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Beste leerling

Wij zijn ontzettend blij dat jij geïnteresseerd bent in onze scholengemeenschap. 
Nu je de eerste graad hebt afgerond, is het tijd voor een volgende stap in je studieloopbaan. 

In het vervolg van deze informatiebrochure maken wij je dan ook graag wegwijs 
in ons volledige studieaanbod van de 2e graad. 

Hebben we jouw interesse kunnen aanwakkeren 
en wil je meer te weten komen over een specifi eke studierichting? 

Dan ontmoeten wij je graag op onze info- en inschrijfdag op 
zondag 13 maart 2022 (Campus Lummen) en 24 april 2022 (Campus Beringen).

 Meer info hierover vind je achteraan in deze brochure.
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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 bovenbouw-
school waar wij iedereen die de 1e graad heeft afgerond met open armen verwelkomen. 

De vier kernwaarden - welbevinden, verbondenheid, vertrouwen en vakmanschap - vormen 
de pijlers van onze visie. Zo willen we dat iedereen zich goed voelt 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 van groot belang. 

Leerlingen worden op onze school voorbereid als vakkundig professional (arbeidsmarkt) of 
bekwame doorstromer (hoger onderwijs). We investeren in een modern uitgeruste infrastruc-
tuur en zetten in op levenslang leren om leerlingen op te leiden voor de jobs van de toekomst. 
Daarenboven krijgen ook leerlingen met een specifi eke onderwijs- en/of zorgbehoefte een 
plaats binnen onze scholengemeenschap via Opleidingsvorm 4. Indien je hier meer over wil 
weten, verwijzen we je graag door naar pagina 52 in deze brochure.

ONS STUDIEAANBOD

Het derde en vierde leerjaar van het secundair onder-
wijs vormen samen de 2e graad. Nu het 2e leerjaar 
van de 1e graad achter je ligt, sta je voor een nieuwe 
studiekeuze. Deze studiekeuze zal je verdere school-
loopbaan in grote mate bepalen. Het is dus belangrijk 
om hier goed over na te denken. 

Om een weloverwogen studiekeuze te kunnen ma-
ken, is het nuttig te weten dat de richtingen in de 2e 
graad behoren tot studiedomeinen en fi naliteiten. 

Studiedomeinen groeperen de studierichtingen 
per interessegebied. Afhankelijk van je persoonlijke 
interesse kan je kiezen voor: 

•  Economie & organisatie: je hebt interesse in eco-
nomie, boekhouden, administratie en informatica. 

•  Maatschappij & welzijn: je hebt interesse in de 
mens en de samenleving. 

•  STEM: je hebt interesse in wetenschappen, tech-
nologie, engineering en wiskunde.  

•  Taal & cultuur: je hebt interesse in talen, communi-
catie en culturen.

Finaliteiten geven het einddoel van een studierich-
ting weer:

•  De doorstroomgerichte fi naliteit omvat do-
meinoverschrijdende en domeingebonden studie-
richtingen die sterk theoretisch zijn. Na de derde 
graad behaal je een diploma secundair onderwijs 
met onderwijskwalifi catie 4. Je krijgt hiermee de 
toelating om door te stromen naar academische 
en professionele bacheloropleidingen in het hoger 
onderwijs.

 -  Kies je voor een domeinoverschrijden-
de richting, dan kan je later in het hoger 
onderwijs kiezen uit een brede waaier van 

academische opleidingen.
 -  Kies je voor een domeingebonden rich-

ting, dan kies je later in het hoger onder-
wijs logischerwijs voor een academische 
opleiding die inhoudelijk met deze richting 
overeenstemt. Daarnaast kan je ook kiezen 
uit een brede waaier van professionele 
bacheloropleidingen. 

•  De dubbele fi naliteit omvat theoretische studie-
richtingen waarbij je ook enkele praktische vaar-
digheden leert. Na de derde graad behaal je een 
diploma secundair onderwijs met onderwijskwali-
fi catie 4. Je krijgt hiermee de toelating om door te 
stromen naar een professionele bacheloropleiding 
in het hoger onderwijs. Daarnaast kan je ook een 
Secundair-na-Secundair-opleiding  of graduaatsop-
leiding volgen of je kan de arbeidsmarkt opgaan. 

•  De arbeidsmarktgerichte fi naliteit omvat hoofd-
zakelijk praktijkgerichte studierichtingen waarmee 
je na de derde graad een diploma secundair onder-
wijs met onderwijskwalifi catie 3 behaalt. Je krijgt 
hiermee geen toelating tot bacheloropleidingen, 
maar wel tot 

 -  7e specialisatiejaar (beroepsgerichte Se-
cundair-na-Secundair-opleidingen);

 -  Secundair-na-Secundair algemene vorming 
(om een diploma secundair onderwijs met 
onderwijskwalifi catie 4 te behalen en zo 
alsnog toelating te krijgen tot een bachelor-
opleiding);

 -  HBO5-verpleegkunde of graduaatsoplei-
ding (mits je voldoet aan de toelatingsvoor-
waarden). 

Daarnaast kan je er ook voor kiezen om de arbeids-
markt op te gaan.
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DOORSTROMING 
HOGER ONDERWIJS

DOORSTROMING 
& ARBEIDSMARKT

ARBEIDSMARKT

Domeinoverschrijdend Domeingebonden

ECONOMIE & 
ORGANISATIE

Economische                     
wetenschappen*  (p. 9)

Bedrijfs-
wetenschappen* (p. 10)

Bedrijf en organisatie
(p. 11)

Organisatie en 
logistiek

(p. 12)

MAATSCHAPPIJ 
& WELZIJN

Humane
wetenschappen (p. 15)

Maatschappij- 
en welzijns-

wetenschappen* (p. 16)

Maatschappij 
en welzijn* (p. 17)

Wellness 
en lifestyle 

(p. 18)

Zorg en welzijn (p. 19)

Haar- en 
schoonheids-

verzorging (p. 20)

Zorg en welzijn OV4

(p. 53)

STEM Natuur-
wetenschappen* (p. 23)

Biotechnologische 
STEM-wetenschappen 

(p. 24)

Bouw-
wetenschappen (p. 25)

Technologische 
wetenschappen (p. 26)

Biotechnieken (p. 28)

Hout-
technieken (p. 29)

Elektro-
technieken (p. 30)

Elektromechanische 
technieken (p. 31)

Mechanische 
technieken (p. 32)

Bouw (p. 34)

Hout (p. 35)

Elektriciteit (p. 36)

Mechanica
(p. 37)

TAAL & CULTUUR
Latijn*  (p. 39)

Moderne talen ** 
(p. 40)

VOEDING 
& HORECA

Restaurant en 
keuken OV4 (p. 54)

VERVOLGOPLEIDING 
(NA 3e GRAAD)

ACADEMISCHE BACHELOR 
OF PROFESSIONELE 

BACHELOR

PROFESSIONELE BACHELOR 
OF 

ACADEMISCHE BACHELOR 
AANSLUITEND OP 

STUDIEDOMEIN

PROFESSIONELE BACHELOR 
AANSLUITEND OP 
STUDIEDOMEIN,

GRADUAATSOPLEIDING, 
SE-N-SE OF ARBEIDSMARKT

GRADUAATSOPLEIDING, 
HBO5 - VERPLEEGKUNDE, 

SE-N-SE OF 
ARBEIDSMARKT

* Deze richting wordt ook aangeboden op campus Lummen.
** Deze richting wordt alleen ingericht als er voldoende leerlingen zich inschrijven.
Voor de richting Latijn is het noodzakelijk om een goede voorkennis uit het eerste en tweede leerjaar te hebben. 
De opleidingen van Duaal Leren zijn terug te vinden vanaf pagina 42.

BOVENBOUW 

tweede graad
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// ECONOMIE & ORGANISATIE / DOORSTROMING HOGER ONDERWIJS

ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN

RICHTING
Met Economische wetenschappen kies je voor 
een sterk theoretische domeinoverschrijdende 
doorstroomrichting. Je combineert een brede 
algemene vorming met een uitgebreid pakket 
economie en een zwaar pakket wiskunde. 

Deze studierichting laat je kennis maken met 
de boeiende wereld van de economie. Je ver-
werft inzicht in de economie als systeem en de 
werking van ondernemingen. Je leert logisch 
en kritisch te denken om zo economische en 
wiskundige thema’s en hun onderlinge ver-
banden te begrijpen. Je bestudeert o.a. het 
keuzegedrag van de producent en consument, 
de marktwerking (vraag en aanbod) en interna-
tionale handel. Ook aspecten van bedrijfswe-
tenschappen zoals boekhouden en vennoot-
schapsrecht komen aan bod. 

Voor zowel geschiedenis als moderne talen is 
er een verdiepte basisvorming.

PROFIEL
Je bent geïnteresseerd in economische en 
maatschappelijke problemen. Je hebt aanleg 
voor het structureren en verwerken van infor-
matie en je kan helder, logisch en kritisch na-
denken. Aanleg en interesse voor moderne ta-
len is belangrijk. Daarnaast heb je een stevige 
basis voor wiskunde. Je bent gemotiveerd om 
dagelijks de leerstof thuis te verwerken.

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
In de derde graad kan je ervoor kiezen om je 
studies verder te zetten in Economie-Moderne 
Talen, Economie-Wiskunde of Bedrijfsweten-
schappen. Logische vervolgopleidingen in het 
hoger onderwijs zijn academische opleidingen 
in de economie. Daarnaast blijven ook nog vele 
andere opties open.

STUDIERICHTING 
AANGEBODEN OP
Campus Beringen 
Campus Lummen

3DE JAAR 4DE JAAR
Godsdienst 2 2

Aardrijkskunde 1 1

Artistieke vorming 1 - 1 -

Economie 4 4

Engels 3 2

Frans 4 4

Geschiedenis 2 2

ICT - 1 - 1

Lichamelijke opvoeding 2 2

MEAV* - 1 - 1

Mens en samenleving 1 - -

Natuurwetenschappen 
Biologie
Chemie

Fysica

3
1
1
1

3
1
1
1

Nederlands 4 4

Ondernemend project - 2 1

Wiskunde 5 5

TOTAAL 32 32

* MEAV: maatschappelijke, economische en artistieke vorming. 

De uren die aangeduid zijn in het blauw gelden specifi ek voor 
Campus Beringen. De uren die aangeduid zijn in het geel gelden 
specifi ek voor Campus Lummen.

ECONOMIE & ORGANISATIE
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// ECONOMIE & ORGANISATIE / DOORSTROMING HOGER ONDERWIJS

BEDRIJFSWETENSCHAPPEN

RICHTING
Met Bedrijfswetenschappen kies je voor een theoreti-
sche, domeingebonden doorstroomrichting. Je combi-
neert een brede algemene vorming met een uitgebreid 
pakket economie. 

Via de specifi eke vorming in economie verwerf je in-
zicht in de economie als systeem en de werking van 
ondernemingen. De leerinhouden geven je vanuit 
concrete maatschappelijke contexten inzicht in de be-
langrijkste economische thema’s en hun onderlinge 
verbanden zoals het keuzegedrag van de producent en 
de consument, de marktwerking (vraag en aanbod), 
de internationale handel en de economische samen-
werking. Binnen economie wordt ook deels de focus 
gelegd op bedrijfswetenschappen waar onder meer 
boekhouden en aspecten van het vennootschapsrecht 
aan bod komen. 

Je bestudeert voor economie dezelfde leerstof als in 
Economische Wetenschappen, maar je hebt hier per 
week meer lesuren de tijd voor. Wiskunde is een hoofd-
vak waarin naast basisvorming ook verdieping aan bod 
zal komen. Voor de andere vakken die je terugvindt in 
de lessentabel, wordt een basisvorming gegeven.

PROFIEL
Je bent geïnteresseerd in economische en maatschap-
pelijke problemen. Je hebt aanleg voor het structureren 
en verwerken van informatie en je kan helder, logisch 
en kritisch nadenken. Daarnaast heb je een stevige ba-
sis voor wiskunde. Je bent gemotiveerd om dagelijks 
de leerstof thuis te verwerken. 

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
In de derde graad zet je je studies logischerwijs verder 
in de richting Bedrijfswetenschappen. Nadien kan je 
een academische of professionele bacheloropleiding in 
het hoger onderwijs volgen. Logische vervolgopleidin-
gen zijn Handelswetenschappen en Bedrijfskunde. Na 
de studie Bedrijfswetenschappen kan je weliswaar nog 
meerdere richtingen uit.

STUDIERICHTING 
AANGEBODEN OP
Campus Beringen 
Campus Lummen

3DE JAAR 4DE JAAR
Godsdienst 2 2

Aardrijkskunde 1 1

Artistieke vorming 1 - -

Economie 7 7

Engels 2 2

Frans 3 3

Geschiedenis 1 1

ICT - 1 - 1

Lichamelijke opvoeding 2 2

MEAV* - 1 - 1

Mens en samenleving 1 - -

Natuurwetenschappen 3 3

Nederlands 4 4

Ondernemend project - 2 -

Wiskunde 4 4

Wiskunde ondersteuning 1 1

TOTAAL 32 32

* MEAV: maatschappelijke, economische en artistieke vorming. 

De uren die aangeduid zijn in het blauw gelden specifi ek voor 
Campus Beringen. De uren die aangeduid zijn in het geel gelden 
specifi ek voor Campus Lummen.

// ECONOMIE & ORGANISATIE / DOORSTROMING & ARBEIDSMARKT

BEDRIJF EN ORGANISATIE

RICHTING
Met Bedrijf en organisatie kies je voor een 
theoretisch-praktische studierichting in de 
dubbele fi naliteit. Je krijgt inzicht in algeme-
ne economie en bedrijfswetenschappen. 
Daarnaast ontwikkel je competenties met 
betrekking tot het ondersteunen van boek-
houdkundige, commerciële en HR-activi-
teiten en maak je kennis met de logistieke 
fl ow en verschillende transportmodi. Je past 
informatica toe in een kantooromgeving. Je 
maakt kennis met allerlei communicatiemid-
delen die je later in je job kan gebruiken.

PROFIEL
Je houdt van orde en werkt graag met ge-
gevens, teksten en cijfers. Je kan verant-
woordelijkheid nemen en opdrachten stipt 
uitvoeren. Je spreekt graag in het Frans en 
Engels en je wil graag meer weten over be-
drijfsadministratie.

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
In de derde graad zet je je studies logischer-
wijs verder in de richting Bedrijfsorganisatie 
of Commerciële organisatie. Nadien kan je 
een professionele bacheloropleiding in het 
hoger onderwijs volgen. Logische vervolg-
opleidingen zijn Handelswetenschappen, 
Bedrijfskunde en Onderwijs. Uiteraard be-
horen andere studierichtingen binnen een 
graduaatsopleiding ook tot de mogelijkheid. 
Indien je ervoor kiest om niet meer verder te 
studeren, kan je gaan werken als boekhoud-
kundig assistent, HR-assistent, commerci-
eel assistent of medewerker (inter)nationaal 
goederenvervoer.

STUDIERICHTING 
AANGEBODEN OP
Campus Beringen 

3DE JAAR 4DE JAAR
Godsdienst 2 2

Aardrijkskunde 1 1

Artistieke vorming 1 -

Bedrijfseconomie* 9 10

Engels 3 3

Frans 3 3

Geschiedenis 1 1

Lichamelijke opvoeding 2 2

Maatschappelijke vorming 1 -

Natuurwetenschappen 2 1

Nederlands 4 4

Ondernemend project - 2

Wiskunde 3 3

TOTAAL 32 32

* Bedrijfseconomie: ICT vormt een belangrijk onderdeel van het 
vak Bedrijfseconomie. Er zal ongeveer één derde van de tijd aan ICT 
besteed worden.
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ORGANISATIE EN LOGISTIEK

RICHTING
Met Organisatie en logistiek kies je voor een prak-
tische studierichting in de arbeidsmarktfi naliteit. Je 
krijgt inzicht in de werking van ondernemingen en 
je ontwikkelt competenties met betrekking tot ont-
haal-, verkoop- en logistieke activiteiten. Communi-
catieve en sociale vaardigheden zijn van essentieel 
belang om professioneel te communiceren met be-
zoekers en klanten. Je leert de basisvaardigheden 
voor een vlotte kantoorcommunicatie in het Neder-
lands, Frans en Engels. Daarnaast verwerf je digi-
tale competenties die kaderen in de bedrijfswereld. 
De goederen-, documenten- en informatiestroom is 
vandaag namelijk sterk gedigitaliseerd. Vlot met de 
computer werken (tekstverwerking, rekenblad, da-
tabank, …) is dus belangrijk.

PROFIEL
Je vindt nauwkeurigheid, verantwoordelijkheid, zelf-
standigheid, klantgerichtheid en sociale vaardighe-
den belangrijk. Je werkt graag met de computer en 
je vindt talen studeren leuk. In de toekomst zie je 
een job in een kantoor wel zitten.

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
In de derde graad zet je je studies logischerwijs 
verder in de richting Onthaal, organisatie en sales. 
Nadien kan je gaan werken als onthaalmedewerker, 
verkoopmedewerker of logistiek medewerker. Wil 
je nog verder studeren, dan kan je een graduaatsop-
leiding of beroepsgerichte Se-n-Se volgen.

STUDIERICHTING AANGEBODEN OP
Campus Beringen 

3DE JAAR 4DE JAAR
Godsdienst 2 2

Engels 3 3

Frans 3 3

Lichamelijke opvoeding 2 2

Organisatie en Logistiek 13 13

Project algemene vakken* 9 9

TOTAAL 32 32

*In het vak ‘Project algemene vakken’ worden volgende 
vakken geïntegreerd aangeboden: Maatschappelijke vorming, 
Natuurwetenschappen, Nederlands, Wiskunde.

// ECONOMIE & ORGANISATIE / ARBEIDSMARKT
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MAATSCHAPPIJ & WELZIJN

// MAATSCHAPPIJ & WELZIJN / DOORSTROMING HOGER ONDERWIJS

HUMANE WETENSCHAPPEN

RICHTING
Met Humane wetenschappen kies je voor een 
sterk theoretische domeinoverschrijdende door-
stroomrichting. Je combineert een brede alge-
mene vorming met de vakken sociologie en psy-
chologie, fi losofi e en kunstbeschouwing. In het 
vak sociologie en psychologie leer je verbanden 
zien met betrekking tot de hedendaagse samen-
leving, de mens en zijn gedrag. Je ontwikkelt 
een sociologisch en psychologisch begrippen-
kader vertrekkende vanuit wetenschappelijke 
inzichten en theorieën. Binnen het vak fi losofi e 
leer je fi losoferen over de mens en de wereld 
rondom je. Om dit inzicht te verwerven, baseer 
je je zowel op fi losofi sche teksten als op voor-
beelden uit het dagelijks leven. Het vak kunst-
beschouwing leert je de vorm, de inhoud, de 
context en de functie van kunstwerken te analy-
seren vanuit een kunsthistorisch kader. 

Voor zowel de vakken geschiedenis als moderne 
talen is er een verdiepte basisvorming.

PROFIEL
Je hebt een uitgesproken interesse voor cultuur, 
media, het menselijk handelen en de samenle-
ving. Teamwork ligt je wel. Je hebt aanleg voor 
het structureren en verwerken van informatie 
en je kan helder, logisch en kritisch nadenken. 
Aanleg en interesse voor moderne talen is be-
langrijk. Je bent gemotiveerd om dagelijks de 
leerstof thuis te verwerken.

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
In de derde graad kan je ervoor kiezen om je stu-
dies verder te zetten in Humane wetenschappen 
of Welzijnswetenschappen. Logische vervolg-
opleidingen in het hoger onderwijs zijn academi-
sche opleidingen in de humane wetenschappen 
zoals Psychologie, Sociologie of Politieke en So-
ciale Wetenschappen. Daarnaast blijven ook nog 
vele andere opties open.

STUDIERICHTING 
AANGEBODEN OP
Campus Beringen 

3DE JAAR 4DE JAAR
Godsdienst 2 2

Aardrijkskunde 1 1

Artistieke vorming 1 -

Engels 3 2

Filosofi e 1 2

Frans 4 4

Geschiedenis 2 2

Kunstbeschouwing 1 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Mens en samenleving 1 -

Natuurwetenschappen 
Biologie
Chemie

Fysica

3
1
1
1

3
1
1
1

Nederlands 4 4

Sociologie en Psychologie 3 4

Wiskunde 4 4

TOTAAL 32 32
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// MAATSCHAPPIJ & WELZIJN / DOORSTROMING HOGER ONDERWIJS

MAATSCHAPPIJ- EN WELZIJNSWETENSCHAPPEN

RICHTING
Met Maatschappij- en welzijnswetenschappen kies je 
voor een theoretische domeingebonden doorstroom-
richting. Je combineert een brede algemene vorming 
met de vakken sociologie en psychologie en inleiding 
in de fi losofi e. In het vak sociologie en psychologie leer 
je verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse 
samenleving, de mens en zijn gedrag. Je ontwikkelt 
een sociologisch en psychologisch begrippenkader 
vertrekkende vanuit wetenschappelijke inzichten en 
theorieën. Via projecten pas je de theorie toe op con-
crete situaties. Binnen het vak inleiding in de fi losofi e 
leer je fi losoferen over de mens en de wereld rondom 
je. Om dit inzicht te verwerven baseer je je vooral op 
voorbeelden uit het dagelijks leven.  

Deze richting sluit aan bij de richting Humane weten-
schappen. Je bestudeert voor sociologie en psycholo-
gie dezelfde leerstof als in Humane wetenschappen, 
maar je hebt hier per week meer lesuren de tijd voor. 
Ook de vakken inleiding in de fi losofi e en fi losofi e ken-
nen sterke overeenkomsten. De leerstof van sommige 
andere vakken zoals wiskunde en natuurwetenschap-
pen is hetzelfde.

PROFIEL
Je hebt een uitgesproken interesse voor het menselijk 
handelen en de samenleving. Je kan deze thema’s the-
oretisch verwerken, maar je houdt er ook van ze toe te 
passen op jezelf en specifi eke situaties. Een kritische 
en onderzoekende houding is daarom erg belangrijk. Je 
bent gemotiveerd om dagelijks de leerstof van zowel 
de richtingsvakken als de algemene vakken thuis te 
verwerken.

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
In de derde graad zet je je studies logischerwijs verder 
in de richting Welzijnswetenschappen. Nadien kan je 
in het hoger onderwijs een academische bachelorop-
leiding in de Sociale (gezondheids)wetenschappen of 
een professionele bacheloropleiding volgen. 

STUDIERICHTING 
AANGEBODEN OP
Campus Beringen 
Campus Lummen

3DE JAAR 4DE JAAR
Godsdienst 2 2

Aardrijkskunde 1 1

Artistieke vorming 1 - 1 -

Engels 2 2

Frans 3 3

Geschiedenis 1 1

ICT - 1 - 1

Inleiding fi losofi e 1 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Maatschappelijk project - 2 2 1

MEAV* - 1 - 1

Mens en samenleving 1 - -

Natuurwetenschappen 3 3

Natuurwetenschappen 
ondersteuning

1 - -

Nederlands 4 4

Sociologie en Psychologie 5 5

Wiskunde 4 4

Wiskunde ondersteuning 1 - -

TOTAAL 32 32

* MEAV: maatschappelijke, economische en artistieke vorming. 

De uren die aangeduid zijn in het blauw gelden specifi ek voor 
Campus Beringen. De uren die aangeduid zijn in het geel gelden 
specifi ek voor Campus Lummen.

// MAATSCHAPPIJ & WELZIJN / DOORSTROMING & ARBEIDSMARKT

MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN

RICHTING
Met Maatschappij en welzijn kies je voor een theore-
tisch-praktische studierichting in de dubbele fi naliteit. 
Ontwikkelingen van mens en samenleving staan hier 
centraal. Je leert over gezondheidsbevordering, ont-
wikkelingspsychologie, (ped)agogisch handelen, ana-
tomie en fysiologie. Je verwerft basiscompetenties in 
zorg verlenen en begeleiden en je oriënteert je op ac-
tiviteiten in zorg en welzijn. Je ontwikkelt kennis, vaar-
digheden en attitudes m.b.t. indirecte zorg in een ge-
zinscontext. Je voert begeleidingsactiviteiten uit met 
oog voor de wensen, behoeften, mogelijkheden en be-
perkingen van kinderen, jongeren en volwassenen. Via 
artistieke vorming ontdek je je creatieve mogelijkheden 
en kan je deze verder ontplooien.

PROFIEL
Je hebt een ruime belangstelling voor de mens en de 
maatschappij. Je wil je verder verdiepen in de ontwikke-
ling en de gezondheid van de mens. Je werkt graag sa-
men met andere mensen. Je bent creatief en hebt goede 
communicatieve vaardigheden. Je bent theoretisch inge-
steld, maar praktische handelingen schrikken je niet af. 

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN 
In de derde graad zet je je studies logischerwijs ver-
der in de richting Gezondheidszorg of Opvoeding en 
begeleiding. Nadien kan je een professionele bachelor-
opleiding binnen de studiegebieden Gezondheidszorg, 
Sociaal-agogisch werk of Onderwijs volgen. Ook de 
studierichting Pedagogie van het jonge kind behoort 
tot de mogelijkheden. Uiteraard kan je ook een studie-
richting binnen een graduaatsopleiding of beroepsge-
richte Se-n-Se volgen. 

Indien je ervoor kiest om niet meer verder te studeren, 
kan je gaan werken als verzorgende of zorgkundige (na 
de richting Gezondheidszorg) of als kinderbegeleider 
(na de richting Opvoeding en begeleiding). 

STUDIERICHTING AANGEBODEN OP
Campus Beringen 
Campus Lummen  

3DE JAAR 4DE JAAR
Godsdienst 2 2

Aardrijkskunde 1 1

Artistieke vorming 1 - 1 -

Engels 2 2

Frans 2 2

Geschiedenis 1 1

ICT - 1 - 1

Lichamelijke opvoeding 2 2

Maatschappij en Welzijn 11 13 12

MEAV* - 1 - 1

Economische vorming 1 - -

Natuurwetenschappen 2 1

Nederlands 4 4

Wiskunde 3 3

TOTAAL 32 32

* MEAV: maatschappelijke, economische en artistieke vorming. 

De uren die aangeduid zijn in het blauw gelden specifi ek voor 
Campus Beringen. De uren die aangeduid zijn in het geel gelden 
specifi ek voor Campus Lummen.
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// MAATSCHAPPIJ & WELZIJN / DOORSTROMING & ARBEIDSMARKT

WELLNESS EN LIFESTYLE

RICHTING
Met Wellness en lifestyle kies je voor een theore-
tisch-praktische studierichting in de dubbele fi nali-
teit. Je leert wat welbevinden is en welk effect dit 
heeft op onze gezondheid. Je verwerft theoretische 
kennis en je beoefent de praktische handelingen van 
gelaatsverzorging, make-up, hand- en voetverzor-
ging. Later in de derde graad wordt dit aangevuld met 
lichaamsverzorging. Naast deze praktische vaardig-
heden in de schoonheidsverzorging krijg je ook een 
aardig pakket anatomie en fysiologie. Om het begrip 
wellness en lifestyle beter te begrijpen, bestudeer je 
de diverse aspecten uit de ontwikkelingsdomeinen 
en levensfases van de mens. Daarnaast ontwikkel je 
goede sociale en communicatieve vaardigheden die 
belangrijk zijn bij het geven van informatie en advie-
zen. Omdat de mode- en reclamewereld veel invloed 
heeft op ons denken en handelen komen ook de 
trends in de schoonheidsverzorging aan bod.

PROFIEL
Je hebt belangstelling voor de gezondheidsbevorde-
ring en het welbevinden van de mens in de ruime zin 
van het woord. Je bent geïnteresseerd in de ontwik-
keling van de mens en je bent bereid te werken aan 
zowel het innerlijke als uiterlijke welbevinden van 
elk gezond persoon. Creativiteit en communicatieve 
vaardigheden zijn zaken waarin je graag uitblinkt. Je 
bent theoretisch ingesteld, maar praktische vaardig-
heden schrikken je niet af.

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
In de derde graad zet je je studies logischerwijs ver-
der in de richting Wellness en schoonheid. Nadien 
kan je ervoor kiezen om verder studeren in de rich-
ting Wellbeing- en vitaliteitsmanagement. Ook pro-
fessionele bacheloropleidingen binnen het Onder-
wijs of het studiegebied Gezondheidszorg vormen 
een mooie doorstroom. Uiteraard behoren andere 
studierichtingen binnen een graduaatsopleiding of 
beroepsgerichte Se-n-Se ook tot de mogelijkheid.

Indien je ervoor kiest om niet meer verder te studeren, 
kan je gaan werken als schoonheidsspecialist-adviseur.

STUDIERICHTING AANGEBODEN OP
Campus Beringen

3DE JAAR 4DE JAAR
Godsdienst 2 2

Aardrijkskunde 1 1

Artistieke vorming 1 1

Economische vorming 1 -

Engels 2 2

Frans 2 2

Geschiedenis 1 1

Lichamelijke opvoeding 2 2

Natuurwetenschappen 2 1

Nederlands 4 4

Wellness 11 13

Wiskunde 3 3

TOTAAL 32 32

ZORG EN WELZIJN

RICHTING
Met Zorg en welzijn kies je voor een praktische stu-
dierichting in de arbeidsmarktfi naliteit. Aandacht 
voor de mens in de thuiscontext staat centraal. Er 
ligt veel nadruk op verhoudingen tussen mensen, 
waardoor je oefent op sociale en communicatieve 
vaardigheden. Verder ligt het accent voornamelijk 
op de gezonde mens in een diverse samenleving en 
hoe hij daarin zorg draagt voor zichzelf. Je verwerft 
een basisinzicht in anatomie en fysiologie. Je leert 
maaltijd-, linnen- en interieurzorg binnen gezinssi-
tuaties kennen. Theorie en praktijk komen geïnte-
greerd aan bod. Je biedt ondersteuning bij activitei-
ten met kinderen en volwassenen. 

PROFIEL
Je wil graag werken met en zorgen voor andere 
mensen. Je hebt een ruime interesse voor gezonde 
voeding, koken en huishoudelijke taken. Je werkt 
respectvol, je kan goed plannen en zelfstandig wer-
ken. 

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
In de derde graad zet je je studies logischerwijs ver-
der in de richting Verzorging of Assistentie in wo-
nen, zorg en welzijn. Nadien kan je gaan werken als 
huishoudhulp zorg, logistiek assistent in de zorg of 
woonassistent. Wil je nog verder studeren, dan kan 
je een graduaatsopleiding of beroepsgerichte Se-n-
Se zoals Kinderbegeleider of Zorgkundige volgen.

STUDIERICHTING AANGEBODEN OP
Campus Beringen 

3DE JAAR 4DE JAAR
Godsdienst 2 2

Artistieke vorming 1 1

Lichamelijke opvoeding 2 2

Project algemene vakken* 10 10

Zorg en Welzijn 17 17

TOTAAL 32 32

*In het vak ‘Project algemene vakken’ worden volgende vakken 
geïntegreerd aangeboden: Engels, Maatschappelijke vorming, 
Natuurwetenschappen, Nederlands, Wiskunde.

// MAATSCHAPPIJ & WELZIJN / ARBEIDSMARKT
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HAAR- EN SCHOONHEIDSVERZORGING

RICHTING
Met Haar- en schoonheidsverzorging kies je voor een 
praktische studierichting in de arbeidsmarktfi naliteit. Je 
verwerft de basis van technische competenties uit zowel 
haar- als schoonheidsverzorging. Ergonomie, hygiëne en 
veiligheid tijdens het werk worden je aangeleerd, maar ook 
milieubewust en economisch handelen zijn in deze studie-
richting belangrijk. Tijdens de lessen haarverzorging leer je 
de basisvaardigheden brushen en watergolven en creëer je 
gelegenheidskapsels. Ook de beginselen van kleuren, knip-
pen en scheren worden je aangeleerd. Tijdens de lessen 
schoonheidsverzorging leer je de specifi eke vaardigheden 
van hand- en gelaatsverzorging. Ook make-up en ontharen 
komen aan bod. Om deze competenties kwaliteitsvol uit te 
voeren, ontwikkel je anatomische en fysiologische inzich-
ten in haar, huid en nagel. Daarnaast is er ook aandacht voor 
het communicatief vaardig zijn met je klanten in het Frans 
en Engels. Je maakt tot slot kennis met trends en evoluties 
in de sector. 

PROFIEL
Je hebt creatieve ideeën en vaardige vingers. Je kan orde-
lijk en toch vlot werken met oog voor detail. Je hebt interes-
se voor uiterlijke verzorging, mode en stijl. Je bent sociaal 
vaardig, maar je kan ook goed luisteren. Je werkt graag sa-
men met anderen.

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
Na de tweede graad kies je de studierichting waar je inte-
resse het meest naar uitgaat. Heb je ervaren dat kapper/
kapster worden jouw voorkeur heeft, dan kan je voor de 
studierichting Haarverzorging in de derde graad kiezen. Ligt 
je interesse meer in het verzorgen van handen, gelaat, li-
chaam en voeten, dan kan je voor de studierichting Schoon-
heidsverzorging kiezen.

Na het beëindigen van de derde graad kan je gaan werken 
als kapper (na de richting Haarverzorging) of als schoon-
heidsspecialiste (na de richting Schoonheidsverzorging).

Wil je nog verder studeren, dan kan je een graduaatsop-
leiding of beroepsgerichte Se-n-Se zoals Grimeur, Kap-
per-Stylist, Schoonheidsspecialist-adviseur of Wellness-
medewerker volgen.

STUDIERICHTING AANGEBODEN OP
Campus Beringen

3DE JAAR 4DE JAAR
Godsdienst 2 2

Artistieke vorming 1 1

Engels en Frans 3 3

Haar- en 
schoonheidsverzorging

16 16

Lichamelijke opvoeding 2 2

Project algemene vakken* 8 8

TOTAAL 32 32

*In het vak ‘Project algemene vakken’ worden volgende 
vakken geïntegreerd aangeboden: Maatschappelijke vorming, 
Natuurwetenschappen, Nederlands, Wiskunde.

// MAATSCHAPPIJ & WELZIJN / ARBEIDSMARKT
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STEM

NATUURWETENSCHAPPEN

RICHTING
Met Natuurwetenschappen kies je voor een 
sterk theoretische domeinoverschrijdende 
doorstroomrichting. Je combineert een brede 
algemene vorming met probleemoplossend 
leren, de wetenschapsvakken fysica, biologie, 
chemie en een zwaar pakket wiskunde. 

Deze richting biedt je een fl ink pakket positie-
ve wetenschappen: biologie (studie van mens 
en natuur), chemie (scheikunde) en fysica (na-
tuurkunde). Hier bestudeer je de levende en 
niet-levende materie in al haar aspecten. Je 
leert het wetenschappelijk denkproces aan. Er 
wordt extra aandacht besteed aan onderzoeks-
vaardigheden, ICT-toepassingen en labovaar-
digheden. 

Voor geschiedenis en moderne talen is er een 
verdiepte basisvorming.

PROFIEL
Je hebt een uitgesproken interesse voor po-
sitieve wetenschappen en wiskunde. Je hebt 
aanleg voor het structureren en verwerken van 
informatie en je kan helder, logisch en kritisch 
nadenken. Aanleg en interesse voor moderne 
talen is belangrijk en je hebt een stevige basis 
voor wiskunde. Je bent gemotiveerd om dage-
lijks de leerstof thuis te verwerken.

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
In de derde graad kan je ervoor kiezen om je 
studies verder te zetten in de richting Weten-
schappen-wiskunde of Biotechnologische en 
chemisch wetenschappen.  Logische vervolg-
opleidingen in het hoger onderwijs zijn acade-
mische opleidingen in de positieve of medi-
sche wetenschappen. Daarnaast blijven ook 
nog vele andere opties open.

STUDIERICHTING 
AANGEBODEN OP
Campus Beringen 
Campus Lummen

3DE JAAR 4DE JAAR
Godsdienst 2 2

Aardrijkskunde 1 1

Artistieke vorming 1 - 1 -

Biologie 3 3 2

Chemie 2 3

Engels 3 2

Frans 4 4

Fysica 2 3

Geschiedenis 2 2

ICT - 1 - 1

Lichamelijke opvoeding 2 2

MEAV* - 1 - 1

Mens en samenleving 1 - -

Nederlands 4 4

Wiskunde 5 5

TOTAAL 32 32

* MEAV: maatschappelijke, economische en artistieke vorming. 

De uren die aangeduid zijn in het blauw gelden specifi ek voor 
Campus Beringen. De uren die aangeduid zijn in het geel gelden 
specifi ek voor Campus Lummen.

// STEM / DOORSTROMING HOGER ONDERWIJS
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BIOTECHNOLOGISCHE STEM-WETENSCHAPPEN

RICHTING
Met Biotechnische wetenschappen kies 
je voor een theoretische studierichting in 
de doorstroomfi naliteit. Je combineert een 
brede algemene vorming met natuur- en 
biotechnisch-wetenschappelijk denken en 
vaardig zijn. Er is veel aandacht voor onder-
zoekend en probleemoplossend leren vanuit 
de kernwetenschappen biologie, chemie en 
fysica. Niet enkel de theorie maar ook onder-
zoeks- en labovaardigheden komen hierbij 
uitgebreid aan bod. Tijdens de lessen wis-
kunde krijg je een verdiepte basisvorming 
aangeboden. Je bestudeert onder andere 
elektromagnetisme. Mede vanuit de wis-
kunde denk je conceptueel na over natuur-
wetenschappelijke vragen en biotechnische 
problemen. Ook de STEM-engineeringsdoe-
len komen uitgebreid aan bod. 

PROFIEL
Wetenschappen is echt jouw ding en wis-
kunde spreekt je aan. Je vindt het fi jn om via 
waarnemingen en proeven natuurwetten te 
ontdekken. Nauwkeurig werken met allerlei 
stoffen en toestellen in de labo’s fascineert 
je. Je bent bereid om dagelijks theorie te ver-
werken.

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
In de derde graad is Biotechnische weten-
schappen de logische vervolgopleiding. Na 
de derde graad kan je verder studeren als 
professionele bachelor binnen de chemische 
of agrosector (bv. Agro- en biotechnologie, 
Chemie, Biomedische laboratoriumtechnolo-
gie, …). Een academische opleiding behoort 
ook tot de mogelijkheden (bv. Biomedische 
wetenschappen, Biologie, Biochemie en bio-
technologie, Chemie, Fysica, ...).

STUDIERICHTING 
AANGEBODEN OP
Campus Beringen

3DE JAAR 4DE JAAR
Godsdienst 2 2

Aardrijkskunde 1 1

Biotechnische 
wetenschappen

Biologie
Chemie

Fysica
Biotechnologische 

wetenschappen

11

2
3
3
3

12

3
3
3
3

Engels 2 2

Frans 3 3

Geschiedenis 1 1

Lichamelijke opvoeding 2 2

MEAV* 1 -

Nederlands 4 4

Wiskunde 5 5

TOTAAL 32 32

* MEAV: maatschappelijke, economische en artistieke vorming. 

// STEM / DOORSTROMING HOGER ONDERWIJS

BOUWWETENSCHAPPEN

RICHTING
Met Bouwwetenschappen kies je voor een theo-
retische studierichting in de doorstroomfi naliteit. 
Je combineert een brede algemene vorming met 
natuur- en technisch wetenschappelijk denken en 
vaardig zijn. Je gaat onderzoekend om met techno-
logische wetenschappen, bouwmaterialen, bouw- 
en houtconstructies en projectenstudies. Er wordt 
veel aandacht besteed aan materiaalkunde, fysica, 
thermodynamica, bouwkunde, constructieleer en 
toegepaste kunstbeschouwing. Tijdens de lessen 
materiaalkunde komt de chemie uitgebreid aan 
bod. Je krijgt een uitgebreid pakket voor wiskunde 
in functie van de wetenschap. Ook de STEM-engi-
neeringsdoelen komen uitgebreid aan bod.
Je denkt conceptueel en bent vaardig in topogra-
fi sche toepassingen en het gebruik van digitale 
technologieën bij het modelleren van bouwkno-
pen en lage energie- en passieve bouwprojecten. 
Hierbij besteed je aandacht aan circulair bouwen 
(waarbij grondstoffen worden hergebruikt).

PROFIEL
Je bent geboeid door wiskunde, kan logisch na-
denken en beschikt over een goed ruimtelijk- tech-
nisch inzicht. Je bent een gemotiveerde student 
die vlot overweg kan met theoretische vakken en 
computers.

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
In de derde graad is Bouw- en houtwetenschap-
pen de logische vervolgopleiding. Na de derde 
graad kan je verder studeren als professionele 
bachelor binnen de bouw- en houtsector (bv. pro-
fessionele bachelor bouw, landmeter, tuinarchi-
tect, …). Je kan ook een academische opleiding 
Industriële wetenschappen volgen (met mogelijk 
als vervolg een master bouwkundig ingenieur, ar-
chitectuur,…).

STUDIERICHTING AANGEBODEN OP
Campus Beringen 

3DE JAAR 4DE JAAR
Godsdienst 2 2

Aardrijkskunde 1 1

Biologie en Chemie 1 2

Bouwwetenschappen
TW elektriciteit en mechanica

Modelleren en constructie
Interieur en vormgeving

10
2
5
3

10
2
5
3

Engels 2 2

Frans 3 3

Geschiedenis 1 1

Lichamelijke opvoeding 2 2

MEAV* 1 -

Nederlands 4 4

Wiskunde 5 5

TOTAAL 32 32

* MEAV: maatschappelijke, economische en artistieke vorming. 
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TECHNOLOGISCHE WETENSCHAPPEN

RICHTING
Met Technologische wetenschappen kies je 
voor een theoretische studierichting in de door-
stroomfi naliteit. Het accent ligt op wiskunde, 
wetenschappen en technologie. Je krijgt een de-
gelijke algemene vorming met een sterk pakket 
wiskunde en wetenschappen. Daarnaast krijg je 
het gevorderde pakket wiskunde en fysica en 
een uitgebreid pakket voor chemie. In deze rich-
ting zal je de volgende onderdelen van de fysica 
uitgebreid bestuderen: mechanica, elektriciteit, 
elektronica – ICT, fl uïdomechanica en thermo-
dynamica. Niet enkel de wetmatigheden uit de 
fysica, maar ook hun praktische toepassingen 
komen aan bod. Verder worden de STEM-en-
gineeringsdoelen uitgebreider behandeld dan 
in andere richtingen. Je maakt er kennis met 
de vierde technologische revolutie en je leert 
conceptueel denken. Traditionele praktijkvakken 
komen in deze richting niet aan bod. Je werkt 
wel mee aan labo-experimenten en maakt tech-
nische ontwerpen.

PROFIEL
Je bent geboeid door wiskunde, fysica en che-
mie. Je kan logisch nadenken en beschikt over 
een goed ruimtelijk- technisch inzicht. Je bent 
een gemotiveerde student die vlot overweg kan 
met wiskunde, fysica, theoretische vakken en 
computers.

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
Technologische wetenschappen is de logische 
vervolgopleiding in de derde graad. Na de derde 
graad kan je verder studeren als professionele 
bachelor binnen het studiegebied elektrome-
chanica (bv. Elektronica-ICT, Elektromechanica, 
Energietechnologie, Toegepaste Informatica, 
…). Je kan ook een academische opleiding In-
dustriële wetenschappen volgen (met als moge-
lijk vervolg een master Elektromechanica, Ener-
gie, Elektronica-ICT, Nucleaire technologie, …).

STUDIERICHTING 
AANGEBODEN OP
Campus Beringen

3DE JAAR 4DE JAAR
Godsdienst 2 2

Aardrijkskunde 1 1

Biologie 1 1

Engels 2 2

Frans 3 3

Geschiedenis 1 1

Lichamelijke opvoeding 2 2

MEAV* 1 -

Nederlands 4 4

Technologische 
wetenschappen en 
Engineering

Chemie
TW Elektriciteit
TW Mechanica

Engineering

10

1
3
4
2

11

2
4
3
2

Wiskunde 5 5

TOTAAL 32 32

* MEAV: maatschappelijke, economische en artistieke vorming. 

// STEM / DOORSTROMING HOGER ONDERWIJS
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// STEM / DOORSTROMING & ARBEIDSMARKT

BIOTECHNIEKEN

RICHTING
Met Biotechnieken kies je voor een theore-
tisch-praktische studierichting in de dubbele 
fi naliteit. Je focust, in tegenstelling tot de the-
oretische benadering in de studierichting Bio-
technische wetenschappen, op praktische la-
bovaardigheden, -technieken en -toepassingen. 
In Biotechnieken werk je rond overkoepelende 
STEM-doelen waar biologie, chemie, fysica, 
labo- en productietechnieken aan bod komen. 
Het aanleren van wetenschappelijke methoden 
en analyseren van natuurlijke en technische sys-
temen staat centraal. Daarnaast leer je nauwkeu-
rig werken met meetinstrumenten en ga je op 
een veilige, duurzame manier om met materia-
len, chemische stoffen en technische en biologi-
sche systemen.

PROFIEL
Je bent geïnteresseerd in STEM-vakken. Je vindt 
wiskunde misschien wel moeilijk, maar doet je 
best omdat je dit vak nodig hebt voor andere 
STEM-vakken. Je weet dat je theorie moet le-
ren, maar verwacht dat je vooral mag meten, 
onderzoeken en experimenteren in het labo. Je 
wilt graag werken met chemische stoffen en 
meetinstrumenten om waarnemingen te ver-
klaren. Je hebt aandacht voor maatschappelijke 
uitdagingen zoals hernieuwbare energie, zorg en 
gezondheid, watervoorziening, mobiliteit, milieu-
problemen, enz.

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
Na de tweede graad Biotechnieken kun je naar 
de derde graad Biotechnologische en chemische 
technieken. Daarna kun je verder studeren in een 
bacheloropleiding, graduaat of een zevende spe-
cialisatiejaar (Secundair na Secundair). Wil je niet 
meer verder studeren, dan kan je een eerste stap 
zetten op weg naar een baan in de biotechnologi-
sche en chemische sector. 

STUDIERICHTING 
AANGEBODEN OP
Campus Beringen

3DE JAAR 4DE JAAR
Godsdienst 2 2

Aardrijkskunde 1 1

Biotechnieken
Biologie
Chemie

Chemie labotechnieken
Fysica

Procestechnieken

14
3
3
3
3
2

15
3
3
3
3
3

Engels 2 2

Frans 2 2

Geschiedenis 1 1

Lichamelijke opvoeding 2 2

MEAV* 1 -

Nederlands 4 4

Wiskunde 3 3

TOTAAL 32 32

* MEAV: maatschappelijke, economische en artistieke vorming. 

HOUTTECHNIEKEN

RICHTING
Met Houttechnieken kies je voor een tech-
nologische en theoretisch-praktische studie-
richting in de dubbele fi naliteit. Je ontwikkelt 
onderzoekende en contextgerichte inzichten 
in toegepaste wiskunde en wetenschappen, 
massief hout, houtachtige materialen, ver-
spaningstechnologie en constructies. Voor 
de realisatie van je projecten vertrek je vanuit 
het technisch proces. Je maakt hierbij gebruik 
van digitale technologieën, zowel tijdens de 
voorbereiding als bij het modelleren met CAD-
CAM en machinaal realiseren van constructies 
en projecten in massief hout en houtachtige 
materialen. Kwaliteitsbewaking, zorg voor mili-
eu, veilig en ergonomisch werken en circulaire 
economie vormen een rode draad doorheen 
de richting.

PROFIEL
Je hebt interesse in werken met hout en het 
vervaardigen van meubels en schrijnwerk. Je 
bent creatief en wil graag meubels ontwerpen 
en uittekenen. Je bent handig, hebt oog voor 
detail en kan nauwkeurig werk verrichten. 

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
Houttechnieken is de logische vervolgoplei-
ding in de derde graad. Na de derde graad 
kan je verder studeren in een bacheloroplei-
ding, een graduaatsopleiding of een zevende 
specialisatiejaar (Secundair na Secundair). Je 
bent ook voorbereid om te gaan werken in een 
meubelbedrijf als ontwerp(st)er, interieurbou-
wer, maker en plaatser van ramen, deuren, 
keukens, enz. 

STUDIERICHTING 
AANGEBODEN OP
Campus Beringen

3DE JAAR 4DE JAAR
Godsdienst 2 2

Aardrijkskunde 1 1

Engels 2 2

Frans 2 2

Geschiedenis 1 1

Houttechnieken 
Theorie
Praktijk

13
6
7

14
7
7

Lichamelijke opvoeding 2 2

MEAV* 1 -

Natuurwetenschappen 1 1

Nederlands 4 4

Wiskunde 3 3

TOTAAL 32 32

* MEAV: maatschappelijke, economische en artistieke vorming. 
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// STEM / DOORSTROMING & ARBEIDSMARKT

ELEKTROTECHNIEKEN

RICHTING
Met Elektrotechnieken kies je voor een techno-
logische en theoretisch-praktische studierichting 
in de dubbele fi naliteit. Aan de hand van proeven 
en praktische toepassingen verwerf je inzichten 
in wiskunde en wetenschappen. De wetenschap-
pelijke inzichten die je verwerft zijn steeds gelinkt 
aan de elektrotechniek. In deze opleiding komt 
zowel de huishoudelijke als de niet-huishoudelijke 
installatie aan bod. Daarnaast zal je program-
meerbare sturingen leren programmeren, elektro-
pneumatische schakelingen leren uitvoeren, 
montage en onderhoudstechnieken aanleren en 
diagnoses en herstellingen van elektrische instal-
laties leren uitvoeren. Dit alles geldt zowel voor 
huishoudelijke als niet-huishoudelijke installaties.

PROFIEL
Je hebt interesse voor alles wat met elektriciteit, 
elektronica en automatisering te maken heeft. Je 
weet graag hoe iets precies werkt ook al kan je 
dit niet altijd met je ogen waarnemen. Je bent 
handig, stelt graag elektronische apparaten in en 
wil graag leren hoe je industriële computers pro-
grammeert. 

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
Het logische vervolg in de derde graad is Elektro-
technieken of Industriële ICT. Daarna kan je het 
zevende specialisatiejaar (Secundair na Secun-
dair) Industriële onderhoudstechnieken volgen of 
verder studeren in een bachelor- of graduaatsop-
leiding. Je bent ook goed voorbereid om te gaan 
werken als elektrotechnicus of als technicus in-
dustriële elektriciteit.

STUDIERICHTING 
AANGEBODEN OP
Campus Beringen

3DE JAAR 4DE JAAR
Godsdienst 2 2

Aardrijkskunde 1 1

Elektrotechnieken 
Theorie
Praktijk

13
8
5

14
8
6

Engels 2 2

Frans 2 2

Geschiedenis 1 1

Lichamelijke opvoeding 2 2

MEAV* 1 -

Natuurwetenschappen 1 1

Nederlands 4 4

Wiskunde 3 3

TOTAAL 32 32

* MEAV: maatschappelijke, economische en artistieke vorming. 

ELEKTROMECHANISCHE TECHNIEKEN

RICHTING
Met Elektromechanische technieken kies je voor 
een technologische en theoretisch-praktische 
studierichting in de dubbele fi naliteit. Je krijgt 
een brede opleiding in mechanica en elektriciteit. 
Hierbij komen de volgende aspecten aan bod: 
automatisatie, industriële elektrische installaties, 
programmeerbare sturingen, elektropneumatica, 
(de)montagetechnieken en onderhoudstechnie-
ken van een elektromechanische installatie. 

PROFIEL
Je kan logisch denken en bent geboeid door tech-
niek. Je hebt interesse in zowel elektriciteit als 
mechanica. Je wil graag geautomatiseerde machi-
nes programmeren. Theoretische kennis schrikt je 
niet af.  

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
Het logische vervolg in de derde graad is Elektro-
mechanische technieken, Industriële ICT, Auto-
technieken of Koel- en warmtetechnieken. Na de 
derde graad kan je een zevende specialisatiejaar 
Industriële onderhoudstechnieken (Secundair na 
Secundair) volgen of verder studeren in een ba-
chelor- of graduaatsopleiding. Je bent ook voor-
bereid om te gaan werken als elektromecanicien 
in de nijverheid. 

STUDIERICHTING 
AANGEBODEN OP
Campus Beringen

3DE JAAR 4DE JAAR
Godsdienst 2 2

Aardrijkskunde 1 1

Elektromechanische 
technieken

Elektriciteit
Mechanica

Theorie elektromechanica
Praktijk elektromechanica

13

2
2
4
5

14

2
2
4
6

Engels 2 2

Frans 2 2

Geschiedenis 1 1

Lichamelijke opvoeding 2 2

MEAV* 1 -

Natuurwetenschappen 1 1

Nederlands 4 4

Wiskunde 3 3

TOTAAL 32 32

* MEAV: maatschappelijke, economische en artistieke vorming. 
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// STEM / DOORSTROMING & ARBEIDSMARKT

MECHANISCHE TECHNIEKEN

RICHTING
Met Mechanische technieken kies je voor een 
technologische en theoretisch-praktische stu-
dierichting in de dubbele fi naliteit. Je ontwikkelt 
onderzoekende en contextgerichte inzichten in 
toegepaste wiskunde en de wetenschappen me-
chanica, materiaalleer en thermodynamica. In 
deze richting komen alle aspecten aan bod van het 
ontwerpen en produceren van onderdelen door 
computergestuurde machines. Op basis van je 
eigen tekening schrijf je programma’s om machi-
nes te bedienen. Je leert verschillende materialen 
kennen en kiezen. Je maakt verschillende onder-
delen en brengt ze samen tot één geheel door de 
juiste montagetechnieken. 

PROFIEL
Je hebt interesse voor mechanica, techniek en 
mechanische toepassingen. Zeer nauwkeurig 
werken ligt je wel. Computertekenen doe je 
graag. Je houdt ervan om onderdelen in elkaar 
te steken. Machines instellen en bedienen zie je 
helemaal zitten. 

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
Het logische vervolg in de derde graad is Mechani-
sche vormgevingstechnieken. Na de derde graad 
kan je een zevende specialisatiejaar Industriële 
onderhoudstechnieken (Secundair na Secundair) 
volgen of verder studeren in een bachelor- of gra-
duaatsopleiding. Je bent ook voorbereid om te 
gaan werken als plaatbewerker, operator van ver-
spanende bewerkingsmachines of monteur van 
mechanische onderdelen.

STUDIERICHTING 
AANGEBODEN OP
Campus Beringen

3DE JAAR 4DE JAAR
Godsdienst 2 2

Aardrijkskunde 1 1

Engels 2 2

Frans 2 2

Geschiedenis 1 1

Lichamelijke opvoeding 2 2

MEAV* 1 -

Mechanische technieken 
Theorie
Praktijk

13
6
7

14
7
7

Natuurwetenschappen 1 1

Nederlands 4 4

Wiskunde 3 3

TOTAAL 32 32

* MEAV: maatschappelijke, economische en artistieke vorming. 
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HOUT

RICHTING
Met Hout kies je voor een technisch-praktische 
studierichting in de arbeidsmarktfi naliteit. Je maakt 
kennis met massief hout, houtachtige materialen, 
verspaningstechnologie en constructies. Je maakt 
gebruik van digitale technologieën om de werk-
zaamheden voor te bereiden. Je werkt met hout-
bewerkingsmachines voor het machinaal realiseren 
van constructies en projecten in massief hout en 
houtachtige materialen. Zorg voor het milieu, vei-
lig en ergonomisch werken en circulaire economie 
vormen een rode draad doorheen de studierichting.

PROFIEL
Je houdt ervan om met zachte materialen te wer-
ken en bent graag creatief met hout bezig. Je vindt 
het niet erg om de handen uit de mouwen te steken 
en hoopt ooit je eigen meubelen, kast of trap te ma-
ken. Je bent heel handig. Je kan goed planlezen en 
technisch tekenen ligt je ook wel. 

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
Het logische vervolg in de derde graad is Binnen-
schrijnwerk en Interieur. Na de derde graad ben je 
zeker van een goede job als houtbewerker bij een 
meubelbedrijf of interieurbedrijf. Je kan ook kiezen 
voor het zevende specialisatiejaar Dakwerken. 

STUDIERICHTING AANGEBODEN OP
Campus Beringen

BOUW

RICHTING
Met Bouw kies je voor een technisch-praktische 
studierichting in de arbeidsmarktfi naliteit. Je maakt 
tijdens het uitvoeren van projecten kennis met 
bouwmaterialen en constructies. De richting is 
hoofdzakelijk gericht op woningbouw. Tijdens de 
lessen maak je gebruik van een computer om je 
project uit te tekenen en de kostprijs ervan te bere-
kenen. Je leert hoe en op welke manier je bepaalde 
details in een bouwproject moet uitvoeren. Deze de-
tails noemen we bouwknopen. Je leert alle bouw-
knopen van een woning ontleden, voorbereiden en 
realiseren. Naast het uitvoeren van metselwerk leer 
je ook over huisriolering, bekistingen, wapeningen 
en betonneringswerken. Zorg voor het milieu, veilig-
heid, ergonomisch werken en circulair bouwen (het 
hergebruiken van grondstoffen) vormen een rode 
draad doorheen de studierichting.

PROFIEL
Je hebt belangstelling voor alle aspecten van bou-
wen: nieuwbouw, restauratie en renovatie. Je hebt 
een goede conditie en je houdt ervan om buiten te 
werken. Je steekt graag de handen uit de mouwen. 
Je kan veilig en onder tijdsdruk nauwkeurig werken. 
Je wil zowel zelfstandig als in team werken aan een 
groot project, zoals het bouwen van een huis.

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
Het logische vervolg in de derde graad is Ruwbouw. 
Verschillende stageperiodes (werkplekleren) bren-
gen je in de derde graad in contact met de echte 
werkvloer.  Door je veelzijdige opleiding kan je aan 
de slag als metselaar, dekvloerlegger, stukadoor en 
vloerder-tegelzetter. Je kan op school ook nog een 
zevende specialisatiejaar Dakwerken volgen.

STUDIERICHTING AANGEBODEN OP
Campus Beringen 

3DE JAAR 4DE JAAR
Godsdienst 2 2

Bouw
Theorie
Praktijk

18
5

13

18
5

13

Lichamelijke opvoeding 2 2

Project algemene vakken* 10 10

TOTAAL 32 32

*In het vak ‘Project algemene vakken’ worden volgende vakken 
geïntegreerd aangeboden: Engels, Maatschappelijke vorming, 
Natuurwetenschappen, Nederlands, Wiskunde.

// STEM / ARBEIDSMARKT

3DE JAAR 4DE JAAR
Godsdienst 2 2

Hout
Theorie
Praktijk

18
5

13

18
5

13

Lichamelijke opvoeding 2 2

Project algemene vakken* 10 10

TOTAAL 32 32

*In het vak ‘Project algemene vakken’ worden volgende vakken 
geïntegreerd aangeboden: Engels, Maatschappelijke vorming, 
Natuurwetenschappen, Nederlands, Wiskunde.
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MECHANICA

RICHTING
Met Mechanica kies je voor een technisch-prak-
tische studierichting in de arbeidsmarktfi naliteit. 
Je leert metaal en kunststoffen te bewerken met  
gereedschappen en machines. Daarnaast krijg 
je technieken aangeleerd voor demonteren en 
monteren. Er komen ook verschillende lasme-
thodes aan bod. 

PROFIEL
Je hebt belangstelling voor metaalbewerkings-
machines en hebt oog voor kwaliteit en nauw-
keurig werken. Theorie ligt je niet zo goed. Je 
bent wel handig en draait graag onderdelen in en 
uit elkaar. Tekeningen maken en lezen ligt je wel.

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
Het logische vervolg in de derde graad is Las-
sen-Constructie. Na de derde graad ben je zeker 
van een goede job als lasser in een constructie-
bedrijf. Je kan ook kiezen voor een zevende spe-
cialisatiejaar Pijpfi tten-Lassen-Monteren. 

STUDIERICHTING 
AANGEBODEN OP
Campus Beringen

ELEKTRICITEIT

RICHTING
Met Elektriciteit kies je voor een technisch-prak-
tische studierichting in de arbeidsmarktfi naliteit. 
Je leert, volgens de voorschriften, de vaardig-
heden van huishoudelijke en niet-huishoudelijke 
elektrische installaties aan. Daarnaast doe je 
kennis op over montagetechnieken van machi-
neonderdelen, werk je aan sanitaire installaties 
en voer je onderhoudstechnieken uit in een con-
text van voertuigen.

PROFIEL
Je bent praktisch ingesteld. Je hebt een brede 
interesse voor elektriciteit en techniek. Je wil 
later elektrische of sanitaire huishoudelijke in-
stallaties maken en onderhouden of je gaat je 
specialiseren in voertuigtechnieken. Je houdt 
ervan om alles gestructureerd volgens de regels 
uit te werken. 

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
Het logische vervolg op Elektriciteit in de der-
de graad is Elektrische installaties. Na de der-
de graad kan je aan de slag bij een installateur 
van huishoudelijke of industriële installaties en 
alarmtoestellen. Ook het zevende specialisatie-
jaar Industriële elektriciteit behoort tot de mo-
gelijkheden.

STUDIERICHTING 
AANGEBODEN OP
Campus Beringen 

3DE JAAR 4DE JAAR
Godsdienst 2 2

Elektriciteit
Theorie
Praktijk

18
6

12

18
6

12

Lichamelijke opvoeding 2 2

Project algemene vakken* 10 10

TOTAAL 32 32

*In het vak ‘Project algemene vakken’ worden volgende vakken 
geïntegreerd aangeboden: Engels, Maatschappelijke vorming, 
Natuurwetenschappen, Nederlands, Wiskunde.

// STEM / ARBEIDSMARKT

3DE JAAR 4DE JAAR
Godsdienst 2 2

Mechanica
Theorie
Praktijk

18
5

13

18
5

13

Lichamelijke opvoeding 2 2

Project algemene vakken* 10 10

TOTAAL 32 32

*In het vak ‘Project algemene vakken’ worden volgende vakken 
geïntegreerd aangeboden: Engels, Maatschappelijke vorming, 
Natuurwetenschappen, Nederlands, Wiskunde.
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// TAAL & CULTUUR / DOORSTROMING HOGER ONDERWIJS

LATIJN

RICHTING
Met Latijn kies je voor een sterk theoretische 
domeinoverschrijdende doorstroomrichting. Je 
combineert een brede algemene vorming met 
een uitgebreid aanbod Latijn en een zwaar pak-
ket wiskunde. 

Je bouwt verder op de verworven kennis van 
de eerste graad, zowel op het vlak van woord-
kennis als spraakkunst. Dit gebeurt zoveel mo-
gelijk aan de hand van oorspronkelijke teksten, 
zodat je steeds meer vertrouwd geraakt met 
de Romeinse samenleving en cultuur. Je ver-
diept je daarbij in het Latijnse taalsysteem en 
verwerft via het lezen van teksten een dieper 
inzicht in de taal en cultuur van de klassieke 
oudheid. 

Voor geschiedenis, moderne talen, chemie en 
fysica is er een verdiepte basisvorming.

PROFIEL
Als je voor Latijn kiest, moet je ook in de eer-
ste graad Latijn hebben gevolgd. Je bent ge-
interesseerd in tekstanalyse, grammatica en 
antieke cultuur. Je hebt aanleg voor het struc-
tureren en verwerken van informatie en je kan 
helder, logisch en kritisch nadenken. Aanleg en 
interesse voor (moderne) talen zijn belangrijk 
en je hebt een stevige basis voor wiskunde. 
Je bent gemotiveerd om dagelijks de leerstof 
thuis te verwerken.

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
In de derde graad kan je ervoor kiezen om je 
studies verder te zetten in Latijn-moderne ta-
len of Latijn-wiskunde. Jouw profi el geeft toe-
gang tot een hele brede waaier van academi-
sche opleidingen. 

STUDIERICHTING 
AANGEBODEN OP
Campus Beringen 
Campus Lummen

3DE JAAR 4DE JAAR
Godsdienst 2 2

Aardrijkskunde 1 1

Artistieke vorming 1 - 1 -

Biologie 1 1

Chemie 1 1

Engels 2 2

Frans 3 3

Fysica 1 1

Geschiedenis 2 2

ICT - 1 - 1

Klassieke cultuur 1 2 1

Latijn 5 5

Lichamelijke opvoeding 2 2

MEAV* - 1 - 1

Mens en samenleving 1 - -

Nederlands 4 4

Wiskunde 5 5

TOTAAL 32 32

* MEAV: maatschappelijke, economische en artistieke vorming. 

De uren die aangeduid zijn in het blauw gelden specifi ek voor 
Campus Beringen. De uren die aangeduid zijn in het geel gelden 
specifi ek voor Campus Lummen.

TAAL & CULTUUR
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// TAAL & CULTUUR / DOORSTROMING HOGER ONDERWIJS

MODERNE TALEN

RICHTING
Met Moderne talen kies je voor een sterk the-
oretische domeinoverschrijdende doorstroom-
richting. Je combineert een brede algemene 
vorming met een uitgebreid pakket talen. 

Concreet verdiep je je communicatievaardig-
heden in het Frans, Engels, Nederlands en 
Duits. Daarnaast word je uitgedaagd op vlak 
van communicatiewetenschappen en verschil-
lende componenten van het wetenschapsdo-
mein moderne talen.

Voor geschiedenis, chemie, fysica en wiskun-
de is er een verdiepte basisvorming.

PROFIEL
Je hebt een uitgesproken interesse voor (mo-
derne) talen en communicatiewetenschappen. 
Je hebt aanleg voor het structureren en ver-
werken van informatie en je kan helder, logisch 
en kritisch nadenken. Je bent gemotiveerd om 
dagelijks de leerstof thuis te verwerken.

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
In de derde graad kan je ervoor kiezen om je 
studies verder te zetten in de domeingebon-
den richting Taal- en communicatieweten-
schappen of in de domeinoverschrijdende 
richting Economie-moderne talen. Om deze 
laatste aansluiting mogelijk te maken worden 
in de richting moderne talen in de tweede 
graad twee uren economie aangeboden. 

STUDIERICHTING 
AANGEBODEN OP
Campus Beringen 

3DE JAAR 4DE JAAR
Godsdienst 2 2

Aardrijkskunde 1 1

Artistieke vorming 1 1

Biologie 1 1

Chemie 1 1

Communicatiewetenschappen 1 2

Duits - 2

Economie 2 2

Engels 3 3

Frans 5 4

Fysica 1 1

Geschiedenis 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Mens en samenleving 1 -

Nederlands 5 4

Wiskunde 4 4

TOTAAL 32 32

* MEAV: maatschappelijke, economische en artistieke vorming. 
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DUAAL LEREN

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**. Dit traject is het 
voltijds engagement***.

*  arbeidsrijp: competent om te leren en te participeren op de 
werkplek.

**  arbeidsbereid: gemotiveerd om te leren en te participeren op de
 werkplek.

*** voltijds engagement: gericht op de arbeidsbereide leerlingen, 
waarvan de arbeidsgerichte, loopbaangerichte of vaktechnische 
competenties verder dienen te worden versterkt.

In het duaal leren 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 wil zeggen 
dat je opleiding bestaat uit clusters of bundels 
van leeractiviteiten.

Je kan een onderwijskwalifi catie (diploma of 
getuigschrift) behalen als je geslaagd bent 
voor je volledige opleiding. Leerlingen die 
niet slagen behalen erkende beroepskwalifi -
caties. Ook kunnen er bewijzen van compe-
tenties worden afgeleverd.

Het werkplekleren doe je onder een Over-
eenkomst Alternerende Opleiding (OAO). 
De werkgever betaalt je het eerste jaar een 
opleidingsvergoeding van 490,60 euro per 
maand.  De volgende jaren kan die vergoe-
ding stijgen tot 583,60 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 GRAAD 3DE GRAAD 
Algemene vorming 10 7

BGV 5 8

Werkplekleren 23* 23*

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

// DUAAL LEREN // DUAAL LEREN / VOEDING & HORECA

HULPKOK (tot 01/09/2023)

De hulpkok voert voorbereidende werkzaamheden uit in functie 
van warme en koude keukenbereidingen. Hij bestelt en ontvangt 
voedingsmiddelen binnen de keuken. Hij organiseert, volgt keu-
kenprocessen op en geeft instructies aan de keukenmedewerker. 

DEELCERTIFICATEN ZIJN:
• Initiatie keuken (=nieuw)
• Keukenprocessen
• Keukentechnieken (=nieuw)
• Koude keukenbereidingen
• Warme keukenbereidingen

Als horecamedewerker ben je fl exibel, je vindt het niet erg om lan-
ge uren te maken of op uren te werken dat andere mensen thuis 
zijn. Je bent een harde werker, stressbestendig, een teamplayer, 
nauwkeurig,... Je houdt ervan om mensen te bedienen. Na de 
opleiding 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 grootkeuken of industriële keuken.

MEDEWERKER FASTFOOD (DUAAL LEREN)

In de opleiding medewerker fastfood leer je eenvoudige kou-
de en warme fastfoodgerechten te bereiden of samenstel-
len en sta je in voor de verkoop, bediening of bezorging van 
deze producten teneinde een snelle, correcte en kwaliteits-
volle service te bieden aan de gast. 

Als fastfoodmedewerker ben je fl exibel, stressbestendig, 
nauwkeurig en een teamspeler. Je steekt je handen uit de 
mouwen en vindt het niet erg om lange uren te maken of op 
uren te werken dat anderen thuis zijn. 

Als medewerker fastfood kan je in diverse horecabedrijven 
tewerkgesteld worden. Deze situeren zich allen in de groep 
sneldienstrestauratie, maar zijn toch heel divers op vlak van 
concepten en doelgroepen: broodjeszaken, tavernes, cafeta-
ria’s, fi lialen van fastfoodketens, tearooms, bedrijfskantines, 
strandpaviljoens, ijssalons, afhaal- en bezorgbedrijven, enz. 

STUDIERICHTING AANGEBODEN OP
Campus Beringen Duaal Leren

KEUKENMEDEWERKER (DUAAL LEREN)

In de opleiding keukenmedewerker leer je helpen bij de ont-
vangst van voedingsmiddelen in de keuken, ingrediënten 
verwerken tot basisbereidingen door het toepassen van 
basis kooktechnieken, verwerkte producten opslaan en de 
keuken schoonmaken teneinde een kwaliteitsvolle maaltijd 
af te leveren aan de gast. Deze vaardigheden worden steeds 
aangeleerd onder begeleiding en volgens instructie van de 
verantwoordelijke. 

Als keukenmedewerker ben je fl exibel, stressbestendig, 
nauwkeurig en een teamspeler. Je steekt je handen uit de 
mouwen en vindt het niet erg om lange uren te maken of op 
uren te werken dat anderen thuis zijn. 

Als keukenmedewerker kan je in diverse horecabedrijven te-
werkgesteld worden. Dit gaat van klassieke restaurants tot 
meer informele eetgelegenheden, feestzaal, traiteur, mobie-
le restauratie of gemeenschapsrestauratie. De horecasector 
is heel divers op vlak van concepten, doelgroepen, enz. 

STUDIERICHTING AANGEBODEN OP 
Campus Beringen Duaal Leren
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WINKELMEDEWERKER (DUAAL LEREN)

Meer info over deze richting volgt later. Neem in tussentijd 
gerust contact op met Campus Beringen Duaal Leren.

VERKOPER (tot 01/09/2023)

De verkoper staat in voor het eigenlijke verkopen, het ont-
haal 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

WINKELBEDIENDE (tot 01/09/2023)

Als winkelbediende zorg jij samen met je collega’s dat onze klan-
ten 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 werkzaam-
heden en vormt samen met je collega’s het hart van de winkel-
vloer. Je bent het eerste aanspreekpunt voor de klanten en zorgt 
dat zij op een klantvriendelijke manier worden geholpen. Gedu-
rende de dag ben je verder bezig met het aanvullen van de win-
kel. 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 certifi caten 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.

MAGAZIJNMEDEWERKER (DUAAL LEREN)

In de opleiding magazijnmedewerker leer je specifi eke werk-
zaamheden te verrichten met betrekking tot goederenbehan-
deling en het naleven van kwaliteitsprocedures, hygiëne- en 
veiligheidsvoorschriften en leveringstermijnen. Dit teneinde 
de ontvangst, de opslag, het voorraadbeheer, de voorberei-
ding van bestellingen en de verzending van goederen, pro-
ducten, grondstoffen, … te garanderen.

Je ben zowel theoretisch als praktisch sterk. Je hebt een 
goede werkmentaliteit en je bent bereid om, naast twee da-
gen naar school te komen, nog minstens 20 uren te werken.

Het logische vervolg in de derde graad is de richting logistiek 
(duaal leren). De arbeidsmarkt staat op jou te wachten als 
magazijnmedewerker. 

STUDIERICHTING AANGEBODEN OP 
Campus Beringen Duaal Leren

// DUAAL LEREN / ECONOMIE & ORGANISATIE
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LASSER MIG/MAG 
(tot 01/09/2023)

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 
certifi caat 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.

LASSER TIG 
(tot 01/09/2023)

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 plaatlas- en 
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 the-
orie boeit je niet. Na het behalen van je 
certifi caat 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.

// DUAAL LEREN / STEM

HOEKNAADLASSER 
(DUAAL LEREN)

Je gaat een overeenkomst alternerende 
opleiding aan en leert de verschillende 
lastechnieken. Via stages in bedrijven 
kom je in contact met de realiteit van het 
bedrijfsleven. De hoeknaadlasser last 
hoeknaadverbindingen in alle lasposities 
op werkstukken, plaat of pijp van alumi-
nium, staal of roestvast staal. Je gebruikt 
hiervoor een laspost voor lassen met be-
klede elektrode, MIG/MAG en TIG. 

Je hebt het altijd al geweten: werken met 
metaal in al zijn vormen is je passie. Je 
hebt een vaste hand, je kan je concen-
treren en bent kwaliteitsbewust. Droge 
theorie boeit je niet. Je hebt een goede 
werkmentaliteit en je bent bereid om, 
naast twee dagen naar school te komen, 
nog minstens 20 uren te werken.

Het logische vervolg in de derde graad is 
Lassen-constructie. Na de derde graad 
ben je zeker van een goede job als lasser 
in een constructiebedrijf. 

STUDIERICHTING AANGEBODEN OP 
Campus Beringen Duaal Leren

SANITAIR INSTALLATEUR (tot 01/09/2023)

Je leert onder begeleiding en in teamverband sanitaire installa-
ties 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 nieuw-
bouw en renovatiepanden. Je werkt in een ploeg en maakt ver-
plaatsingen. Soms werk je met zware lasten. Je past de veilig-
heidsregels strikt toe. Je werkuren zijn regelmatig maar kunnen 
variëren naargelang de opdrachten. 

MONTEUR SANITAIRE EN VERWARMINGS-
INSTALLATIES (DUAAL LEREN)

In de opleiding monteur sanitaire en verwarmingsinstalla-
ties leer je leidingen, kanalen, toestellen en toebehoren van 
sanitaire en centrale verwarmingsinstallaties monteren en 
plaatsen voor een residentieel of niet-residentieel gebouw in 
functie van de indienststelling. De opleidingsduur bedraagt 
twee jaar, waarvan kan worden afgeweken omwille van de 
modulaire organisatie en het individuele traject van de jon-
gere. 

Je hebt belangstelling om te leren op school en op de werk-
vloer. Je bent handig en weet van aanpakken. Je werkt in 
nieuwbouw en renovatiepanden. Je werkuren zijn regel-
matig, maar kunnen variëren naargelang de opdrachten. Je 
maakt verplaatsingen naar de werven. Je werkt in teamver-
band met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn.

Het logische vervolg in de derde graad is de richting sanitaire 
en verwarmingsinstallaties (duaal leren). Een derde speci-
aliteit ventilatie-en luchtbehandelingsinstallaties wordt dan 
toegevoegd. Het selecteren, plaatsen en in dienst stellen 
van installaties maken van jou een vakman i.p.v. monteur. 

STUDIERICHTING AANGEBODEN OP 
Campus Beringen Duaal Leren
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// DUAAL LEREN / STEM // DUAAL LEREN / MAATSCHAPPIJ & WELZIJN

KAPPER - SALONVERANTWOORDELIJKE

Je leert de werking van een kapsalon plannen en organiseren. 
Hier hoort o.a. de aankoop van producten en materialen, voor-
raadbeheer, het beheer van fi nanciën 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 pro-
ducten. Bedoeling is dat je zelfstandig de haren van klanten kan 
verzorgen en de verantwoordelijkheid leert dragen over de wer-
king 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.

METSELAAR (tot 01/09/2023)

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
• Specifi ek uitvoeringswerk

MEDEWERKER RUWBOUW (DUAAL LEREN)

Met bouw kies je voor een theoretisch-praktische studierich-
ting in de arbeidsmarktfi naliteit. Je maakt tijdens het uitvoe-
ren van projecten kennis met bouwmaterialen en construc-
ties. De richting is hoofdzakelijk gericht op woningbouw.

Je leert hoe en op welke manier je bepaalde details in een 
bouwproject moet uitvoeren. Deze details noemen we 
bouwknopen. Je leert alle bouwknopen van een woning 
ontleden, voorbereiden en realiseren. Naast het uitvoeren 
van metselwerk leer je ook over huisriolering, bekistingen, 
wapeningen en betonneringswerken. Zorg voor het milieu, 
veiligheid, ergonomisch werken en circulair bouwen (het 
hergebruiken van grondstoffen) vormen een rode draad 
doorheen de studierichting. 

Je hebt belangstelling voor alle aspecten van bouwen: 
nieuwbouw, restauratie en renovatie. Je hebt een goede 
conditie en je houdt ervan om buiten te werken. Je steekt 
graag de handen uit de mouwen. Je kan veilig en onder 
tijdsdruk nauwkeurig werken. Je wil zowel zelfstandig als in 
team werken aan een groot project, zoals het bouwen van 
een huis.
Met duaal leren, leer je de basistechnieken op school en 
werkplaats. 

Door de combinatie van naar school gaan en werkervaring 
opdoen heb je meer voeling met de praktijk. Je kan later 
aan de slag gaan bij de onderneming waar je je opleiding 
volgt of al zeker een nuttige werkervaring voorleggen op je 
nieuwe job. 

STUDIERICHTING AANGEBODEN OP 
Campus Beringen Duaal Leren

KAPPER / KAPSTER

Je leert zelfstandig en in teamverband kapseltechnieken uit-
voeren. 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 klan-
ten 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. Daar-
naast hou je ervan om klanten advies te geven en tevreden 
te stellen. Bovendien ben je op de hoogte van de laatste 
(mode)trends. 
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BEGELEIDER IN DE KINDEROPVANG 
(tot 01/09/2025)

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 spelma-
teriaal, de maaltijden en de verschillende vrije of geleide 
spelactiviteiten.

Je zorgt graag voor kinderen. Je bent discreet, sociaal vaar-
dig en een teamplayer. Je kan je taken organiseren en bent 
stressbestendig. Ook ben je communicatief. Na het behalen 
van je certifi caat kan je meedraaien in een crèche of buiten-
schoolse opvang. 

LOGISTIEK HELPER IN DE ZORGINSTELLINGEN

Je leert samenwerken met en onder toezicht van verpleegkun-
digen en verzorgenden. Het rechtstreeks verzorgen van de zorg-
vrager/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 geneesmidde-
len, de apparaten en het
verzorgingsmateriaal... veilig transporteren. Je leert helpen bij 
het tillen, juist reageren in noodsituaties, meehelpen bij anima-
tie-activiteiten... Daarnaast leer je ook eenvoudige administratie-
ve taken
uitvoeren.

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 teamplay-
er. Je kan je taken organiseren en bent stressbestendig. Na het 
behalen van je certifi caat kan je meedraaien in zorginstellingen 
als polyvalent of logistiek medewerker. 

// DUAAL LEREN / MAATSCHAPPIJ & WELZIJN
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Opleidingsvorm 4 (OV4) richt zich tot jongeren die normaal-
begaafd zijn maar specifi eke 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 bie-
den op maat van leerlingen met deze specifi eke 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 overgangsvoorwaar-
den als in het gewoon onderwijs. Op het einde van zijn stu-
dies ontvangt de jongere hetzelfde studiebewijs als in het 
gewoon onderwijs.

Duidelijkheid, structuur en voorspelbaarheid staan 
centraal:
Via aanpassingen op schoolniveau
• Klein schoolteam
• Begeleide leswissels en eetmomenten
• Begeleide vrije momenten
• Breed gedragen zorgbeleid
• Evoluerend rapportsysteem met zelfrefl ectie
• Rustige speelplaats
• Aanbod middagactiviteiten
• Aanbod studiebegeleiding
• Samenwerking met Spectrumcollege (campusoverstijgend)

ZORG & WELZIJN

RICHTING
Met Zorg en welzijn kies je voor een prak-
tische studierichting in de arbeidsmarktfi -
naliteit. Aandacht voor de mens in de thuis-
context staat centraal. Er ligt veel nadruk op 
verhoudingen tussen mensen, waardoor je 
oefent op sociale en communicatieve vaar-
digheden. Verder ligt het accent voorna-
melijk op de gezonde mens in een diverse 
samenleving en hoe hij daarin zorg draagt 
voor zichzelf. Je verwerft een basisinzicht in 
anatomie en fysiologie. Je leert maaltijd-, lin-
nen- en interieurzorg binnen gezinssituaties 
kennen. Theorie en praktijk komen geïnte-
greerd aan bod. Je biedt ondersteuning bij 
activiteiten met kinderen en volwassenen. 

PROFIEL
Je wil graag werken met en zorgen voor an-
dere mensen. Je hebt een ruime interesse 
voor gezonde voeding, koken en huishoude-
lijke taken. Je werkt respectvol, je kan goed 
plannen en zelfstandig werken. 

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
In de derde graad zet je je studies logischer-
wijs verder in de richting Basiszorg en on-
dersteuning of Assistentie in wonen, zorg 
en welzijn. Nadien kan je gaan werken als 
huishoudhulp zorg, logistiek assistent in de 
zorg of medewerker kamerdienst. Wil je nog 
verder studeren, dan kan je een graduaats-
opleiding of beroepsgerichte Se-n-Se zoals 
Kinderbegeleider of Zorgkundige volgen.

STUDIERICHTING 
AANGEBODEN OP
Campus Beringen OV4 

3DE JAAR 4DE JAAR
Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Project Algemene Vakken* 10 10

FLEX** 1 1

Zorg en Welzijn 17 17

TOTAAL 32 32

* In het vak ‘Project algemene vakken’ worden volgende vakken 
geïntegreerd aangeboden: Engels, Maatschappelijke vorming, 
Natuurwetenschappen, Nederlands, Wiskunde.

** In Flex gaan we de leerstof remediëren, verdiepen en verbreden. 
Daarnaast werk je aan vakoverschrijdende projecten op maat op basis 
van eigen talenten en interesses.

OPLEIDINGSVORM 4 (OV4) 

// MAATSCHAPPIJ & WELZIJN / ARBEIDSMARKT

Via aanpassingen op klasniveau
• Kleine klasgroepen (8 à 9 leerlingen)
• Gestructureerde en voorspelbare indeling
• Instructies op maat
• Hulpmiddelen in de klas
• Lessen ‘leren leren’ en ‘sociale vaardigheden’
• (Klas)attitudesysteem
• Co-teaching
• Studiebegeleiding
• Rusthoek
• Groepsplanning

Via aanpassingen op leerlingenniveau
• In kaart brengen van de leerling en zijn noden
• Socio-emotionele ondersteuning en begeleiding: zorggesprekken, 

time-out, herstelgesprekken, gesprekken rond welbevinden, ...
• Communicatie netwerk leerling
• Individuele handelingsplanning
• Individuele remediëring en/of verdieping
• Trajectbespreking leertraject op maat
• Hulpmiddelen op maat

Leerlingen volgen voltijds of deeltijds de lessen binnen de omkade-
ring van opleidingsvorm 4. Afhankelijk van de noden, volgen ze het 
specifi eke 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 studierichtingen worden aangeboden binnen OV4:



54 • STUDIEKEUZEBROCHURE • SPECTRUMCOLLEGE STUDIEKEUZEBROCHURE • SPECTRUMCOLLEGE • 55

// VOEDING & HORECA / ARBEIDSMARKT

RESTAURANT EN KEUKEN

RICHTING
Met Restaurant en keuken kies je voor een 
praktische richting in de arbeidsmarktfi na-
liteit. Je verkent activiteiten in keuken en 
restaurant op vlak van uitbatingsvormen, 
grondstoffen en materieel. Daarnaast ver-
werf je basiskennis en basisvaardigheden 
binnen keuken en restaurant. Je hebt daarbij 
de nodige aandacht voor voedingswaarde en 
gezondheid, en economisch en duurzaam 
handelen. Enerzijds leer je op een vaktech-
nische manier warme en koude maaltijden 
bereidingen in de basiskeuken. Anderzijds 
ontdek je hoe je gasten kan ontvangen en 
bedienen, maar ook hoe je gerechten en 
dranken kan voorstellen en serveren in een 
restaurant. Tot slot leer je gasten gastvrij te 
bedienen en te communiceren in het Neder-
lands, Engels en Frans.

PROFIEL
Je hebt interesse in restaurant en keuken. 
Je bent creatief, gedisciplineerd en hebt oog 
voor detail. Je bent vriendelijk en kan be-
leefd omgaan met gasten. Je bent in staat 
onder leiding te helpen bij de voorbereiden-
de en uitvoerende taken in het restaurant 
en de (groot)keuken. Je verwerft praktische 
basiskennis en -vaardigheden en kan werk-
zaamheden uitvoeren volgens de regels van 
 hygiëne en veiligheid. 

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
In de derde graad zet je je studies logischer-
wijs verder in de richting Grootkeuken en ca-
tering of Restaurant en keuken. Nadien kan 
je gaan werken als een hulpkok of kelner in 
een restaurant of als grootkeukenhulpkok. 

STUDIERICHTING 
AANGEBODEN OP
Campus Beringen OV4 

3DE JAAR 4DE JAAR
Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Project Algemene Vakken* 10 10

FLEX** 1 1

Restaurant en keuken
(waarvan 1u Frans)

17 17

TOTAAL 32 32

* In het vak ‘Project algemene vakken’ worden volgende vakken 
geïntegreerd aangeboden: Engels, Maatschappelijke vorming, 
Natuurwetenschappen, Nederlands, Wiskunde.

** In Flex gaan we de leerstof remediëren, verdiepen en verbreden. 
Daarnaast werk je aan vakoverschrijdende projecten op maat op basis 
van eigen talenten en interesses.
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Projectdagen
Elke periode wordt er per graad een vakoverschrijdend project 
georganiseerd. Aan elk project worden er (overkoepelende) 
leerplandoelen gekoppeld. Projecten en activiteiten organiseren 
vanuit verschillende vakken biedt een meerwaarde voor elke 
leerling. Loskomen van het denken vanuit één bepaald vak, 
een ruimere kijk ontwikkelen op de studierichting en het 
grotere geheel zien, zijn enkele belangrijke voordelen. Daarbij 
worden verschillende leerinhouden benaderd via verschillende 
vormen (groepswerk, individueel werk, creatieve opdracht…), 
visies en invalshoeken. Het project bestaat uit een rijke mix 
van activerende werkvormen om de vaste bankopstelling te 
overstijgen. 

Inclusie
In OV4 willen we zorgen voor ‘buitengewoon goed’ onderwijs. 
We trachten een warm klimaat te creëren, met aandacht voor 
duidelijkheid, voorspelbaarheid en structuur, waar jongeren 
hun talenten optimaal kunnen ontplooien. Leerlingen die les 
volgen binnen OV4 hebben de mogelijkheid om 50% van de 
lessen binnen het gewoon onderwijs (op de campus) mee te 
volgen. Het fi nale doel is maximale integratie en inclusie in de 
maatschappij.

LIFE@SPECTRUMCOLLEGE

CAMPUS BERINGEN BOVENBOUW

Volg ons op  @campusberingen

CAMPUS LUMMEN

Volg ons op  @collegelummen
 Volg ons op  @spectrumcollegelummen

CENTRUM LEREN & WERKEN

Volg ons op  @CLW.Beringen

OV4

LIFE@SPECTRUMCOLLEGE
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DOORSTROMING 
HOGER ONDERWIJS

DOORSTROMING 
& ARBEIDSMARKT

ARBEIDSMARKT

Domeinoverschrijdend Domeingebonden

ECONOMIE & 
ORGANISATIE

Economie-
moderne talen

Economie-
wiskunde*

Bedrijfs-
wetenschappen*

Bedrijfsorganisatie

Commerciële 
organisatie

Onthaal, organisatie 
en sales

MAATSCHAPPIJ 
& WELZIJN

Humane 
wetenschappen

Welzijns-
wetenschappen*

Gezondheidszorg*

Opvoeding en 
begeleiding

Wellness en 
schoonheid

Basiszorg en 
ondersteuning

Haarverzorging

Schoonheidsverzorging 

Basiszorg en 
ondersteuning OV4

Assistentie in wonen, 
zorg en welzijn OV4

STEM Wetenschappen-
wiskunde*

Biotechnologische 
en chemische 

wetenschappen

Bouw- en 
houtwetenschappen

Technologische                                              
wetenschappen en 

engineering

Informatie- en 
comunicatie-

wetenschappen

Biotechnologische en 
Chemische Technieken 

Houttechnieken

Elektrotechnieken

Elektromechanische 
technieken

Mechanische 
vormgevings-

technieken

Houtbewerking 

Elektrische 
installaties

Lassen-constructie 

Ruwbouw

TAAL & CULTUUR Latijn-moderne talen
Latijn-wiskunde*

Taal- en 
communicatie-
wetenschappen

VOEDING 
& HORECA

Restaurant 
en keuken OV4

Grootkeuken 
en catering OV4

VERVOLGOPLEIDING 
(NA 3e GRAAD)

ACADEMISCHE BACHELOR OF 
PROFESSIONELE BACHELOR

PROFESSIONELE BACHELOR
OF 

ACADEMISCHE BACHELOR 
AANSLUITEND OP 

STUDIEDOMEIN

PROFESSIONELE BACHELOR 
AANSLUITEND OP 
STUDIEDOMEIN,

GRADUAATSOPLEIDING, 
SE-N-SE OF ARBEIDSMARKT

GRADUAATSOPLEIDING, HBO5 - 
VERPLEEGKUNDE, SE-N-SE 

OF ARBEIDSMARKT

* Deze richting wordt ook aangeboden op campus Lummen

BOVENBOUW 

derde graad

PRAKTISCHE INFORMATIE - INFO EN INSCHRIJVEN

Op 13 maart 2022 (Campus Lummen) en 
zondag 24 april 2022 (Campus Beringen) organiseert 

het Spectrumcollege een info- en inschrijfdag. Het is dan mogelijk 
om live je vragen te stellen aan de leerkrachten, 

leerlingenbegeleiding en directies van onze scholen. 

Op de vermelde data na zijn er ook nog andere momenten 
waarop je kan inschrijven:

•  Vanaf donderdag 1 juli t.e.m. woensdag 7 juli van 10 uur tot 16 
uur (zaterdag 3 juli enkel op afspraak).

•  Vanaf maandag 16 augustus elke werkdag van 10 uur tot 16 uur 
en zaterdag na afspraak.

Een meer gedetailleerd overzicht met extra data per campus vind 
je terug op onze website!

www.spectrumcollege.be
Volg ons op  en 

SPECTRUMCOLLEGE CAMPUS BERINGEN - BOVENBOUW

Adres: Bogaarsveldstraat 13, 3580 Beringen
E-mail: campus.beringen.bovenbouw@spectrumcollege.be
Telefoonnummer: 011 493 400 

SPECTRUMCOLLEGE CAMPUS LUMMEN - BOVENBOUW

Digitale infoavond: dinsdag 2 maart 2021

Adres: Pastoor Frederickxstraat 9, 3560 Lummen
E-mail: campus.lummen@spectrumcollege.be
Telefoonnummer: 011 493 380

SPECTRUMCOLLEGE CL&W 

Adres: August Cuppensstraat 35, 3580 Beringen
E-mail: campus.beringen.clw@spectrumcollege.be
Telefoonnummer: 011 493 460

SPECTRUMCOLLEGE OV4

(Digitale) inschrijvingen: voorrangsgroepen (broers en zussen 
van leerlingen en kinderen van personeel) kunnen inschrijven van 
11 februari 2022 t.e.m. 25 februari 2022. Anderen kunnen zich 
inschrijven vanaf maandag 7 maart 2022.

Adres: Bogaarsveldstraat 13/14, 3580 Beringen
E-mail: info@vibosintbarbara.be
Telefoonnummer: 011 493 469



Spectrumcollege 
campus Lummen

Pastoor Frederickxstraat 9
3560 Lummen

011 493 380

Spectrumcollege 
campus Beringen 

Duaal Leren

August Cuppensstraat 35
3580 Beringen

011 493 460

Spectrumcollege 
campus Beringen

Bogaarsveldstraat 13
3580 Beringen

011 493 400

Spectrumcollege 
campus Beringen OV4

Bogaarsveldstraat 13
3580 Beringen

011 493 469


