.

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 wer-
ker.

RICHTING KASSIER

De kassier staat in voor het bedienen van de kassa, het op-
starten en afsluiten van de kassa, het onderhouden van de 
kassaomgeving, het verwerken van de artikelen en het infor-
meren over en toepassen van de verschillende betalingsmo-
gelijkheden. Hij staat ook in voor het inpakken van producten, 
het helpen van klanten met vragen en klachten en diefstalpre-
ventie. Hij werkt steeds op een klantvriendelijke manier.

DEELCERTIFICATEN ZIJN:
• Kassawerk
• Klantencontact

OPLEIDING HANDEL

/// CENTRUM LEREN & WERKEN
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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 sa-
mengevoegd worden vloeibaar gemaakt. 

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 the-
orie boeit je niet. Na het behalen van je 
certificaat kan je aan de werkaanbiedin-
gen wel merken dat er een groot tekort 
is op de arbeidsmarkt aan lassers-mon-
teurs. Je maakt  maatwerk of reeksen, 
volgens plan of volgens model.

RICHTING LASSER TIG

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 ge-
maakt. Het TIG-lassen is de moeilijkste 
vorm van lassen.

Je moet nog een aantal manuele werk-
zaamheden uitvoeren bv. manueel vul-
draad 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 
hoek-naadverbindingen als stompe plaat-
las- en stompe pijpverbindingen. Al doen-
de krijg je deze specialisatie in de vin-
gers, 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 the-
orie boeit je niet. Na het behalen van je 
certificaat kan je aan de werkaanbiedin-
gen wel merken dat er een groot tekort 
is op de arbeidsmarkt aan lassers-mon-
teurs. Je maakt  maatwerk of reeksen, 
volgens plan of volgens model.

Je leert onder begeleiding en in team-
verband sanitaire installaties zoals bad-
kamers, leidingen voor de aan- en afvoer 
van water, verwarmingstoestellen enz. 
(de)monteren, plaatsen, aansluiten, on-
derhouden en herstellen. Je leert de ver-
schillende materialen, gereedschappen 
en machines waarmee gewerkt wordt, 
kennen en correct gebruiken.

DEELCERTIFICATEN ZIJN:
• Plaatsing leidingen sanitair
• Plaatsing leidingen individuele gasver-
warming
•  Plaatsing en aansluiting toestellen sa-

nitair
•  Plaatsing en aansluiting toestellen indi-

viduele 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 verplaat-
singen. Soms werk je met zware lasten. 
Je past de veiligheidsregels strikt toe. Je 
werkuren zijn regelmatig maar kunnen 
variëren naargelang de opdrachten. 

OPLEIDING METAAL / LASSER

RICHTING KAPSALON- 
VERANTWOORDELIJKE

Je leert de werking van een kapsalon plannen 
en organiseren. Hier hoort o.a. de aankoop 
van producten en materialen, voorraadbe-
heer, het beheer van financiën en personeels-
zaken ... 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 verantwoorde-
lijkheid leert dragen over de werking en orga-
nisatie van een kapsalon.
Let wel: de opleiding tot kapper maakt deel 
uit van de opleiding Kapper-salonverantwoor-
delijke. Eerst leer je altijd voor kapper. Wan-
neer je geslaagd bent in de kappersopleiding, 
kan je door een extra module te volgen, bijko-
mend slagen in de opleiding Kapper-salonver-
antwoordelijke.

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 klan-
ten 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 in-
rollen. 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 so-
ciaal aangelegd. Daarnaast hou je ervan 
om klanten advies te geven en tevreden 
te stellen. Bovendien ben je op de hoog-
te van de laatste (mode)trends.

/// CENTRUM LEREN & WERKEN

OPLEIDING HAARZORGOPLEIDING SANITAIR 
INSTALLATEUR
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/// CENTRUM LEREN & WERKEN

RICHTING METSELAAR

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 ver-
bouwt bestaande gebouwen.

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

RICHTING TEGELZETTER

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

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 tewerkstellingsmogelijkhe-
den 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, dek-
vloerlegger, magazijnmedewerker,…

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

Je hebt belangstelling voor alles wat met bouwen te maken heeft. 
Door de veelzijdigheid van deze opleiding zijn de tewerkstellingsmo-
gelijkheden 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,…

RICHTING DEKVLOERLEGGER

Je leert dragende vloeren voorzien van afzonderingslagen of 
isolerende lagen, van een afwerklaag of een dekvloer. Hechten-
de dekvloeren, niet-hechtende dekvloeren, zwevende dekvloe-
ren 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 tewerk-
stellingsmogelijkheden 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 opge-
daan hebt, een belangrijke troef zijn. Na deze opleiding kun je 
nog andere opleidingen volgen, zoals voeger, tegelzetter,  ma-
gazijnmedewerker,…

OPLEIDING BOUW

RICHTING VOEGER

In deze richting werk je op een unieke ma-
nier met bouwbedrijven samen.  Je  met-
selt eenvoudige muren, je  voert zowel 
voegwerk in cement als elastisch voeg-
werk 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 veel-
zijdigheid van deze opleiding kun je zo-
wel 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 be-
drijf waar je de opleiding volgde.  Bij het 
solliciteren zal de ruime ervaring die je in 
het  bedrijf opgedaan hebt, een belang-
rijke 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 mo-
gelijk zoals tegelzetter dekvloerlegger, 
magazijnmedewerker,…
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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 ge-
drag 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 kindvrien-
delijk ingerichte binnen- en buitenruimte maakt het mogelijk dat kinde-
ren zich kunnen uitleven in een aangename leefomgeving. Je verricht 
ook huishoudelijk werk en staat in voor het opruimen van de opvang-
ruimte. Je bent verantwoordelijk voor het verzorgings- en spelmateri-
aal, de maaltijden en de verschillende vrije of geleide spelactiviteiten.

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 mee-
draaien in een crèche of buitenschoolse opvang. 

RICHTING LOGISTIEK HELPER IN DE 
ZORGINSTELLINGEN

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 til-
len, juist reageren in noodsituaties, meehelpen bij animatie-activitei-
ten... Daarnaast leer je ook eenvoudige administratieve taken
uitvoeren.

Je zorgt graag voor andere mensen. Bijvoorbeeld helpen met de maal-
tijdbedeling, mensen met de rolstoel helpen of een activiteit onder-
steunen. 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 logis-
tiek medewerker. 

OPLEIDING PERSONENZORG

RICHTING MAGAZIJNMEDEWERKER

Een magazijnmedewerker is een polyvalente lo-
gistieke 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 verantwoordelijk-
heid van de magazijnmedewerker.

DEELCERTIFICATEN ZIJN:
• Inkomende goederen
• Magazijntaken
• Uitgaande goederen

Je bent vaardig en hebt inzicht in het proces van 
goederenontvangst, goederenopslag en goede-
renuitlevering. 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 om-
gang met producten en met het verpakkingsmate-
riaal. Je bent veilig- en milieubewust en flexibel.

OPLEIDING DISTRIBUTIE
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OPLEIDINGSVORM 4 (OV4) 

Opleidingsvorm 4 (OV4) richt zich tot jongeren die normaalbegaafd 
zijn maar specifieke onderwijsbehoeften hebben waardoor ze moei-
lijkheden 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 jonge-
ren die een doorverwijziging gekregen hebben van het CLB. Om 
zich in te schrijven in OV4 hebben jongeren een attest type 3 (ge-
drags- en/of emotionele problemen) of een attest type 9 (autisme-
spectrumstoornis) 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, leswissels en eetmomenten
• Time-out mogelijkheid
• Evoluerend rapportsysteem met zelfrefelectie
• Rustige speelplaats
• Studiebegleiding onder de middag

Via aanpassingen op klasniveau
• Kleine klasgroepen
• Gestructureerde indeling
• Aangepaste instructies waar nodig
•  Lessen “leren leren” en “sociale vaardigheden”
•  Paramedische ondersteuning indien nodig
• Rusthoek in de klas
• Co-teaching

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
• Individuele handelingsplanning
• Attitudekaart

Leerlingen volgen voltijds of deeltijds de lessen binnen de omkade-
ring 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:

VERZORGING

RICHTING
In de studierichting Verzorging leer je kin-
deren verzorgen, begeleiden en opvoeden. 
Ook oudere zorgvragers verzorg, begeleid 
en ondersteun je in hun dagelijkse leven. 
Je biedt hulp bij de verpleging van de zorg-
vrager. Je leert hoe je een verpleegkundige 
kunt bijstaan en hoe je met het paramedisch 
team samenwerkt. Om dit alles ‘echt’ onder 
de knie te krijgen, ga je in klasverband en 
onder begleiding van de leerkracht een hele 
week meedraaien op de werkvloer onder 
de vorm LSG (= LeerlingStage in Groep). 
Daarnaast volbreng je ook twee individuele 
blokstages. Dit zowel bij kinderen van 0 tot 
3 jaar in een groepsopvang alsook bij oudere 
zorgvragers die verblijven in woonzorgcen-
tra. Veel aandacht gaat naar het verwerven 
en trainen van omgangsvormen zoals be-
leefdheid, assertiviteit, zelfkennis, stiptheid, 
beroepsgeheim, het voeren van gesprekken 
en leren luisteren.

JE PROFIEL
Je hebt een prima lichamelijke en geestelijke 
gezondheid. Je bent sociaal voelend en gaat 
graag met kinderen en oudere zorgvragers 
om. Je hebt een groot aanpassingsvermo-
gen en een sterke verantwoordelijkheidszin.  
Je hebt een passie voor zorg.

JE TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
Je kan een 7de specialisatiejaar Kinderzorg 
of Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige vol-
gen en zo het diploma secundair onderwijs 
behalen. Dit diploma vergroot je kansen op 
de arbeidsmarkt.
Daarenboven is zorgkundige een knelpunt-
beroep wat de tewerkstellingsmogelijkhe-
den na het secundair onderwijs vergroot.

5DE JAAR 6DE JAAR
Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Project Algemene Vakken* 6 6

Verzorging 22 22

TOTAAL 32 32

WOORDVERKLARING

* Project Algemene Vakken (PAV): Vakken die vroeger apart 
gegeven werden zoals wiskunde, Nederlands, natuurwetenschappen,  
maatschappelijke vorming (MAVO) en Frans.
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