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voorwoord

Beste ouders en leerling

Straks moet u samen opnieuw een belangrijke 
keuze maken. Misschien willen jullie  
volgend jaar een andere richting kiezen of 
in onze school starten. Daarom stellen wij jullie 
graag onze school en ons studieaanbod voor.

’t Saam biedt een hele waaier aan studie- 
richtingen aan van het eerste tot en met het 
zevende jaar binnen het algemeen-, beroeps-  
en technisch secundair onderwijs. Onze school 
is echter geen mastodont. Het aantal leerlingen 
per campus gaat van 600 in campus Aloysius tot 
800 in campus Cardijn. Hierdoor blijft de klein-
schaligheid behouden en kunnen wij inzetten 
op een warme sfeer met voldoende aandacht 
voor elke leerling. We kennen ieder kind bij zijn 
naam en proberen zijn individuele capaciteiten 
en behoeften te kennen en op te volgen.  
Dat is een belangrijke troef!

Onze school heeft niet alleen oog voor de  
studies en de opvoeding, maar ook voor de 
totale persoonlijkheid van de leerling. Aandacht 
voor cultuur, sport, burgerschap, gezondheid en 
pastoraal behoren uitdrukkelijk tot onze doel-
stellingen en krijgen veel aandacht. We trekken 
er daarom ook regelmatig met de leerlingen op 
uit om de wereld buiten de schoolmuren  
te verkennen.

In onze school hechten we veel belang aan  
inspraak van leerlingen en ouders. Samen met 
de leerlingen werken we aan een positief leer- 
en leefklimaat. We betrekken de leerlingen bij 
de school via de leerlingenraad, maar we willen 
hen ook kansen geven om voor elkaar te zorgen 
via allerhande projecten zoals het peter- en  
meterproject. Met de ouders werken we samen 
om de leerlingen alle kansen te geven om te 
groeien naar volwassenheid. Ouders zijn bij ons 
altijd welkom en via een vlotte communicatie  
proberen we ook de ouders zoveel mogelijk  
bij het schoolgebeuren te betrekken.

Deze infobrochure hebben we met veel zorg 
samengesteld om u te informeren over het 
reilen en zeilen op onze school. Of u nu gewoon 
nieuwsgierig bent naar de organisatie van de 
2e & 3e graad of u wilt iets heel praktisch weten, 
op de volgende pagina’s vindt u wellicht wat 
u zoekt. De brochure is ook zo geschreven om 
uw zoon of dochter aan te spreken, laat hem of 
haar dus zeker ook maar even bladeren in deze 
brochure.

Indien u bepaalde dingen in deze brochure  
niet terugvindt of nog meer informatie wenst, 
aarzel dan niet ons te contacteren. U kan altijd 
bij ons terecht op een opendeurmoment of op 
een dag naar keuze (liefst na afspraak). Wij zullen 
u graag te woord staan en eventueel rondleiden 
op onze school.

Met hartelijke groeten

Het directieteam van ’t Saam

Isabelle De Keyser, Sofie Descamps, Tommy Es,
Andy Hoedt, Bart Laleman

Van links naar rechts:  
Van links naar rechts: Bart Laleman, Isabelle De Keyser, Andy Hoedt, 
Tommy Es en Sofie Descamps
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pedagogisch project

We dragen zorg voor de unieke talenten van elke leerling met bijzondere aandacht voor wie  

het moeilijk heeft. 

We zijn een katholieke dialoogschool. Vanuit onze christelijke inspiratie en in een sfeer van  

vertrouwen gaan we in gesprek met elkaar en gaan we op zoek naar onze eigen identiteit.  

We wekken belangstelling op voor levensvragen en zingeving.  

We willen onze jongeren een kwaliteitsvolle opleiding geven die aansluit bij hun aanleg  

en belangstelling. We zetten ook in op het bijbrengen van een goede attitude.  

Een evenwichtig, gevarieerd en veelzijdig studieaanbod moet hen maximale kansen geven  

om te slagen in het hoger onderwijs of op de arbeidsmarkt. 

We gebruiken tijdens de lessen moderne didactische middelen.  

We willen ons inspannen om de schoolomgeving zo aangenaam en veilig mogelijk te maken. 

We werken aan een klimaat van overleg en samenwerking in openheid en met respect  

voor iedereen.

We dragen zorg voor de wereld. We streven naar de vorming van jong volwassenen  

met respect voor de natuur en het milieu en met aandacht voor een gezonde levenswijze.  

We moedigen de leerlingen aan om zich te engageren voor sociale projecten, dichtbij en veraf. 

We hebben aandacht voor een hartelijke sfeer zodat iedereen zich thuis kan voelen. 

Inzetten op kwaliteit
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Inzetten op kwaliteit
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In ons pedagogisch project lezen we het volgende:

“We willen onze jongeren een kwaliteitsvolle opleiding geven die aansluit bij hun aanleg en belangstelling. 
We zetten ook in op het bijbrengen van een goede attitude. Een evenwichtig, gevarieerd en veelzijdig  
studieaanbod moet hen maximale kansen geven om te slagen in het hoger onderwijs of  
op de arbeidsmarkt.” 

Elke dag opnieuw streven we naar een zo hoog mogelijke kwaliteit. We doen dit op verschillende vlakken 
en proberen die kwaliteit ook streng te bewaken.

Een brede waaier aan studierichtingen

Met 1400 leerlingen is onze school groot genoeg 
om een interessant aanbod aan studierichtingen 
binnen het algemeen-, beroeps- en technisch 
onderwijs te kunnen geven. We starten in het  
eerste leerjaar A met 7 keuzepakketten  
(Economie, Latijn, Moderne vreemde talen,  
Sociale vorming, Sport, Technologie en 
Wiskunde/wetenschappen) en eindigen in  
het zesde jaar met twintig verschillende af-
studeerrichtingen. In het eerste leerjaar B  
kunnen de leerlingen kiezen uit 4 keuze- 
pakketten (Economie, Sociale vorming, Sport  
en Technologie). Dit zorgt er voor dat elke  
leerling een traject vindt dat bij zijn of haar  
interesses en talenten aansluit.

Slaagcijfers en paralleltoetsen

Onze leerkrachten zetten zich in om hun les  
op een voldoende hoog niveau te geven.  
Zo bereiden ze de leerlingen optimaal voor op 
het hoger onderwijs of op de arbeidsmarkt.  
Om dit niveau te bewaken houden we de slaag-
cijfers van onze oud-leerlingen nauwgezet bij  
en vergelijken ze met de slaagcijfers van  
vergelijkbare richtingen. De slaagcijfers van onze 
afgestudeerden zijn bijzonder goed. Ook de  
leerlingen die onmiddellijk willen starten op  
de arbeidsmarkt vinden heel snel een job.

Via deelname aan paralleltoetsen controleren 
we of de beoogde eindtermen behaald zijn. 
Paralleltoetsen worden door de KU Leuven 
opgesteld in opdracht van de Vlaamse overheid 
en zijn een verzameling van gemakkelijke en 
moeilijke opgaven voor het meten van de  
eindtermen. Op onze school nemen we elk jaar 
deel aan verschillende van deze toetsen om zo 
de kwaliteit van ons onderwijs op te volgen. 

Olympiades en wedstrijden

Niet alleen via de slaagcijfers en de parallel-
toetsen volgen we de kwaliteit van onze lessen 
op. We schrijven ons ook elk jaar in voor tal van 
wedstrijden en olympiades van verschillende 
vakken. Opdat onze school geen eiland zou 
worden, is het goed dat we af en toe eens over 
het muurtje kijken en dat onze leerlingen de 
kans krijgen om zich te meten met leerlingen 
van andere scholen. Van alle wedstrijden en 
olympiades neemt de school het inschrijvings-
geld en de eventuele verplaatsingskosten voor 
haar rekening.

Via hun leerkrachten wiskunde krijgen de leer-
lingen van de eerste graad de gelegenheid deel 
te nemen aan de Kangoeroewedstrijd. Dit is een 
reken- en puzzelwedstrijd voor leerlingen  
tot 14 jaar. Daarnaast kunnen de leerlingen  
van de eerste graad vrijwillig deelnemen aan  
de STEM-olympiade.

inzetten op kwaliteit
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inzetten op kwaliteit

Voor de leerlingen van de tweede graad staan 
de Junior Wiskunde Olympiade en Olyfran,  
de olympiade voor Frans, op het menu. 
De leerlingen van de derde graad kunnen 
deelnemen aan de Wiskunde Olympiade, een 
wetenschappelijke olympiade (fysica, biologie  
of chemie) en Olyfran. Voor de taalvakken staan 
er ook spreek- en schrijfwedstrijden op het  
programma. Een jaarlijkse traditie is hier de 
Junior Journalist Wedstrijd van het Davidsfonds. 
Het doet ons deugd dat er wel elk jaar enkele 
van onze leerlingen hoge ogen gooien bij die 
wedstrijden of zelfs tot de laureaten behoren. 
Dat is zonder meer een bevestiging van het 
hoge studiepeil en een hart onder de riem voor 
de leerkrachten die elke dag het beste  
van zichzelf geven.
 
STEM

STEM staat voor Science, Technology,  
Engineering en Mathematics. De leerlingen die 
interesse hebben in STEM  kunnen in het eerste 
jaar kiezen voor de keuzepakketten Technologie 
en/of Wiskunde-wetenschappen. Ze krijgen dan 
2 uur of 4 uur per week projectonderwijs.  
We geloven echt dat de STEM-aanpak de motor 
kan zijn tot een brede onderwijsinnovatie waar-
bij het leren van de leerling centraal staat en niet 
de overdacht van kennis. De rol van de STEM- 
leraar is dan ook die van coach, van begeleider 
van het leerproces. M.a.w. 21ste-eeuws  
onderwijs in actie!

De leerlingen leren verschillende problemen 
oplossen, telkens in een andere context, waarbij 
ze gaandeweg wiskundige inzichten verwerven 
en wetenschappelijke principes onderzoeken.
Om STEM levensecht en toekomstgericht aan  
te pakken zijn er grote investeringen nodig. Leer-
lingen moeten namelijk de kansen krijgen om 
met hedendaags, hoogtechnologisch materiaal 
te werken. Hiervoor levert de school een grote  
inspanning en zoeken we ook naar andere  
vormen van financiering. 

STEM-onderwijs is er voor alle leeftijden, eigenlijk 
hoe jonger hoe beter. Kinderen zijn namelijk van 
nature geïntrigeerd door hun omgeving, creatief 
in hun aanpak en uitermate nieuwsgierig.  
Een ideale cocktail om tot ontdekkend en 
dieper leren te komen. Het doet deugd om  
leerlingen te zien die graag naar de les komen, 
die met een twinkel in de ogen over een  
ontdekking vertellen en iets willen bijleren  
terwijl ze plezier beleven.
 
CLIL

CLIL staat voor Content and Language  
Integrated Learning, wat zoveel betekent als  
een vak in een andere taal krijgen. In de ASO- 
richtingen van onze school hebben we gekozen 
voor het Engels vanaf de tweede graad. Dit past 
binnen onze internationaliseringvisie en bereidt 
de leerlingen voor op het volgen van verdere 
studies. 

In de tweede graad kunnen de leerlingen  
Godsdienst en Geschiedenis of Wiskunde  
in het Engels volgen. 

Ook in de derde graad kunnen de leerlingen er 
voor kiezen om Aardrijkskunde of Chemie en 
Fysica in het Engels te volgen. We verwachten 
van de leerlingen dat ze een inspanning doen 
om zoveel mogelijk het Engels te gebruiken. 
De toetsen en examens worden in het Engels 
opgesteld, maar in het derde jaar is het de keuze 
van de leerling of hij/zij in het Nederlands of het 
Engels antwoordt. We beogen hiermee dat de 
leerlingen het Engels vlotter zullen kunnen  
gebruiken in verschillende situaties en dat ze 
goed zullen voorbereid zijn op hogere studies.
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Sterk in zorg en begeleiding
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sterk in zorg en begeleiding 

Zorg

Onze moderne samenleving wordt steeds veeleisender. Het is voor onze jongeren niet altijd even  
makkelijk om in deze ingewikkelde maatschappij hun weg te vinden. Daarom vinden we het als school  
belangrijk dat we, naast het ruime aanbod van degelijke en interessante studierichtingen, ook hoe langer 
hoe meer aandacht besteden aan een efficiënte begeleiding van onze leerlingen. Zo willen we ze, samen 
met de ouders, laten groeien naar zelfstandige jongeren met een open en kritische blik naar de samen- 
leving. In een hartelijke school waar leerlingen zich thuis kunnen voelen, maken we voldoende tijd vrij  
om naar hen te luisteren, ook als het eens wat moeilijker gaat en voorzien we graag  
een gepaste begeleiding ‘op maat’.

   

1 september 

De eerste schooldag op je nieuwe school.  
Veel nieuwe gezichten, nieuwe boeken, lokalen 
en leerkrachten… het lijkt op het eerste gezicht 
allemaal best wel ingewikkeld. Daarom nemen 
we voldoende tijd om onze eerstejaars een  
aangename eerste schooldag te bezorgen 
waarin ze hun nieuwe klasgenoten en de school 
beter kunnen leren kennen. Bovendien krijgen 
ze er al heel wat nuttige tips over de praktische  
organisatie van de school.

Peters en meters 

Peters en meters zijn leerlingen uit het vijfde en 
het zesde jaar die zich met veel enthousiasme 
een jaar lang inzetten voor onze nieuwe leer-
lingen. De eerstejaars leren hun peter of meter 
meteen al kennen op de onthaaldag.  
Ze organiseren het hele jaar door verschillende  
activiteiten waardoor onze eerstes zich al snel 
thuis voelen op school. Bovendien maken ze 
graag tijd vrij om even naar hun kleine of grote 
problemen te luisteren. Zo creëren we op school 
een sfeer van zorgen voor elkaar. 
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Leerlingenbegeleiding

De school zet in op een sterke leerlingen- 
begeleiding. Soms hebben onze jongeren het 
moeilijk en is het voor hen niet zo makkelijk om 
iemand te vinden waarmee ze kunnen praten. 
Onze school wil dan ook veel meer betekenen 
dan alleen maar lessen volgen en leren. Naast  
de peters en de meters engageren ook heel wat 
leerkrachten en opvoeders zich om een  
luisterend oor en concrete hulp te bieden.  
Ze gaan samen met de leerling op zoek naar 
oplossingen of schakelen externe hulpverlening 
in als dat nodig is. Leerlingenbegeleiders,  
leerkrachten en coördinatoren komen dan  
regelmatig samen om leerlingen die het  
socio-emotioneel moeilijk hebben, op te volgen. 
Indien nodig vragen we de medewerking  
van het CLB.

Samen tegen pesten 

Pesten gebeurt jammer genoeg nog steeds op 
elke school. We willen onze ogen niet sluiten 
voor dit probleem en samen pesten aanpakken. 
Een werkgroep rond pesten organiseert in de 
loop van het schooljaar verschillende activiteiten 
om de pestproblematiek onder de aandacht te 
brengen. Op deze manier hopen we de  
leerlingen blijvend bewust te maken van het feit 
dat pesten niet kan. Daarnaast proberen we een 
veilige omgeving te creëren waarin leerlingen 
kunnen komen melden als ze pesten  
vaststellen of zelf worden gepest. Via een vast 
omlijnd stappenplan waarbij leerlingen,  
begeleiders en ouders worden betrokken,  
zoeken we samen naar een gepaste oplossing.

Het CLB 

De school werkt nauw samen met het  
Vrij CLB Westhoek met een vestiging in  
Diksmuide. Het CLB-team bestaat uit een  
psychologe, een maatschappelijk werker,  
een arts en een verpleegkundige.

Het CLB werkt samen met de school, maar 
behoort er niet toe. Leerlingen kunnen er dus 
gerust los van de school terecht. CLB’s bieden 
gratis informatie, hulp en begeleiding bij vragen 
rond psychisch en sociaal functioneren, leren  
en studeren, de onderwijsloopbaan en  
preventieve gezondheidszorg. Het CLB biedt 
gratis inentingen aan volgens het vaccinatie- 
programma dat door de overheid is aanbevolen.

sterk in zorg en begeleiding 
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Leerbegeleiding

Het is voor de leerlingen niet altijd even  
makkelijk om een goede studiehouding aan te 
leren. De school wil hen dan ook op  
verschillende manieren helpen om de leerstof 
op een efficiënte manier aan te pakken. Zo  
hebben de leerlingen de mogelijkheid om  
studie te volgen op school. Onder begeleiding 
van een studiemeester-opvoeder samen  
studeren in een studiezaal is voor veel leerlingen 
een grote hulp. De praktische regeling van de 
studie vind je verder in deze brochure terug.  
Ook de klassenleraar en de vakleerkrachten  
besteden tijdens hun lessen regelmatig aan-
dacht aan ‘leren leren’, zoals in het wekelijkse 
klasuurtje met de klassenleraar. De leerlingen 
kunnen hun leerkrachten ook altijd vragen om 
studietips of extra oefenmateriaal. Naast de 
klassikale aanpak kunnen we de leerling ook 
individueel bijstaan. Dat gebeurt dan tijdens een 
uurtje studie of over de middag. Dan worden er 
voor verschillende vakken inhaallessen voorzien 
of kunnen de leerlingen extra hulp inroepen van 
oudere leerlingen via het buddyproject. 

De klassenleraar en de klassenraad 

De vakleerkracht is door zijn nabijheid het meest 
geschikt om  een oplossing te vinden voor plots 
opduikende problemen.  Soms gaat de leraar 
raad vragen of van gedachten wisselen met de 
klassenleraar. Hij of zij volgt elke leerling van zijn 
klas nauwgezet op en houdt contact met de 
ouders. Hij vervangt de vertrouwde meester of 
juf uit het zesde leerjaar. Bij hem/haar kunnen 
leerlingen en ouders aankloppen wanneer zij 
vragen hebben. Daarnaast kunnen de leraar en 
de klassenleraar ook terugvallen op de klassen-
raad. In de bijeenkomsten van de klassenraad 
worden de leerlingen besproken door de groep 
leerkrachten die lesgeven aan een bepaalde klas 
en wordt er gezocht naar voorstellen om aan 
remediëring of bijsturing te doen.

Individuele studiebegeleiding

Leerlingen die het wat moeilijker hebben met 
studeren en een extra duwtje in de rug nodig 
hebben, kunnen beroep doen op individuele 
studiebegeleiding. Samen met een begeleider 
gaan ze op zoek naar de oorzaak van het studie- 
probleem en zoeken ze een oplossing. Tijdens 
de individuele studiebegeleiding besteden we 
aandacht aan het opstellen van een goede  
studieplanning en het aanleren van een  
efficiënte studiemethode. Ook kunnen de  
leerlingen er een uurtje individuele studie  
volgen. Die persoonlijke begeleiding kan na 
overleg met de ouders of de klassenraad worden 
gepland tijdens de avondstudie of in een  
studie-uurtje binnen het lessenpakket. 

 
 

Werken aan leer- en gedragsstoornissen  

sterk in zorg en begeleiding 
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We willen iedereen een kans geven tot slagen op onze school. We proberen leerlingen waarbij  een leer- of  
gedragsstoornis werd vastgesteld een begeleiding  op maat te geven.  Om wegwijs te raken in de soms  
moeilijke benamingen van  leer- en gedragsstoornissen geven we een korte omschrijving  van de problemen 
waarmee wij op school te maken krijgen.

 � ADD: gebrek aan concentratie en volgehouden aandacht. 

 � ADHD: gebrek aan concentratie, gecombineerd met overbeweeglijkheid (‘hyperkinetisch’ zijn). 

 � Autismespectrumstoornis (ASS): problemen op het vlak van omgaan met anderen, de communicatie en 

het soepel denken en handelen. 

 � Dyslexie en dysorthografie: opvallende en blijvende moeilijkheden met taal en spelling. 

 � Dyscalculie: opvallende en blijvende moeilijkheden met rekenen en wiskunde.  

 � Bij dyslexie, dysorthografie en dyscalculie vertrekken we steeds van een attest van een logopedist(e) of van 

het CLB. Ook gaan we te rade bij de lagere school van de leerling om te kijken hoe het probleem daar werd 

aangepakt. Dit kan vaak al via de basofiche. In het eerste jaar wordt ook een taalscreening afgenomen om 

eventuele problemen op te sporen. Voor de leerlingen met dyslexie of dyscalculie bestaat een  

begeleidingsplan. Ondanks de leerstoornis is het onze taak om deze leerlingen doorheen het schooljaar te 

helpen. Er wordt gebruik gemaakt van het computerprogramma Alinea om hen te ondersteunen.  

Ook kunnen de leerlingen genieten van verschillende maatregelen zoals het zorglokaal, digitale cursussen, 

laptop in de klas, meer examentijd…

 � Dyspraxie: opvallende en blijvende moeilijkheden met fijne  (en grove) motorische vaardigheden. 

 � NLD: zwakke motorische, sociale en non-verbale vaardigheden.
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Het zorglokaal
Tijdens de examenperiode organiseren we op 

school verschillende zorglokalen. Hier kan elke 

leerling die het nodig heeft op een  

comfortabele manier examens afleggen, al dan 

niet met gebruik van Alinea.  Je kunt werken in 

een rustig lokaal en je krijgt wat meer tijd.  

Plaatsing in het zorglokaal gebeurt altijd op  

advies van de klassenraad.

Wie is wie? 
Er staat dus een volledig team klaar om de 

leerlingen al van in het begin van het schooljaar 

zo goed mogelijk op te vangen en te begeleiden. 

Campus Aloysius 
Valerie Versteele, leerlingenbegeleiding  

valerie.versteele@tsaam.be

 

Nele Bogaert, leerbegeleiding eerste jaar  

nele.bogaert@tsaam.be

Joke Bekaert,  

leerbegeleiding tweede tot en met zesde jaar 

joke.bekaert@tsaam.be

Campus Cardijn 
Lieselot Ballegeer, leerlingenbegeleiding

lieselot.ballegeer@tsaam.be 

Karel De Gryse, leerlingenbegeleiding

karel.degryse@tsaam.be

Jakob Desodt, leerlingenbegeleiding

jakob.desodt@tsaam.be 

Daevid Covemaeker, leerbegeleiding

daevid.covemaeker@tsaam.be 

Nick Gelein-Vermeulen, leerbegeleiding

nick.geleinvermeulen@tsaam.be

Van links naar rechts:
Boven: 
Nick Gelein-Vermeulen, Valerie Versteele, Daevid Covemaeker
Onder: 
Karel De Gryse, Joke Bekaert, Lieselot Ballegeer, Jakob Desodt
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Praktische info
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Dagindeling Campus Aloysius & Campus Cardijn

*De leerlingen mogen om 15.50 uur naar huis als er het laatste lesuur geen les meer is.

praktische info

Administratie 

Het secretariaat is iedere werkdag open  
van 8.30 u. tot 12 u. en van 14 u. tot 17 u.,  
uitgezonderd op woensdagnamiddag en  
tijdens de administratieve sluiting van 11 juli  
tot en met 15 augustus.

Inschrijvingsdocumenten
 � Getuigschrift van het basisonderwijs of  

studiebewijs van vorig schooljaar 
 � Identiteitskaart of uittreksel uit  

de geboorteakte (niet op zegel)
 � Baso-fiche 

Schoolverzekering 

Iedere leerling is verzekerd voor alle ongevallen 
die gebeuren hetzij op school, op de normale 
weg van en naar school en voor hospitalisatie-, 
de dokters- en de apothekerskosten. Bij een  
ongeval is het belangrijk onmiddellijk het  
secretariaat te verwittigen zodat we de nodige 
papieren kunnen opmaken. De verzekering dekt 
echter niet de eigen materiële schade, noch de  
burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden. 

start pauze middag pauze einde 7de uur* einde 8ste uur

maandag 8.40 u 10.20 u - 10.35 u 12.15 u - 13.05 u 14.45 u - 15 u 15.50 u 16.40 u

dinsdag 8.40 u 10.20 u - 10.35 u 12.15 u - 13.05 u 14.45 u - 15 u 15.50 u 16.40 u

woensdag 8.35 u 10.15 u - 10.25 u 12.05 u

donderdag 8.40 u 10.20 u - 10.35 u 12.15 u - 13.05 u 14.45 u - 15 u 15.50 u 16.40 u

vrijdag 8.40 u 10.20 u - 10.35 u 12.15 u - 13.05 u 14.45 u - 15 u 15.50 u 16.40 u
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Avondstudie

Er is studiegelegenheid onder toezicht  
 � Op maandag, dinsdag en donderdag van 

15.50 u. tot 16.40 u. en van 17 u. tot 18.20 u.
 � Op woensdag van 12.30 u. tot 14.30 u.,  

er kan op dat moment eveneens voor  
sport worden gekozen.

 � Op vrijdag van 15.50 u. tot 16.40 u.

Schoolmaaltijden

Middagmaal op school of thuis 
Bij het begin van het schooljaar kan je een keuze 
maken om het middagmaal op school of thuis 
te gebruiken. Die keuze is wel bindend voor 
het hele schooljaar. Als je op school eet, maar 
uitzonderlijk naar huis wil gaan eten, krijg je 
daarvoor de toelating mits voorleggen van  
een schriftelijke aanvraag door je ouders. 
Het middagmaal vrij in de stad gebruiken  
is niet toegelaten.

Betaling van de middagmalen 
De middagmalen die je op school gebruikt, 
moeten vooraf worden betaald. Dit gebeurt via 
de leerlingenkaart die je bij het begin van het 
schooljaar krijgt. Die kaart is gekoppeld aan een 
speciale restaurantrekening waar je ouders geld 
op kunnen overschrijven. Dit is een flexibel  
systeem, waarbij men een bedrag naar keuze 
kan overschrijven. Het saldo moet wel altijd  
toereikend zijn om in het schoolrestaurant  
te kunnen eten.  
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Kledij 

Op school draag je sobere, nette en smaakvolle 
kledij. Schoolkledij is in zekere zin werkkledij en 
geen vrijetijdskledij. Korte rokjes, korte shorts, 
spaghettibandjes, teenslippers, diep  
uitgesneden kledij… horen dus niet 
 op school thuis.

Voor sommige richtingsspecifieke vakken heb je 
aangepaste kledij nodig. Dit wordt bij het begin 
van het schooljaar via de school aangekocht.

Turnkledij
 � Turnkledij bestaat uit een T-shirt met logo  

van de school en een volledig zwarte 
sportshort/gymbroek.

 � Het T-shirt, met logo van de school, wordt  
bij het begin van het schooljaar via de  
school aangekocht.

 � De kledij moet je in het begin van het jaar  
van je naam voorzien.

 � Heel belangrijk is het aanschaffen van goede 
sportschoenen. Stevige sportschoenen geven 
minder kans op blessures van de voet en voor-
al van de knie. De sportschoenen moeten een 
kleurvaste zool hebben.

 � Verplaatsingen van en naar de sport- 
infrastructuur gebeuren altijd in groep en in 
campus Aloysius meestal met de fiets (eigen 
fiets of fiets van de school) onder begeleiding 
van de leerkracht LO. De leerlingen dragen 
een fluo verkeersvestje en een fietshelm  
van de school voor deze verplaatsingen.

 � Bij het zwemmen dragen meisjes een  
badpak, geen bikini en jongens dragen  
een zwembroek of zwemshort. We raden  
het dragen van een zwembril sterk aan.

Handboeken en werkboeken

Voor alle leerjaren worden de (werk)boeken  
op school aangekocht. De boeken worden  
geleverd eind augustus.

Het huren van een individueel kluisje
 
Iedereen heeft de mogelijkheid om een kluisje 
te huren op school. De prijs bedraagt 16 euro.
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elke leerling zijn eigen pen device (laptop)

In ons pedagogisch project vinden we als 
vierde punt het volgende terug: “We gebruiken 
tijdens de lessen moderne didactische  
middelen”. 

Vanuit deze doelstelling zijn we er van  
overtuigd dat elke leerling met een pen device 
in de klas een doel is dat we op dit moment 
moeten nastreven. De laptop behoort niet alleen 
tot de leefwereld van onze leerlingen, maar 
we zien het ook als onze taak om hen op een 
verantwoorde manier met dit toestel te leren 
omgaan. Een laptop is immers niet meer weg 
te denken uit het leven van onze jongeren en 
maakt ook wezenlijk deel uit van het hoger  
onderwijs of het beroepsleven. 

De mogelijkheden van een pen device zijn 
enorm geëvolueerd en daarom geloven we dat 
ze in ons huidig onderwijs een echte meer- 
waarde kunnen betekenen. Een pen device 
maakt niet alleen andere toestellen zoals een  
rekenmachine overbodig, maar kan ook  
bepaalde kopieën, handboeken, cursussen… 
vervangen. Bovendien maakt het toestel het 
mogelijk om op elk moment van de les andere 
onderwijsmethodes in te zetten zoals zoek- 
opdrachten, gedifferentieerde oefeningen, extra 
uitleg via filmpjes, samenwerken aan  
eenzelfde document… 

We geloven dat een toestel met pen de juiste 
keuze is voor onze leerlingen. Via dit toestel kan 
je de laptop ook gebruiken als tablet en kunnen 
de leerling op het scherm schrijven, markeren, 
aanduidingen maken… Ze kunnen via OneNote 
en Teams alles bundelen, taken indienen,  
structureren, verbeteren… Op die manier biedt 
het toestel een grote meerwaarde. 

We kiezen bewust voor hetzelfde toestel voor 
alle leerlingen. Deze keuze heeft immers heel 
wat voordelen. Tijdens een defect van het eigen 
toestel krijgt de leerling een gelijkaardig  
reservetoestel in bruikleen zodat hij of zij verder 
kan werken met een vertrouwd toestel.  
We kiezen ook voor een stevig toestel dat  
gemaakt is voor intensieve verplaatsingen door 
actieve jongeren om zo veel mogelijk schade 
te beperken. Doordat de leerlingen allemaal 
dezelfde software op hun computer hebben, 
kunnen de lessen vlotter verlopen. De grote  
hoeveelheden zorgen er voor dat we een  
scherpe prijs kunnen onderhandelen en dat 
er een uitgebreid servicepakket (onderhoud, 
herstellingen…) bij het toestel zit. Alle leerlingen 
beschikken ook over hetzelfde toestel, waardoor 
er geen afgunst hoeft te zijn.

Voor leerlingen die ondersteuning nodig  
hebben, kan het toestel een groot voordeel 
opleveren. Programma’s als Alinea zijn op elk 
moment beschikbaar om leerlingen met  
dyslexie te ondersteunen. Doordat cursussen  
en handboeken digitaal beschikbaar zijn,  
kunnen leerlingen het programma ook thuis 
gebruiken om te studeren en taken te maken. 
Dankzij de woordvoorspeller in Alinea leren de 
leerlingen met dyslexie gemakkelijker en met 
minder fouten schrijven. We maken hen met 
andere woorden zelfredzaam. Voor leerlingen 
met een schrijfproblematiek kan de computer 
constant gebruikt worden en kunnen taken en 
toetsen altijd getypt worden waardoor het voor 
de leerkrachten gemakkelijker verbeteren is.  
Bovendien voelt een leerling met een  
ondersteuningsbehoefte zich minder een  
uitzondering en is het voor hen gemakkelijker 
om gebruik te maken van de mogelijkheden.

Op financieel vlak vraagt de pen device uiteraard 
een grotere bijdrage van de ouders. Toch zijn we 
er van overtuigd dat deze bijdrage te  
verantwoorden is. Een dergelijk toestel kan 
voor een deel gerecupereerd worden doordat 
bepaalde zaken niet meer betaald moeten 
worden. We denken aan de rekenmachine, een 
deel van de kopieën, een deel van de dure hand- 
en werkboeken. Bovendien willen we er naar 
streven om het toestel zo betaalbaar mogelijk te 
maken voor de ouders door de kostprijs over  
verschillende maanden en jaren te spreiden. 
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Inclusief Microsoft Office

De leerlingen krijgen allemaal een e-mailadres 
van de school dat ze nodig hebben om aan te 
melden op hun Office 365 omgeving. Aan deze 
account is er ook het gratis downloadrecht van 
Office Pro Plus 2016 (Word, Excel, PowerPoint...) 
gekoppeld (Winkelwaarde ongeveer €100). Koop 
dus geen Office bij de aanschaf van een nieuwe 
PC, laptop, tablet of smartphone.

Met je login kun je dit gratis op 5 vaste  
en 5 mobiele toestellen installeren. De installatie 
is ook geschikt voor Android en Apple toestellen 
(iPhone, iPad...).

Smartschool en Office 365 als leerplatform

Anno 2021 is het heel normaal dat er naast  
papier ook heel wat leerstof, oefeningen,  
remediëring, lesmateriaal... digitaal ter  
beschikking is. We doen dit via het leerplatform 
SmartSchool, maar ook via Office 365 waar  
Sharing, Collaborating en Following de essentie 
zijn. In de huidige professionele omgevingen, 
hogescholen en universiteiten zijn dit ook de 
kernwoorden. Onze leerlingen worden hier  
voldoende voorbereid op later.

Digitaal puntenboek

Ouders en leerlingen kunnen via het online 
logboek resultaten van taken, toetsen en andere 
evaluaties opvolgen. Regelmatig ontvangen alle 
hieraan gekoppelde emailadressen een bericht 
met die resultaten. Zo ben je steeds mee en  
sta je niet voor onverwachte verrassingen.

Tijdens de eerste oudercontactavond  
(september) wordt iedereen op goede weg  
geholpen met deze digitale diensten.

We gaan ervoor!

Voor ieder van ons is het een uitdaging om mee 
te evolueren met de digitale wereld waarin onze 
jongeren leven. Een sterk ict-team zorgt voor 
een performant netwerk en een snelle  
eerstelijnsondersteuning. Het lerarenkorps  
wordt waar nodig bijgeschoold en ondersteund.  
De invoering van een pen device is een groei- 
proces waarin wij, met behulp van de ouders, elk 
jaar willen bijleren. We gaan ervoor!

Meer info kun je altijd krijgen bij het ICT-team
van de centrale administratieve dienst.
Hans Defevere, Jeroen Lauwyck en Andy Vens

Op beide campussen is er ook  
eerstelijnsondersteuning.
Campus Aloysius: Stijn Ketels,
Campus Cardijn: Mieke Loontjens

elke leerling zijn eigen pen device (laptop)
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De bus

Zie ook routeplanner op www.delijn.be

 BELBUS
059 56 52 56

Diksmuide - Niewpoort (41)*

Nieuwpoort (vismijn) 7.40 12.44 13.39 16.48 17.58

Nieuwpoort (stad) 7.42 12.41 13.36 16.45 17.55

Nieuwpoort (Stw. St.-Joris) 7.46 12.38 13.33 16.42 17.52

Ramskapelle (kerk) 7.49 12.35 13.30 16.39 17.49

Pervijze (gemeentehuis) 7.55 12.30 13.25 16.33 17.43

Oostkerke (Lettenburg) 8.00 12.25 13.20 16.28 17.38

Oostkerke (Oude Bareel) 8.02 12.22 13.17 16.25 17.35

Kaaskerke (station) 8.03 12.22 13.17 16.25 17.35

Diksmuide (station) 8.07 12.15 13.10 16.15 17.25

Diksmuide ’t Saam  
Campus Cardijn 12.08

* rijdt enkel de woensdag (schoolbus)

Diksmuide – Veurne (32)

Veurne (station) 7.34 13.27 17.58 18.53

Avekapelle (dorp) 7.46 13.17 17.47 18.43

Pervijze (gemeentehuis) 7.52 13.10 17.40 18.36

Oostkerke (dorp) 7.55 13.06 17.36 18.32

Kaaskerke (station) 8.00 13.02 17.32 18.28

Diksmuide (station) 8.04 12.56 17.22 18.22

Diksmuide – Leke – Brugge (55)

Koekelare (dorp) 7.36 14.00 17.06 18.25 19.10

Leke (dorp) 7.52 13.45 16.49 18.08 18.53

Aansl. Diksmuide – Oostende 

Leke (dorp) 7.52 12.32 16.37 17.36 18.40

Keiem (dorp) 7.56 12.29 16.32 17.33 18.37

Beerst (station) 8.01 12.25 16.28 17.27 18.33

Diksmuide (station) 8.11 12.17 16.18 17.19 18.25

Diksmuide – Leke – Oostende (53)

Oostende (station) 7.15 14.01 17.14 18.18 19.14

Slijpe (dorp) 7.41 13.34 16.47 17.50 18.51

St.-Pieterskapelle (dorp) 7.46 13.29 16.42 17.43 18.46

Leke (dorp) 7.51 13.24 16.38 17.39 18.41

Aansl. Diksmuide-Brugge: zie Diksmuide-Leke-Brugge

Diksmuide – Merkem – Ieper (20)

Ieper (station) 7.18 12.54 17.12 18.12 19.11

Bikschote (dorp) 7.39 12.42 16.48 17.48 18.51

Merkem (gemeentehuis) 7.45 12.37 16.43 17.43 18.46

Jonkershove 7.53 12.31 16.36 17.36 18.40

Woumen 8.00 12.23 16.28 17.28 18.33

Diksmuide (station) 8.07 12.15 16.20 17.20 18.25

Diksmuide – Oostvleteren – Poperinge (24)

Reninge (kerk) 7.37 12.41 17.41

Noordschote (dorp) 7.39 12.39 17.39

Merkem (gemeentehuis) 7.44 12.34 17.34

Woumen (plaats) 7.52 12.28 17.28

Diksmuide (station) 7.59 12.20 17.20

Rechtstreekse LIJN-bus vanuit Lo

Oudekapelle Grognie 7.15 12.37 16.38

Lo (Eiermarkt) 7.24 12.33 16.34

Nieuwkapelle (kerk) 7.31 12.29 16.30

Oudekapelle (kerk) 7.34 12.27 16.28

Diksmuide  
Ten Patsenhove 7.43 12.22 16.17

Diksmuide (station) 7.45 12.20 16.15

Diksmuide – Houthulst – Roeselare (30)

Roeselare (station) 7.01 * 12.51 * 17.02 17.57 * 18.50

Langemark (Madonna) 7.16 12.56 17.49

Houthulst (Terrest) 7.22 12.46 17.39

Houthulst (plaats) 7.26 7.24 12.27 12.39 16.35 17.30 17.32 18.28

Klerken (dorp) 7.37 7.35 12.17 12.29 16.23 17.18 17.20 18.18

Woumen (plaats) 7.42 7.40 12.13 12.25 16.18 17.13 17.16 18.13

Diksmuide (station) 7.47 7.47 12.05 12.17 16.10 17.05 17.08 18.05

* Schoolbus Terrest – Madonna

Diksmuide – Kortemark – Lichtervelde (32)

Lichtervelde (station) 7.36 13.15 18.29

Kortemark (station) 7.47 13.06 17.31 18.20

Handzame (station) 7.53 13.01 17.25 18.15

Werken (kerk) 7.58 12.57 17.22 18.11

Zarren (dorp) 8.00 12.55 17.19 18.09

Esen (dorp) 8.06 12.49 17.13 18.03

Diksmuide (station) 8.11 12.43 17.05 17.55

Diksmuide – Torhout – Aartrijke (64)

Koekelare (kapel) 7.47 12.43 17.36

Bovekerke (dorp) 7.55 12.36 17.28

Vladslo (dorp) 8.02 12.29 17.21

Esen (dorp) 8.05 12.26 17.18

Diksmuide (station) 8.10 12.20 17.10
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Campus Aloysius
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Op onze campus kun je in het vierde jaar kiezen uit Economie (leerweg 4 en 5), Humane wetenschappen  
(leerweg 4), Latijn (leerweg 4 en 5) en Wetenschappen (leerweg 5). Met de leerweg wordt het aantal uren 
wiskunde per week bedoeld. In leerweg 5 verwachten we dat de leerlingen wiskunde zelfstandiger kunnen 
verwerken. Ze maken er ook meer syntheseopdrachten. Dit is een goede voor-bereiding op richtingen met  
6 of 8 uur wiskunde in de derde graad. In leerweg 4 maken we de oefeningen meer geleid en worden er  
weinig syntheseoefeningen gemaakt. Dit is een voorbereiding op de richtingen met 3 uur wiskunde (4 uur 
kan mits inzet) in de derde graad. In alle richtingen met leerweg 5 hebben we op onze school gekozen voor 
2 uur fysica. Zo is de aansluiting op een richting met wetenschappen in de derde graad gemakkelijker. Als 
voorbereiding op het semestersysteem in de derde graad heb je in het tweede trimester van het 3de en 4de jaar 
voor informatica, godsdienst, aardrijkskunde, chemie en Duits geen examen.

tweede graad

Economie 4
4e jaar

Economie 5
4e jaar

Humane  
wetenschappen

4e jaar

Latijn 4
4e jaar

Latijn 5
4e jaar

Wetenschappen
4e jaar

Latijn - - - 5 5 -

Nederlands 4 4 4 4 4 4

Frans 4 4 4 4 3 4

Engels 3 2 2 2 2 2

Duits 1 1 1 1 1 1

Wiskunde 4 5C 4 4 5C 5C

Fysica 1 2 1 1 2 3

Chemie 1 1 1 1 1 2

Biologie 1 1 1 1 1 2

Gedrags- 

wetenschappen
- - 3 - - -

Cultuurweten-

schappen
- - 2 - - -

Economie 4 4 - - - 1

Godsdienst 2C 2 2C 2C 2 2

Geschiedenis 2C 2 2C 2C 2 2

Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1

LO 2 2 2 2 2 2

MO 1 1 1 1 1 1

Informatica 1 1 1 1 1 1

TOTAAL 32 33 32 32 33 33

C: CLIL, voor dit vak heb je de keuze om dit in het Nederlands of het Engels te volgen
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Economie 

Economie is voor leerlingen die interesse  
hebben voor: 
 � algemene economie; 
 � bedrijfseconomie; 
 � boekhouden; 
 � de politieke en economische actualiteit. 

Je hoeft in het tweede jaar geen SEI gevolgd te 
hebben. 

Verdere studies in de derde graad: 
 � Logische overgangen:  

Economie – Moderne talen  
Economie – Wiskunde (na leerweg 5) 

 � Andere mogelijke overgangen:  
Moderne talen – Wetenschappen  
Wetenschappen – Wiskunde (na leerweg 5)  

Humane wetenschappen (met instaptaak) 

Humane wetenschappen

Humane wetenschappen is voor leerlingen die 
interesse hebben voor: 
 � maatschappelijke verschijnselen en cultuur 

 � gedrag van de mensen 
 
Verdere studies in de derde graad: 
 � Logische overgangen:  

Humane wetenschappen 
 � Andere mogelijke overgangen:  

Moderne talen – Wetenschappen 

Latijn

Latijn is voor leerlingen: 
 � die in de eerste graad Latijn gevolgd hebben;
 � met een flinke studie-inzet; 
 � met voldoende belangstelling en aanleg voor 

talen.

Verdere studies in de derde graad: 
 � Logische overgangen:  

Latijn – Moderne talen  
Latijn – Wetenschappen  
Latijn – Wiskunde (na leerweg 5) 

 � Andere mogelijke overgangen:  
Moderne talen – Wetenschappen  
Wetenschappen – Wiskunde (na leerweg 5)  

Humane wetenschappen (met instaptaak) 

Wetenschappen

Wetenschappen is voor leerlingen die: 
 � ruime interesse hebben voor chemie, fysica  

en biologie; 
 � zin hebben in experimenteel werk in het 

laboratorium. 

Verdere studies in de derde graad: 
 � Logische overgangen:  

Wetenschappen – Wiskunde  
Moderne talen – Wetenschappen 

 � Andere mogelijke overgangen:  
Economie - Wiskunde  
Economie - Moderne talen 
Humane wetenschappen (na instaptaak)

tweede graad
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derde graad

Na het vierde jaar moet je opnieuw een keuze 
maken. Op onze campus kun je kiezen uit  
8 richtingen: 

 � Economie-Moderne talen 

 � Economie-Wiskunde 

 � Humane wetenschappen 

 � Latijn-Moderne talen 

 � Latijn-Wetenschappen 

 � Latijn-Wiskunde 

 � Moderne talen-Wetenschappen 

 � Wetenschappen-Wiskunde (leerweg 6 of 8) 

Deze richtingen bouwen logisch voort op de 
studierichtingen van de tweede graad. Elke  
studierichting, behalve Humane wetenschappen 
bestaat uit twee vakdomeinen die evenwaardig 
zijn. De derde graad blijft een algemene  
vorming aanbieden als basis voor verdere  
studies. Het is een soepele en veelzijdige  
vorming zodat je later nog vele wegen uit kunt. 
De verschillende  studierichtingen sluiten wel 
aan bij je belangstelling, maar er zijn nog heel 
wat gemeenschappelijke uren. In deze graad 
is er een groei naar zelfstandigheid. Je moet in 
staat zijn zelf informatie te verzamelen en te  
verwerken. Je moet presentaties kunnen  
maken en in groep leren werken. Het is van 
groot belang je mogelijkheden en beperkingen 
te leren kennen om op het einde van het zesde 
jaar tot een juiste keuze van hogere studies te 
komen. In alle richtingen van de derde graad 
wordt met een semestersysteem gewerkt. Dit 
betekent dat je met Pasen enkel examens hebt 
van een aantal hoofdvakken. Op die manier 
word je voorbereid op het hoger onderwijs en 
leer je grotere pakken leerstof verwerken. 

Opgelet

Wie in de tweede graad niet voor de richting  
Humane wetenschappen koos, heeft bij het 
begin van de 3de graad nog de kans om over te 
stappen naar Humane wetenschappen. Bij die 
overstap wordt wel een extra inspanning ver-
wacht van de leerlingen. De leerlingen krijgen 
een instaptaak om de gemiste leerstof uit  
de 2de graad Humane wetenschappen in te 
halen. Die instaptaak bestaat uit een theorie-
bundel met opdrachten met de basisleerstof uit 
de vakken cultuur- en  gedragsweten- 
schappen. Door het zelfstandig doornemen van 
deze bundel kunnen de nieuwe leerlingen de 
andere leerlingen bijbenen. Zo hebben de basis- 
begrippen uit de twee hoofdvakken ook voor 
hen geen geheimen meer. De leerlingen krijgen 
enkele maanden de tijd om de instapbundel 
door te nemen en achteraf wordt er door de 
leerkracht een evaluatie gehouden om te kijken 
of alles goed begrepen is. 

Voor leerlingen die geen economie volgden in 
de 2de graad is een overstap naar de 3de graad 
in een richting met economie geen evidentie. 
De overstap kun je echter overwegen mits een 
doorgedreven zelfstandige inhaalbeweging  
tijdens de vakantie. Je moet zelfstandig de  
volgende leerstofonderdelen inhalen en  
kennen: 
 Boekhouden + kernbegrippen algemene  

  economie uit het 3de jaar 
 Boekhouden 4de jaar 
 Basisleerstof 1ste trimester van het 4de jaar =    

  uitgangsleerstof voor het 5de jaar. 

Het is vrij moeilijk om de leerstof in te halen om-
dat ze vrij technisch is en een grote dosis inzicht 
vergt. Onmiddellijk bij de start van het 5de jaar 
wordt verder gebouwd op die leerstof.
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derde graad

Economie Latijn Wetenschappen
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5 / 6 5 / 6 5 / 6 5 / 6 5 / 6 5 / 6 5 / 6 5 / 6 5 / 6

Latijn - - 4 4 4 - - - -

Nederlands 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Frans 4 3 4 3 3 3 3 4 4

Engels 3 2 3 2 2 2 2 3 3

Duits 3 1 3 1 1 1 1 3 1

Wiskunde 3 6 3 4 6 6 8 4 3

Fysica - 1 - 2C 2C 2C 2C 2C -

Chemie - 1 - 2C 2C 2C 2C 2C -

Biologie - 1 - 2 1 2 2 2 -

Natuurweten-

schappen
2 - 2 - - - - - 2

Gedrags- 

wetenschappen
- - - - - - - - 3/4

Cultuurweten-

schappen
- - - - - - - - 4/3

Economie 5 5 - - - - - - -

Vrije ruimte 1 1 1 -/1 - 1 -/1 -/1 1

Godsdienst 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Aardrijkskunde 1C 1C 1C 2/1 1 2/1 2/1 2/1 1C

LO 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Esthetica 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Labo weten-

schappen
- - - - - -/1 - - -

TOTAAL 33 33 32 33 33 32 33 33 33

C: CLIL, voor dit vak heb je de keuze om dit in het Nederlands of het Engels te volgen
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derde graad

Wat uitleg bij de verschillende studievelden 

Economie

Interesse hebben voor: 
 � algemene economie; 

 � bedrijfseconomie; 

 � boekhouden; 

 � de politieke en economische actualiteit. 

Latijn 

De leerlingen moeten: 
 � bereid zijn om de basisleerstof Latijn  

voortdurend op peil te houden; 

 � bereid zijn om dieper op een tekst in  

te gaan via analyse en synthese; 

 � een ruime, open, intellectuele en culturele 

nieuwsgierigheid tonen. 

Humane wetenschappen

Humane wetenschappen is voor leerlingen die: 
 � creatief kunnen denken en werken; 

 � ruime interesse voor cultuur, mens en 

maatschappij hebben; 

 � in staat zijn zelfstandig te werken; 

 � in staat zijn om in groep te werken. 

Wetenschappen 

Voor leerlingen die: 
 � probleemoplossend kunnen werken: geziene 

basisprincipes en –theorieën kunnen  

toepassen; 

 � interesse hebben voor techniek en  

wetenschappen in het dagelijkse leven. 

Moderne talen

Voor leerlingen die interesse hebben voor: 
 � taalbeschouwing; 

 � communicatieve, creatieve en talige  

competenties; 

 � culturele competenties. 

Wiskunde 

Voor leerlingen die: 
 � interesse hebben voor wiskundige problemen 

en argumenten; 

 � interesse hebben voor het uitvoeren van 

wiskundige technieken; 

 � een attitude van nauwkeurigheid hebben. 

Wiskunde 6 uur of 8 uur? 

Beide richtingen hebben dezelfde stam: functieleer, 

differentiaal- en integraalrekening, ruimtemeetkunde 

en statistiek. In de 8 uur wordt dieper op de leerstof 

ingegaan en ook de timing is niet volledig gelijk: 

ruimtemeetkunde komt bv. in de 6 uur pas in het 6de 

jaar aan bod. De fundamentele uitbreiding met 2 uur 

wiskunde wordt vooral duidelijk gemaakt in het zesde 

jaar, de leerstof wordt veel meer uitgediept. Boven- 

dien worden nog twee extra onderwerpen aange-

boden: vlakke meetkunde en het project Vandezande 

waarin computersoftware, fysica en hogere wiskunde 

zijn geïntegreerd. 
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derde graad

In het hoger onderwijs kiezen onze leerlingen voor: 

Na Humane wetenschappen

 � professionele bachelors in de sociale en  

culturele sector  

bv. verpleegkunde, onderwijs, logopedie,  

ergotherapie, communicatiewetenschappen 

 � masters in sociale en culturele richtingen  

bv. psychologie, pedagogie, orthopedagogie, 

criminologie 

Na Economie - Moderne talen

 � professionele en academische bachelors in 

economische of talige richtingen  

bv. handelswetenschappen, bedrijfs- 

management, toegepaste taalkunde 

 � professionele bachelors in de sociale sector  

bv. verpleegkunde, onderwijs, logopedie  

 � masters in talige richtingen bv. taal- en letter-

kunde, vertaler-tolk

Na Economie - Wiskunde

 � professionele en academische bachelors in 

economische richtingen  

bv. handelswetenschappen, bedrijfsmanage-

ment 

 � professionele bachelors in de sociale sector  

bv. verpleegkunde, onderwijs, logopedie 

 � masters in economische richtingen  

bv. toegepaste economische wetenschappen, 

handelsingenieur 

Na Latijn - Moderne talen

 � professionele en academische bachelors  

in talige richtingen  

bv. toegepaste taalkunde, communicatie- 

management 

 � masters in talige richtingen  

bv. taal- en letterkunde, vertaler-tolk

Na Latijn - Wetenschappen

 � professionele en academische bachelors in 

wetenschappelijke of talige richtingen 

bv. industriële wetenschappen, verpleeg- 

kunde, toegepaste taalkunde 

 � masters in wetenschappelijke of talige  

richtingen 

bv. revalidatie- en kinesitherapie, taal-  

en letterkunde 

Na Latijn-Wiskunde  en Wetenschappen - 
Wiskunde

 � professionele en academische bachelors in 

wetenschappelijke of wiskundige richtingen 

bv. industriële wetenschappen, verpleeg- 

kunde, biomedische wetenschappen 

 � masters in wetenschappelijke of wiskundige 

richtingen 

bv. revalidatie- en kinesitherapie, handels- 

ingenieur, wiskunde, geneeskunde 
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Campus Cardijn
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Campus Cardijn

tweede en derde graad
TSO Handel

Voor alle vakken worden er indien nodig inhaallessen en/of 
individuele studiebegeleiding voorzien

4 HA 5/6 HA

Aardrijkskunde 1 1

Duits 1 2

Engels 2 3

Frans 4 4

Geschiedenis 1 1

Godsdienst 2 2

Informatica 2 -

Lichamelijke opvoeding 2 2

Natuurwetenschappen 2 1

Nederlands 4 4/3

Wiskunde 4 3

Totaal algemene vorming 25 22

Bedrijfseconomie 6 9

Toegepaste informatica 1 0/1

Totaal specifieke vorming 7 10

Studie 1 1

TOTAAL 33 33

 � Je krijgt een uitgebreide studie van de dubbele 

boekhouding van een KMO en maakt kennis 

met commerciële documenten. 

 � Je maakt kennis met verschillende software- 

pakketten. Je leert een tekstverwerker, reken- 

blad, gegevensblad en presentatiepakket  

gebruiken. 

 � Naast het aanleren van verkooptechnieken leer 

je werken met een ERP-pakket. 

 � Een stevig pakket talen (Nederlands, Frans, 

Engels en Duits), waarbij zowel de mondelinge 

als de schriftelijke component aan bod komen, 

ondersteunt het geheel. 

 � Na het  zesde jaar behaal je het diploma  

secundair onderwijs. 

Toekomstmogelijkheden
 � Een professionele bacheloropleiding o.a. in  

het economisch studiegebied (accountancy,  

financiewezen, marketing, rechtspraktijk...),  

in de lerarenopleiding, in de paramedische  

of sociale sector.

 � Een Se-n-Se opleiding 

 � De arbeidsmarkt: 

Je bent opgeleid voor een commerciële of 

administratieve loopbaan in de overheidsdienst, 

het bedrijfsleven of de dienstensector.

Iedere leerling maakt gebruik van een eigen laptop 
in de lessen
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derde graad
TSO Informaticabeheer

Voor alle vakken worden er indien nodig inhaallessen en/of 
individuele studiebegeleiding voorzien

5/6 INF

Aardrijkskunde 1

Engels 3

Frans 3

Geschiedenis 1

Godsdienst 2

Lichamelijke opvoeding 2

Natuurwetenschappen 1

Nederlands 3

Wiskunde 4

Totaal algemene vorming 20

Toegepaste informatica 12/10

Project / stage 0/2

Totaal specifieke vorming 12/12

TOTAAL 32

 � Je hebt een bijzondere interesse voor informatica, 

zowel hardware als software, voldoende aanleg voor 

wiskunde en interesse voor talen. 

 � Je wil verder studeren voor softwareontwikkelaar, 

systeembeheerder of webmaster of je ziet jezelf 

eerder als medewerker bij een helpdesk. 

 � Je verwerft een grondige basiskennis in  

computertechnologie, multimedia, webdesign, 

officetoepassingen, SQL databases en MS Windows. 

 � Je krijgt een verdere uitdieping i.v.m. netwerk- 

beheer, datacommunicatie, computertaal,   

automatisatie en programmeren.  

 � Na het zesde jaar behaal je het diploma secundair 

onderwijs.

Toekomstmogelijkheden 
 � Een professionele bacheloropleiding :  toegepaste 

informatica, multimedia en communicatietechno- 

logie, e-commerce, game development, … ,  

lerarenopleiding, sociaal werk, orthopedagogie …  

 � Een Se-n-Se opleiding 

 � De arbeidsmarkt: 

Je kunt werken in branches als verkoop en  

onderhoud van ICT-materiaal, ondersteuning  

in de administratie, … 

Iedere leerling maakt gebruik van een eigen laptop 
in de lessen
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tweede en derde graad
BSO Kantoor

Voor alle vakken worden er indien nodig inhaallessen en/of 
individuele studiebegeleiding voorzien

4 KT 5/6 KT

Engels 3 2

Frans 4 3

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Maatschappelijke vorming 2 2

Nederlands 2 -

Nederlands communicatieve 
vaardigheden

2 2

Wiskunde 2 -

Zakelijke communicatie  
Nederands

- 2 / -

Totaal algemene vorming 19 15 / 13

Administratie en retail  
(administratie, boekhouding, 
toeg. informatica, verkoop)

13 -

Administratief medewerker 
(adm. en onthaal, boekhouden, 
handelsdocumenten)

- 6 / 6

Retail (verkoop) - 3 / 3

Stage - 8 / 10

Totaal specifieke vorming 13 17 / 19

TOTAAL 32 32

 � Je maakt kennis met office (administratie)  
en retail (verkoop). 

 � Je leert secretariaatswerk en boekhoud- 
kundige taken uitvoeren. 

 � Je leert op een praktijkgerichte manier in  
een kantoorklas telefoneren, post en mail  
behandelen, tienvingerblind typen, handels- 
documenten verwerken en klasseren,  
facturen verwerken in de boekhouding. 

 � Op het programma staat een diepgaande 
ICT-vorming. 

 � In het vijfde en zesde jaar krijg je een door- 
gedreven praktijkopleiding op de werkvloer 
via de stages. 

 � Na het zesde jaar behaal je het getuigschrift 
van het secundair onderwijs. 

Toekomstmogelijkheden
 � Het zevende specialisatiejaar BSO Kantoor- 

administratie en gegevensbeheer. (zie p. 32)

 � Het 7de specialisatiejaar BSO Commercieel 
assistent duaal (zie p. 33)

 � De arbeidsmarkt: Je kunt aan de slag als 
boekhoudkundig bediende,  secretariaats-
medewerker of magazijnier.

Iedere leerling maakt gebruik van een eigen laptop 
in de lessen
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Iedere leerling maakt gebruik van een eigen laptop 
in de lessen

zevende jaar
specialisatiejaar BSO Kantooradministratie en gegevensbeheer

Voor alle vakken worden er indien nodig inhaallessen en/of 
individuele studiebegeleiding voorzien

7 KAG

Engels 2

Frans 2

Godsdienst 2

Lichamelijke opvoeding 2

Maatschappelijke vorming 2

Nederlands 2

Totaal algemene vorming 12

Business support  
(klantgericht handelen, E-business, ERP 
(digitaal beheren van de bedrijfs- 
administratie), gevorderde ICT-vaar-
digheden, werken in team)

10

stage 10

Totaal specifieke vorming 20

TOTAAL 32

 � De vorming bestaat uit twee componenten:  

1. een communicatieve component met een  

  praktische kennis van het Nederlands, Frans    

  en Engels  

2. een bedrijfsgerichte component met   

  aandacht voor 

  - de integratie van verschillende  

    softwarepakketten   

  - het opvolgen van klanten en order- 

    verwerking binnen een ERP-omgeving   

  - het opvolgen van leveranciers en    

    bestellingen binnen een ERP-omgeving   

  - de verkooptechnieken   

  - het ondersteunen van e-commerce 

 � Na het zevende jaar behaal je het diploma 

secundair onderwijs .

Toekomstmogelijkheden 
 � De arbeidsmarkt: 

Je kunt tewerkgesteld worden in commerciële 

en administratieve functies in de diensten- 

sector, het bedrijfsleven of in een over- 

heidsdienst. Je kunt er terecht als algemeen 

bediende, typiste, verkoper of verkoopster, 

telefonist(e), receptionist(e)... 

 � Een Se-n-Se opleiding

 � Een professionele bacheloropleiding. 
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zevende jaar
Specialisatiejaar BSO Commercieel assistent – duaal 

Voor alle vakken worden er indien nodig inhaallessen en/of 
individuele studiebegeleiding voorzien

7 CA-du

Godsdienst 2

Lichamelijke opvoeding 2

Maatschappelijke vorming 2

Nederlands 2

Moderne vreemde talen 2

Totaal algemene vorming 10

Commercieel assistent (op school) 4

Commercieel assistent (op de werkplek) 24

Totaal specifieke vorming 28

TOTAAL 38

In een opleiding duaal leren verwerf je  
vaardigheden in onze school én op de werkvloer.  
Je leert 24 uur op de werkplek en 14 uur  
op school. 

Voor wie?
Wanneer je deze opleiding wil volgen, moet je 
reeds een vooropleiding binnen hetzelfde vak- 
gebied gevolgd hebben. De klassenraad of het 
begeleidingsteam adviseert of je klaar bent voor 
duaal leren. 

Onze aanpak
Op school helpt een trajectbegeleider je om 
een werkplek te vinden. Na een intakegesprek 
sluiten jij, je school en het bedrijf waar je gaat 
werken een overeenkomst alternerende  
opleiding. De trajectbegeleider blijft je de hele 
tijd ondersteunen en begeleiden. Een mentor in 
het bedrijf helpt je met al je vragen en zorgt voor 
je opleiding op de werkplek. (zie p. 41)

Je leert
- bestellingen van klanten commercieel en
administratief behandelen

- oog hebben voor kwaliteit
- technische ondersteuning en informatie geven
aan klanten

- een klantenbestand verwerven en behouden
de verkoop stimuleren

Verder studeren – tewerkstelling 
Ben je geslaagd voor zowel de algemene als de 
beroepsgerichte vorming in dit specialisatiejaar? 
Dan ontvang je een diploma secundair onder-
wijs of, indien je dit al hebt, een certificaat van 
beroepskwalificatie.  Als specialist binnen je vak 
heb je natuurlijk een streepje voor bij  
toekomstige werkgevers. Het diploma secundair 
onderwijs opent dan weer de deur naar  
eventuele vervolgopleidingen. 

Iedere leerling maakt gebruik van een eigen laptop 
in de lessen

Waarom kiezen voor duaal leren ? 
Duaal leren heeft heel wat voordelen: 

� Je ontwikkelt vaardigheden die later goed

van pas komen: gepast communiceren op

de werkvloer, feedback vragen, met deadlines

werken …

� Je ontvangt een leervergoeding van

meer dan 500 euro per maand.

� Je bouwt een aantal socialezekerheidsrechten

op en je ouders hebben nog recht op

kindergeld.

� Je leert op school én op de werkplek,

en doet dus werkervaring op.

� Na je studies vind je gemakkelijker een job.
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tweede en derde graad
TSO Sociale en technische wetenschappen

Voor alle vakken worden er indien nodig inhaallessen en/of 
individuele studiebegeleiding voorzien

4 STW 5/6 STW 

Aardrijkskunde 1 1

Engels 2 2

Frans 3 3

Geschiedenis 1 1

Godsdienst 2 2

Informatica 1 -

Lichamelijke opvoeding 2 2

Nederlands 4 4

Wiskunde 3 3

Totaal algemene vorming 19 18

Integrale opdrachten 6 6

Natuurwetenschappen 4 4

Sociale wetenschappen 3 4

Totaal specifieke vorming 13 14

Studie 1 1

TOTAAL 33 33

 � Je verkent de wisselwerking tussen mens, 

voeding en milieu en je eigen positie  

daarbinnen. 

 � Je ontwikkelt een aantal competenties. Zo ga 

je binnen een welomschreven opdracht:  

- sociaal- en natuurwetenschappelijke onder-  

  werpen onderzoeken 

- een persoonsgebonden activiteit voor  

  een groep organiseren 

    - een maaltijd/gerecht voor een groep  

      plannen, voorbereiden en bereiden 

    - een presentatie brengen voor een groep 

    - een ruime waaier aan toekomst- 

      mogelijkheden leren kennen 

Dat alles voer je uit tijdens het werken met  

integrale opdrachten.

 � Je krijgt een wetenschappelijke onder- 

bouw vanuit natuurwetenschappen en  

sociale wetenschappen. 

 � Je krijgt een goede algemene vorming die 

 je voorbereidt  op verdere studies. 

Toekomstmogelijkheden 
 � Een professionele bacheloropleiding o.a.  

in de agogische sector, de onderwijssector,  

de gezondheidssector,  de sociale sector...

 � Een 7de jaar TSO 

 � Een 7de jaar BSO o.a. Thuis- en  

bejaardenzorg/zorgkundige 

Iedere leerling maakt gebruik van een eigen laptop 
in de lessen
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tweede en derde graad
2e graad BSO Verzorging - Voeding 

3e graad BSO Verzorging

Voor alle vakken worden er indien nodig inhaallessen en/of 
individuele studiebegeleiding voorzien

4 VV 5/6 VZ

Frans 2 1

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Maatschappelijke vorming 2 2

Muzikale vorming 1 - / 1

Nederlands 2 2

Plastische opvoeding 2 1 / -

Wiskunde 2 -

Totaal algemene vorming 15 10

Directe zorg  
(Communicatie, Gezond  
en wel)

7 7

Indirecte zorg 
(Maaltijdzorg, Linnenzorg  
en Interieurzorg)

7 2

Integratie 3 3

Stage - 10

Totaal specifieke vorming 17 22

TOTAAL 32 32

 � In de praktijkgerichte lessen 'verzorging 

-voeding' wordt aandacht besteed aan 'zorg 

voor voeding' en 'zorg voor woon- en leef- 

omgeving'. 

 � In de lessen gaat ook veel aandacht naar  

persoonlijke hygiëne, algemene gezond- 

heidsopvoeding en omgangskunde.  Zowel de 

zorg voor je eigen persoon als de zorg voor het 

welzijn van de mensen uit je onmiddellijke 

omgeving zijn hierbij belangrijk. 

 � In de derde graad verwerf je ondersteunende 

kennis en vaardigheden op verzorgend, peda-

gogisch, sociaal en huishoudelijk vlak. 

 � Je leert een totaalzorg bieden op maat van 

jonge en oudere mensen. 

 � Via stages doe je praktijkervaring op om  

als verzorgende te kunnen werken in de  

ouderenzorg, kinderopvang en thuiszorg. 

 � Je wordt voorbereid op het werken als  

verzorgende en/of het doorstromen naar 

meer specifieke opleidingen. 

 � Na het zesde jaar behaal je het getuigschrift 

van het secundair onderwijs. 

Toekomstmogelijkheden
 � Het zevende specialisatiejaar: o.a. Thuis- en 

bejaardenzorg/ zorgkundige. (zie pag. 36)

 �  Het zevende specialisatiejaar Zorgkundige 

duaal (zie p. 37)

 � De arbeidsmarkt: 

Je kunt werken als verzorgende in de  

ouderenzorg, kinderopvang, thuiszorg,  

HBO verpleegkunde. 

Iedere leerling maakt gebruik van een eigen laptop 
in de lessen
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zevende jaar
specialisatiejaar BSO Thuis- en bejaardenzorg / Zorgkundige

Voor alle vakken worden er indien nodig inhaallessen en/of 
individuele studiebegeleiding voorzien

7 TBZ/
ZK

Frans 2

Expressie 2

Godsdienst 2

Lichamelijke opvoeding 2

Maatschappelijke vorming 2

Nederlands 2

Totaal algemene vorming 12

Directe zorg  
(Zorg, Contact en communicatie)

5

Indirecte zorg 
(Maaltijdzorg, Linnenzorg  
en Interieurzorg)

2

Integratie 3

stage 10

Totaal specifieke vorming 20

TOTAAL 32

 � Via dit specialisatiejaar kan je je opleiding 

verdiepen doorheen studie en stage. 

 � Je maakt kennis met de zorgvragers op 

verschillende afdelingen van het ziekenhuis 

of het woonzorgcentrum zoals revalidatie, 

geriatrie, psychogeriatrie.... 

 � Je maakt kennis met de thuiszorg waar zelf-

standigheid  een vereiste is. 

 � Je leert de wereld van de zorgvragers met hun 

fysieke  en psychische problematiek kennen. 

Je leert dat voor hen wonen/leven, zorgen en 

omgaan een eigen aanpak vraagt.

 � Na het zevende jaar behaal je het diploma 

secundair onderwijs. 

Toekomstmogelijkheden
 � De arbeidsmarkt:    

Je kunt tewerkgesteld worden als  

- zorgkundige in een woonzorgcentrum 

- zorgkundige in de thuiszorg 

- zorgkundige onder de verantwoordelijkheid 

van een verpleegkundige in een ziekenhuis en 

in de thuisverpleging . 

 � Het volgen van een 7de specialisatiejaar TSO

 � HBO verpleegkunde 

 � Een professionele bacheloropleiding in o.a.  

de medische sector, de onderwijssector...

Iedere leerling maakt gebruik van een eigen laptop 
in de lessen
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specialisatiejaar BSO Verzorgende/Zorgkundige duaal

Voor alle vakken worden er indien nodig inhaallessen en/of 
individuele studiebegeleiding voorzien

7 ZK-du

Godsdienst 2

Lichamelijke opvoeding 2

Maatschappelijke vorming 2

Moderne vreemde talen 2

Nederlands 2

Totaal algemene vorming 10

(In-)directe zorg (op school) 4

(In-)directe zorg (op de werkplek) 24

Totaal specifieke vorming 28

TOTAAL 38

In een opleiding duaal leren verwerf je vaarigheden 
in onze school én op de werkvloer. Je leert 24 uur 
op de werkplek en 14 uur op school. 

Voor wie?
Wanneer je deze opleiding wil volgen, moet je 
reeds een vooropleiding binnen hetzelfde vak-
gebied gevolgd hebben. De klassenraad of het 
begeleidingsteam adviseert of je klaar bent voor 
duaal leren. 

Onze aanpak
Op school helpt een trajectbegeleider je om een 
werkplek te vinden. Na een intakegesprek sluiten 
jij, je school en het bedrijf waar je gaat werken een 
overeenkomst alternerende opleiding. De traject-
begeleider blijft je de hele tijd onder-steunen en 
begeleiden. Een mentor in het bedrijf helpt je  
met al je vragen en zorgt voor je opleiding op  
de werkplek. (zie p. 41)
 
Je leert
- de gezondheidstoestand van de cliënt opvolgen 
- de cliënt begeleiden bij de activiteiten van het 
  dagelijkse leven
- instaan voor lichaamsverzorging, comfortzorg, 
  preventie, gezondheidsopvoeding en
  logistieke ondersteuning
- de cliënt op efficiënte en kwaliteitsvolle wijze 
  ondersteunen en verzorgen, rekening
  houdend met zijn/haar welzijn, de continuïteit 
  van de zorg, tijdsbesteding, wensen, ...
- werken in een gestructureerde equipe
- het individuele zorgplan met zorgprioriteiten 
  opstellen 
- rapporteren aan de verpleegkundige

Verder studeren – tewerkstelling 
Ben je geslaagd voor zowel de algemene als de 
beroepsgerichte vorming in dit specialisatiejaar? 
Dan ontvang je een diploma secundair onderwijs 
of, indien je dit al hebt, een certificaat van  
beroepskwalificatie.

Als specialist binnen je vak heb je natuurlijk een 
streepje voor bij toekomstige werkgevers. Het  
diploma secundair onderwijs opent dan weer  
de deur naar eventuele vervolgopleidingen.

zevende jaar

Waarom kiezen voor duaal leren?
Duaal leren heeft heel wat voordelen:

 � Je ontwikkelt vaardigheden die later goed  

van pas komen: gepast communiceren op  

de werkvloer, feedback vragen, met  

deadlines werken …

 � Je ontvangt een leervergoeding van meer  

dan 500 euro per maand.

 � Je bouwt een aantal socialezekerheids- 

rechten op en je ouders hebben nog recht  

op kindergeld.

 � Je leert op school én op de werkplek,  

en doet dus werkervaring op.

 � Na je studies vind je gemakkelijker een job.

Iedere leerling maakt gebruik van een eigen laptop 
in de lessen
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tweede en derde graad
TSO Industriële wetenschappen

Voor alle vakken worden er indien nodig inhaallessen en/of 
individuele studiebegeleiding voorzien

4 IW 5/6 IW

Aardrijkskunde 1 1

Chemie 1 -

Engels 2 2

Frans 3 2

Fysica 1 -

Geschiedenis 1 1

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Nederlands 4 3

Wiskunde 6 8

Totaal algemene 
vorming

23 21

Toegepaste biologie - 1 / -

Toegepaste chemie - 1 / 2

Toegepaste fysica - 2

Toegepaste wetenschap-
pen en engineering

9 9

Totaal specifieke 
vorming

9 13

Studie 1 1

TOTAAL 33 35

 � Industriële wetenschappen is een  

theoretische richting waar wiskunde,  

wetenschappen en techniek centraal staan. 

 � Je krijgt een degelijke algemene en uit- 

gebreide theoretischtechnische vorming. 

 � ICT speelt een belangrijke rol!  

 � In de 3e graad wordt het pakket wiskunde 

en wetenschappen sterk uitgebreid.  Het 

achturenpakket wiskunde vormt een goede 

basis voor een masteropleiding in het hoger 

onderwijs. 

 � Na het zesde jaar behaal je het diploma  

secundair onderwijs. 

Toekomstmogelijkheden 

 � Een professionele/academische bachelor/

masteropleiding met een sterk wiskundige 

en technisch-wetenschappelijke inslag (bv. 

elektronica, ICT, elektromechanica, luchtvaart, 

autotechnologie, ontwerp- en productietech-

nologie, energietechnologie,...)  

 � Een professionele/academische bachelor/

masteropleiding in de sociale sector,  

onderwijs,...

Iedere leerling maakt gebruik van een eigen laptop 
in de lessen
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tweede en derde graad
TSO Elektromechanica

Voor alle vakken worden er indien nodig inhaallessen en/of 
individuele studiebegeleiding voorzien

4 EM 5/6 EM

Aardrijkskunde /  
Aardijkskunde- 
Natuurwetenschappen

1 1

Engels 2 2

Frans 2 2

Geschiedenis 1 1

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Nederlands 4 2

Wiskunde 5 4

Totaal algemene vorming 19 16

Elektromechanische processen 11 16

Toegepaste chemie 1 -

Toegepaste fysica 1 -

Totaal specifieke vorming 13 16

Studie 1 1

TOTAAL 33 33

 � Elektromechanica is een doorstromings- 
richting.

 � De nadruk ligt in deze studierichting op  
zowel de algemene, als de theoretisch- 
technische vakken.

 � Het theoretisch-technisch deel wordt  
wiskundig en wetenschappelijk onderbouwd.

 � Elektromechanici staan in voor toezicht,  
onderhoud en herstelling van industriële 
installaties en productiesystemen.

 � Wiskunde vormt in deze studierichting  
een belangrijk vak.

 � Je leert verschillende materialen, toestellen  
en technieken kennen.

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

 � Door het praktisch uitvoeren leer je het  
oorspronkelijke concept op zijn waarde 
beoordelen.

 � Je ontdekt de wereld van verlichting,  
motoren en generatoren, automatisering,  
PLC-sturingen...

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

 � Na het zesde jaar behaal je het diploma  
secundair onderwijs.

Iedere leerling maakt gebruik van een eigen laptop 
in de lessen

Toekomstmogelijkheden 
 � Een professionele bachelor binnen het  

domein elektromechanica.

 � Een professionele bachelor in de sociale  

sector, onderwijs,...
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derde graad
TSO Elektromechanische technieken duaal

Voor alle vakken worden er indien nodig inhaallessen en/of 
individuele studiebegeleiding voorzien

5/6 
EMT-du

Aardrijkskunde-Natuurwetenschappen 1

Engels 2

Frans 2

Geschiedenis 1

Godsdienst 2

Lichamelijke opvoeding 2

Nederlands 2

Wiskunde 2

Totaal algemene vorming 14

Elektromechanische onderhouds-,  
proces- en herstellingstechnieken duaal :
-in bedrijf 
-op school

14
6

Totaal specifieke vorming 20

TOTAAL 34

 � De duale opleiding bestaat uit leren op school 

en leren op de werkvloer.  

 � De algemene vorming volg je op school.  

De beroepsgerichte vorming krijg je in  

een bedrijf. 

 � Je wordt opgeleid tot zowel onderhouds- 

monteur als elektromecanicien. 

 � Na het zesde jaar behaal je het diploma  

secundair onderwijs. 

 � Info i.v.m. duaal leren (zie p. 41)

Toekomstmogelijkheden
 � HBO5-opleiding 

 � Het 7de jaar TSO Se-n-Se Industriële  

Onderhoudstechnieken (zie p. 55)

 � Een professionele bacheloropleiding

 � De arbeidsmarkt: o.a. productie- 

operator, technieker onderhoud, proces-

technieker, technicus elektrische installaties, 

werkvoorbereider, afsteller-regelaar,  

ontwerper-tekenaar.

Iedere leerling maakt gebruik van een eigen laptop 
in de lessen



41

derde graad
Duaal leren

Algemeen

Duaal leren is een combinatie van leren op school en veel werkervaring opdoen op de werkplek.

Op onze school kun je negen studierichtingen duaal volgen.

 � 3de graad BSO Elektrische installaties duaal

 � 3de graad BSO Lassen constructie duaal

 � 3de graad TSO Elektromechanische technieken duaal

 � 7de specialisatiejaar BSO Elektrotechnicus duaal

 � 7de specialisatiejaar BSO Commercieel assistent duaal

 � 7de specialisatiejaar BSO Daktimmerman duaal

 � 7de specialisatiejaar BSO Lasser monteerder duaal

 � 7de specialisatiejaar BSO Schrijnwerker houtbouw duaal

 � 7de specialisatiejaar BSO Zorgkundige duaal

In het BSO volg je twee dagen les op school en werk je drie dagen op de werkplek.

In het TSO volg je drie dagen les op school en werk je anderhalve dag op de werkplek.

Organisatie
 � Op het einde van het 4de jaar is er een screening met betrekking tot arbeidsrijpheid. De klassenraad  

formuleert een niet-bindend advies. 

 � Je trajectbegeleider (op school) helpt je bij het zoeken naar een werkplek, organiseert een intakegesprek  

en blijft je begeleiden tijdens je hele leertraject.

 � Je mentor (uit het bedrijf) is verantwoordelijk voor je begeleiding + opleiding op de werkplek.

 � Jij, onze school én het bedrijf sluiten binnen de eerste 20 dagen van het schooljaar een overeenkomst af.

Weetjes
 � In totaal  bestaat je opleiding uit 35 uur (uren op school + op de werkplek)

 � De overeenkomst in het BSO-duaal betekent dat je:  

- minimum 20 u per week op de werkplek bent. Je ontvangt een leervergoeding  

van ± € 500 per maand (als je de volledige maand werkt); 

- blijvend fiscaal ten laste bent van je ouders en ze dus kindergeld krijgen; 

- in beperkte mate socialezekerheidsrechten (ziekte-uitkering, pensioen) opbouwt

 � De overeenkomst in het TSO-duaal betekent dat je:  

- minder dan 20 u per week op de werkplek bent.  Je ontvangt geen leervergoeding.

 � Tijdens de officiële vakantiedagen heb je vrij.

 � Tijdens de klassenraden ben je niet vrij.

 � Als je slaagt, behaal je net zoals de leerlingen in het gewoon voltijds schooltraject :  

- in het BSO-duaal : het getuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad  

- in het TSO-duaal : het diploma secundair onderwijs
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tweede en derde graad
2e graad TSO Mechanische technieken
3e graad TSO Mechanische vormgevingstechnieken

Voor alle vakken worden er indien nodig inhaallessen en/of 
individuele studiebegeleiding voorzien

4 MT
5/6 

MVT

Aardrijkskunde / Aardrijkskunde 
-Natuurwetenschappen

1 1

Engels 2 2

Frans 2 2

Geschiedenis 1 1

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Natuurwetenschappen 1 -

Nederlands 4 2

Wiskunde 3 2

Totaal algemene vorming 18 14

Realisaties mechanische con-
structies

14 -

Realisaties mechanische vorm-
gevingstechnieken

- 16

Stage - 2

Totaal specifieke vorming 14 18

TOTAAL 32 32

 � Je leert volgens de beginselen van mechanica 

en metaalbewerking materialen kiezen en 

bewerken  (plooien, lassen, draaien, frezen, 

slijpen). 

 � Je leert ontwerpen herkennen en begrijpen.  

Daarna leer je geschikte materialen, compo-

nenten  en uitvoeringstechnieken kiezen en 

het ontwerp realiseren.  

 � Je leert vanuit  3D tekeningen materialen 

kiezen, ontwerpen en bewerken (plooien, 

lassen, draaien en frezen).

 � Monteren en demonteren van de onderdelen 

en deze hydraulisch, pneumatisch of elek-

trisch laten bewegen.

 � Om de getekende mechanische onderdelen 

vorm te geven, gebruik je zowel  

conventionele als CNC-gestuurde machines. 

 � Via een bedrijfsstage kom je in direct contact 

met de realiteit van het bedrijfsleven.  

 � Na het zesde jaar behaal je het diploma  

secundair onderwijs. 

Toekomstmogelijkheden 
 � Het 7de TSO, Se-n-Se, Industriële  

onderhoudstechnieken (zie p. 55) 

 � Het 7de specialisatiejaar BSO Fotolassen  

(zie p. 44)

 � Het 7de specialisatiejaar BSO Lasser- 

monteerder duaal (zie p. 45)

 � Een professionele bacheloropleiding

 � De arbeidsmarkt : Onderhoudstechnieker, 

monteur, draaier, frezer, CNC-operator. 

Iedere leerling maakt gebruik van een eigen laptop 
in de lessen
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tweede en derde graad
2e graad BSO Basismechanica

3de graad BSO Lassen Constructie
3de graad BSO Lassen Constructie duaalv

Voor alle vakken worden er indien nodig inhaallessen en/of 
individuele studiebegeleiding voorzien

4 BM
5/6 
LC

5/6 LC 
duaal

Frans 1 1 1

Godsdienst 2 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2 2

Maatschappelijke vorming 2 2 2

Nederlands 2 2 2

Wiskunde 2 - -

Totaal algemene vorming 11 9 9

Realisaties basismechanica 21 - -

Realisaties lassen constructie
(op school)

- 23/21 5

Realisaties lassen constructie
(op de werkplek)

- - 24

Stage - - / 2

Totaal specifieke vorming 21 23 29

TOTAAL 32 32 38

 � Basistechnieken als boren, zagen, draaien  

en slijpen worden ingeoefend. 

 � Vaardigheden die meer handigheid vereisen 

(lassen, snijbranden, solderen, plooien,  

elektriciteit, plaatbewerking, sanitair)  

worden ook getraind. 

 � Al doende leer je gereedschappen en  

machines kennen die vaak gebruikt worden 

in de metaalnijverheid. Je leert ze ook  

gebruiken en onderhouden. 

 � Je leert je informeren, tekeningen van  

installaties lezen en uitvoeren. 

 � In de 3de graad leer je verschillende  

lastechnieken aan. (MIG/MAG, TIG, BMBE) 

 � Via stages in bedrijven kom je in direct  

contact met de realiteit van het bedrijfsleven. 

 � In de derde graad kun je de opleiding volgen 

via Duaal leren. Dit is een combinatie van ler-

en op school en veel werkervaring opdoen in 

het bedrijf.  Je volgt twee dagen les op school 

en werkt drie dagen op de werkplek. (Info ivm 

duaal leren: zie p. 41)

 � Na het 6de jaar behaal je het getuigschrift van  

het secundair onderwijs.

Toekomstmogelijkheden
 � 7de specialisatiejaar Fotolassen (zie p. 44) 

 � 7de specialisatiejaar Lasseer-monteerder  

duaal (zie p. 45)  

Na het volgen van het 7de specialisatiejaar  

behaal je het diploma secundair onderwijs. 

 � De arbeidsmarkt: lasser, monteur,  

(onderhouds-)technieker.

Iedere leerling maakt gebruik van een eigen laptop 
in de lessen
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zevende jaar
specialisatiejaar BSO Fotolassen

Voor alle vakken worden er indien nodig inhaallessen en/of 
individuele studiebegeleiding voorzien

7 FL

Godsdienst 2

Lichamelijke opvoeding 2

Maatschappelijke vorming 2

Moderne vreemde talen 2

Nederlands 2

Wiskunde 2

Totaal algemene vorming 12

Realistaties fotolassen 13

Stage 7

Totaal specifieke vorming 20

TOTAAL 32

 � Bij voorkeur heb je in de derde graad  

lassen-constructie of mechanische  

vormgevingstechnieken gevolgd.   

Stroom je in uit een andere richting dan zijn 

technisch inzicht en praktische aanleg een 

must. 

 � Je verwerft de startkwalificatie om het beroep  

van 'gecertificeerd fotolasser' uit te oefenen.

 �  Dit houdt in dat je verantwoordelijkheid kunt 

opnemen voor eigen werk en dat je aan de 

hand van technische informatie zelfstandig 

gecertificeerde lasactiviteiten kunt uitvoeren.

 � Na het 7de jaar behaal je het diploma secun-

dair onderwijs. 

Toekomstmogelijkheden
 � De arbeidsmarkt:  

met je diploma van fotolassen kun  je aan de 

slag in een constructiebedrijf of aanverwante  

om gecertificeerde laswerkzaamheden uit te 

voeren. 

 � Een professionele bacheloropleiding.

Iedere leerling maakt gebruik van een eigen laptop 
in de lessen
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zevende jaar
specialisatiejaar BSO Lasser-monteerder duaal

Voor alle vakken worden er indien nodig inhaallessen en/of 
individuele studiebegeleiding voorzien

7 LM-du

Godsdienst 2

Lichamelijke opvoeding 2

Maatschappelijke vorming 2

Moderne vreemde talen 2

Nederlands 2

Totaal algemene vorming 10

Lasser-monteerder (op school) 4

Lasser-monteerder (op de werkplek) 24

Totaal op school 28

TOTAAL 38

In een opleiding duaal leren verwerf je vaar-
digheden in onze school én op de werkvloer. Je 
leert 24 uur op de werkplek en 14 uur op school. 

Voor wie?
Wanneer je deze opleiding wil volgen, moet  
je reeds een vooropleiding binnen hetzelfde  
vakgebied gevolgd hebben. De klassenraad  
of het begeleidingsteam adviseert of je klaar 
bent voor duaal leren. 

Onze aanpak
Op school helpt een trajectbegeleider je om een 
werkplek te vinden. Na een intakegesprek sluiten 
jij, je school en het bedrijf waar je gaat werken 
een overeenkomst alternerende opleiding.
De trajectbegeleider blijft je de hele tijd onder-
steunen en begeleiden. Een mentor in het 
bedrijf helpt je met al je vragen en zorgt voor je 
opleiding op de werkplek. (zie p. 41)
 

Je leert
- zelf voorbereide delen samenstellen  
  via hechtlassen 
- een metalen structuur realiseren die voldoet  
  aan de geldende internationale normen en  
  de constructietekening 

Verder studeren – tewerkstelling 
Ben je geslaagd voor zowel de algemene als de 
beroepsgerichte vorming in dit specialisatiejaar? 
Dan ontvang je een diploma secundair onder-
wijs of, indien je dit al hebt, een certificaat van 
beroepskwalificatie.

Als specialist binnen je vak heb je natuurlijk een 
streepje voor bij toekomstige werkgevers. Het 
diploma secundair onderwijs opent dan weer de 
deur naar eventuele vervolgopleidingen.

Waarom kiezen voor duaal leren?
Duaal leren heeft heel wat voordelen:

 � Je ontwikkelt vaardigheden die later goed  

van pas komen: gepast communiceren op  

de werkvloer, feedback vragen, met  

deadlines werken …

 � Je ontvangt een leervergoeding van meer  

dan 500 euro per maand.

 � Je bouwt een aantal socialezekerheids- 

rechten op en je ouders hebben nog recht  

op kindergeld.

 � Je leert op school én op de werkplek,  

en doet dus werkervaring op.

 � Na je studies vind je gemakkelijker een job.

Iedere leerling maakt gebruik van een eigen laptop 
in de lessen
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tweede en derde graad
2e graad TSO Elektrotechnieken
3e graad TSO Elektrische installatietechnieken

Voor alle vakken worden er indien nodig inhaallessen en/of 
individuele studiebegeleiding voorzien

4 ET 5/6 EIT

Aardrijkskunde/ 
Aardrijkskunde-Natuurweten- 
schappen

1 1

Engels 2 2

Frans 2 2

Geschiedenis 1 1

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Natuurwetenschappen 1 -

Nederlands 4 2

Wiskunde 3 2

Totaal algemene vorming 18 14

Elektriciteit 3 -

Installatiemethoden  
en realisaties

11 -

Realisaties elektrische  
installatietechnieken

- 18 / 16

Stage - - / 2

Totaal specifieke vorming 14 18

TOTAAL 32 32

 � Het accent in de 2de graad ligt op huishoudelijke  
installaties en installaties voor openbare gebouwen.  
Ook automatisering in huis en het herstellen  van 
huishoudelijke toestellen komen aan bod. 

 � Het accent in de 3de graad ligt meer op industriële 
installaties en automatisering. Je bestudeert de PLC,  
de frequentieregelaar en andere systemen die veel-
vuldig  in de industrie gebruikt worden. 

 � Via werkplekleren en een bedrijfsstage kom je in 
direct contact met de realiteit van het  
bedrijfsleven. 

 � Na het zesde jaar behaal je het diploma  
secundair onderwijs.

Toekomstmogelijkheden
 � Het 7de jaar TSO Se-n-Se Industriële  

Onderhoudstechnieken (zie p. 55) 

 � Het 7de jaar BSO Industriële elektriciteit  
(zie p. 48)

 � Het 7de specialisatiejaar BSO Elektrotechnicus duaal 
(zie zie p. 49) 

 � Een professionele bacheloropleiding 

 � De arbeidsmarkt:  
je kunt als elektricien aan de slag  voor ontwerp, 
aanleg en onderhoud van huisinstallaties,  in open-
bare gebouwen en in de industrie. Je komt ook  in 
aanmerking voor een technisch-commerciële  
functie  in toeleveringsbedrijven voor de  
elektriciteitssector.

Iedere leerling maakt gebruik van een eigen laptop 
in de lessen
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tweede en derde graad
2de graad BSO Elektrische installaties
3de graad BSO Elektrische installaties

3de graad BSO Elektrische installaties duaal

Voor alle vakken worden er indien nodig inhaallessen en/of 
individuele studiebegeleiding voorzien

4 EI 5/6 EI
5/6 EI
duaal

Frans 1 1 1

Godsdienst 2 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2 2

Maatschappelijke vorming 2 2 2

Nederlands 2 2 2

Wiskunde 2 - -

Totaal algemene vorming 11 9 9

Realisaties elektrische 
installaties

21 - -

Realisaties elektrische 
installaties (op school)

- 23/21 5

Realisaties elektrische  
installaties (op de  
werkplek)

- - 24

Stage - -/2 -

Totaal specifieke vorming 21 23 29

TOTAAL 32 32 38

 � Je leert nieuwe elektrische installaties in  

woningen of gebouwen (scholen, zieken- 

huizen, winkels, industrie…) plaatsen en  

bestaande installaties onderhouden  

en renoveren.  

 � In de praktijklessen leer je omgaan met meet-

toestellen, specifieke lichtinstallaties plaatsen, 

fouten opsporen in huishoudelijke toestellen 

(was- en vaatwasmachine, droogkast…),  

motoren, elektrische verwarming, domotica … 

en kleine herstellingen uitvoeren. 

 � Je leert over allerhande elektrische machines, 

elektronische sturingen en regelkringen, 

hoogspanningsinstallaties en meettechnieken 

zoals die in de industrie worden toegepast. 

 � Je leert schema’s vertalen naar PLC- 

programma’s en eenvoudige sturingen zelf-

standig automatiseren. 

 � Je leert kosten berekenen en rekening  

houden met veiligheid, milieu en energie- 

beheersing. 

 � In de derde graad kunt je de opleiding volgen 

via Duaal leren. Dit is een combinatie van ler-

en op school en veel werkervaring opdoen in 

het bedrijf. Je volgt twee dagen les op school 

en werkt drie dagen op de werkplek. (Info ivm 

duaal leren: zie p. 41)

 � Na het 6de jaar behaal je het getuigschrift van 

het secundair onderwijs.

Iedere leerling maakt gebruik van een eigen laptop 
in de lessen

Toekomstmogelijkheden
 � Het 7de specialisatiejaar BSO Industriële  

elektriciteit (zie p. 48)

 � Het 7de specialisatiejaar BSO Elektrotechnicus 
duaal (zie p. 49) 

 � De arbeidsmarkt:  
je kunt als elektricien aan de slag  voor  
ontwerp, aanleg en onderhoud van huis- 
installaties,  in openbare gebouwen en in  
de industrie. Je komt ook  in aanmerking  
voor een technisch-commerciële functie   
in toeleveringsbedrijven voor de  
elektriciteitssector.
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zevende jaar
specialisatiejaar BSO Industriële elektriciteit

Voor alle vakken worden er indien nodig inhaallessen en/of 
individuele studiebegeleiding voorzien

7 IE

Godsdienst 2

Lichamelijke opvoeding 2

Maatschappelijke vorming 2

Moderne vreemde talen 2

Nederlands 2

Wiskunde 2

Totaal algemene vorming 12

Realisaties industriële elektrische 
processen

13

Stage 7

Totaal specifieke vorming 20

TOTAAL 32

 � Bij voorkeur heb je in de derde graad elek-

trische installaties  of elektrische  

installatietechnieken gevolgd.  Stroom je in uit 

een andere richting dan zijn technisch inzicht  

en praktische aanleg een must. 

 � Deze specialisatie wordt ingericht om je de 

mogelijkheid te geven niet alleen het  

diploma van secundair onderwijs te behalen, 

maar je verder te bekwamen in de industriële  

elektriciteit en elektronica. 

 � Via deze gespecialiseerde opleiding krijg je 

inzicht  in industriële automatiserings- 

systemen met de bedoeling  ze te kunnen  

herstellen.

 � Je specialiseert je in onderhoud, montage en 

herstelling van enerzijds liften, deuren, roltrap-

pen (mechanica, informatica, pneumatica,  

hydraulica); anderzijds in de energiedistributie, 

aandrijf- en hoogspanningstechniek. 

 � Het is een praktijkgerichte opleiding. Via  

concrete realisaties, projecten en stages  

verhoog je je kennis van elektronische  

sturings- en automatisatietechnieken.

 � Na het 7de jaar behaal je het diploma secun-

dair onderwijs.

Toekomstmogelijkheden
 � De arbeidsmarkt: 

met je diploma van industriële elektriciteit  

kun je aan de slag in één van onderstaande 

beroepen:  

- Bordenbouwer   

- Industrieel elektrotechnisch installateur    

- Monteur van elektrische en elektronische  

   producten    

- Onderhoudselektricien    

- Regelaar afsteller van productiemachines    

- Residentieel elektrotechnisch installateur    

- Technicus controle en kwaliteit elektriciteit  

   en elektronica    

- Technicus elektrische en elektronische  

   toestellen    

- Technicus onderzoek en ontwikkeling in     

   elektriciteit  en elektronica    

- Technicus ontwerper industriële  

   automatisering 

Iedere leerling maakt gebruik van een eigen laptop 
in de lessen
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zevende jaar
specialisatiejaar BSO Elektrotechnicus duaal

Voor alle vakken worden er indien nodig inhaallessen en/of 
individuele studiebegeleiding voorzien

7 ET-du

Godsdienst 2

Lichamelijke opvoeding 2

Maatschappelijke vorming 2

Moderne vreemde talen 2

Nederlands 2

Totaal algemene vorming 10

Electrotechnicus (op school) 4

Electrotechnicus (op de werkplek) 24

Totaal specifieke vorming 28

TOTAAL 38

In een opleiding duaal leren verwerf je vaar-
digheden in onze school én op de werkvloer. Je 
leert 24 uur op de werkplek en 14 uur op school. 

Voor wie?
Wanneer je deze opleiding wil volgen, moet  
je reeds een vooropleiding binnen hetzelfde  
vakgebied gevolgd hebben. De klassenraad  
of het begeleidingsteam adviseert of je klaar 
bent voor duaal leren. 

Onze aanpak
Op school helpt een trajectbegeleider je om een 
werkplek te vinden. Na een intakegesprek sluiten 
jij, je school en het bedrijf waar je gaat werken 
een overeenkomst alternerende opleiding.
De trajectbegeleider blijft je de hele tijd onder-
steunen en begeleiden. Een mentor in het 
bedrijf helpt je met al je vragen en zorgt voor je 
opleiding op de werkplek. (zie p. 41)
 

Je leert
- leidingen en dozen monteren en plaatsen 
- draden en kabels trekken 
- elektrische componenten plaatsen  
  en aansluiten in verschillende borden 
- fouten zoeken en herstellingen uitvoeren 
- installaties in werking stellen conform het AREI 
- industriële componenten (motoren, machines,  
  PLC, elektropneumatische sturingen)
  plaatsen en aansluiten

Verder studeren – tewerkstelling 
Ben je geslaagd voor zowel de algemene als de 
beroepsgerichte vorming in dit specialisatiejaar? 
Dan ontvang je een diploma secundair onder-
wijs of, indien je dit al hebt, een certificaat van 
beroepskwalificatie.

Als specialist binnen je vak heb je natuurlijk een 
streepje voor bij toekomstige werkgevers. Het 
diploma secundair onderwijs opent dan weer  
de deur naar eventuele vervolgopleidingen.

Waarom kiezen voor duaal leren?
Duaal leren heeft heel wat voordelen:

 � Je ontwikkelt vaardigheden die later goed  

van pas komen: gepast communiceren op  

de werkvloer, feedback vragen, met  

deadlines werken …

 � Je ontvangt een leervergoeding van meer  

dan 500 euro per maand.

 � Je bouwt een aantal socialezekerheids- 

rechten op en je ouders hebben nog recht  

op kindergeld.

 � Je leert op school én op de werkplek,  

en doet dus werkervaring op.

 � Na je studies vind je gemakkelijker een job.

Iedere leerling maakt gebruik van een eigen laptop 
in de lessen
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tweede en derde graad
TSO Houttechnieken

Voor alle vakken worden er indien nodig inhaallessen en/of 
individuele studiebegeleiding voorzien

4 HT 5/6 HT

Aardrijkskunde/ 
Aardrijkskunde-Natuurweten- 
schappen

1 1

Engels 2 2

Frans 2 2

Geschiedenis 1 1

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Natuurwetenschappen 1 -

Nederlands 4 2

Wiskunde 3 2

Totaal algemene vorming 18 14

Onderzoek 2 4

Organisatie 4 4

Realisaties houttechnieken 8 10 / 8

Stage - - / 2

Totaal specifieke vorming 14 18

TOTAAL 32 32

 � Houttechnieken leidt je op tot arbeider  
in de houtnijverheid.

 � Je leert er verschillende houtsoorten, con-
structies en machines kennen, maar je leert 
ook creatief ontwerpen.  

 � Computers en computergestuurde  
machines zijn daarbij erg belangrijk.  

 � In de 3de graad houttechnieken wordt de 
technische  en theoretische kennis gekoppeld 
aan een ruime machine-ervaring.  

 � Zowel plannen, ontwerpen, tekenen, berek-
enen, afwerken  en plaatsen van het product 
komen aan bod.• 

 � Tijdens de stages in bedrijven kom je in  
contact  met het dagelijks leven in een  
bedrijf. 

 � Na het zesde jaar behaal je het diploma  
secundair onderwijs.

Toekomstmogelijkheden
 � Het 7de specialisatiejaar BSO Bijzondere  

schrijnwerkconstructies. (zie p. 52) 

 � Het 7de specialisatiejaar BSO Daktimmerman 
duaal (zie p. 53)

 � Het 7de specialisatiejaar Schrijnwerker hout-
bouw duaal (zie p. 54)

 � De arbeidsmarkt: 
je kunt aan de slag in een meubelbedrijf,  
als interieurbouwer, maker en plaatser van 
ramen, deuren, trappen, dakconstructies, keu-
kens... Je komt ook  in aanmerking voor een 
technisch-commerciële functie  in toelever-
ingsbedrijven voor de houtsector, de meubel-
handel en de houthandel. 

 � Een professionele bachelor houttechnieken.

Iedere leerling maakt gebruik van een eigen laptop 
in de lessen
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tweede en derde graad
2e graad BSO Hout

3e graad BSO Houtbewerking

Voor alle vakken worden er indien nodig inhaallessen en/of 
individuele studiebegeleiding voorzien

4 H 5/6 HB

Frans 1 1

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Maatschappelijke vorming 2 2

Nederlands 2 2

Wiskunde 2 -

Totaal algemene vorming 11 9

Realisaties hout 21 -

Realisaties houtbewerking - 23 / 21

Stage - - / 2

Totaal specifieke vorming 21 23

TOTAAL 32 32

 � De opleiding is vooral praktisch gericht. 

 � Zowel op vlak van de meubelmakerij,  

de binnen- en buitenschrijnwerking verwerf je 

kennis en praktische ervaring. 

 � Je leert verschillende houtsoorten,  

constructies en machines kennen. 

 � 3D-ontwerp en computergestuurde machines 

zijn daarbij erg belangrijk. 

 � Je leert houtbewerkende machines bedienen 

en onderhouden. 

 � Zowel plannen, ontwerpen, tekenen,  

berekenen, afwerken en plaatsen van het 

product komen aan bod. 

 � Tijdens de stages in bedrijven kom je in  

contact met het dagelijks leven in een bedrijf.

 � Na het 6de jaar behaal je het getuigschrift van 

het secundair onderwijs.

Toekomstmogelijkheden 
 � Het 7de specialisatiejaar BSO Bijzondere  

schrijnwerkconstructies. (zie p. 52)

 � Het 7de specialisatiejaar BSO Daktimmerman 

duaal (zie p. 53)

 �

 � Het 7de specialisatiejaar BSO Schrijnwerker 

houtbouw duaal (zie p. 54)

 � De arbeidsmarkt:  
je kunt aan de slag in een meubelbedrijf,   

als interieurbouwer, maker en plaatser van  

ramen, deuren, trappen, dakconstructies,  

keukens... Je komt ook  in aanmerking voor 

een technisch-commerciële functie  in 

toeleveringsbedrijven voor de houtsector,  

de meubelhandel en de houthandel. 

Iedere leerling maakt gebruik van een eigen laptop 
in de lessen



52

zevende jaar
specialisatiejaar BSO Bijzondere schrijnwerkconstructies

Voor alle vakken worden er indien nodig inhaallessen en/of 
individuele studiebegeleiding voorzien

7 BSC

Godsdienst 2

Lichamelijke opvoeding 2

Maatschappelijke vorming 2

Moderne vreemde talen 2

Nederlands 2

Wiskunde 2

Totaal algemene vorming 12

Bijzondere schrijnwerkconstructies 13

Stage 7

Totaal specifieke vorming 20

TOTAAL 32

 �  In het 7de specialisatiejaar bijzondere  

schrijnwerkconstructies worden de vaar-

digheden en kennis aangeleerd om een 

bijzondere schrijnwerkconstructie (veranda, 

dakkapel, houtbouw...) oordeelkundig te  

realiseren, af te werken  en te plaatsen.  

 � Deze opleiding is zeer praktisch opgevat. 

 � In samenwerking met de bedrijven leer je de 

juiste technieken en materialen gebruiken. 

Onder het motto 'al doende leert men', kom 

je via stage en bedrijfsopleidingen in contact  

met de werkvloer. 

 � Na het zevende jaar behaal je het diploma 

secundair onderwijs. 

Toekomstmogelijkheden 
 � De arbeidsmarkt:  

met je diploma van het 7de specialisatie-

jaar Bijzondere schrijnwerkconstructies kun 

je terecht bij firma’s die veranda’s, erkers, 

samengestelde daken, dakkapellen,... bouwen. 

Ook in de trappenbouw kun je terecht.  

 � Een professionele bacheloropleiding

Iedere leerling maakt gebruik van een eigen laptop 
in de lessen
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zevende jaar
specialisatiejaar BSO Daktimmerman - duaal

Voor alle vakken worden er indien nodig inhaallessen en/of 
individuele studiebegeleiding voorzien

7 DT-du

Godsdienst 2

Lichamelijke opvoeding 2

Maatschappelijke vorming 2

Moderne vreemde talen 2

Nederlands 2

Totaal algemene vorming 10

Daktimmerwerk (op school) 4

Daktimmerwerk (op de werkplek) 24

Totaal specifieke vorming 28

TOTAAL 38

In een opleiding duaal leren verwerf je vaar-
digheden in onze school én op de werkvloer. Je 
leert 24 uur op de werkplek en 14 uur op school. 

Voor wie?
Wanneer je deze opleiding wil volgen, moet  
je reeds een vooropleiding binnen hetzelfde  
vakgebied gevolgd hebben. De klassenraad  
of het begeleidingsteam adviseert of je klaar 
bent voor duaal leren. 

Onze aanpak
Op school helpt een trajectbegeleider je om een 
werkplek te vinden. Na een intakegesprek sluiten 
jij, je school en het bedrijf waar je gaat werken 
een overeenkomst alternerende opleiding.
De trajectbegeleider blijft je de hele tijd onder-
steunen en begeleiden. Een mentor in het 
bedrijf helpt je met al je vragen en zorgt voor je 
opleiding op de werkplek. (zie p. 41)
 

Je leert
- de eigen werkzaamheden voorbereiden  
  en grondstoffen verwerken 
- (houtbewerkings)machines instellen  
  en omstellen 
- onderdelen voor daktimmerwerk bewerken  
  en vergaren 
- traditionele en repetitieve daktimmerel- 
  ementen vervaardigen, plaatsen en isoleren 
- daktimmerelementen bevestigen en aansluiten 
  aan de ruwbouw 
- daktimmerwerken renoveren  

Verder studeren – tewerkstelling 
Ben je geslaagd voor zowel de algemene als de 
beroepsgerichte vorming in dit specialisatiejaar? 
Dan ontvang je een diploma secundair onder-
wijs of, indien je dit al hebt, een certificaat van 
beroepskwalificatie. 

Als specialist binnen je vak heb je natuurlijk een 
streepje voor bij toekomstige werkgevers. Het 
diploma secundair onderwijs opent dan weer de 
deur naar eventuele vervolgopleidingen. 

Waarom kiezen voor duaal leren?
Duaal leren heeft heel wat voordelen:

 � Je ontwikkelt vaardigheden die later goed  

van pas komen: gepast communiceren op  

de werkvloer, feedback vragen, met  

deadlines werken …

 � Je ontvangt een leervergoeding van meer  

dan 500 euro per maand.

 � Je bouwt een aantal socialezekerheids- 

rechten op en je ouders hebben nog recht  

op kindergeld.

 � Je leert op school én op de werkplek,  

en doet dus werkervaring op.

 � Na je studies vind je gemakkelijker een job.

Iedere leerling maakt gebruik van een eigen laptop 
in de lessen
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zevende jaar
specialisatiejaar BSO Schrijnwerker houtbouw - duaal

Voor alle vakken worden er indien nodig inhaallessen en/of 
individuele studiebegeleiding voorzien

7 SHB-du

Godsdienst 2

Lichamelijke opvoeding 2

Maatschappelijke vorming 2

Nederlands 2

Moderne vreemde talen 2

Totaal algemene vorming 10

Schrijnwerk houtbouw (op school) 4

Schrijnwerk houtbouw (op de werkplek) 24

Totaal specifieke vorming 28

TOTAAL 38

In een opleiding duaal leren verwerf je vaar-
digheden in onze school én op de werkvloer. Je 
leert 24 uur op de werkplek en 14 uur op school. 

Voor wie?
Wanneer je deze opleiding wil volgen, moet  
je reeds een vooropleiding binnen hetzelfde  
vakgebied gevolgd hebben. De klassenraad  
of het begeleidingsteam adviseert of je klaar 
bent voor duaal leren. 

Onze aanpak
Op school helpt een trajectbegeleider je om een 
werkplek te vinden. Na een intakegesprek sluiten 
jij, je school en het bedrijf waar je gaat werken 
een overeenkomst alternerende opleiding.
De trajectbegeleider blijft je de hele tijd onder-
steunen en begeleiden. Een mentor in het 
bedrijf helpt je met al je vragen en zorgt voor je 
opleiding op de werkplek. (zie p. 41)
 

Je leert
- de eigen werkzaamheden voorbereiden  
  en grondstoffen verwerken 
- (houtbewerkings)machines in- en omstellen  
  onderdelen voor houtbouw bewerken, vergaren 
  en isoleren 
- houtbouwelementen lucht- en waterdicht  
  plaatsen, bevestigen en aansluiten aan de  
  grondplaat, aan een bestaand gebouw of aan  
  elkaar 
- de houtbouw afwerken door binnen- en  
  buitenwanden, roosteringen en dakconstructies  
  te vervaardigen en te plaatsen voor hout- 
  skeletbouw, paal/balkenbouw, houtstapelbouw  
  of houtbouw met massieve meerlaagse hout 
  platen aan de hand van een werkopdracht 

Verder studeren – tewerkstelling 
Ben je geslaagd voor zowel de algemene als de 
beroepsgerichte vorming in dit specialisatiejaar? 
Dan ontvang je een diploma secundair onder-
wijs of, indien je dit al hebt, een certificaat van 
beroepskwalificatie. 

Als specialist binnen je vak heb je natuurlijk een 
streepje voor bij toekomstige werkgevers. Het 
diploma secundair onderwijs opent dan weer de 
deur naar eventuele vervolgopleidingen. 

Waarom kiezen voor duaal leren?
Duaal leren heeft heel wat voordelen:

 � Je ontwikkelt vaardigheden die later goed  

van pas komen: gepast communiceren op  

de werkvloer, feedback vragen, met  

deadlines werken …

 � Je ontvangt een leervergoeding van meer  

dan 500 euro per maand.

 � Je bouwt een aantal socialezekerheids- 

rechten op en je ouders hebben nog recht  

op kindergeld.

 � Je leert op school én op de werkplek,  

en doet dus werkervaring op.

 � Na je studies vind je gemakkelijker een job.

Iedere leerling maakt gebruik van een eigen laptop 
in de lessen
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zevende jaar
TSO Se-n-Se (Secundair na Secundair) 

Industriële onderhoudstechnieken

Voor alle vakken worden er indien nodig inhaallessen en/of 
individuele studiebegeleiding voorzien

7 IOT

Automatisering 2

Elektriciteit 4

Hydraulica 4

Kwaliteit / kostprijs 2

Machinesystemen 2

Pneumatica 4

Technologie pompen 2

Stage 8

Totaal specifieke vorming 28

TOTAAL 28

 � Bij voorkeur heb je één van onderstaande  

studierichtingen met succes beëindigd in de 

derde graad: Elektrische installatietechnieken, 

Mechanische vormgevingstechnieken,  

Elektromechanica, Industriële  

wetenschappen 

 � Industriële onderhoudstechnieken beoogt de 

beroepskwalificatie van onderhoudstechnici. 

 � Naast de zuivere mechanica moet je ook 

kennis hebben van pneumatica, hydraulica, 

PLC-sturingen, elektronica en regeltechniek. 

 � Op het einde van de opleiding ben je in staat 

een geautomatiseerd systeem te beheren. 

 � Je leert ingrijpen in het proces en de software 

ervan beheren.  

 � Tijdens werkplekleren en stage leer je mee-

draaien in een onderhoudsploeg en krijg je de 

kans om de facetten van onderhoud te  

leren kennen die je nog niet onder de knie 

hebt.

 � Tegelijk krijg je de nodige routine in zaken 

waar je al een sterke opleiding voor hebt 

genoten.

 � Basiskennis van mechanica of elektriciteit is 

noodzakelijk om kans op succes te hebben.

Toekomstmogelijkheden
 � HBO5-opleiding

 � De arbeidsmarkt:  

na deze richting kun je gaan werken als 

onderhoudstechnicus / storingstechnicus / 

verantwoordelijke technicus van een onder-

houdsploeg / operator in een  

geautomatiseerde productieomgeving. 

 � Professionele bacheloropleiding

Iedere leerling maakt gebruik van een eigen laptop 
in de lessen
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bruisend schoolleven
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bruisend schoolleven
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huidige doorgroeimogelijkheden

4e jaar
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5e jaar + 6e jaar

7e jaar

Informaticabeheer

Latijn

Economie

Latijn - Moderne talen

Latijn - Wetenschappen

Latijn - Wiskunde

Economie - Moderne talen

Economie - Wiskunde

Humane wetenschappenHumane wetenschappen

Moderne talen - Wetenschappen

Wiskunde - Wetenschappen 6/8

Wetenschappen STEM

Handel

Handel

Sociale en technische 
wetenschappen

Se-n-Se
industriële

onderhoudstechnieken

Thuis- en bejaardenzorg / Zorgkunde

Kantooradministratie en gegevensbeheer

FotolassenLassen - constructie

Industriële electriciteit

Schrijnwerker houtbouw duaal

Elektrische installaties 

Zorgkundige duaal

Commercieel assistent duaal

Lasser - monteerder duaal

Bijzondere schrijnwerkconstructies

Lassen - constructie duaal

Elektrotechnicus duaal

Daktimmerman duaal

Elektrische installaties duaal

Sociale en technische 
wetenschappen

Industriële wetenschappenIndustriële wetenschappen STEM

Electromechanica

Electromechanica
Elektromechanische technieken 

- duaal

Mechanische  
vormgevingstechnieken

Mechanische technieken

Elektrische 
installatietechnieken

Elektrotechnieken

HouttechniekenHouttechnieken

KantoorKantoor

VerzorgingVerzorging - voeding

Elektrische installaties

Basismechanica

HoutbewerkingHout
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