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ONZE VISIE OP ONDERWIJS IN EEN  

NOTENDOP  

  

  

We zijn ervan overtuigd dat elke leerling over talent beschikt!  Samen met jou denken we na over de juiste 

studiekeuze: we gaan op zoek naar de studierichting waar jij je thuis voelt en jouw talenten het best tot 

uiting komen.    

Onze campus biedt een brede waaier van studierichtingen aan.  Je kan kiezen voor een studierichting die 

voorbereidt op het hoger onderwijs, voor een studierichting met dubbele finaliteit (je kan doorstromen naar 

het hoger onderwijs of je kan dadelijk terecht op de arbeidsmarkt), of je kan kiezen voor een studierichting 

die je klaarstoomt om op de arbeidsmarkt aan de slag te gaan.    

  

We willen je graag zo goed mogelijk voorbereiden op de toekomst.  Dat betekent eerst en vooral 

kwalitatieve lessen aanbieden en je begeleiden naar een geleidelijk aan groter wordende zelfstandigheid bij 

het leren en uitvoeren van opdrachten,….  

  

Een school is ook meer dan een opsomming van studierichtingen of vakken. Het is de plek waar leerlingen 

sociale contacten leggen, zichzelf beter leren kennen, leren omgaan met anderen, hun horizon verruimen 

en ook verantwoordelijkheid leren nemen…   

Kortom: op school groeien jongeren naar volwassenheid.  We willen je zo goed mogelijk begeleiden en 

ondersteunen bij je persoonlijke ontwikkeling.     

  

Leerlingen presteren beter wanneer ze zich goed voelen op school.  Elke schooldag opnieuw doet ons team 

haar uiterste best om op onze campus een warme en zorgzame sfeer te creëren. Wij willen er graag voor 

zorgen dat iedereen zich welkom voelt en zichzelf kan zijn.  

  

Ons team staat klaar om samen met jou te bouwen aan je toekomst!  
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ALGEMENE INFORMATIE  
  

WANNEER INSCHRIJVEN?  
  

Inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021 kunnen  

✓ Tijdens het schooljaar bij u thuis na afspraak of tijdens de lesuren op school ✓ 

 Tijdens de vakantieperiode van woensdag 1 juli tot vrijdag 3 juli en van maandag 17 

augustus tot maandag 31 augustus, telkens van 9u30 tot 12u30 en van 13u tot 16u 

(opgelet enkel op werkdagen).  

  

Vergeet je identiteitskaart en je rapport niet  mee te brengen voor je inschrijving.  

 Minderjarigen moeten bij een inschrijving uiteraard vergezeld zijn van een ouder.    

  

Voor bepaalde studierichtingen kunnen we slechts een beperkt aantal leerlingen inschrijven, 

dus wacht niet te lang!  

  

START VAN HET SCHOOLJAAR  
  

✓ Het schooljaar 2020-2021 start voor alle leerlingen op dinsdag 1 september 2020.  

✓ De eerste schooldag start om 8u25 en eindigt om 12u.  

  

  

DAGINDELING  
  

  Tweede graad    Derde graad  

1e u   8u30-9u20  1e u  8u30-9u20  

2e u   9u20-10u10  2e u  9u20-10u10  

3e u  10u10-11u  10u10-10u20: pauze 

   11u-11u15: pauze 3e u 10u20-11u10 

4e u   11u15-12u05 4e u 11u10-12u 

5e u  12u05-12u55  12u-12u45: middagpauze 

  12u55-13u45: middagpauze 5e u 12u45-13u35 

6e u   13u45-14u35  6e u  13u35-14u25  

7e u  14u35-15u25   14u25-14u35: pauze  

8e u   15u25-16u15  7e u  14u35-15u25  

   8e u 15u25-16u15 

  

                      

Opgelet: Voor bepaalde klassen is er les op woensdagnamiddag.  

  
✓ De school is 's ochtends toegankelijk vanaf 7u45.  

✓ Iedereen kan op school de lunch gebruiken (aankoop broodjes, gezonde snacks, verse soep of 

eigen boterhammen). Enkel de leerlingen van het 5de, 6de en 7de leerjaar mogen (mits 

toestemming van hun ouders) tijdens de middagpauze de school verlaten.  
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BOEKENFONDS - CURSUSSEN – SCHOOLBENODIGDHEDEN  
  

✓ Leerlingen kunnen tegen een zacht huurprijsje een reeks handboeken in bruikleen nemen   ✓ 

 De handboeken en werkschriften kunnen door de leerling en/of ouders worden afgehaald 

op  donderdag 27 augustus 2020 van 12u tot 18u of vrijdag 28 augustus 2020 van 9u tot 12u 

mits betaling van de totale som voor het boekenpakket (in uitzonderlijke omstandigheden wordt 

een gespreide betaling toegestaan). Betaling met bancontact is mogelijk.  

✓ Persoonlijke beschermingsmiddelen en didactisch materiaal voor de lessen praktijk kunnen 

eveneens op deze tijdstippen worden aangekocht.  

✓ Op de eerste schooldag moet je enkel je schrijfgerief meebrengen.  

  

  

CLB DIENSTEN  
  

✓ Als leerlinggerichte school werken wij nauw samen met het Centrum voor Leerlingbegeleiding. 

Samen met het CLB bouwen we aan de studiekeuzebegeleiding en zoeken we een oplossing 

voor socio-emotionele problemen van leerlingen.  

  

✓ U kan de medewerkers van het GO! CLB Nova bereiken op 2 adressen:  

Hoofdvestiging: Ambiorixstraat 51, 3700 Tongeren (012/231239) 

Bijvestiging: Tichelrijlaan 1, 3800 Sint-Truiden (011/682891)   

 

EEN OPEN COMMUNICATIE TUSSEN SCHOOL EN OUDERS  
  

✓ We hechten veel belang aan een goede en duidelijke communicatie met de ouders.  Aarzel zeker 

niet om de school te contacteren wanneer u met een vraag, opmerking of bezorgdheid zit. ✓ 

 Voor een melding van afwezigheid of vragen omtrent het invullen van formulieren kan u zich 

richten tot het leerlingensecretariaat.  

  

Voor andere problemen of vragen kan u na afspraak (telefonisch of via smartschool) terecht bij de  

directeur van de school, mevr. Ninie Coemans en bij de leerlingenbegeleiders: mevr. Tina 

Brugmans (BSO), dhr. Maarten Vanherwegen (TSO) en mevr. Saskia Claes (ASO).  

  

 

STUDIETOELAGEN  
  

✓ Aanvragen moeten steeds worden ingediend bij de start van een schooljaar.  

✓ Om in aanmerking te komen voor een studietoelage:  

o moet je het vorige schooljaar geslaagd zijn 

o moet het jaarinkomen van de ouders beneden een vastgelegd minimum liggen  

o moet de gezinssamenstelling aan bepaalde voorwaarden voldoen.  

✓ Voor aanvraagformulieren en advies kan u terecht op het leerlingensecretariaat of op de website 

www.studietoelagen.be.  

✓ Je kan in het Sociaal Huis van de stad Sint-Truiden een aanvraag indienen voor de 

Septembertoelage (100€ per leerling in het secundair onderwijs).  

   

  

 

 

http://www.studietoelagen.be/
http://www.studietoelagen.be/
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BUSABONNEMENTEN  

  

✓ Een aanvraagformulier voor een busabonnement (Buzzy Pazz) kan je afhalen in de Lijnwinkel 

aan het station.  

  

✓ De school is makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer.    

o Op de Speelhoflaan  stopt de bus met ritnummer S1 en ritnummer 30.   o  Op de hoek 

van de school (Diestersteenweg) stopt de bus met ritnummer 30 en ritnummer 105.  o  Ook 

de bus met ritnummer 21a (verbinding Hasselt-Landen) stopt vlakbij onze school.    

o Al deze bussen houden ook halt aan het station van Sint-Truiden (wandelafstand ca. 15 

minuten).  

 

    

INTERNAAT DE NACHTVLINDER  

  

✓ Leerlingen kunnen tegen een vastgestelde prijs logeren in ons sfeervolle internaat.    

✓ Meer inlichtingen kan u verkrijgen op het volgende adres en telefoonnummer:   

  

Gemeenschaps-internaat De Nachtvlinder  

Mevr. Mareels, internaatbeheerder Halmaalweg 31, 3800 Sint-Truiden Tel. 

011/ 68 14 96  
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STUDIEAANBOD CAMPUS SPEELHOF  
  

  
 Tweede graad: 3e en 4e jaar  

Latijn  Haarzorg  Elektrotechnieken  

Economie  
  

Voeding-Verzorging  
Bio-Esthetiek  

Wetenschappen  Kantoor  Industriële wetenschappen  

Humane Wetenschappen  Basismechanica  Handel  

  Elektrische Installaties  

  

Sociale en Technische  

Wetenschappen  

  

Elektromechanica  

  

 Derde graad: 5e en 6e jaar  

Latijn Talen  Haarzorg  Elektrotechnieken  

Latijn Wiskunde  Verzorging  Schoonheidsverzorging  

Latijn Wetenschappen  Kantoor  Industriële Wetenschappen  

Economie Talen  Verkoop  Boekhouden-Informatica  

Economie Wiskunde  Lassen-Constructie  Sociale en Technische 

Wetenschappen  

Humane Wetenschappen  

Wetenschappen-Wiskunde 

 

Elektrische Installaties  

   

  

   

 Specialisatie- en SENSE-jaren  

Pijpfitten – Lassen – Monteren *  Esthetische Lichaamsverzorging    

Haarstilist  Automotive    

Kinderzorg *     

Thuis- en Bejaardenzorg *      

Winkelbeheer en Etalage      

Kantooradministratie en  

Gegevensbeheer  

  

    

Industriële Elektriciteit * 

  

7+ (schakeljaar hoger onderwijs)  

 

*Deze opleiding kan je ook volgen in 

een duaal traject 

    

  

    
ASO 

  
BSO 

  
TSO 

  



 

8  
  

  

   

STUDIEAANBOD DOORSTROOM (ASO)  
  

In de tweede graad bieden alle studierichtingen ASO een breed pakket algemene vorming aan, 

gecombineerd met de verkenning van een specifiek studiegebied.   Je kan in de tweede graad 

kiezen voor de volgende studierichtingen   

  

✓ Economie (optie Talen)  

✓ Economie (optie Wiskunde)  

✓ Humane Wetenschappen  

✓ Latijn (optie Talen)  

✓ Latijn (optie Wiskunde)  

✓ Wetenschappen (optie Wiskunde)  

✓ Wetenschappen (optie Sport)  

  

Studeren in het ASO is kiezen voor een studierichting die voorbereidt op het hoger onderwijs.  We 

zetten dan ook volop in op het aanbieden van kwalitatieve en uitdagende lessen op maat van de 

leerling.  Het team begeleidt je ook tijdens je groeiproces en helpt je bij het vinden van de ideale 

studiemethode, het ontdekken van je talenten, het maken van keuzes,…    

  

Daarom investeren we volop in module-lessen.  Twee lesuren per week kan je zelf kiezen uit een 

gevarieerd lesaanbod (STEM, mindfulness, wiskunde+, English conversation, expressie,…).  Tijdens de 

module-uren kan je ervoor kiezen om ofwel je kennis en vaardigheden in een vakgebied te vergroten 

ofwel kan je ervoor kiezen om een andere weg in te slaan en je horizon te verruimen.  Je motivatie groeit 

en je krijgt een beter zicht op je eigen mogelijkheden, zodat je een bewuste en weloverwogen 

studiekeuze kan maken in de derde graad.   

  

In de derde graad ASO kan je je studierichting immers nog meer specifiëren.  We bieden dan 7 

abstracttheoretische richtingen aan, met telkens twee pijlers (poolvakken) die de eigenheid van de 

studierichting aanduiden:  

  

✓ Economie-Talen  

✓ Economie-Wiskunde  

✓ Humane Wetenschappen   

✓ Latijn-Talen  

✓ Latijn-Wetenschappen  

✓ Latijn-Wiskunde  

✓ Wetenschappen-Wiskunde  

  

Als leerling sta je in de derde graad voor de uitdaging om je verder te verdiepen in de 

abstracttheoretische benadering van de leerstof.  Het leerkrachtenteam zal je ook in de derde graad 

verder begeleiden bij je groei naar zelfstandigheid.    

  

Je kritische blik en zin voor onderzoek worden aangescherpt.  Zowel in het vijfde als in het zesde jaar 

werk je immers het hele jaar aan een onderzoekscompetentie voor één van de poolvakken van je 

studierichting    

Onder begeleiding van je leerkrachten bewijs je hiermee dat je een probleem, eigen aan het domein van 
je studies, zelfstandig kunt analyseren en aanpakken én je kan dit hele proces vlot en helder aan een jury 
presenteren.  

  

In alle studierichtingen ASO kan je net als in de tweede graad twee lesuren per week vrij kiezen uit een 

ruim aanbod module-lessen.  De focus ligt in de derde graad wel meer op het ontdekken van interesses 

en verdiepen van je kennis in functie van het hoger onderwijs, dat stilaan lonkt.    
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HUMANE WETENSCHAPPEN  
  

  

✓ Deze studierichting biedt een algemene en theoretische vorming met een uitdieping van de 

poolvakken Gedragswetenschappen en Cultuurwetenschappen.   

✓ Mens en maatschappij worden in de twee poolvakken vanuit verschillende wetenschappelijke 

invalshoeken (sociologie, psychologie, filosofie,…) bestudeerd.  

✓ De observatie en kritische analyse van maatschappelijke thema’s en menselijke gedragingen staan 

centraal.  Leerlingen leren kritisch reflecteren en gefundeerd een standpunt innemen.    

✓ De actualiteit wordt op de voet gevolgd.  Een gezonde interesse voor politiek, kunst en cultuur, 

mens en samenleving is in deze studierichting onontbeerlijk!  

  

  

 

*complementaire uren  

              

  

  3HUM  4HUM  5HUM  6HUM  

Levensbeschouwing  2  2  2  2  

Frans  3  3  3  3  

Engels  3  3  2  2  

Nederlands  4  4  4  4  

Wiskunde  4  4  3  3  

Geschiedenis  2  2  2  2  

Aardrijkskunde  1  1  1  1  

Lichamelijke Opvoeding  2  2  2  2  

Biologie  1  1      

Chemie  1  1      

Fysica  1  1      

Natuurwetenschappen      2  2  

Gedragswetenschappen  2  2  4+1*  3+1*  

Cultuurwetenschappen  2  2  3+1*  4+1*  

Seminarie Humane Wetenschappen  2*  2*      

Module (keuzevakken)  2*  2*  2*  2*  

Totaal aantal uren  32  32  32  32  
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ECONOMIE   
- OPTIE TALEN  

  

✓ Deze studierichting biedt een algemene theoretische vorming   

✓ Moderne vreemde talen (Frans, Engels en in de derde graad ook Duits) vormen in deze 

studierichting uiteraard een belangrijke component (met een nadruk op de communicatieve 

vaardigheden: luisteren, spreken, lezen en schrijven).   

✓ Het hoofdvak Economie brengt je rechtstreeks in contact met belangrijke aspecten van de 

maatschappelijke realiteit: het bedrijfsleven en het bedrijfsbeleid.  Je verwerft inzicht in de 

economische kringloop, de marktwerking en economische evenwichten (inkomen, wisselkoersen, 

beurs) en je leert boekhoudkundige handelingen verrichten.  

✓ Je leert kritisch omgaan met informatie en je volgt de actualiteit op de voet.    

    

  

  

  3EC(MT)  4EC(MT)  5ECMT  6ECMT  

Levensbeschouwing  2  2  2  2  

Engels  3+1*  3+1*  3+1*  3  

Frans  3+1*  3+1*  4  4+1*  

Nederlands  4  4  4  4  

Wiskunde  4  4  3  3  

Geschiedenis  2  2  2  2  

Aardrijkskunde  1  1  1  1  

Lichamelijke Opvoeding  2  2  2  2  

Biologie  1  1      

Chemie  1  1      

Fysica  1  1      

Natuurwetenschappen      2  2  

Economie  4  4  4  4  

Module (keuzevakken)  2*  2*  2*  2*  

Duits      2  2  

Totaal aantal uren  32  32  32  32  

*complementaire uren  
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ECONOMIE   
– OPTIE WISKUNDE   

  

  

✓ Deze studierichting biedt een algemene theoretische vorming.   

✓ Wiskunde is één van de poolvakken in deze studierichting.  Tijdens de lessen Wiskunde verdiep 

je je extra in de analytische denkmethode en de zelfstandige opbouw van een denkproces.  

✓ In de derde graad zal je de wiskundige redeneertaal verder verfijnen. Je wordt geconfronteerd 

met problemen met een hogere moeilijkheidsgraad en ontwikkelt een wiskundige denkmethode. 

Je wordt uitgedaagd om wiskundige problemen zelfstandig aan te pakken.  

✓ Het hoofdvak Economie brengt je rechtstreeks in contact met belangrijke aspecten van de 

maatschappelijke realiteit:   

✓ het bedrijfsleven en het bedrijfsbeleid.  Je verwerft inzicht in de economische kringloop, de 

marktwerking en economische evenwichten (inkomen, wisselkoersen, beurs) en je leert 

boekhoudkundige handelingen verrichten.  

✓ Je leert kritisch omgaan met informatie en je volgt de actualiteit op de voet.    

   

  3EC(WI)  4EC(WI)  5ECWI  6ECWI  

Levensbeschouwing  2  2  2  2  

Engels  3  3  2  2  

Frans  3  3  3  3  

Nederlands  4  4  4  4  

Wiskunde  4+1*  4+1*  7  7  

Geschiedenis  2  2  2  2  

Aardrijkskunde  1  1  1  1  

Lichamelijke Opvoeding  2  2  2  2  

Biologie  1  1  1  1  

Chemie  1+1*  1+1*  1  1  

Fysica  1  1  1  1  

Economie  4  4  4  4  

Module (keuzevakken)  2*  2*  2*  2*  

Totaal aantal uren  32  32  32  32  

             *complementaire uren  
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WETENSCHAPPEN  
– OPTIE WISKUNDE   

– OPTIE SPORT  

✓ Deze studierichting biedt een algemene vorming, gecombineerd met extra uitdieping voor zowel 

wiskunde als de wetenschappelijke vakken.  

✓ In de tweede graad kan je kiezen uit Wetenschappen-Wiskunde (2u wetenschappen extra) OF 

Wetenschappen-Sport (2u Sport extra).  In de derde graad is de logische vervolgopleiding 

Wetenschappen-Wiskunde.  

✓ In de lessen wiskunde ligt het accent op het ontwikkelen van het wiskundige denken. Het einddoel 

is zelfstandig een wiskundig denkproces kunnen opbouwen. De leerstof wiskunde is in deze 

studierichting vrij abstract. Bij de verwerking is een zekere wiskundige creativiteit vereist.   

✓ Zin voor analytisch denken en passie voor wiskunde en wetenschappen zijn een absolute must als 

je voor deze studierichting wilt kiezen!  

  

  3WE(W)  3WE(SP)  4WE(W)  4WE(SP)  5WEWI  6WEWI  

Levensbeschouwing  2  2  2  2  2  2  

Frans  3  3  3  3  3  3  

Engels  3  3  3  3  2  2  

Nederlands  4  4  4  4  4  4  

Wiskunde  5  5  5  5  7  7  

Geschiedenis  2  2  2  2  2  2  

Aardrijkskunde  1  1  1  1  2  1  

Lichamelijke opvoeding  2  2  2  2  2  2  

Biologie  2  2  2  2  1  2  

Chemie  2+1*  2  2+1*  2  2  2+1*  

Fysica  2+1*  2  2+1*  2  2+1*  2  

Sport    2*    2*      

Module (keuzevakken)  2*  2*  2*  2*  2*  2*  

Totaal aantal uren  32  32  32  32  32  32  

             *complementaire uren  

    

  

  
 



 

13  
  

  

LATIJN   
– OPTIE TALEN  

  

  

✓ Brede  algemene theoretische vorming met een sterke klemtoon op klassieke talen en de klassieke 

cultuur  

✓ Latijn is een erg gestructureerde taal, gebonden aan tal van regels en wetmatigheden.  Hierdoor 

leent de studie van deze taal zich er uitstekend toe om  het logisch en probleemoplossend redeneren 

te trainen. De studie van de antieke cultuur en literatuur brengt je in contact met één van de grote 

pijlers van de westerse beschaving.  

✓ Moderne vreemde talen (Frans, Engels en in de derde graad ook Duits) vormen in deze 

studierichting uiteraard een belangrijke component (met een nadruk op de communicatieve 

vaardigheden: luisteren, spreken, lezen en schrijven).  

  

  

  

  3LA(MT)  4LA(MT)  5LAMT  6LAMT  

Levensbeschouwing  2  2  2  2  

Frans  3+1*  3+1*  4  4+1*  

Engels  3+1*  3+1*  3+1*  3  

Nederlands  4  4  4  4  

Wiskunde  4  4  3  3  

Geschiedenis  2  2  2  2  

Aardrijkskunde  1  1  1  1  

Lichamelijke opvoeding  2  2  2  2  

Biologie  1  1      

Chemie  1  1      

Fysica  1  1      

Latijn  4  4  4  4  

Natuurwetenschappen      2  2  

Duits      2  2  

Modules (keuzeuren)  2*  2*  2*  2*  

Totaal aantal uren  32  32  32  32  

*complementaire uren  
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LATIJN    
– OPTIE WISKUNDE   

– OPTIE WETENSCHAPPEN (3e GRAAD)  

  

✓ Brede  algemene theoretische vorming met een sterke klemtoon op de klassieke talen en cultuur. 

✓ Latijn is een gestructureerde taal, gebonden aan tal van regels en wetmatigheden.  Hierdoor leent 

de studie van deze taal zich er uitstekend toe om het logisch redeneren te trainen.   

✓ De studie van de antieke cultuur brengt je in contact met een pijler van de westerse beschaving.  

✓ Wiskunde is in de tweede graad een poolvak.  Tijdens de lessen Wiskunde verdiep je je extra in de 

analytische denkmethode en de zelfstandige opbouw van een denkproces.  

✓ In de 3e  graad kan je kiezen voor Latijn-Wiskunde of Latijn-Wetenschappen.  In Latijn-Wiskunde zal 

je de wiskundige redeneertaal verfijnen. Je wordt geconfronteerd met problemen met een hogere 

moeilijkheidsgraad en ontwikkelt een wiskundige denkmethode. Je leert wiskundige problemen 

zelfstandig aanpakken.  

✓ Je kan in de 3e graad ook voor Latijn-Wetenschappen kiezen: je bestudeert de leerinhouden van de 

wetenschappelijke vakken Chemie, Fysica en Biologie uitgebreider en je zal ook vaker 

wetenschappelijke experimenten uitvoeren.  Wiskundig inzicht is een vereiste om proeven juist te 

analyseren en wetenschappelijke oefeningen op te lossen.  

 

  3LA(WI)  4LA(WI)  5LAWI  6LAWI  5LAWE  6LAWE  

Levensbeschouwing  2  2  2  2  2  2  

Frans  3  3  3  3  3  3  

Engels  3  3  2  2  2  2  

Nederlands  4  4  4  4  4  4  

Wiskunde  4+1*  4+1*  7  7  4  4  

Geschiedenis  2  2  2  2  2  2  

Aardrijkskunde  1  1  1  1  2  1  

Lichamelijke opvoeding  2  2  2  2  2  2  

Biologie  1  1  1  1  1  2  

Chemie  1+1*  1+1*  1  1  2  2  

Fysica  1  1  1  1  2  2  

Latijn  4  4  4  4  4  4  

Modules (keuzevakken)  2*  2*  2*  2*  2*  2*  

Totaal aantal uren  32  32  32  32  32  32  
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     KOSTENPLAATJE ASO?  

  

 
  

  5ECMT  5ECWI  5HUM  5LAMT  5LAWI  5LAWE  5WEWI  

Huurboeken, 

werkboeken, 

kopiegeld  

230€  217€  206€  210€  227€  220€  227€  

Activiteiten  
(theater, Franse  

film, lezing,  

Breendonk)  

45€  45€  45€  45€  45€  45€  45€  

  

  

  6ECMT  6ECWI  6HUM  6LAMT  6LAWI  6LAWE  6WEWI  

Huurboeken, 

werkboeken, 

kopiegeld  

207€  215€  198€  205€  207€  206€  207€  

Activiteiten  
(theater, Franse 

film, lezing, SID-in, 

proefdagen)  

40€  40€  40€  40€  40€  40€  40€  

  

  
*In het vierde jaar en het zesde jaar krijgen de leerlingen de kans om deel te nemen aan een GWP- 

reis (zowel binnenlandse als buitenlandse reizen worden aangeboden).  De kostprijs van deze 

reizen is niet ingecalculeerd in dit kostenplaatje.  
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STUDIEAANBOD ARBEIDSMARKTGERICHT       

(BSO)  
  

  

  

HAARZORG (BSO)  
De geknipte studierichting voor handige creatievelingen  

  

Tweede Graad: 3e en 4e jaar Haarzorg  (BSO)  
  

WAT LEER JE TIJDENS DE PRAKTIJKLESSEN KAPPEN?  

Tijdens de praktijklessen dames- en herenkappen leer je:  

  

✓ de basisbegrippen- en technieken inzake permanent, watergolf en brushing aan de hand van 

demonstratie, door gebruik te maken van een oefenhoofd of op model.  

✓ leer je een brede waaier van haarverzorgingsproducten, ... kennen en gebruiken.  

✓ de werkvolgorde voor de permanent bepalen en verfijnen.  

✓ de basistechnieken inzake kleuringen en snit door zowel demonstratie als door uitvoering.  

✓ op model en oefenhoofd verschillende kapseltechnieken uitvoeren.  

  

Derde Graad: 5e en 6e Jaar Haarzorg    (BSO)  
  

WAT LEER JE TIJDENS DE PRAKTIJKLESSEN KAPPEN?  

Tijdens de lessen dameskappen: (theorie)  

✓ bestudeer je de volledige fysiologie van het haar en de hoofdhuid, de samenstelling van 

verzorgingsproducten.  

✓ verwerf je inzicht in de kleurenleer en productenkennis inzake permanent.  

✓ leer je een kleurendiagnose stellen en leer je alles over PH-waarden, allergische reacties, 

ontkrullen en gebruik van apparatuur.  

✓ ontdek je alles over de meest recente tendensen inzake apparatuur en haarproducten.  

  

Tijdens de praktijklessen dames- en herenkappen leer je:  

✓ de huidige brushing- en watergolftechnieken beheersen.  

✓ de actuele permanenttechnieken vlot uitvoeren en het productengebruik aanpassen aan de 

haarsoort, leer je nieuwe balyage- en lokkentechnieken.  

✓ volledig zelfstandig een kleurendiagnose opstellen en uitvoeren.  

✓ alle nieuwe snitvormen bepalen en uitvoeren.  

✓ alles over feestkapsels met vlecht- en weeftechniek, kinder- en herenkapsels.  

✓ salongericht werken door het werkritme op te drijven, zelfstandigheid te bevorderen, administratie 

bij te houden en creatief te zijn.  

  

TROEVEN VAN EEN  7e JAAR HAARSTYLIST?  
✓ grote troeven zijn de stage van 1 dag/week in geselecteerde kapsalons en de wekelijkse 

salonservice.  
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✓ bijzondere aandacht voor nieuwe modetrends, vernieuwde en verfijnde balyage- en 

lokkentechnieken en creatieve feest- en opsteekkapsels.  

✓ aanleren hoe je kapsels kan aanpassen aan gelaatsvorm en lichaamsbouw. ✓ optimale 

klantenservice inoefenen.  

✓ je behaalt een diploma secundair onderwijs    

  

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN?  
  

✓ na het 6de jaar haarzorg kan je aan de slag in een kapsalon of een parfumeriezaak, kan je als 

kapster in een bejaardentehuis, een hotel, ... werken, kan je bij gespecialiseerde firma’s terecht 

als kleur- of permanenttechnicus  

✓ na het 7de jaar haarstilist behaal je het diploma secundair onderwijs en kan je bachelor haartooi 

gaan studeren, kan je als zelfstandig kapster een eigen zaak opstarten, ken je de basis- en 

verdiepingstechnieken van het salonmanagement  

   
  

HAARZORG (BSO)  

    
  

  3HZ  4HZ  5HZ  6HZ  7HS  

Levensbeschouwing  2  2  2  2  2  

Project Algemene Vakken  6  6  4  4  6  

Frans  2  2  2  2  2  

Lichamelij ke Opvoeding  2  2  2  2  2  

Plastische Opvoeding  1  1        

Dameskappen (theorie)  4  4  5  5  4  

Dameskappen (praktijk)  16  12  14  14  8  

Herenkappen (praktijk)    4  4      

Dameskappen (stage)        4  8  

Bio-esthetiek (praktijk)  1  1  1  1    

Bedrijfsbeheer          2*  

Totaal aantal uren  34  34  34  34  34  

 

 

 

 

 

 



 

18  
  

  

KOSTENPLAATJE HAARZORG (BSO) 

  

 3e en 4e jaar Haarzorg  5e en 6e jaar Haarzorg  7e jaar Haarstylist  

  

Materiaal 3e jr (Pivot Point + 

scharen + borstels)  

575€  

Huurgeld boeken, aankoop 
werkschriften en cursussen  
5ejr  

205€  

Huurgeld boeken, aankoop 
werkschriften, cursussen  

195€  
  

Kappersschort  

12€  

Huurgeld boeken, aankoop 
werkschriften en cursussen  
6ejr  

199€  
  

Verbruik materiaal  

25€  

Verbruik materiaal per 
schooljaar  

25€  

Eéndagsuitstappen en andere  

EMA’s 5e jr 120€  

  

Huur locker + waarborg 
sleutel  

17€  

Materiaal 4e jaar (Pivot Point)  

241€  

Eéndagsuitstappen en andere 

EMA’s 6e jr. 150€  

  

Ééndagsuitstappen en 

andere EMA’s 200€  

Huurgeld boeken, aankoop 
werkschriften, cursussen 3e jr  

210€  

Verbruik materiaal per 

schooljaar 25€  
  

Kappersschort  

(enkel voor instappers)  

12€  

Huurgeld boeken, aankoop 
werkschriften, cursussen 4e jr  

199€  

Huur locker + waarborg sleutel 
per schooljaar  

17€  

Klein materiaal (kammen,…)  

zelf aan te kopen (enkel 
voor instappers)  
Ca. 200  

Eéndagsuitstappen en andere  

EMA’s 3e jaar  

80€  

Materiaal 5e jr (Pivot Point)  

276€  

Aankoop materiaal van de 

afgelopen jaren (enkel voor 

instappers)  

Eéndagsuitstappen en andere  

EMA’s 4e jaar  

80€  

Materiaal 6e jr. (Pivot Point) 

oefenhoofd dames en heren  

181€  

  

Huur locker per schooljaar  

12€  

Kappersschort  

(enkel voor instappers)  

12€  

  

Klein materiaal (kammen, 

permanentwikkels,…) zelf aan 

te kopen ca. 200€  

Klein materiaal (kammen,…)  

zelf aan te kopen (enkel 
voor instappers)  

Ca. 200€  

  

  Aankoop materiaal van de 

afgelopen jaren (enkel voor 

instappers)  

  

  

  

*In het vierde jaar en het zesde jaar krijgen de leerlingen de kans om deel te nemen aan een GWP- reis 

(zowel binnenlandse als buitenlandse reizen worden aangeboden).  De kostprijs van deze reizen is niet 

ingecalculeerd in dit kostenplaatje.   
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KANTOOR (BSO)  
Een veelzijdige opleiding voor punctuele en zelfstandige werkers  

De studierichting kantoor kan voor jou een geschikte richting zijn als je  

✓ bereid bent om ordelijk, stipt, nauwkeurig en zelfstandig te werken ✓  als je interesse toont voor 

allerlei administratieve taken binnen een bedrijf/onderneming/overheidsinstelling  

✓ graag werkt met een computer (MS Word, MS Excel en MS Access, ...)  

✓ communicatieve vaardigheden in verschillende talen (Nederlands, Frans, Engels) wilt trainen  

  

  

Tweede graad: 3e en 4e jaar Kantoor  (BSO)  
  

WAT LEER JE IN HET 3e EN 4e JAAR KANTOOR?  
✓ naast de specifieke talenvakken omvat de opleiding een breed gamma technische vakken zoals 

Toegepaste Economie, Toegepaste Informatica, Kantoortechnieken….  

✓ tijdens de lessen Kantoortechnieken krijg je een volledige kijk op het reilen en zeilen in een 

kantoor.  

✓ je leert de soorten bedrijven kennen en de reeks administratieve functies die je hier aantreft.  

✓ daarnaast kom je alles te weten over apparatuur, klassement, archief en communicatie.  

tijdens de lessen Toegepaste Economie wordt aandacht besteed aan de basisprincipes van 

handelsrekenen: hoofdbewerkingen, procentberekening, ...  

✓ tijdens de lessen Verkoop raak je vertrouwd met de te verkopen artikelen door het bestuderen 

van voorbeelden. Er wordt concreet aangeleerd hoe je klantvriendelijk bent, hoe je kan inspelen 

op de koopmotieven van de klant en hoe je problemen kan oplossen.  

  
  

Derde graad: 5e en 6e jaar Kantoor  (BSO)  

WAT LEER JE HET VAK KANTOORTECHNIEKEN?  
✓ Het leerstofaanbod bestaat uit 2 luiken:   

- de boekhoudkundige verwerking van basisgegevens  

- de uitvoering van specifieke kantoortaken   

✓ Speciale aandacht wordt besteed aan zin voor nauwkeurigheid, teamwork, flexibiliteit, vlotheid en 

voorkomen  

PLUSPUNTEN  7e JAAR KANTOORADMINISTRATIE EN GEGEVENSBEHEER?  
✓ verdere uitdieping op technisch en praktisch vlak staan centraal,  tijdens de stage leer je de 

kneepjes van het vak.  

✓ je verdiept je verder in de bureautica in het virtueel kantoor zodat je op het einde van het 

schooljaar een grondige kennis bezit omtrent het gebruik van recente computerprogramma’s.  

✓ je vindt vlot je weg op het vlak van tekstverwerking, gegevensbeheer, rekenbladen op pc, … 
✓ je behaalt je diploma secundair onderwijs  

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN?  
✓ de job boekhoudkundig bediende: je bent dagelijks bezig met het bijhouden van klanten- en 

leveranciersbestanden, met financiële verrichtingen, factureren,…  

✓ de job secretariaatsmedewerker waar je dagelijks probleemloos routinetaken op het secretariaat 

kan uitvoeren  

✓ Je vindt dergelijke jobs in bedrijven, bij zelfstandige werkgevers en vrije beroepen, in 

overheidsinstellingen.  
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         KANTOOR (BSO)  

  

  3KA  4KA  5KA  6KA  7KA  

Levensbeschouwing  2  2  2  2  2  

Project Algemene Vakken  6  6  4  4  6  

Frans  3  3  3  3  3  

Engels  2  2  2  2  1  

Nederlands  2  2  1  1  1  

Lichamelijke Opvoeding  2  2  2  2  2  

Toegepaste Economie  5+2*  5+2*  2+1*  2+1*  2  

Kantoortechnieken  3  3  4  1  3  

Verkoop    2*  2*        

Dactylo/Toegepaste Informatica  3  3  4  3  3  

Toegepaste Informatica  2  2  2  2  3  

Boekhouding      2  2    

Kantoortechnieken Stage      4  8  8  

Totaal aantal uren  34  34  33  33  34  
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VERKOOP (BSO)  
  Een uitdagende opleiding voor commerciële creatievelingen  

Ben je commercieel ingesteld, werk je graag als verko(o)p(st)er en verkies je praktijk 

boven theorie? Dan is Verkoop de geknipte studierichting voor jou. Een grote creativiteit 

en interesse voor een commerciële en administratieve vorming zijn noodzakelijk in deze 

studierichting.  

 

Tweede graad: 3e en 4e jaar Kantoor  (BSO)  

✓ Naast de specifieke talenvakken omvat de opleiding een breed gamma technische vakken zoals 

toegepaste Economie, Toegepaste Informatica, Kantoortechnieken.  

✓ Tijdens de lessen Kantoortechnieken krijg je een kijk op het reilen en zeilen in een kantoor.  

✓ Je leert de soorten bedrijven kennen en de reeks administratieve functies die je hier aantreft.  

✓ Je komt alles te weten over apparatuur, klassement, archief en communicatie.  

✓ Tijdens de lessen Toegepaste Economie wordt aandacht besteed aan de basisprincipes van 

handelsrekenen: hoofdbewerkingen, procentberekening, ...  

✓ Tijdens de lessen technisch vak Verkoop raak je vertrouwd met de te verkopen artikelen door het 

bestuderen van voorbeelden. Er wordt concreet aangeleerd hoe je klantvriendelijk bent, hoe je 

kan inspelen op de koopmotieven van de klant en hoe je problemen kan oplossen.  

  

Derde graad: 5e en 6e jaar Verkoop   (BSO) 
  

Je breidt je praktische talenkennis uit en oefent je taalvaardigheid.   

  

Tijdens het vak Verkoop leer je:  

✓ verkoopgesprekken voeren  

✓ de basisprincipes inzake P.R. en reclame  

✓ twee- en driedimensionale composities maken  

✓ alles over vergrotings- en speldtechnieken  

✓ zelfstandig een etalage maken  

Tijdens het vak Toegepaste Economie worden de principes van 

handelsrekenen uitgediept en  

✓ leer je alles over dubbele en beperkte boekhouding  

✓ leer je handelsrecht en wetgeving inzake verkoop, sociale en fiscale wetgeving  

✓ leer je alles over de organisatie van de distributie, de beroepsethiek van de verkoper 

Tijdens het vak Toegepaste Informatica leer je werken met MS-Excel en MS-Access.  

Tijdens de stage maak je kennis met alle aspecten van het winkelgebeuren: assortiment, taken van de 

verkoper, actieve deelname aan de winkelverkoop, omgaan met klantentypes en betaalmiddelen  

    
 

PLUSPUNTEN 7e JAAR WINKELBEHEER EN ETALAGE?  
  

✓ je behaalt een diploma secundair onderwijs.  

✓ een vlotte start in de beroepswereld is gegarandeerd en je vindt je weg in de sociale 

wetgeving.  
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TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN?  

Je kan werk vinden als verko(o)p(st)er in diverse winkeltypes. Je inzet, dynamisme, creativiteit, 

doorzettingsvermogen en vlotte talenkennis zullen je ongetwijfeld goed van pas komen.  

   

VERKOOP (BSO)  

  

  

  3KA  4KA  5VE  6VE  7WE  

  

Levensbeschouwing  2  2  2  2  2  

Project Algemene Vakken  6  6  4  4  6  

Frans  3  3  3  3  3  

Engels  2  2  2  2  1*  

Nederlands  2  2  1  1    

Lichamelijke Opvoeding  2  2  2  2  2  

Toegepaste Economie  5+2*  5+2*  2+1*  2  4  

Kantoortechnieken  3  3        

Verkoop  2*  2*  6  2+1*  6  

Dactylo/Toegepaste Informatica  3  3  2  2    

Toegepaste Informatica  2  2  2  2    

Boekhouding      2  2    

Public Relations        2    

Verkoop Stage      4  8  8  

Totaal aantal uren  34  34  33  35  32  
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KOSTENPLAATJE VERKOOP (BSO)  

  

    

3e en 4e jaar Kantoor  
  

5e en 6e jaar Verkoop  7e jaar Winkelbeheer en 

Etalage  

Huurgeld boeken, aankoop 
werkschriften, cursussen 3e jr.  

305€  
  

Huurgeld boeken, aankoop 
werkschriften, cursussen 5e jr.  

275€  

Huurgeld boeken, aankoop 
werkschriften, cursussen  

199€  

Huurgeld boeken, aankoop 
werkschriften, cursussen 4e jr.  

292€  

Huurgeld boeken, aankoop 
werkschriften, cursussen 6e jr.  

262€  
  

Eéndagsuitstappen en 
andere EMA  

50€  

Eéndagsuitstappen en andere  

EMA per schooljaar  

50€  
  

Eéndagsuitstappen en andere  

EMA per schooljaar  

50€  

Aankoop polo voor stages 
(enkel voor de instappers)  

16€  

  Aankoop polo voor stages  

16€  
  

  

  

   

  

 

  

KOSTENPLAATJE KANTOOR (BSO) 

  

    

3e en 4e jaar Kantoor  
  

5e en 6e jaar Kantoor  7e jaar  

Kantooradministratie en 

gegevensbeheer  

Huurgeld boeken, aankoop 
werkschriften, cursussen 3e jr.  

305€  
  

Huurgeld boeken, aankoop 
werkschriften, cursussen 5e jr.  

295€  

Huurgeld boeken, aankoop 

werkschriften, cursussen 

235€  

Huurgeld boeken, aankoop 
werkschriften, cursussen 4e jr.  

292€  

Huurgeld boeken, aankoop 
werkschriften, cursussen 6e jr.  

263€  
  

Eéndagsuitstappen en andere 
EMA  

50€  

Eéndagsuitstappen en andere  

EMA per schooljaar  

50€  
  

Eéndagsuitstappen en andere  

EMA per schooljaar  

50€  

  

  

  

*In het vierde jaar en het zesde jaar krijgen de leerlingen de kans om deel te nemen aan een GWP- reis 

(zowel binnenlandse als buitenlandse reizen worden aangeboden).  De kostprijs van deze reizen is niet 

ingecalculeerd in dit kostenplaatje.     
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VERZORGING-VOEDING (BSO)  
Als zorg dragen voor anderen jou in het bloed zit  

Ben je sociaal ingesteld en werk je graag met baby’s, peuters, gehandicapten, bejaarden,… 

Dan is deze studierichting echt iets voor jou.    

Al doende maak je kennis met de twee grote deelgebieden in deze studierichting: de 

mensgerichte component (verzorging) en de productgerichte component (voeding).  

  

Tweede Graad: 3e en 4e jaar Verzorging-Voeding   (BSO) 
 

Tijdens de lessen Huishoudkunde heb je bijzondere aandacht voor de zorg wat betreft 

enerzijds voeding, woon- en leefomgeving en anderzijds het welzijn van kinderen, senioren en 

gehandicapten.  

  
Tijdens de praktijklessen Huishoudkunde leer je  

  
✓ eenvoudige, gezonde, smaakvolle en betaalbare voeding bereiden  

✓ zorgoefeningen en onderhoudstechnieken organiseren, uitvoeren en verantwoorden in de woning 

en de leefomgeving  

✓ nuttige en decoratieve voorwerpen vervaardigen voor woon- en leefomgeving  

✓ alles over persoonlijke zorg, hygiëne, sociale vaardigheden  

  

Op het einde van de tweede graad verzorging-voeding zijn de leerlingen in staat om zelfstandig een 

huishouden te runnen, zorg te verlenen en routinetaken uit te voeren.  

  

Derde Graad: 5e en 6e jaar Verzorging   (BSO) 

Het vak Verzorging omvat de theoretische en praktische benadering van de kinder- en 

bejaardenverzorging, gezondheidsleer en hygiënische verzorging.  

Er is aandacht voor beroepsethiek, arbeids- en sociale zekerheidsrecht, de structuur en de 

organisatie van de gezondheidszorg en voor de sociale voorzieningen.  

  

In het vak Opvoedkunde is er bijzondere aandacht voor de sociale vaardigheden.   

Tijdens de praktijklessen verzorging, opvoedkunde en huishoudkunde leer je:  

✓ de verzorgingstechnieken in de praktijk in de verschillende fasen toepassen op de 

baby’s, peuters en kleuters, bejaarden en gehandicapten  

✓ Alle theoretische en praktische kennis tijdens de stage in bejaardentehuizen, kinderdagverblijven, 

peutertuinen en de thuiszorg toepassen  

✓ zelfstandig en verantwoord functioneren in verschillende zorgsituaties  

  

           PLUSPUNTEN 7e JAAR KINDERZORG/THUIS- EN BEJAARDENZORG?  

✓ deze specialisatiejaren geven aan de leerlingen de kans om een diploma   

o secundair onderwijs te behalen zodat ze makkelijk(er) kunnen instappen in de 

arbeidswereld (zij kunnen zich vestigen als onthaalmoeder, …)  

o blokstage als bron van ervaring  

  

✓ perfecte voorbereiding op paramedische studies (=verpleegkunde)   

✓ door de stages krijg je een stevige basis die de vlotte instroom in de arbeidswereld garandeert  
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✓ De specialisatiejaren kunnen op onze campus ook in het traject “duaal leren” worden gevolgd.  De 

klassenraad adviseert je bij het maken van een keuze voor het reguliere traject of het duale traject.  

Je vindt meer info over het duaal leren in de infobrochure “duaal leren”.   

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN?  

✓ op de arbeidsmarkt is de vraag naar goede arbeidskrachten in de verzorgende sector groter dan 

ooit werkzekerheid is dus gegarandeerd.  

✓ de veroudering van de bevolking doet de vraag naar afgestudeerden in de verzorgingssector 

toenemen  

✓ je kan ongetwijfeld werk vinden als kinderverzorgster in de kinderdagverblijven, als 

onthaalmoeder, hulp in de kleuterklas, als gezinshulp in de thuiszorg, als 

gehandicaptenverzorgster in dagcentra, in beschutte werkplaatsen, in gezinsvervangende 

tehuizen, ...  

VERZORGING   (BSO)  

  

  3VV  4VV  5VZ  6VZ  7KZ  7TB  

  

Levensbeschouwing  2  2  2  2  2  2  

Project Algemene Vakken  6  6  4  4  6  6  

Frans  2  2  2  2  2  2  

Lichamelijke Opvoeding  2  2  2  2  2  2  

Muzikale Opvoeding  1  1          

Plastische Opvoeding  2  2          

Expressie      2  2  2    

Huishoudkunde (theorie)  8  8  1  1    1  

Huishoudkunde (praktijk)  11  11  2  2    1  

Opvoedkunde      4  4  4  2  

Opvoedkunde (praktijk)          2  1  

Verzorging      5  5  1  2  

Verzorging (praktijk)      2  2  1  1  

Opvoedkunde (stage)      2  2  6    

Huishoudkunde (stage)      2  2    4  

Verzorging (stage)      6  6  4  8  

Totaal aantal uren  34  34  36  36  32  32  
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KOSTENPLAATJE VERZORGING (BSO)  

  

3e en 4e jaar Verzorging- 

Voeding  
  

5e en 6e jaar Verzorging  7e jaar Kinderzorg of  

Thuis-en Bejaardenzorg  

Huurgeld boeken, aankoop 
werkschriften, cursussen 3e jr.  

285€  
  

Huurgeld boeken, aankoop 
werkschriften, cursussen 5e jr.  

275€  

Huurgeld boeken, aankoop 
werkschriften, cursussen  

185€  

Huurgeld boeken, aankoop 

werkschriften, cursussen 4e jr. 

215€  

Huurgeld boeken, aankoop 
werkschriften, cursussen 6e jr.  

190€  
  

Eéndagsuitstappen en 
andere EMA 7KZ  

100€  

Eéndagsuitstappen en andere  

EMA per schooljaar  

80€  
  

Eéndagsuitstappen en andere  

EMA per schooljaar  

100€  

Eéndagsuitstappen en 
andere EMA 7TB  

100€  
  

Halterschort + petje  

25€  
  

GIP 6e jr.  

100€  

GIP 7e jr  

100€  

Bijdrage maaltijden 
didactische keuken 3VV  

110€  
  

Bijdrage maaltijden 
didactische keuken 5VZ  

90€  

Bijdrage maaltijden 
didactische keuken per 
schooljaar 7TB  

81€  

Bijdrage maaltijden 
didactische keuken 4VV  

126€  

Bijdrage maaltijden 
didactische keuken 6VZ  

90€  

Stagebroek + tuniek + 2 

polo’s  

(enkel voor instappers)  

80€  
  

  Stagebroek + tuniek + 

2 polo’s 80€  

  

  

  Halterschort + petje  

25€  
  

  

  

  

*In het vierde jaar en het zesde jaar krijgen de leerlingen de kans om deel te nemen aan een GWP- reis 

(zowel binnenlandse als buitenlandse reizen worden aangeboden).  De kostprijs van deze reizen is niet 

ingecalculeerd in dit kostenplaatje.  
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 ELEKTRISCHE INSTALLATIES  (BSO)  
Een geladen studierichting met toekomstperspectief  

Tweede graad: 3e en 4e Jaar Elektrische Installaties   BSO 

  

   WAT LEER JE TIJDENS DE LESSEN ELEKTRICITEIT?  

✓ de basisbegrippen elektriciteit.  

✓ de elementaire werking van elektrische toestellen, machines, ...  

✓ de basiskennis van materialen en gereedschappen toegepast in de elektrotechniek.  

✓ schema’s en plannen lezen, normen en symbolen.  

✓ de veiligheidsvoorschriften en de hygiëneregels respecteren.  

✓ elementaire kennis van de elektronica.  

✓ het aanleggen van een huisinstallatie.  

✓ schakelkasten plaatsen en aansluiten.  

✓ een parolen- en een videofooninstallatie, een huistelefoon en TV-distributie plaatsen en aansluiten.  

✓ kleine huishoudtoestellen herstellen.  

✓ ordelijk, net en nauwkeurig werken en in team werken.  

  

Derde graad: 5e en 6e Jaar Elektrische Installaties   BSO 
             

               WAT LEER JE TIJDENS DE LESSEN ELEKTRICITEIT?  
  

✓ elektrostatica en condensatoren, wisselspanning en vermogen en arbeidsfactor.  

✓ meettechnieken, driefasennet, distributienetten, transformatie..  

✓ wisselstroomgenerator, inductiemotoren, sensoren.  

✓ elektrische verwarmingstoestellen, warmwatertoestellen, motorapparatuur, PLC.  

✓ de bouw van een eenvoudige persluchtinstallatie, compressor, cilinders, …  

✓ elektronische toepassingen, diode, transistors, enz.  

✓ het tekenen van relaisschakelingen, het tekenen van een schema voor de installatie van elektrische 

verwarming, voor warmwater- en huishoudelijke toestellen.  

✓ uitgaande van een schema relaisschakelingen monteren en schakelklokken programmeren.  

✓ sensoren, fotocellen enz. correct monteren.  

✓ een inbraakalarm correct monteren.  

✓ verwarmingstoestellen installeren en fouten opsporen en herstellen.  

✓ warmwatertoestellen aansluiten en fouten opsporen en herstellen.  

✓ fouten in huishoudelijke toestellen opsporen en herstellen.  

  

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN?  
  

✓ Je kiest best voor een 7de specialisatiejaar industriële elektriciteit. Naast elektronica, automatisatie 

en toegepaste elektriciteit (theorie + praktijk) hebben deze leerlingen blokstages in een 

gespecialiseerd bedrijf.  

✓ De leerlingen behalen een diploma secundair onderwijs.  

✓ Afgestudeerden vinden zonder enig probleem werk als installateur-monteur, bedrader-monteur, als 

hersteller  en onderhouder van elektrische installaties en apparatuur.  
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ELEKTRISCHE INSTALLATIES  (BSO) 

  

  3EI  4EI  5EI  6EI  7IE  

Levensbeschouwing  2  2  2  2  2  

Project Algemene Vakken  6  6  4  4  6  

Frans  2  2  2  2  2  

Lichamelijke Opvoeding  2  2  2  2  2  

Muzikale Opvoeding  1  1        

Plastische Opvoeding  2  2        

Elektriciteit (theorie)  6  6  9  9  6  

Elektriciteit (praktijk)  16  16  13  11  6  

Stage Elektrische Installaties      2  4  8  

Bedrijfsbeheer          2*  

Totaal aantal uren  34  34  34  34  34  
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KOSTENPLAATJE   

ELEKTRISCHE INSTALLATIES (BSO)  

  
3e en 4e jaar Elektrische  

Installaties  
  

5e en 6e jaar Elektrische 

Installaties  

7e jaar Industriële 

Elektriciteit  

Materiaalkoffer incl.  

schroevendraaierset en 
tangenset  

120€  

Adereindhulsentang + 

juniorzaag + kabel- en 

ontmantelingsmessen + 

vouwmeter 96€  
  

Huurgeld boeken, aankoop 
werkschriften, cursussen  

199€  

Pull + polo 31€  Werkbroek + 
veiligheidsschoenen  

70€  
  

Verbruik materiaal  

30€  

Verbruik materiaal per 

schooljaar 30 €  
  

Veiligheidsbril + oordopjes  

15€  

Huur locker + waarborg 
sleutel  

17€  

Multimeter  

35€  

Eendagsuitstappen en andere 

EMA’s 5e jr.  

60 €  
  

Eendagsuitstappen en 

andere EMA’s   

100 €  

Huurgeld boeken, aankoop 
werkschriften, cursussen 3e jr  

210€  

Eendagsuitstappen en andere 

EMA’s 6e jr.  

60 €  
  

  

Huurgeld boeken, aankoop 
werkschriften, cursussen 4e jr  

210€  

Huurgeld boeken, aankoop 
werkschriften, cursussen 5e jr  

205€  
  

  

Eendagsuitstappen en andere 

EMA’s 3e jr. 50 €  

Huurgeld boeken, aankoop 
werkschriften, cursussen 6e jr  

200€  
  

  

Eendagsuitstappen en andere 

EMA’s 4e jr. 50 €  

Verbruik materiaal per 

schooljaar 30 €  
  

  

  Huur locker + waarborg sleutel 
per schooljaar  

17€  
  

  

   
*In het vierde jaar en het zesde jaar krijgen de leerlingen de kans om deel te nemen aan een GWP- reis 

(zowel binnenlandse als buitenlandse reizen worden aangeboden).  De kostprijs van deze reizen is niet 

ingecalculeerd in dit kostenplaatje.  
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MECHANICA / LASSEN-CONSTRUCTIE (BSO)  
Voor handige leerlingen met technisch vernuft  

  

Tweede Graad: 3e en 4e Jaar Basismechanica   (BSO)  
  

WAT LEER JE TIJDENS DE LESSEN MECHANICA?  
  

✓ meetkundige figuren en eenvoudige werkstukjes tekenen in doorsnede en in perspectief, 

lasaanduidingen te plaatsen en te lezen op een tekening.  

✓ de beginselen van het computertekenen  

✓ de materialen kennen met hun toepassingen  

✓ alles over snij- en meettechnieken en CNC-machines.  

✓ machines efficiënt en veilig gebruiken, werktekeningen lezen en analyseren  

✓ wat bankwerk en spaanloze vormgeving inhoudt  

✓ aandacht besteden aan orde, veiligheid en hygiëne  

  

  

Derde Graad: 5e en 6e jaar Lassen-Constructie  (BSO)  
  

WAT LEER JE TIJDENS DE LESSEN LASSEN - CONSTRUCTIE?  
  

✓ correct tekeningen lezen, tekenen en construeren van meetkundige figuren en echte werkstukken,  

tekeningen maken van eigen werkstukken  

✓ stuklijsten maken en de kostprijs berekenen  

✓ de verschillende lasprocessen indelen, omschrijven en toepassingen onderscheiden  

✓ hoe een lastoestel werkt, welke lasstanden en naadvormen er zijn  

✓ fouten in lasverbindingen herkennen  

✓ autogeen lassen en snijden, solderen en elektrisch booglassen  

✓ half automatisch lassen met volle draad  

✓ TIG-lassen, zelfstandig metaalconstructies maken  

✓ plannen lezen, monteren, prijsberekeningen maken  

✓ strikt de veiligheidsregels respecteren  

  

PLUSPUNTEN 7E SPECIALISATIEJAAR PIJPFITTEN - LASSEN - MONTEREN?  
  

✓ je verdiept je verder in de nieuwste lastechnieken  

✓ je behaalt het diploma secundair onderwijs.  

✓ Het specialisatiejaar kan op onze campus ook in het traject “duaal leren” worden gevolgd.  De 

klassenraad adviseert je bij het maken van een keuze voor het reguliere traject of het duale traject.  

Je vindt meer info over het duaal leren in de infobrochure “duaal leren”.   

  

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN?  
  
✓ Ruime tewerkstellingsmogelijkheden en een goed betaalde job als:  

• uitvoerder in constructiebedrijven: onderhoud, plaatbewerker, lasser-monteerder  

• metaalbewerker: draaier, frezer, plooier, ...  
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✓ Er is momenteel een zeer grote vraag naar afgestudeerden uit deze studierichting in de 

SintTruidense regio bij bedrijven als Tenneco, HMZ-LPS, ...  

  

              
  
  
               

MECHANICA / LASSEN–CONSTRUCTIE (BSO)  

  

  3BM  4BM  5LC  6LC  7PLM  

Levensbeschouwing  2  2  2  2  2  

Project Algemene Vakken  6  6  4  4  6  

Frans  2  2  2  2  2  

Lichamelijke Opvoeding  2  2  2  2  2  

Mechanica (theorie)  6  6      6  

Mechanica (praktijk)  10  10        

Elektriciteit (praktijk)  2  2      2  

Lassen-Constructie (theorie)      6  6    

Lassen-Constructie (praktijk)  2  2  16  14  4  

Lassen-Constructie (stage)      2  4  8  

Bedrijfsbeheer          2*  

Totaal aantal uren  32  32  34  34  34  
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KOSTENPLAATJE  

MECHANICA / LASSEN-CONSTRUCTIE (BSO)  

    

3e en 4e jaar  

Basismechanica  
  

5e en 6e jaar 

LassenConstructie  

7e jaar Pijpfitten-

LassenMonteren  

Huurgeld boeken, aankoop 
werkschriften, cursussen 3e jr.  

210€  

Huurgeld boeken, aankoop 
werkschriften, cursussen 5e jr.  

199 €  

Huurgeld boeken, aankoop 
werkschriften, cursussen  

199€  
  

Huurgeld boeken, aankoop 
werkschriften, cursussen 4e jr  

215€  

Huurgeld boeken, aankoop 
werkschriften, cursussen 6e jr.  

200 €  
  

Verbruik materiaal  

100€  

Veiligheidsschoenen + 
lashandschoenen +  
veiligheidsbril + overall  

100 €  
  

Eendagsuitstappen en andere  

EMA per schooljaar  

60€  

Huur locker + waarborg 
sleutel  

17€  

Verbruik materiaal per 

schooljaar 100€  
  

Verbruik materiaal per 
schooljaar  

100€  

Eendagsuitstappen en 
andere EMA  

100€  

Huur locker + waarborg sleutel 
per schooljaar  

17€  
  

Huur locker + waarborg sleutel 
per schooljaar  

17€  

Voorschot GIP  

150 €  

Eendagsuitstappen en andere  

EMA per schooljaar  

50€  

Oordopjes   

5 €  

Veiligheidsschoenen + 
lashandschoenen +  
veiligheidsbril + overall  

100 €   

(enkel voor de instappers)  
  

  Voorschot GIP 6e jaar  

150 €  

Oordopjes   

5 €  

(enkel voor de instappers)  
  

  Veiligheidsschoenen + 
lashandschoenen +  
veiligheidsbril + overall  

100 €   

(enkel voor de instappers)  
  

  

  

*In het vierde jaar en het zesde jaar krijgen de leerlingen de kans om deel te nemen aan een GWP- reis 

(zowel binnenlandse als buitenlandse reizen worden aangeboden).  De kostprijs van deze reizen is niet 

ingecalculeerd in dit kostenplaatje.  
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7+ (BSO)  
Voorbereidend schakeljaar dat je klaarstoomt voor hoger onderwijs  
 

  
✔ Een schakeljaar voor leerlingen met beroepsopleiding die het hoger onderwijs willen aanvatten.  Je wordt 

klaargestoomd voor het hoger onderwijs en je slaagkansen stijgen aanzienlijk na het volgen van 7+.    

✔ Algemene vorming staat centraal en wordt sterk uitgebouwd: wiskunde, wetenschappen, talen,  

… .   

✔ De praktische en concrete aanpak die eigen is aan arbeidsmarktgerichte opleidingen (BSO) wordt 

omgebogen naar de meer theoretische en abstracte benadering die bij het hoger onderwijs aansluit.  

✔ Het werkritme in de klas en thuis ligt voor elke leerling beduidend hoger dan in de 3de graad 

beroepssecundair onderwijs.    

✔ Er is ook aandacht voor studie- en leerhouding: leren studeren, leren plannen, …  ✔ Sterke motivatie, 

inzet en leerbereidheid is vereist.  

✔ 7+ heeft als streefdoel om je op het niveau van de TSO-eindtermen van o.a. talen, wiskunde en 

wetenschappen te brengen.  

  

  

WIE KAN STARTEN IN DE STUDIERICHTING 7+?  
  

✔ Leerlingen met een diploma secundair onderwijs, uitgereikt in het beroepssecundair onderwijs (3e leerjaar 

van de  3e graad)  

✔ Leerlingen met een studiegetuigschrift van het 2e leerjaar van de 3e graad secundair onderwijs.  

  

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN?  
  

Je bent na het succesvol voltooien van 7+ klaar om een graduaatsopleiding of een professionele bachelor aan 

te vatten in het hoger onderwijs.  

  

✔ Een intensieve algemene vorming en het inoefenen van studievaardigheden (plannen, leren studeren,…) 

hebben je voorbereid op de overstap naar het hoger onderwijs. Een studierichting in het hoger onderwijs 

die aansluit bij je vooropleiding van het beroepssecundair onderwijs biedt je de meeste kansen op slagen.   

✔ Na 7+ toch geen interesse meer om verder te studeren? Dan kan je ook onmiddellijk op de arbeidsmarkt 

terecht. De nieuw verworven inzichten, kennis en vaardigheden zullen je in je toekomstige loopbaan 

ongetwijfeld nog goed van pas komen.   

  

 
DIPLOMA  

  
Je ontvangt na het succesvol voltooien van 7+ een diploma secundair onderwijs.  
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VAKKEN  
  
In 7+ staan de algemene vakken centraal:  Nederlands, Wiskunde, Engels, Frans,  

Natuurwetenschappen en Maatschappelijke Vorming komen in deze studierichting uitgebreid aan bod. Ook 

Lichamelijke Opvoeding en Levensbeschouwelijke Vorming maken deel uit van het lessenpakket.   

 

  

KOSTENPLAATJE  

  
In 7+ stemmen we de lesinhoud zoveel mogelijk af op de noden van de individuele leerlingen.  Leerkrachten 

gaan daarom aan de slag met meerdere vakdidactische materialen.  Omwille van deze flexibele werkwijze 

kunnen we voor deze studierichting op voorhand geen kostenplaatje tonen.  
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STUDIEAANBOD DUBBELE FINALITEIT  (TSO)    
  

 

SCHOONHEIDSVERZORGING (TSO)  
Voor leerlingen met oog voor detail en gevoel voor schoonheid  

   

Tweede graad: 3e en 4e Jaar Bio-Esthetiek  (TSO) 

W AT LEER JE IN DE LESSEN BIO-ESTHETIEK?  
✓ alles over het werkmateriaal en de instrumenten van de schoonheidsspecialiste, de inrichting van 

het schoonheidssalon en de noodzaak van de beroepshygiëne en veiligheid  

✓ een instructiekaart gebruiken  

✓ de huid reinigen en wenkbrauwen epileren en corrigeren  

✓ een cosmetische huidanalyse maken en de cosmetische producten aanpassen aan het huidtype  

✓ technieken voor puntdrukmassage, vette massage,…  

✓ eenvoudige maquillage aanbrengen (rekening houdend met vorm van gelaat, bril,…)  

✓ avondmake-up en fantasiemake-up aanbrengen  

✓ hoe je afwijkingen kan corrigeren of verdoezelen  

✓ werken met de basisgereedschappen voor handverzorging  

✓ een werkruimte en een werkpost inrichten  

✓ hand- en nagelonderzoek uitvoeren en hiervan een steekkaart opstellen  

✓ nagellakken aanbrengen en ingescheurde nagels herstellen  

✓ zelfklevende nagels aanbrengen, handpeeling uitvoeren,…  

  

  

Derde graad: 5e en 6e Jaar Schoonheidsverzorging   (TSO) 

              WAT LEER JE IN DE LESSEN SCHOONHEIDSVERZORGING?  
✓ het zelfstandig organiseren van alle mogelijke handelingen wat betreft schoonheidsverzorging en 

salondienst.  

✓ routine verwerven, sociale en communicatieve vaardigheden, onderhoud en veiligheid in het 

schoonheidssalon  

✓ toepassingen nagel- en huidverzorging, nagellaktechnieken en kunstnageltechnieken  

✓ volledige handverzorging, gelaatsverzorging, massagetechnieken, maquillage  

  

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN?  
✓ je kan als schoonheidsspecialiste aan de slag in een beautycentrum of als adviseur in 

parfumerie- en cosmeticazaken  

✓ je ook verder studeren, bijvoorbeeld: leerkracht bio-esthetiek, medische pedicure,…  

  

SPECIALISATIEJAAR ESTHETISCHE LICHAAMSVERZORGING?  
✓ je volgt de nieuwste verzorgingstechnieken voor gelaat en lichaam op de voet  

✓ 1 dag stage per week in welnesscentrum of schoonheidssalon  

✓ nagelstudio en health- en welnesskuren  
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SCHOONHEIDSVERZORGING (TSO)  

  
   

            

 3BE  4BE  5SV  6SV  7ELV  

Levensbeschouwing    2  2  2  2    

Frans  2  2  2  2    

Engels  2  2  2  2    

Nederlands  4  4  3  3    

Wiskunde  3  3  2  2    

Geschiedenis  1  1  1  1    

Aardrijkskunde  1  1  1  1    

Natuurwetenschappen  1  1        

Lichamelijke Opvoeding.  2  2  2  2    

Plastische Opvoeding  1  1  2  2    

Mediawijsheid  1*  1*        

Toegepaste Chemie      1  1    

Toegepaste Biologie  1*  1*  1  1    

Bio-Esthetiek (theorie)  2  2  3  3  6  

Bio-Esthetiek (praktijk)  10  10  12  8  14  

Bio-Esthetiek stage        4  8  

Toegepaste Economie          2  

Totaal aantal uren  33  33  34  34  30  
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KOSTENPLAATJE  

SCHOONHEIDSVERZORGING (TSO)  

  

3e en 4e jaar   

Bio-esthetiek  
  

5e en 6e jaar 

Schoonheidsverzorging  

7e jaar Esthetische  

Lichaamsverzorging  
  

Huurgeld boeken, aankoop 
werkschriften, cursussen 3e jr.  

290€  

Huurgeld boeken, aankoop 
werkschriften, cursussen 5e jr.  

285 €  

Huurgeld boeken, aankoop 
werkschriften, cursussen  

125€  
  

Huurgeld boeken, aankoop 

werkschriften, cursussen 4e jr 

299€  

Huurgeld boeken, aankoop 
werkschriften, cursussen 6e jr.  

255 €  
  

Verbruik materiaal  

35€  

Eendagsuitstappen en 
andere EMA per schooljaar  

100 €  
  

Eendagsuitstappen en andere  

EMA per schooljaar  

150 €  

Huur locker + waarborg 
sleutel  

17€  

Huur locker + 

waarborg sleutel 17€  
  

Verbruik materiaal per 

schooljaar 30€  
  

Eendagsuitstappen en 
andere EMA   

100 €  
  

Borstels, gelaat- en 
manicuregerief  

170€  
  

Huur locker + waarborg sleutel  

17€  
  

Borstels, gelaat- en 

manicuregerief (enkel voor 

instappers) 170€  
  

Damestuniek  

30€  
  

Borstels, gelaat- en 
manicuregerief (enkel voor 
instappers)  

170€  
  

Pedicuregerief (enkel 

voor instappers) 181€  
  

Verbruik materiaal per 

schooljaar 30€  
  

Pedicuregerief (enkel 

voor instappers) 181€  
  

Damestuniek (enkel voor 

instappers) 30€  
  

Pedicuregerief  

181€  
  

Damestuniek (enkel voor 

instappers) 30€  
  

  

  

*In het vierde jaar en het zesde jaar krijgen de leerlingen de kans om deel te nemen aan een GWP- reis 

(zowel binnenlandse als buitenlandse reizen worden aangeboden).  De kostprijs van deze reizen is niet 

ingecalculeerd in dit kostenplaatje.  
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HANDEL/BOEKHOUDEN-INFORMATICA (TSO)  
Een veelzijdige voorbereiding op een carrière in de bedrijfswereld  

  

 

Tweede graad: 3e en 4e Jaar Handel  (TSO)  
 

Een goed uitgebalanceerd lesurenpakket zorgt voor een optimale voorbereiding op latere studies. Het 

uitgebreide talenpakket wordt aangevuld met Wiskunde en een vakken gerelateerd aan de 

studierichting:  

  
Tijdens de lessen Toegepaste Economie leer je:  

  

✓ inzicht verwerven in de geld- en kapitaalmarkt, in de betalingsbalans, ...  

✓ de grondbeginselen van een dubbele boekhouding  

✓ balans- en resultatenrekeningen bestuderen intrest- en discontoberekeningen maken  

  
Tijdens de lessen Dactylografie/Toegepaste Informatica bestudeer je basisbegrippen uit de informatica 

en het gebruik van computerapparatuur en software  

  

  

Derde graad: 5e en 6e Jaar Boekhouden-Informatica  (TSO)  
 

Tijdens de lessen Toegepaste Economie en Boekhouding leer je:  

  
✓ over burgerlijk en handelsrecht: begrippen, personen- en zakenrecht, verbintenissencontracten, 

handelsverbintenissen, handelscontracten, faillissementen, bijzondere reglementeringen,…  

✓ fiscale wetgeving: directe en indirecte belastingen, personenbelasting,…  

✓ praktijkgericht inzicht verwerven in de essentie van de sociale wetgeving  (bvb.  

arbeidsreglementering, R.S.Z., C.A.O., sociaal statuut van zelfstandigen, ...)  

✓ de boekhouding rekenkundig controleren, de jaarrekening opstellen  

✓ de boekhouding bijhouden volgens het centralisatiestelsel  

✓ boekhouden met de computer  

✓ fiscale wetgeving: directe en indirecte belastingen, personenbelasting, 

vennootschapsbelasting,…  

✓ de opgedane kennis wordt in de praktijk omgezet tijdens het project ‘minionderneming’ ✓  de 

boekhouding van vennootschappen (N.V., B.V.B.A., ...), het boekhoudkundig opstarten van een 

vennootschap, een kapitaalverhoging, ...  

✓ alle opgedane kennis wordt in de praktijk toegepast tijdens het project ‘minionderneming’  

  

Tijdens de lessen Toegepaste Informatica leer je  alles over computersystemen, algoritmisch denken, 

probleemoplossing met toepassingspakketten, de databanken, het rekenblad, de programmeeromgeving 

en de tekstverwerking  

  

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN?  
  

✓ je kan vlot aan het werk als hulpboekhouder of als administratieve kracht in een bedrijf, 

zakenkantoor...  

✓ je kan uiteraard ook verder studeren: professionele bachelor bedrijfsbeheer, toegepaste 

informatica, fiscaliteit,…    
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HANDEL / BOEKHOUDEN-INFORMATICA (TSO) 

  3HA  4HA  5BI  6BI  

  

Levensbeschouwing  2  2  2  2  

Frans  3  3  2+1*  2+1*  

Engels  2  2  2  2  

Nederlands  4  4  3  3  

Wiskunde  3  3  4  4  

Geschiedenis  1  1  1  1  

Aardrijkskunde  1  1  1  1  

Natuurwetenschappen  1  1      

Lichamelijke Opv.  2  2  2  2  

Dactylogr./Toegepaste Inf. 4 2*+2* 4 4 

Economie        2  

Kantoortechnieken  1  1      
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Toegepaste Economie  7  7  6  3  

Verkoop  1  1      

Boekhouding      5  4  

Stage        2  

Totaal aantal lesuren  32  32  33  33  

  

  

 

KOSTENPLAATJE  

HANDEL / BOEKHOUDEN-INFORMATICA (TSO)  

  

  

3e en 4e jaar Handel  
  

  

5e en 6e jaar Boekhouden-Informatica  

Huurgeld boeken, aankoop 
werkschriften, cursussen 3e jr.  

350€  
  

Huurgeld boeken, aankoop 
werkschriften, cursussen 5e jr.  

310€  

Huurgeld boeken, aankoop 

werkschriften, cursussen 4e jr. 370€  

Huurgeld boeken, aankoop 
werkschriften, cursussen 6e jr.  

310€  
  

Eéndagsuitstappen en andere EMA 
per schooljaar  

100€  
  

Eéndagsuitstappen en andere EMA 

per schooljaar 120€  

Grafisch rekenmachine  

100€  

Grafisch rekenmachine   

(enkel voor de instappers)  

100€  
  

  

*In het vierde jaar en het zesde jaar krijgen de leerlingen de kans om deel te nemen aan een 

GWP- reis (zowel binnenlandse als buitenlandse reizen worden aangeboden).  De kostprijs van 

deze reizen is niet ingecalculeerd in dit kostenplaatje.  
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ELEKTROTECHNIEKEN (TSO)  
Een geladen en uitdagende studierichting voor technisch talent  
  

  

Tweede graad: 3e en 4e Jaar Elektrotechnieken  (TSO)  

    WAT LEER JE TIJDENS DE LESSEN ELEKTRICITEIT?  
  

✓ de grondbeginselen van gelijkstroom, magnetisme en elektromagnetisme  

✓ de benaming en eigenschappen van gebruikte materialen, grondstoffen en toestellen 

kennen/gebruiken  

✓ inzicht krijgen in de eigenschappen van geleiders en isolatoren  

✓ de juiste eenheden en symbolen gebruiken  

✓ de veiligheidsvoorschriften kennen en spontaan toepassen  

✓ de eisen van ARAB en AREI bij het aansluiten van toestellen kennen  

✓ de gereedschappen kennen en onderhouden  

✓ een CAD-programma gebruiken  

✓ elektrische schakelingen en installaties tekenen  

✓ het verband tussen stroomkringschema, bedradingschema en leidingschema begrijpen  

✓ spontaan het gereedschap kiezen dat nodig is om optimaal te werken  

✓ spontaan de juiste werkhouding aannemen  

✓ eenvoudige schakelingen realiseren  

✓ defecten in elektrische installaties opzoeken en herstellen, oorzaak defecten opsporen  

✓ belang van afwerking, kwaliteit, precisie en veiligheid   

  

Derde graad: 5e en 6e Jaar Elektrische Installatietechnieken (TSO)   

WAT LEER JE TIJDENS DE LESSEN ELEKTRICITEIT  
 

✓ kennis opbouwen over spanning, stroom, weerstand, serie- en parallelschakeling, arbeid, 

vermogen, verbruik, spanningsbronnen en condensatoren  

✓ alles over magnetische en elektromagnetisme en bijhorende wetten  

✓ wat wisselspanning, driefasenspanning, ketens met R, L en C zijn  

✓ waarvoor generatoren gebruikt worden en wat halfgeleidercomponenten zijn  

✓ de fundamentele wetten van elektriciteit en elektrische machines  

✓ installaties en apparatuur installeren, monteren en in dienst stellen  

✓ een werkopdracht analyseren en hoe je vlot een schema kan lezen  

✓ preventief onderhoud doen en defecte elementen herstellen  

✓ geïntegreerd computergebruik, logisch en planmatig werken  

✓ veilig werken en de hygiëneregels toepasssen  

  

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN?  
  

✓ afgestudeerden vinden zonder enig probleem werk als installateur-monteur of 

onderhoudstechnicus, als installateur van industriële en huishoudelijke installaties, 

beveiligingsinstallaties, signalisatie en lokale communicatie.  

✓ je kan ook naar het hoger onderwijs: professionele bachelor in de elektriciteit of in de 

elektromechanica,…  
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          PLUSPUNTEN 7e JAAR SENSE TSO – AUTOMOTIVE?  

✓ Automotive vormt onderhoudstechnici die dadelijk aan de slag kunnen in de 

autoconstructiebedrijven en hun toeleveranciers, maar die met de opgedane kennis ook erg in 

trek zijn bij sterk geautomatiseerde bedrijven in andere sectoren.  

  

✓ Deze opleiding is gebaseerd op de vraag vanuit de automotive-sector om het hiaat tussen het 

TSO en het hoger onderwijs te dichten.  Bijzondere aandacht gaat naar het probleemoplossend 

handelen bij  fouten (hard- en software) in computer- en netwerkomgevingen.  

  

✓ Een belangrijk onderdeel is het werkplekleren in de automotive-bedrijven.  Hierdoor krijgt de 

leerling een juist en volledig beeld van de verwachtingen van de industrie.  Bovendien kan de 

schoolse kennis tijdens de werkstage in een real life omgeving worden toegepast.  

  

✓ Het specialisatiejaar kan op onze campus ook in het traject “duaal leren” worden gevolgd.  De 

klassenraad adviseert je bij het maken van een keuze voor het reguliere traject of het duale 

traject.  Je vindt meer info over het duaal leren in de infobrochure “duaal leren”.  

  

ELEKTROTECHNIEKEN   (TSO)   

  3ET  4ET  5ET  6ET  7AUT  

Levensbeschouwing  2  2  2  2    

Frans  2  2  2  2    

Engels  2  2  2  2    

Nederlands  4  4  3  3    

Wiskunde  3  3  2  2    

Geschiedenis  1  1  1  1    

Aardrijkskunde  1  1  1  1    

Natuurwetenschappen  1  1        

Lichamelijke Opvoeding  2  2  2  2    

Toegepaste Informatica          2  

Mediawijsheid  1*  1*        

Elektriciteit (theorie)  6+1*  6+1*  11  11  12  

Elektronica (theorie)      2      

Elektriciteit (praktijk)  7  7  6  6    

Elektriciteit (stage)        2  16  

Toegepaste Economie (BB)          2*  

Totaal aantal lesuren  33  33  34  34  32  
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KOSTENPLAATJE ELEKTROTECHNIEKEN (TSO) 

  

3e en 4e jaar  

Elektrotechnieken  
  

5e en 6e jaar Elektrische 

Installatietechnieken  

7e jaar Automotive  

Huurgeld boeken, aankoop 
werkschriften, cursussen 3e jr.  

310€  
  

Huurgeld boeken, aankoop 
werkschriften, cursussen 5e jr.  

325€  

Huurgeld boeken, 
aankoop werkschriften 
en cursussen  

125€  

Huurgeld boeken, aankoop 

werkschriften, cursussen 4e jr. 

310€  

Huurgeld boeken, aankoop 
werkschriften, cursussen 6e jr.  

310€  

Verbruik materiaal  

50€  

Eéndagsuitstappen en andere  

EMA per schooljaar  

100€  
  

Eéndagsuitstappen en andere  

EMA per schooljaar  

120€  

Huur locker + waarborg 
sleutel  

17€  

Huur locker + waarborg sleutel 
per schooljaar  

17€  

Werkbroek + veiligheidsschoenen  

70€  

Eéndagsuitstappen en 
andere EMA  

100€  

Multimeter 35€  

  

Adereindhulsentang  

25€  

Werkbroek + 
veiligheidsschoenen  

70€  

Pull + polo 31€  

  

Veiligheidsbril + oordopjes  

15€  

Adereindhulsentang  

25€  

Materiaalkoffer incl.  

schroevendraaierset en 
tangenset  

120€  

Verbruik materiaal per schooljaar  

30€  

Veiligheidsbril + 
oordopjes  

15€  

Verbruik materiaal per 
schooljaar  

30€  

Huur locker + waarborg sleutel  

17€  

Multimeter 35€  

  

  Multimeter  

(enkel voor instappers)  

35€  

Pull + polo 31€  

  

  Pull + polo  

(enkel voor instappers)  

31€  

Materiaalkoffer incl.  

schroevendraaierset en 
tangenset  

120€  

  Materiaalkoffer incl.  

schroevendraaierset en tangenset 
(enkel voor instappers)  

120€  

  

  

*In het vierde jaar en het zesde jaar krijgen de leerlingen de kans om deel te nemen aan een GWP- reis 

(zowel binnenlandse als buitenlandse reizen worden aangeboden).  De kostprijs van deze reizen is niet 

ingecalculeerd in dit kostenplaatje.  
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ELEKTROMECHANICA (TSO)  
Techniek, wetenschap, wiskunde en logisch inzicht staan centraal  

  
  

✓ Veelzijdige theoretisch-technische studierichting met behalve een aanzienlijk wiskundepakket en de 

standaard algemene vakken uiteraard ook een groot urenpakket (elektro)mechanica, elektriciteit en 

elektronica.  

✓ Wiskundig inzicht, het vermogen om abstract te denken en interesse in techniek en wetenschap zijn 

vereisten in deze studierichting.  

✓ Een goed ontwikkelde fijne motoriek (nodig voor het manipuleren, monteren en solderen van minuscule 

elektronische componenten) is noodzakelijk.  

✓ Zelfstandig leren en probleemoplossend denken staan centraal bij het uitwerken van de projecten tijdens de 

lessen.  

✓ Logisch-technisch denken staat meer centraal dan de praktijk.   

  

  

WAT LEER JE TIJDENS DE LESSEN ELEKTRICITEIT?  
  

 In de tweede graad wordt een brede basis meegegeven als voorbereiding op verdere uitdieping of meer  

gespecialiseerde keuzes in de derde graad.   

✓ Je leert verschillende materialen, toestellen en technieken kennen.   

✓ Je leert constructies en installaties ontwerpen, de processen voorbereiden en begeleiden met professionele 
software.  

✓ Je leert de wereld van verlichting, motoren en generatoren grondig kennen.  

✓ Je leert alles over automatisering en PLC- sturingen.  

✓ Je leert hoe machines ontworpen worden en met de computer bediend (CNC, CAD-CAM) worden.  

✓ Je leert elektromechanische kringen analyseren, de basiswetten van de elektriciteit toepassen in diverse 
elektrische opstellingen.  Je past wiskundige theorieën toe bij berekeningen.   

 
 

WAT LEER JE TIJDENS DE LESSEN MECHANICA?  

✓ Je verwerft basiskennis van theoretische mechanica en past dit toe in het vervaardigen van mechanische 
werkstukken.  

✓ Je krijgt inzicht in de werking, de mogelijkheden en het gebruik van de belangrijkste werktuigmachines en 
gereedschappen.  

✓ Je leert de eigenschappen van de materialen en de krachten die er op inwerken kennen.  

✓ Soorten bewegingen, overbrengingen, samenstelling van krachten komen aan bod.  

 

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN?  
  

✓ Je verwerft de nodige inzichten, vaardigheden en attitudes om verder te studeren in het hoger onderwijs.  

Een breed gamma van technische en wetenschappelijke studierichtingen van de professionele 

bacheloropleidingen elektromechanica (met doorgroeimogelijkheden naar masterniveau) ligt binnen jouw 

mogelijkheden. Een 7e specialisatiejaar ‘Automotive’ op onze eigen campus is natuurlijk ook één van de 

opties.   

✓ Geen interesse in hoger onderwijs?  Dan kan je na het behalen van je diploma secundair onderwijs ook 

onmiddellijk op de arbeidsmarkt terecht. Allerlei technische jobs liggen er binnen jouw handbereik.  
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 3EM 4EM 5EM 6EM 

Levensbeschouwing  2 2  2  2  

Frans  2  2  2  2  

Engels  2  2  2  2  

Nederlands  4  4  3  3  

Wiskunde  4  4  4  4  

Geschiedenis  1  1  1  1  

Aardrijkskunde  1  1  1  1  

Natuurwetenschappen/Biologie        1  

Lichamelijke Opvoeding  2  2  2  2  

Chemie  1  1      

Fysica  1  1      

(Elektro)mechanica/Elektriciteit  

Elektronica  

12  12  17  17  

Totaal aantal lesuren  32  32  34  35  
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KOSTENPLAATJE ELEKTROMECHANICA 

 3e en 4e jaar Elektromechanica  5e en 6e jaar Elektromechanica  
  

Huurgeld boeken, aankoop werkschriften, 
cursussen 3e jr.  
310€ 

Huurgeld boeken, aankoop werkschriften, 
cursussen 5e jr.  
325€  

Huurgeld boeken, aankoop werkschriften, 
cursussen 4e jr.  
310€  

Huurgeld boeken, aankoop werkschriften, 
cursussen 6e jr.  
310€  
  

Eéndagsuitstappen en andere EMA per 
schooljaar 100€  
  

Eéndagsuitstappen en andere EMA per 
schooljaar  
120€  

Huur locker + waarborg sleutel per 
schooljaar  
17€  

Werkbroek + veiligheidsschoenen  
70€  

Multimeter 35€  
  

Adereindhulsentang  
25€  

Pull + polo  
31€  
  

Veiligheidsbril + oordopjes  
15€  

Materiaalkoffer incl. schroevendraaierset en 
tangenset 120€  
  

Verbruik materiaal per schooljaar  
30€  

Verbruik materiaal per schooljaar  
30€  
  

Huur locker + waarborg sleutel  
17€  

  Multimeter  
(enkel voor instappers)  
35€  
  

  Pull + polo  
(enkel voor instappers)  
31€  
  

  Materiaalkoffer incl. schroevendraaierset en 
tangenset  
(enkel voor instappers)  
120€  

  

*In het vierde jaar en het zesde jaar krijgen de leerlingen de kans om deel te nemen aan een GWP- reis 

(zowel binnenlandse als buitenlandse reizen worden aangeboden).  De kostprijs van deze reizen is niet 

ingecalculeerd in dit kostenplaatje.    
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SOCIALE & TECHNISCHE WETENSCHAPPEN (TSO)  
Mens en samenleving staan centraal   

Deze studierichting is gericht op de leerling als socio-cultureel en socio-economisch individu. Vanuit 

het menswetenschappelijke standpunt krijg je een mensgerichte oriëntering enerzijds en vanuit het 

exact wetenschappelijke standpunt krijg je een productgerichte oriëntering anderzijds. De 

praktijkgerichte vakken hebben een sterk wetenschappelijk karakter, de basiskennis van zowel Fysica, 

Chemie als Biologie komen aan bod.  

  

Tweede graad: 3e en 4e jaar Sociale en Technische Wetenschappen (TSO)  

WAT LEER JE TIJDENS DE LESSEN HUISHOUDKUNDE?  
✓ basisbegrippen omtrent voeding, leef- en woonomgeving  

✓ het analyseren van voeding  

✓ gezond, kwaliteitsbewust en hygiënisch handelen  

✓ het belang van communicatie, sociaal gedrag, creativiteit en esthetica staan centraal  

✓ de theoretische kennis met betrekking tot voeding en woonomgeving toepassen in de praktijk  

✓ basistechnieken van het koken, creatief gebruiken maken van materiaal 

   

WAT LEER JE TIJDENS DE LESSEN OPVOEDKUNDE?  
✓ de basisbegrippen omtrent waarneming, observeren en rapporteren  

✓ het analyseren van gedragingen (interactie tussen persoonlijkheid, omgeving en maatschappij)  

✓ basisprincipes van leerprocessen, werking van geheugen en intelligentie  

✓ communicatieprincipes en gesprekstechnieken  

✓ identiteit en diversiteit in al zijn facetten  

  

Derde graad: 5e en 6e jaar Sociale en Technische Wetenschappen (TSO)  

    WAT LEER JE TIJDENS DE LESSEN HUISHOUDKUNDE?  
✓ een wetenschappelijk onderbouwde benadering van gezonde voeding en de verwerking ervan  

✓ het samenstellen van evenwichtige gerechten en menu’s   

✓ de basisprincipes van de dieetleer en de warenwetgeving  

✓ de verteerbaarheid van voedsel en de eigenlijke diëten  

✓ praktische kookoefeningen ter ondersteuning van het vak dieetleer  

✓ ontwikkeling van competenties (onderzoeken, organiseren, presenteren, reflecteren)  

De toegepaste chemie, de toegepaste fysica en de toegepaste biologie vormen de 

wetenschappelijke ondersteuning voor het vak huishoudkunde.  

  

WAT LEER JE TIJDENS DE LESSEN OPVOEDKUNDE?  
✓ observeren en rapporteren van specifieke doelgroepen  

✓ analyseren van gedragingen en hier op inspelen  

✓ gespreksvaardigheden en omgaan met elke leeftijdscategorie  

✓ conflicten analyseren en hiermee omgaan  

✓ maatschappelijke tendensen i.f.v. sociale interacties  

  

       

  TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN?  
 

De studierichting sociale en technische wetenschappen TSO in de derde graad leidt je niet 
op tot een specifiek beroep. Je hebt een brede taalkundige, wetenschappelijke en 
praktische basis zodat je vlot kan doorstromen naar het hoger onderwijs.  
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       Enkele suggesties:  

✓ onderwijs: kleuterleidster, onderwijzeres, lerares huishoudkunde  

✓ gezondheidszorg: bachelor in de voedings- en dieetleer, in de orthopedagogie, in de 

ergotherapie, gegradueerde in de verpleegkunde, vroedvrouw  

✓ sociaal-agogisch werk: maatschappelijk assistente  

 

SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN (TSO)  

  3STW  4STW  5STW  6STW  

Levensbeschouwing  2  2  2  2  

Frans  3  3  2  2  

Engels  2  2  2  2  

Nederlands  4  4  3  3  

Wiskunde  3  3  2  2  

Geschiedenis  1  1  1  1  

Aardrijkskunde  1  1  1  1  

Toegepaste Natuurwetenschappen  6  6      

  

Toegepaste Chemie      3  3  

Toegepaste Fysica      1  1  

Toegepaste Biologie      2  2  

Lichamelijke Opvoeding  2  2  2  2  

Plastische Opvoeding  1  1    2  

Muzikale Opvoeding  1  1  2    

Mediawijsheid  1*  1*      

Huishoudkunde (theorie)  2  2  3  3  

Opvoedkunde/Huishoudkunde  2  2  2  2  

Huishoudkunde (praktijk)  3  3  4  2  

Toegepaste Economie      2  2  

Huishoudkunde (stage)        2  

Totaal aantal uren  34  34  34  34  
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KOSTENPLAATJE  

SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN  

(TSO)  

  

3e en 4e jaar STW  

  

5e en 6e jaar STW  

Huurgeld boeken, aankoop 
werkschriften, cursussen 3e jr.  

355€  
  

Huurgeld boeken, aankoop 
werkschriften, cursussen 5e jr.  

385€  

Huurgeld boeken, aankoop 

werkschriften, cursussen 4e jr. 329€  

Huurgeld boeken, aankoop 
werkschriften, cursussen 6e jr.  

295€  
  

Eéndagsuitstappen en andere EMA 
per schooljaar  

100€  
  

Eéndagsuitstappen en andere EMA  

per schooljaar 100€  

Keukenschort + petje  

25€  

GIP 6e jr. 100€  

  

Bijdrage maaltijden didactische 
keuken 3STW  

45€  

Bijdrage maaltijden didactische 
keuken 5STW  

36€  

Bijdrage maaltijden didactische 
keuken 4STW  

36€  

Bijdrage maaltijden didactische 
keuken 6STW  

36€  

  Keukenschort + petje  

Enkel voor de instappers)  

25€  

  

*In het vierde jaar en het zesde jaar krijgen de leerlingen de kans om deel te nemen aan een 

GWP- reis (zowel binnenlandse als buitenlandse reizen worden aangeboden).  De kostprijs van 

deze reizen is niet ingecalculeerd in dit kostenplaatje.  
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INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN (TSO)  
Met passie voor wiskunde, techniek en wetenschap  

  
Ben je bereid om wiskunde en wetenschappen met enthousiasme en werklust aan te 
pakken? Dan is industriële wetenschappen de geknipte studierichting voor jou! 
Industriële wetenschappen stoomt je klaar voor zowel een professionele als 
academische bachelor  

  

Tweede en derde graad Industriële Wetenschappen (TSO) 

Er wordt een ruim talenpakket aangeboden (Nederlands, Frans, Engels).  

  
Tijdens de technische vakken Mechanica en Elektriciteit:  

  
✓ verwerf je inzicht in de kinematica, de statica en de dynamica  

✓ leer je de juiste meettechnieken toe te passen  

✓ leer je alles over de verschillende werktuigmachines, CNC-verspanen, verbindingen en 

materialenleer  

✓ leer je alles over geleiders en niet-geleiders, de elektrische stroomkring, de wet van Faraday, de 

elektrische weerstand en de wet van Ohm  

✓ leer je het onderscheid tussen arbeid, vermogen en rendement  

✓ maak je uitgebreid kennis met magnetisme, elektromagnetisme, inductie en elektrostatica, 

condensatoren,…  

  

Tijdens de lessen Wiskunde:  

  
✓ leer je alles over reële getallen en rekenen in R, veeltermen  

✓ leer je alles over functies en vergelijkingen van de 1ste en 2de graad  

✓ leer je uitgebreid over driehoeksmeting, transformaties, gelijkvormigheid en de cirkel  

✓ leer je alles over rijen en maak je uitgebreid kennis met de goniometrie  

✓ bestudeer je zowel de vlakke als de ruimtemeetkunde in al zijn facetten  

✓ maak je kennis met statistiek en kansrekening  

  
Tijdens de lessen Chemie en Fysica staan het uitvoeren van proeven en het zelfstandig oplossen van 

vraagstukken centraal  

  

✓ je maakt kennis met verschillende soorten chemische reacties en hun toepassingen  

✓ je leert alles over metalen, atoombouw, het periodiek systeem, metalen en niet-metalen   

✓ je leert formules analyseren en reactievergelijkingen oplossen  

✓ je maakt kennis met koolstofchemie, met oplossingen en neerslagreacties, met basen en 

zuren,…  

✓ je leert alles over krachten en hun toepassingen, over druk bij vaste stoffen, vloeistoffen en 

gassen   

✓ je maakt kennis met warmteleer en de toepassingen ervan     

         

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN?  
  

✓ De studierichting Industriële Wetenschappen TSO maakt de brug tussen sterk algemeen 

vormend en duidelijk technisch georiënteerd onderwijs  

✓ Het is de ideale basis om verder te studeren in het universitair en ander hoger onderwijs: 

professionele of academische bachelor en master, master/bachelor wiskunde, bachelor 

wetenschappen, industrieel ingenieur en burgerlijk ingenieur  
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INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN   (TSO)  

  
  

  3IW  4IW  5IW  6IW  

  

Levensbeschouwing  2  2  2  2  

Frans  2  2  2  2  

Engels  2  2  2  2  

Nederlands  4  4  3  3  

Wiskunde  5+2*  5+2*  4+2*  4+2*  

Geschiedenis  1  1  1  1  

Aardrijkskunde  1  1  1  1  

Chemie  2  2      

Fysica  2  2      

Toegepaste Chemie      2  1  

Toegepaste Fysica      2  2  

Elektriciteit/Elektronica  5  4  7  7  

Mechanica  4  5  4  4  

Mediawijsheid  1*  1*      

Elektriciteit/Mechanica Stage        2  

Lichamelijke Opvoeding  2  2  2  2  

Totaal aantal uren  35  35  34  35  
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KOSTENPLAATJE  

INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN (TSO)  

  

3e en 4e jaar IW  

  

5e en 6e jaar IW  

Huurgeld boeken, aankoop 
werkschriften, cursussen 3e jr.  

375€  
  

Huurgeld boeken, aankoop 
werkschriften, cursussen 5e jr.  

399€  

Huurgeld boeken, aankoop 

werkschriften, cursussen 4e jr. 339€  

Huurgeld boeken, aankoop 
werkschriften, cursussen 6e jr.  

350€  
  

Eéndagsuitstappen en andere EMA 
per schooljaar  

100€  
  

Eéndagsuitstappen en andere EMA  

per schooljaar 120€  

Verbruik materiaal per schooljaar  

30€  

GIP 6e jr. 100€  

  

Grafisch rekenmachine 100€  Verbruik materiaal per schooljaar  

30€  
  

  Grafisch rekenmachine   

(enkel voor de instappers)  

100€  
  

   

*In het vierde jaar en het zesde jaar krijgen de leerlingen de kans om deel te nemen aan een GWP- 

reis (zowel binnenlandse als buitenlandse reizen worden aangeboden).  De kostprijs van deze reizen is 

niet ingecalculeerd in dit kostenplaatje. 
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DE EXTRA’S VAN ONZE SCHOOL  
 

In het Atheneum Sint-Truiden staat de leerling centraal. We bieden een ruime 
opleiding met oog voor de talenten van onze leerlingen:  
 

✓  Ruime keuze aan de studierichtingen binnen de studiedomeinen STEM, Economie 

en Organisatie, Talen en Cultuur, Mens en Maatschappij 

✓ Warme en sfeervolle school 

✓ Moderne leerinfrastructuur 

✓ Persoonlijke leerlingenbegeleiding 

✓ Studiekeuzebegeleiding 

✓ Vrije invulling module-uren (ASO) 

✓ Samenwerking met hogescholen, universiteiten en tal van externe partners 

✓ Aandacht voor onderzoekend leren 

✓ Ruime eigen sporthal 

✓ Openleercentrum en schoolbibliotheek 

✓ Binnen-en buitenlandse studiereizen  

✓ Leerlingenparlement 

✓ Transparante communicatie school/ouders 

✓ Naschoolse leerateliers 

✓ Het leerproces van je kind volgen via de digitale leeromgeving Smartschool en 

Skore  

✓ Duaal leren  

  


