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Kiezen voor 
de derde 
graad is 

kijken naar 
de horizon

Wanneer je deze studiegids in handen neemt voor je studiekeuze 
in de 3de graad, heb je al een hele weg in het secundair onderwijs 
afgelegd. In het 4de jaar betekent kiezen voor de 3de graad zowel te-
rugblikken als vooruitkijken. Je blikt terug op vorige studiekeuzes en 
wat die voor jou betekend hebben. Ook kijk je vooruit naar de horizon 
die na je middelbare school ligt: studeren aan de universiteit of de 
hogeschool of de stap naar de arbeidsmarkt zetten.

Belangrijk is dat je nadenkt over drie onmisbare elementen bij een 
goede studiekeuze: 

• je kiest vanuit interesse voor een studierichting (in een belang- 
 stellingsgebied);
•  je kiest een leertraject dat bij je capaciteiten en je manier van leren  
 past;
•  je bent gemotiveerd en levert de vereiste inspanningen om te  
 slagen in de studierichting van je keuze.

Je studiekeuze in de derde graad speelt een belangrijke rol in het 
verdere verloop van je (school)loopbaan. We besteden daarom in 
het vierde jaar uitgebreid tijd aan deze keuze. In veel gevallen kan je 
je studiekeuze uit de tweede graad voortzetten. Toch is het belang-
rijk dat je aan het einde van de tweede graad terugblikt op je keuze 
en kiest voor de opleiding die het dichtst aanleunt bij je interesses 
en capaciteiten. Soms betekent het dat je beter van studierichting, 
belangstellingsgebied of leertraject verandert. Belangrijk daarin is het 
perspectief dat een opleiding biedt: sommige studierichtingen berei-
den je uitsluitend voor op verdere studies, andere op een beroep en 
nog andere zijn tegelijk een beroepsopleiding en een voorbereiding 
op verdere studies in dat beroepsdomein.

In Mosa-RT vind je een breed aanbod aan studierichtingen in het al-
gemeen vormend (aso), technisch (tso) en beroepssecundair onder-
wijs (bso). Die zijn ondergebracht in vier belangstellingsgebieden en 
zijn verdeeld over vier leertrajecten.
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De fundamenten 
van onze 

onderwijs-
visie zijn 

belangstellings-
gebieden 

en leertrajecten

Wij leggen sterk het accent op 
het leren kennen van de inte-
resses en capaciteiten van elke 
leerling: dit is een betrouwbare 
basis om naar de juiste stu-
dierichting te oriënteren. Elke 
studierichting is de juiste als ze 
maar aansluit bij de capacitei-
ten en interesse van de leerling. 
Daardoor bieden we een oplos-
sing voor een aantal pijnpunten 
in het secundair onderwijs in 
Vlaanderen.

Ons onderwijsaanbod verschilt 
niet van dat in een traditionele 
school. We hebben dezelfde stu-
dierichtingen, met dezelfde leer-
plannen, handboeken … Waarin 
onderscheiden we ons dan wel? 
In de manier waarop wij onze 
studierichtingen presenteren en 
leerlingen oriënteren. De fun-
damenten van die manier van 
werken zijn belangstellingsge-
bieden en leertrajecten, niet de 

oude onderwijsvormen aso, tso 
en bso.     
    
In een belangstellingsgebied 
vind je leerlingen die dezelfde 
interesses delen in studierich-
tingen die inhoudelijk nauw 
verwant zijn. Een belangstel-
lingsgebied omvat een hele 
reeks studierichtingen, van zeer 
theoretisch (voor leerlingen die 
zullen verder studeren aan een 
universiteit of hogeschool) tot 
zeer praktisch (voor leerlingen 
die na het afronden van een 
6de of 7de jaar klaar zijn voor 
de arbeidsmarkt). Sommige 
studierichtingen combineren 
een theoretisch pakket met 
een dosis praktijkervaring, wat 
hen klaarstoomt voor zowel de 
arbeidsmarkt als een vorm van 
hoger onderwijs.

Het spreekt voor zich dat elke 
indeling in belangstellingsge-

bieden zijn beperkingen heeft. 
Sommige (meer) theoretische 
studierichtingen hebben een 
focus over twee belangstellings-
gebieden. Denk bijvoorbeeld 
maar aan Latijn-wetenschappen. 
Ook in een meer toepassingsge-
richt leertraject vind je opleidin-
gen die inzetten op twee polen, 
zoals Secretariaat-talen. 

Die studierichtingen zitten in fei-
te in twee verschillende belang-
stellingsgebieden, maar omwille 
van praktische redenen brengen 
wij ze onder in het belangstel-
lingsgebied van de eerste pool. 
Zo hoort bijvoorbeeld Latijn-we-
tenschappen bij het belangstel-
lingsgebied Taal & cultuur.
 
Een belangstellingsgebied heeft 
een eigen pedagogisch direc-
teur met een eigen team. Zij 
staan dicht bij de leerlingen.

Pijnpunten secundair onderwijs Ons antwoord

Maatschappelijk prestige van studierichtingen weegt 
door op studiekeuze.

Alle leerlingen komen bij ons door dezelfde poort 
naar binnen. Op deze campus zijn alle studierich-
tingen gelijkwaardig.

Welbevinden en motivatie kunnen beter (schoolmoeheid). Wie in de juiste studierichting zit, presteert goed, 
ervaart succes en voelt zich goed.

Te weinig leerlingen en ouders kiezen voor weten- 
schappelijke en technische richtingen.

De koppeling van wetenschappen en techniek in 
één belangstellingsgebied maakt beide aantrek-
kelijker.

1 op 10 verlaat secundair onderwijs zonder diploma. Het aantal leerlingen dat bij ons de school verlaat 
zonder diploma is miniem.

Veel zittenblijven, zonder positieve effecten op langere 
termijn in de studieloopbaan.

Heroriëntering is vaak een betere optie.

Belangstellingsgebieden,  
leertrajecten en 
studierichtingen
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Een goede studiekeuze begint met een uitgesproken interesse, niet met 
randfactoren zoals de onderwijsvorm (aso-bso-tso), het schoolgebouw of 
de vrienden. Door het onderwijs te organiseren per belangstellingsgebied 
oriënteren we leerlingen sneller naar de gepaste studierichting en pro-
beren we een aantal pijnpunten van het Vlaamse onderwijs (gebrek aan 
motivatie, kiezen op basis van sociale status, het watervaleffect …) op te 
heffen.
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• een belangstellingsgebied voor leerlingen met commerciële feeling: de ondernemers van de toekomst!
• macro-economie (algemene economische wetmatigheden) en micro-economie (het beheer van een  
 bedrijf)
• aandacht voor de ICT-toepassingen uit de bedrijfswereld
• talenkennis staat vooraan: in onze Euregionale omgeving is een grondige beheersing van   
 Nederlands, Frans, Duits en Engels een enorme troef

#commercieel #ICT-kennis #ondernemen #talenkennis
 
• taal als onderzoeksdomein, met de bijhorende (antieke) culturen die aan de basis liggen  van onze  
 (West-)Europese beschaving
• de studie van klassieke talen helpt je beheersing van moderne vreemde talen vooruit
• Grieks, Latijn en de moderne talen bestuderen, scherpt je vermogen om te kunnen ontleden en  
 analyseren
• je combineert dit met extra moderne talen, of meer wetenschappen en wiskunde
• je leert belangrijke vaardigheden om verder te studeren in het hoger onderwijs, zowel in  exacte  
 wetenschappen, talen als menswetenschappelijke richtingen

#brede algemene vorming #Grieks en #Latijn #ontleden en #analyseren #combinatie met #wiskunde en 
#wetenschappen

 
• alle aandacht voor de mens en hoe hij in de samenleving functioneert of hoe hij zich verzorgt
• in de theoretische studierichtingen bestudeer je het gedrag van mensen als individu en in groep
• in de praktische richtingen verzorg je het uiterlijk van mensen en sta je in voor de zorg voor   
 mensen die niet voor zichzelf kunnen zorgen: kinderen, bejaarden …
• dit heb je nodig: een open geest, communicatievaardigheden, luisterbereidheid en het ver-  
 mogen om je in te leven in anderen

#studie van #menselijk #gedrag #gezondheid #zorgsector #lichaamsverzorging

 • STEM is het beste van twee werelden: de theorie van de wetenschappen, de daarbij horende techniek  
 en de praktische uitvoering daarvan
• ruime keuze met maar liefst 15 studierichtingen die draaien rond uitdenken en construeren of  
 toepassen en uitvoeren
• in de abstracte studierichtingen redeneer je steeds vanuit een wetenschappelijke methodiek
• in meer toegepaste studierichtingen ligt de klemtoon op het technisch proces en probleemoplossend  
 denken
• in praktische studierichtingen leer je technische vaardigheden om ontwerpen uit te voeren
• je krijgt inzicht in het wetenschappelijke en technische proces en je zet die ideeën om in een bruikbaar  
 product: de concrete verbinding van wetenschappen en techniek

#exacte #wetenschappen en #technologie #praktijkgerichte #techniek #uitdenken en  
#ontwikkelen #toepassen en #technisch uitvoeren

STEM is een internationaal begrip dat verwijst naar de 
combinatie van wetenschappen (Science), technologie 
(Technology), oplossingsgericht denken (Engineering) 
en wiskunde (Maths). In onze hoogtechnologische sa-
menleving is er een grote nood aan jonge mensen met 
wetenschappelijke en technische kennis en inzicht. In 
het belangstellingsgebied W&T ontwikkelen leerlingen, 
bovenop de gewone vakinhoud, via vakoverschrijdende 
projecten STEM-competenties. Zo worden ook deze 
talenten aangesproken en maken we hen warm voor 
een toekomst als ingenieur, wetenschapper, ontwerper, 
digitale expert …
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STEM
voor de
toekomst

Economie &
maatschappij

E&M

Taal &
cultuur

T&C

Welzijn &
maatschappij

W&M

Weten- 
schappen  
& techniek

W&T

In een aantal studierichtingen van de 
derde graad AT kan je vakken vol-
gen in een andere taal. Dat gaat dus 
niet om de taalvakken, maar wel om 
seminaries die het Engels als voer-
taal hebben. In Mosa-RT zijn heel wat 
leraren bereid om hun les in het Engels 
te geven, en je mag erop vertrouwen 
dat deze lesgevers een rijk en gram-
maticaal correct Engels hanteren. Ze 
hebben immers allemaal een certifi-
caat behaald dat bewijst dat ze het 
Engels bijna net zo goed beheersen 
als een moedertaalspreker. Deze vorm 
van onderwijs heet CLIL: content and 
language integrated learning, je leert 
nieuwe leerstof en een vreemde taal 
tegelijk. Sommige leerlingen kennen 

dit principe al uit de tweede graad, 
maar ook wie nog geen CLIL-onder-
wijs heeft gevolgd, kan hiervoor kiezen 
in de derde graad van een aantal AT-
studierichtingen.
 
Uit onderzoek blijkt dat CLIL-onder-
wijs een heel krachtige leervorm is: 
je leert nieuwe leerstof met dezelfde 
leerdoelen als in een Nederlandstalige 
les, maar er komt nog zoveel meer bij. 
Je leert een specifiek begrippenappa-
raat en vaktaal in het Engels. Je hoort 
en begrijpt meer Engels en je spreekt 
het veel vaker. Je wordt mondiger en 
je verhoogt je spreekdurf, alleen maar 
voordelen. En het gaat verder, want 
CLIL-onderwijs is op vele vlakken een 

uitdaging, waarmee je je brein flink 
aan het werk zet en traint. Een prima 
voorbereiding op hoger onderwijs.
 
CLIL is er trouwens niet voor leerlin-
gen met een talenknobbel, iedereen 
kan er baat bij hebben. Leraren ver-
wachten in de CLIL-lessen geen aca-
demisch Engels, maar ze stimuleren je 
wel om te durven spreken en daarbij je 
gedachten helder en correct te formu-
leren. Taalfouten hebben echter geen 
impact op je schoolresultaat, het gaat 
erom dat je de leerdoelen van het vak 
bereikt, je vaardigheden in het Engels 
zijn een extraatje.

 In de derde graad van een aantal 
studierichtingen in leertraject AT krijg 
je de kans om uit een ruim aanbod aan 
seminaries te kiezen. Een seminarie is 
een vak van twee lesuren waarin je een 
onderzoek leert uitvoeren, je interesse 
voor het hoger onderwijs verkent en 
diepgaandere kennis verwerft. En ook 
al staat een seminarie als vak in je 
lessentabel, je zal er geen traditionele 
lessen krijgen en evenmin een examen. 
De nadruk ligt op zelf onderzoek 
voeren, zelf informatie opzoeken en 
zelf verantwoordelijkheid nemen om je 
seminarieonderzoek tot een succes te 
maken. Een seminarie hangt nooit vast 
aan één vak, maar probeert net de link 
te leggen met meerdere vakken: geïn-
tegreerd leren, noemen we dat.
 
In sommige studierichtingen kan je in 
het 5de en het 6de jaar een seminarie 
volgen, in sommige richtingen alleen 

in het 6de jaar. Een seminarie duurt 
steeds een semester (van september 
tot januari of van februari tot juni) en 
je kan vrij kiezen uit het ruime aanbod. 
Hou er wel rekening mee dat je voor 
enkele seminaries voorkennis nodig 
hebt, de leraar van het seminarie kan 
met jou bespreken of je die in vol-
doende mate hebt. Sommige semi-
naries hebben een hogere kostprijs, 
vooral vanwege de studiebezoeken 
die eraan gekoppeld zijn.
 
Nieuwsgierig? Allicht, want je hebt 
heel wat mogelijkheden: je kan dieper 
ingaan op thema’s uit vakken die je al 
kent en je meer specialiseren, of je kan 
evengoed een keuze maken die wat 
verder afstaat van je studierichting en 
zo je horizon enorm verbreden. Als 
extra uitdaging is de onderwijstaal in 
een aantal seminaries het Engels!

Vakken in een andere  
taal: CLIL, content and  
language integrated  
learning

Seminarie: ontdek en  
versterk je talent in de  
vrije ruimte

Mogelijke seminaries  
(er zijn jaarlijks nieuwe thema’s):

-  programmeren met Python
-  de mens als kuddedier
-  Spaans
-  wiskunde - statistiek
-  Nazi-doorvoerkamp Breendonk   
 onder de loep
-  ondernemerschap: run je eigen   
 mini-onderneming
-  CHILL: ben jij de nieuwe uitvinder?
-  quantummechanica
-  voeding en gezondheid
- …
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Onze
leertrajecten

Vanaf de tweede graad (het derde jaar) delen we ons studieaanbod in 
vier belangstellingsgebieden in. Een belangstellingsgebied groepeert 
studierichtingen die inhoudelijk met elkaar verwant zijn. Daarnaast wer-
ken we in onze schoolloopbaanbegeleiding ook met leertrajecten. Waar 
zit nu het verschil?

De indeling in leertrajecten vertelt je iets over de manier waarop de 
leerstof wordt aangeboden en waarop je die verwerkt. Hierbij gaat het 
over wie jij bent: verdiep je je graag in algemene kennis en theoretische 
leerstof of ga je liever helemaal op in de praktijk?  Misschien zit jij daar 
ergens tussenin en ben je op zoek naar een evenwicht tussen theorie 
en toepassing. Ieder leertraject bereidt voor op een andere toekomst: 
verder studeren aan universiteit, hogeschool, een specialisatie-opleiding 
of de arbeidsmarkt.

Leertraject AT 
abstract en theoretisch

In dit leertraject krijg je een brede, algemene theoretische 
vorming. Het leren gebeurt vaak uit boeken en je krijgt niet 
zo vaak concrete toepassingen van de leerstof. Als je goed 
abstract kan denken, heb je die concrete voorbeelden 
immers niet nodig om de leerstof te begrijpen. Een van de 
doelstellingen in leertraject AT is hoeveelheden leerstof te 
leren verwerken en instuderen, wat een duidelijke voorbe-
reiding is op hoger onderwijs. Inzet, discipline en zelfstan-
dig studeren zijn hier de sleutelwoorden. Zo ontwikkel 
je belangrijke studievaardigheden: ontleden, verbanden 
leggen, synthetiseren, redeneringen opbouwen … 

Als je voor leertraject AT kiest, hoort schoolwerk thuis 
hoog op je prioriteitenlijstje te staan, al betekent dat 
uiteraard niet dat er geen tijd meer is voor hobby’s. Je tijd 
goed indelen is de boodschap.
Een diploma uit een AT-studierichting is in elk geval geen 
eindpunt. Je studeert verder in zeer uiteenlopende oplei-
dingen aan de universiteit en de hogeschool.

Leertraject TT 
theoretisch en toegepast

De studierichtingen van leertraject TT combineren een 
flinke hoeveelheid theorie met praktijkgerichte toepas-
singen daarvan. De leerstof wordt concreet gemaakt via 
voorbeelden die aansluiten bij de realiteit in het beroeps-
leven.
In dit leertraject moet je voldoende tijd vrijmaken zodat je 
thuis je vakken regelmatig (iedere dag) kan studeren. We 
verwachten dat je planmatig en zelfstandig leert werken, 
dat je bereid bent om de leerstof in te oefenen …
Hoewel je in deze studierichtingen geregeld linken vindt 
naar de beroepswereld, bieden deze opleidingen je geen 
beroepsvoorbereiding (werkgevers staan immers niet te 
wachten op deze jongeren die vooral theoretisch ge-
schoold zijn). Je verwerft veel algemene en toegepaste 
kennis zodat je voorbereid bent op een professionele 
bacheloropleiding (d.w.z. aan de hogeschool).

Leertraject TP 
theoretisch en praktisch 

De studierichtingen van traject TP bieden een evenwicht 
tussen algemene vakken, beroepsgerichte theorie en prak-
tijkrealisaties. Omdat je een groot pakket theorie (alge-
meen en beroepsgericht) te verwerken krijgt, moet je elke 
dag voldoende studeren en inoefenen.
De studierichtingen in dit leertraject bieden je de moge-
lijkheid om na de derde graad verder te studeren in een 
HBO5-opleiding (hoger beroepsonderwijs, zoals Verpleeg-
kunde) of Se-n-Se-opleiding (Secundair-na-secundair, 
eenjarige bijkomende opleiding). Wanneer je zelfstandig 
kan studeren en de nodige studievaardigheden hebt 
ontwikkeld, behoort een bacheloropleiding in een aantal 
aansluitende richtingen aan de hogeschool eveneens tot 
de mogelijkheden.
Wil je na het 6de jaar aan de slag, dan kan dat ook. De 
praktijkgerichte vorming (aangevuld met stages in de 3de 
graad) leunt aan bij de werkvloer, wat ervoor zorgt dat je 
klaar bent voor de arbeidsmarkt.

Leertraject P
praktisch

In dit leertraject bestaat iedere opleiding uit drie delen. 
Er is een gedeelte algemene vakken, waarin je vaardig-
heden leert die je van pas komen om vlot te functioneren 
in je beroep en in de samenleving. Daarnaast is er een 
gedeelte technische vakken, waarin je kennis opdoet die 
rechtstreeks verband houdt met je beroepsopleiding. Het 
derde gedeelte bestaat uit de praktische realisaties of de 
praktijklessen. Dat gedeelte is heel belangrijk en daarom 
wordt de helft van de lestijden daaraan besteed.
Studierichtingen in dit leertraject bereiden je voor op 
een beroep, niet op verdere studies in het hoger onder-
wijs. Daarvoor is het pakket algemene vakken immers te 
beperkt. We moedigen je wel aan om je beroepsopleiding 
niet als afgerond te beschouwen na het 6de jaar. Je volgt 
immers beter nog (minstens) een specialisatiejaar, waarin 
je het diploma secundair onderwijs behaalt en waarin je 
vakkennis wordt vergroot. Studies bewijzen bovendien dat 
leerlingen met een diploma van het 7de jaar op zak veel 
gemakkelijker werk vinden dan jongeren die na het 6de 
jaar overstappen naar de arbeidsmarkt.
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Leertraject AT en TT bereiden je voor 
op hoger onderwijs. Voor leerlingen 
die leertraject TP of P volgen, bestaan 
er andere mogelijkheden. Een daarvan 
is het zevende specialisatiejaar bij de 
meeste van onze P-richtingen. Dit  
zevende jaar geeft je de kans om als 
een beter opgeleide vakspecialist op 
de arbeidsmarkt te komen. Je verdiept 
je kennis en praktische vaardigheden 
die nodig zijn voor een bepaald  
beroep. Wil je je nog verder bekwa-
men, dan kan het zelfs nuttig zijn 
om meer dan één specialisatiejaar in 
hetzelfde studiegebied te volgen na je 
derde graad in een P-richting. Boven-
dien behaal je na je specialisatiejaar 
ook het diploma secundair onderwijs, 
waarmee je toegang hebt tot alle  
vormen van hoger onderwijs.

Naast specialisatiejaren bieden we 
ook Se-n-Se-opleidingen aan in het 
belangstellingsgebied Wetenschappen 
& techniek. Een Se-n-Se-opleiding sluit 
nauw aan bij de TP-richtingen, het 
is een bijkomend jaar op het niveau 
van een TP-richting. Met een diploma 
van een TP- of TT-richting mag je zo 
beginnen in een Se-n-Se-opleiding 
binnen onze scholengemeenschap 
of elders. Heb je een getuigschrift 
behaald van de derde graad uit een 
P-studierichting, dan moet je eerst een 

zevende specialisatiejaar op het  
niveau van het beroepsonderwijs (bso) 
afwerken vooraleer je mag starten in 
zo’n Se-n-Se.

Daarnaast bestaat ook nog de gradu-
aatsopleiding (HBO5) met praktische 
en beroepsgerichte opleidingen van 
een niveau tussen het secundair  
onderwijs en de professionele  
bacheloropleiding. Met je graduaat 
op zak ben je klaar voor de arbeids-
markt of kan je  via een verkort traject 
een professionele bachelor behalen. 
Graduaatsopleidingen volg je aan een 
hogeschool.

Zelfstandig ondernemerschap
Een aantal studierichtingen bereiden 
je voor op het bedrijfsleven en op een 
beroep dat je misschien als zelfstandig 
ondernemer wil uitvoeren. De basis-
kennis daarvan krijg je mee via het vak 
bedrijfsbeheer, maar ook in een aantal 
specifieke vakken van onze studie-
richtingen kan je zulke competenties 
ontwikkelen (boekhouden, recht,  
fiscaliteit, economie, enz.).

Specialisatiejaar, Se-n-Se-opleidingen 
en graduaatsopleidingen

STUDIEGIDS  
Derde graad

Vervolgonderwijs vind je niet alleen aan de hogeschool of de universiteit,  
wij bieden dit ook zelf aan in onze scholengemeenschap. 

Je volgt het normale traject, bijv. 
van Haarzorg in de derde graad naar 
Haarstilist in het specialisatiejaar, 
of van Industriële wetenschappen 
naar de masteropleiding Industrieel 
ingenieur.

Je kiest voor een onderwijsniveau 
dat niet rechtstreeks aansluit bij je 
vooropleiding in de derde graad 
(bijv. van Houttechnieken naar een 
professionele bachelor) waardoor 
je je flink zult moeten inzetten om 
dit te halen. Of je kiest ervoor om 
werk te zoeken met een diploma dat 
weinig kansen op werk biedt in een 
specifieke sector.

Je kiest voor een studierichting 
waarvoor je in principe onvoldoende 
bent voorbereid, doordat je voor 
één of verschillende vakken een 
achtergrond mist (bijv. vanuit Hu-
mane wetenschappen kiezen voor 
Bio-ingenieur is moeilijk haalbaar 
vanwege je beperkte wiskundige en 
natuurwetenschappelijke voorken-
nis). Of je wil werk zoeken met een 
diploma dat vrijwel geen kansen 
biedt op de arbeidsmarkt.

Hoe lees je de kleuren in 
het schema ‘wat na de  

derde graad’?

De logische overgang De mogelijke overgang De moeilijke overgang

Economie & 
maatschappij

E&M

Economie-moderne talen AT
Economie-wiskunde AT
Handel TT
Secretariaat-talen TT
Kantoor P
Verkoop P
Business support |  P 
Specialisatiejaar  
Retailmanagement en  P 
visual merchandising |  
Specialisatiejaar 
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Economie- 
moderne
talen

AT

Uren per week  5de jaar 6de jaar

Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Esthetica 2 
Nederlands 4 4
Frans 4 4
Engels 3 3
Duits 3 3
Natuurwetenschappen 2 2
Economie 4 4
Wiskunde 3 3
Seminarie naar keuze  2

Totaal 32 32

Welke studierichting volgde je in de tweede graad?
-  Economie is de  logische vooropleiding.
-  Je kan ook instromen vanuit Humane wetenschappen, 

Latijn of Wetenschappen. In dit geval krijg je een bij-
werktaak economie.

Waarom kies je voor deze studierichting?
-  Omwille van de brede algemene vorming geeft deze stu-

dierichting je een goede voorbereiding op hoger onder-
wijs in een economische of taalkundige richting.

-  De combinatie van beide vakdomeinen biedt je ruime 
keuzemogelijkheden in de toekomst.

Wat na deze studierichting?
-  De doorstromingsmogelijkheden na deze opleiding zijn  

uitgebreid.
-  Je kan kiezen voor onderwijs dat toegepast-wetenschap-

pelijk is (professionele bachelor) of veeleer theoretisch-
wetenschappelijk is (academische bachelor- en master-
opleiding).

-  Je moet wel voorbehoud maken bij richtingen in het ho-
ger onderwijs met veel wiskunde en wetenschappen.

Economie- 
wiskunde

AT

Uren per week  5de jaar 6de jaar

Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Esthetica 1 1
Nederlands 4 4
Frans 3 3
Engels 2 2
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Fysica 1 1
Economie 4 4
Wiskunde 6 6
Seminarie naar keuze 2 2

Totaal 32 32

Welke studierichting volgde je in de tweede graad?
-  Economie is de logische vooropleiding.
-  Je kan ook instromen vanuit Humane wetenschappen, 

Latijn of Wetenschappen. In dit geval krijg je een bij-
werktaak economie. Volgde je Humane wetenschappen in 
de tweede graad, dan moet je ook voor wiskunde bijwer-
ken.

Waarom kies je voor deze studierichting?
- Je zoekt een studierichting die je een brede algemene  

vorming geeft en die je voorbereidt op hoger onderwijs 
in een economische of wiskundig-wetenschappelijke 
richting.

-  Omdat deze studierichting je zo breed voorbereidt, zijn 
alle aspecten van de algemene vorming van groot belang, 
waarbij het economische en het wiskundige het sterkst 
aan bod komen.

Wat na deze studierichting?
-  Je verdere studiemogelijkheden zijn uitgebreid.
- Je kan een studierichting kiezen in het academisch 

onderwijs (Handelsingenieur, Toegepaste economische 
wetenschappen, Handelswetenschappen, Rechten, Taal- 
en letterkunde, …) of in het hoger professioneel onderwijs 
(bv. richtingen uit het studiegebied handelswetenschap-
pen en bedrijfskunde, sociaal-agogisch werk, …).

prof. bachelor

acad. bachelor +
master

Wat na de derde graad?

Economie-
wiskunde

prof. bachelor

acad. bachelor +
master

Wat na de derde graad?

acad. bachelor +
master
(met wiskunde/statisiek) 

Economie- 
moderne talen

Welke studierichting volgde je in de tweede graad?
-  Handel is de logische vooropleiding.
-  Kom je uit een andere vooropleiding van leertraject AT of 

TT, dan moet je bijwerken voor bedrijfseconomie, tekst-
verwerking en klaviervaardigheid.

Waarom kies je voor deze studierichting?
Je wil een commerciële studierichting die je voorbereidt op 
verder studeren in het hoger onderwijs. Je krijgt een brede 
opleiding:
-  een stevige algemene vorming met veel aandacht voor 

taalvaardigheid in een bedrijfscontext;
-  een bedrijfsgerichte vorming die bestaat uit:
 • een commercieel gedeelte met aandacht voor  

  marketing en aan- en verkoopactiviteiten op nationaal  
  en internationaal niveau;

 • een administratief gedeelte met o.m. de boekhouding  
  van een bedrijf, toegepaste informatica;

-  de ontwikkeling van beroepsgerichte competenties (com-
mercieel beleid, informatica, administratieve opvolging, 
…) en vaardigheden voor het hoger onderwijs door be-
drijfsbezoeken, een mini-onderneming, stage, een GIP, …

- je behaalt het attest bedrijfsbeheer, waarmee je later als 
 zelfstandig ondernemer aan de slag kan.

Wat na deze studierichting?
- De kans dat je onmiddellijk aangepast werk vindt met dit  

diploma is klein. Verder studeren is dan ook logisch. 
- Inhoudelijk sluiten de bacheloropleidingen van het stu-

diegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde goed 
aan. 

- Je kunt ook mikken op een bacheloropleiding binnen de 
sector gezondheidszorg, onderwijs en sociaal-agogisch 
werk. 

- Kies je liever voor een Se-n-Se- of HBO5-opleiding, dan 
vind je heel wat richtingen in het studiegebied handels-
wetenschappen en bedrijfskunde: bijv. Bedrijfsorganisatie 
of Logistiek, transport en mobiliteit.

Uren per week  5de jaar 6de jaar

Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 3 3
Frans 4 4
Engels 3 3
Duits 2 2
Natuurwetenschappen 1 1
Bedrijfseconomie 12 12
Wiskunde 3 3
 
Totaal 34 34

Handel

TT

graduaatopleiding 

tewerkstelling

prof. bachelor

Wat na de derde graad?

Handel
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graduaatopleiding 

tewerkstelling

prof. bachelor

Wat na de derde graad?

Secretariaat-talen

Is er een logische vooropleiding voor deze studierichting?
-  Handel-talen is de logische vooropleiding.
-  Kom je vanuit Handel of een richting met voldoende mo-

derne talen in de tweede graad, dan kun je ook starten in 
de derde graad.

-  Wanneer je instroomt vanuit andere studierichtingen, dan 
krijg je mogelijk bijwerktaken voor Duits, tekstverwerking 
en klaviervaardigheid.

Waarom kies je voor deze studierichting?
- Je zoekt een studierichting die sterk taalkundig en  

administratief gericht is en die je bovendien voorbereidt 
op doorstroming naar het hoger onderwijs (professionele 
bachelor).  

-  Je houdt ervan om grotere administratieve opdrachten 
te verwerken met aandacht voor bedrijfscommunicatie in 
het Nederlands en drie vreemde talen. 

-  Je leert softwarepakketten te gebruiken, organiseert ver-
gaderingen en coördineert bedrijfsevenementen.

-  Je verwerft competenties die je ook voorbereiden op ver-
volgonderwijs in managementondersteunende opleidin-
gen.

 
Wat na deze studierichting?
-  De kans is klein dat je onmiddellijk aangepast werk vindt 

met dit diploma.  
- Inhoudelijk sluiten bacheloropleidingen van het studie-

gebied handelswetenschappen en bedrijfskunde met een 
ruim talenaanbod goed aan (bv. Communicatiemanage-
ment, Officemanagement, Marketing en Logistiek). 

-  Andere studierichtingen op het niveau van een professio-
nele bachelor binnen onderwijs en sociaal-agogisch werk 
behoren ook tot de mogelijkheden. 

-  Je wordt ook toegelaten tot Se-n-Se- of HBO5-opleidin-
gen van dit studiegebied zoals Meertalig secretariaat of 
Rechtspraktijk.

-  Eens afgestudeerd, vind je vaak werk in specifieke  
secretariaats- en onthaaljobs.

Uren per week  5de jaar 6de jaar

Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 3 3
Frans 4 4
Engels 3 3
Duits 3 3
Zakelijke communicatie Nederlands 2 2
Zakelijke communicatie Frans 1 1
Zakelijke communicatie Engels 1 1
Natuurwetenschappen 1 1
Recht 2 2
Secretariaat 6 6
Wiskunde 2 2

Totaal 34 34

Secretariaat-
talen

TT

Kantoor

P

Uren per week  5de jaar 6de jaar

Godsdienst 2 2
Project algemene vakken 4 4
Lichamelijke opvoeding 2 2
Frans 3 2
Engels 2 2
Zakelijke communicatie Nederlands 2 
Duits 1 1
Basismodule  
Administratief medewerker 7 5
Stage 4 7
Keuzemodule  
Medewerker klantendienst of 5 3
Medewerker logistiek
Stage  4

Totaal 32 32

Is er een logische vooropleiding voor deze studierichting?
-  Kantoor en Verkoop zijn de logische vooropleidingen.
-  Mocht je in de tweede graad een B-attest behalen in 

Handel of Handel-talen, dan kun je ook overstappen naar 
Kantoor.

Waarom kies je voor deze studierichting?
- Je wil administratief medewerker worden. In de basis-

module leer je op een praktijkgerichte manier ondersteu-
nende secretariaatstaken: je verzorgt het onthaal, houdt 
een elektronische agenda bij, en je biedt ondersteuning 
bij vergaderingen en evenementen. Je ICT-vaardigheden 
ontwikkel je verder door presentaties te maken, cijfer-
gegevens te verwerken in een rekenblad of een databank 
te beheren. Je leert met professionele boekhoudsoftware 
te werken. 

- In de keuzemodule ‘medewerker klantendienst’ leer je in 
de kantoorklas en op je stageplek om zelfstandig  
gesprekken te voeren met klanten, of om via mail klachten 
en vragen op te lossen. Goed naar de klant luisteren en 
ontdekken wat hij precies nodig heeft, leer je hier.  
Een klantvriendelijke houding is natuurlijk een must.

- Kies je voor de keuzemodule ‘medewerker logistiek’, dan 
leer je goederen klaar te maken voor verzending, met alle 
stappen die horen bij het ontvangen van goederen en de 
opslag in een magazijn. Je verzorgt zelfstandig de  
administratie van het voorraadbeheer en de verzending 
van goederenpakketten.

- Je wil het zakelijke gebruik van Nederlands, Engels, Frans 
en Duits goed onder de knie krijgen. Wanneer je teksten 
schrijft, volg je de NBN-normen en pas je de huisstijl van 
je (stage)bedrijf toe.

- Je werkt nauwkeurig en ordelijk.
- In het zesde jaar oefen je de leerstof van de basismodule 

en de keuzemodule op je stageplek. Per module is er 
wekelijks 4 uur stage binnen een bedrijf of dienst. In totaal 
loop je 11 uur stage per week.

Wat na deze studierichting?
- Na je opleiding kan je werken als (boekhoudkundig)  

bediende, telefonist, secretariaatsmedewerker, receptio-
nist, magazijnier, …

- Je wordt ook toegelaten tot alle 7de specialisatiejaren van 
het studiegebied Handel, zoals Business support. Als je 
daarin slaagt, behaal je het diploma secundair onderwijs.

- Na het 7de specialisatiejaar mag je starten in een  
graduaatopleiding of een professionele bachelor. Dit is 
alleen weggelegd voor leerlingen met goede studie- 
vaardigheden. Zo kun je bijv. leraar PAV of Administratieve 
vorming worden.

7de 
specialisatiejaar

tewerkstelling na het 
6de jaar

Wat na de derde graad?

Kantoor

Kantoor

Administratief
medewerker

Verkoop

Verkoopmedewerker

Logistiek
medewerker

[Keuzemodule]

Medewerker
klantendienst

Visual
merchandising

Basismodule: Basismodule:

[Keuzemodule] [Keuzemodule]
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Verkoop

P

Uren per week  5de jaar 6de jaar

Godsdienst 2 2
Project algemene vakken 4 4
Lichamelijke opvoeding 2 2
Frans 2 2 
Engels 2 2
Zakelijke communicatie Nederlands 2 
Duits  1 1
Basismodule  
Verkoopmedewerker 8 5
Stage 4 7
Keuzemodule  
Medewerker klantendienst 5 3
of Medewerker logistiek 
of Visual merchandising
Stage  4

Totaal 32 32

Kantoor

Administratief
medewerker

Verkoop

Verkoopmedewerker

Logistiek
medewerker

Medewerker
klantendienst

Visual
merchandising

Basismodule: Basismodule:

7de 
specialisatiejaar

tewerkstelling na het 
6de jaar

Wat na de derde graad?

Verkoop

[Keuzemodule] [Keuzemodule] [Keuzemodule]

Is er een logische vooropleiding voor deze studierichting?
-  Verkoop en Kantoor zijn beide een logische vooroplei-

ding.
-  Mocht je in de tweede graad een B-attest behalen in 

Handel of Handel-talen, dan kun je ook overstappen naar 
Verkoop.

Waarom kies je voor deze studierichting?
- In deze praktijkgerichte opleiding word je klaargestoomd 

voor een job als verkoper. 
- In de basismodule ‘verkoopmedewerker’ leer je in de win-

kelklas en op de winkelvloer (je stage) hoe je producten 
moet ontvangen, verwerken en opslaan in het magazijn 
en aantrekkelijk kunt presenteren, met een slimme inrich-
ting van je winkel.

- Je kiest enkele productbranches waarin je je verdiept. Je 
onthaalt je klanten vriendelijk in het Nederlands, Frans, 
Engels en Duits of je helpt hen telefonisch verder. Je leert 
klanten correct adviseren bij de aankoop, geeft uitleg 
over het gebruik van producten, en je verleent de service 
na verkoop. Je bedient de kassa en verzorgt de verkoop-
administratie.

- Je bent gedreven om de ICT-vaardigheden onder de knie 
te krijgen waarmee je teksten, promofolders, presentaties 
en cijfergegevens in een rekenblad kunt opstellen.

- In de keuzemodule ‘visual merchandising’ word je een  
 echte specialist in commerciële presentaties, waarbij je  
 de feeling ontwikkelt om producten voor te stellen zodat  
 je klanten nauwelijks kunnen weerstaan om iets te kopen. 
-  Je werkt in de huisstijl van je opdrachtgever en houdt  
 rekening met kleurcontrasten, sfeerschepping en  
 moderne trends. 
 Je ontwikkelt deze presentaties zelfstandig van ruwe 

schets, over digitaal ontwerp tot de effectieve realisatie 
met gebruik van diverse decoratietechnieken.

- In de keuzemodule ‘medewerker klantendienst’ leer je 
zelfstandig gesprekken te voeren met klanten, of om via 
mail klachten en vragen op te lossen. 

- Kies je voor de keuzemodule ‘logistiek’, dan leer je goe-
deren klaar te maken voor verzending, met alle stappen 
bij het ontvangen van goederen en de opslag in een 
magazijn. Je verzorgt zelfstandig de administratie van het 
voorraadbeheer en bij de verzending van pakketten.

- In het zesde jaar oefen je de leerstof van de basismodule 
en de keuzemodule op je stageplek. Per module is er  
wekelijks 4 uur stage binnen een bedrijf of dienst.  
In totaal loop je 11 uur stage per week.

Wat na deze studierichting?
- Na deze richting ga je werken in grote en kleine handels-

zaken (verkoopcentra, groothandel, detailhandel, toonza-
len, …).

- Als je verder wil studeren, kan je na dit jaar starten in 
een 7de specialisatiejaar Retailmanagement en visual 
merchandising of een ander specialisatiejaar van het 
studiegebied Handel. Als je slaagt, behaal je het diploma 
secundair onderwijs.

- Na het 7de specialisatiejaar mag je starten in een  
graduaatopleiding of een professionele bachelor. Dit is  
alleen weggelegd voor leerlingen met goede studie-
vaardigheden. Zo kun je bijv. leraar PAV of Commerciële 
vorming worden.

Is er een logische vooropleiding voor deze 
studierichting?
-  Kantoor is de logische vooropleiding.
-  Je kunt ook instromen vanuit Verkoop.

Waarom kies je voor deze studierichting?
-  Tijdens dit specialisatiejaar doe je vooral veel prak-

tijkervaring op en bekwaam je je verder als adminis-
tratief medewerker van een modern bedrijf of een 
(overheids)organisatie. 

-  Je specialiseert je verder in verkooptechnieken.
-  Je beheerst de belangrijkste computerprogramma’s 

en je vergroot je vlotheid in zakelijk communiceren in 
het Nederlands, Frans en Engels.

-  Via stages leer je het bedrijfsleven door en door ken-
nen en vergroot je je kennis en vaardigheden.

Wat na deze studierichting?
-  Met dit diploma op zak vergroot je je kansen op de 
 arbeidsmarkt als kantoorbediende die uitvoerende 
 administratieve taken verricht.
- Verder studeren kan ook, maar is alleen haalbaar voor 

wie goede studievaardigheden heeft ontwikkeld. Je  
toekomstmogelijkheden vind je bij de derde graad 
Kantoor (p. 18)

Business support

Kantooradministratie en 
gegevensbeheer

Uren per week   7de jaar

Godsdienst  2
Project algemene vakken  4
Lichamelijke opvoeding  2
Frans  2
Engels  2
Duits  1
Basismodule
Business Support  12
Stage  7

Totaal  32

prof. bachelor

tewerkstelling 

Wat na het 7de jaar?

Business Support graduaatopleiding 

Specialisatiejaar
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Is er een logische vooropleiding voor deze 
studierichting?
- Verkoop is de logische vooropleiding.
- Je kunt ook instromen vanuit Kantoor.

Waarom kies je voor deze studierichting?
-  In dit specialisatiejaar doe je een boel praktijkerva-

ring op. Je leert hoe je een winkel moet uitbaten: 
van producten verkopen, met klanten omgaan tot je 
boekhouding op orde houden.

-  Daarnaast krijg je ook inzicht in hoe je een winkel-
ruimte efficiënt en klantvriendelijk kunt inrichten en 
hoe je je producten aantrekkelijk kunt etaleren. Je 
geeft mensen zin om in jouw winkel te shoppen!

-  Via stages of werkplekleren vergroot je je kennis en 
je competenties, wat een belangrijke troef is bij het 
zoeken naar een geschikte baan.

- Je behaalt het attest bedrijfsbeheer, waarmee je als 
zelfstandig ondernemer een eigen winkel kan uitba-
ten.

Wat na deze studierichting?
-  Als je afgestudeerd bent in deze richting, dan 

vergroot je je kans om meteen aan de slag te gaan 
als veelzijdige verkoopmedewerker in een winkel. 
Dankzij de basiskennis bedrijfsbeheer kan je je eigen 
winkel beginnen.

- Verder studeren kan ook, maar is alleen haalbaar voor 
wie goede studievaardigheden heeft ontwikkeld. Je 
toekomstmogelijkheden vind je bij de derde graad 
Verkoop (p. 19).

Uren per week   7de jaar

Godsdienst  2
Project algemene vakken  4
Lichamelijke opvoeding  2
Frans  2
Engels  2
Duits  1
Basismodule
Visual merchandising  4
Retailmanagement  8
Stage  7

Totaal  32

prof. bachelor

tewerkstelling 

Wat na het 7de jaar?

Retailmanagement en 
visual merchandising

graduaatopleiding 

Retailmanagement en 
visual merchandising
Winkelbeheer en etalage
P

Specialisatiejaar
Taal &
cultuur

T&C

Grieks-wetenschappen AT
Latijn-moderne talen AT
Latijn-wetenschappen AT
Moderne talen-wiskunde AT
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Grieks-
wetenschappen

prof. bachelor

acad. bachelor +
master

Wat na de derde graad?

Is er een logische vooropleiding voor deze studierichting?
-  Grieks is de logische vooropleiding. 

Waarom kies je voor deze studierichting?
-  Grieks-wetenschappen beklemtoont binnen de algemene 

vorming twee facetten: het vak Grieks ontwikkelt je  
filosofisch, cultureel en taalkundig-literair inzicht en via de  
(natuur)wetenschappelijke vakken verdiep je je vermogen 
om kritisch te analyseren.

-  Je ontwikkelt onderzoekscompetenties die je optimaal  
voorbereiden op het hoger academisch onderwijs.

Wat na deze studierichting?
- Je hebt uitgebreide mogelijkheden na deze studierichting.

Uren per week   6de jaar

Godsdienst  2
Aardrijkskunde  2
Geschiedenis  2
Lichamelijke opvoeding  2
Esthetica  
Nederlands  4
Frans  3
Engels  2
Grieks  4
Biologie  1
Chemie  2
Fysica  2
Wiskunde  6

Totaal  32

Grieks-
weten-
schappen

AT

Uren per week  5de jaar 6de jaar

Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 2
Geschiedenis 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Esthetica 1 
Nederlands 4 4
Frans 3 3
Engels 2 2
Latijn 4 4
Biologie 2 1
Chemie 2 2
Fysica 2 2
Wiskunde 5 6

Totaal 32 32

Uren per week  5de jaar 6de jaar

Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Esthetica 2 
Nederlands 4 4
Frans 4 4
Engels 3 3
Duits 3 3
Latijn 4 4
Natuurwetenschappen 2 2
Wiskunde 3 3
Seminarie naar keuze  2

Totaal 32 32

Latijn- 
moderne 
talen

AT

Latijn- 
weten-
schappen

AT

Is er een logische vooropleiding voor deze studierichting?
-  Latijn is de logische vooropleiding.

Waarom kies je voor deze studierichting?
-  Met Latijn-moderne talen kies je voor een algemeen vor-

mende opleiding die je voorbereidt op een academische 
of professionele bacheloropleiding in een brede waaier 
van vooral taalkundige en menswetenschappelijke richtin-
gen.

-  Alle aspecten van een brede vorming zijn van groot 
belang, waarbij de (klassieke) taalkunde en cultuur het 
sterkst aan bod komen.

-  Je ontwikkelt onderzoekscompetenties die je optimaal 
voorbereiden op het hoger academisch onderwijs.

Wat na deze studierichting?
-  Je verdere studiemogelijkheden zijn uitgebreid, al is het 

niet aangewezen om verder te studeren in zuiver wiskun-
dig-wetenschappelijke richtingen.

-  De logische uitwegen voor deze opleiding vind je in de  
opleidingen met een taalkundig karakter, geschiedenis 
of menswetenschappelijke richtingen en dit zowel op 
het niveau van het hoger professioneel onderwijs als het 
academisch onderwijs.

prof. bachelor

acad. bachelor +
master

Wat na de derde graad?

Latijn-
wetenschappen

prof. bachelor

acad. bachelor +
master

Wat na de derde graad?

acad. bachelor +
master
(met wiskunde/statisiek)

Latijn-moderne
talen

Is er een logische vooropleiding voor deze studierichting?
-  Latijn is de logische vooropleiding.

Waarom kies je voor deze studierichting?
-  Latijn-wetenschappen beklemtoont binnen de algemene 

vorming twee facetten: het vak Latijn ontwikkelt je filo-
sofisch, cultureel en taalkundig-literair inzicht en via de 
(natuur)wetenschappelijke vakken verdiep je je vermogen 
om kritisch te analyseren.

-  Je ontwikkelt onderzoekscompetenties die je optimaal  
voorbereiden op het hoger academisch onderwijs.

Wat na deze studierichting?
-  Je hebt uitgebreide mogelijkheden na deze studierichting. 
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Is er een logische vooropleiding voor deze studierichting?
-  Wetenschappen, maar ook Grieks of Latijn zijn de  

logische vooropleiding.
-  Je kan ook instromen uit andere studierichtingen van  

het belangstellingsgebied Wetenschappen & techniek of 
uit Economie (belangstellingsgebied Economie & maat-
schappij).

Waarom kies je voor deze studierichting?
-  Met Moderne talen-wiskunde kies je een algemeen 
 vormende opleiding die je voorbereidt op een academi-

sche of professionele bacheloropleiding in allerlei domei-
nen: wiskunde, (para)medische studies, taalkundige en 
andere wetenschappelijke richtingen.

- In deze studierichting zijn alle aspecten van een brede  
vorming van groot belang, waarbij het wiskundige en  
taalkundig-culturele het sterkst aan bod komen.

-  Je ontwikkelt onderzoekscompetenties die je optimaal  
voorbereiden op het hoger academisch onderwijs.

Wat na deze studierichting?
-  Je mogelijkheden na deze studierichting zijn erg ruim.

Moderne 
talen-
wiskunde

AT

Uren per week  5de jaar 6de jaar

Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Esthetica 2 
Nederlands 4 4
Frans 4 4
Engels 3 3
Duits 3 3
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Fysica 1 1
Wiskunde 6 6
Seminarie naar keuze  2

Totaal 32  32

prof. bachelor

acad. bachelor +
master

Wat na de derde graad?

Moderne talen-
wiskunde

Welzijn &
maatschappij

W&M

Humane wetenschappen AT
Gezondheids- en  TT
welzijnswetenschappen 
Sociale en  TT
technische wetenschappen
Schoonheidsverzorging TP 
Haarzorg P
Haarstylist | Specialisatiejaar P
Verzorging P
Kinderzorg | Specialisatiejaar P
Lichamelijke opvoeding & sport TP
Thuis- en bejaardenzorg /  P
zorgkundige | Specialisatiejaar
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Is er een logische vooropleiding voor deze studierichting?
-  Humane wetenschappen is de logische vooropleiding.
-  Je kan ook instromen uit andere studierichtingen van 

belangstellingsgebied Wetenschappen & techniek of  
Economie & maatschappij, al krijg je dan bijwerktaken 
voor zowel cultuur- als gedragswetenschappen.

Waarom kies je voor deze studierichting?
- Je zoekt een algemeen vormende richting die je voor-

bereidt op professionele of academische bacheloroplei-
dingen, vooral in gedrags- en cultuurwetenschappelijke 
studierichtingen.

-  In het vak cultuurwetenschappen bestudeer je o.m. de rol 
van organisaties in de samenleving, de functies van 

 communicatie, de relatie tussen cultuur en wetenschap, 
techniek en samenleving en hun rol bij veranderingen in 
de samenleving.

-  Binnen het vak gedragswetenschappen bestudeer je o.m. 
de verschillende organisatievormen waartoe de mens als 
individu behoort, de dynamiek van sociale groepen en  
cultuursystemen en de manier waarop waarden en nor-
men in sociale gemeenschappen worden overgedragen.

-  De studie van moderne talen neemt een belangrijke 
plaats in binnen deze opleiding, omdat je vlot moet kun-
nen communiceren binnen de gedragswetenschappen.

-  Je ontwikkelt onderzoekscompetenties die je optimaal  
voorbereiden op het hoger academisch onderwijs.

Wat na deze studierichting?
-  De uitwegen na Humane wetenschappen zijn ruim.  

Verder studeren in zuiver wiskundig-wetenschappelijke 
richtingen is echter niet aangewezen.

-  De logische vervolgopleidingen vind je in de sociaal-cul-
turele richtingen van het hoger professioneel onderwijs 
(studiegebieden sociaal-agogisch werk en onderwijs) en 
van het academisch onderwijs (bv. Sociologie, Psycholo-
gie, Pedagogie, Geschiedenis).

Humane
weten-
schappen

AT

Uren per week  5de jaar 6de jaar

Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Esthetica 1 1
Nederlands 4 4
Frans 3 3
Engels 2 2
Gedragswetenschappen 4 4
Cultuurwetenschappen 4 4
Natuurwetenschappen 2 2
Wiskunde 3 3
Seminarie naar keuze 2 2

Totaal 32  32

Humane
wetenschappen

prof. bachelor

acad. bachelor +
master

Wat na de derde graad?

acad. bachelor +
master
(met wiskunde/statisiek)

Uren per week  5de jaar 6de  jaar

Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 3 3
Frans 2 2
Engels 2 2
Wiskunde 2 2
Gezondheid en welzijn 3 3
Psychologie en pedagogiek 3 3
Seminaries 1 1
Toegepaste biologie 4 4
Toegepaste chemie 2 2
Toegepaste fysica 1 1
Plastische opvoeding 1 1
Stage 4 4
 
Totaal 34 34

Is er een logische vooropleiding voor deze studierichting?
- Sociale en technische wetenschappen (STW) is de logi-

sche vooropleiding.
- Je kan ook vanuit Humane wetenschappen instromen. 

Waarom kies je voor deze studierichting?
- Je krijgt inzicht in de factoren die de gezondheid en 

het welzijn van mensen beïnvloeden. Daarvoor heb je 
ondersteunende wetenschappelijke kennis nodig (rond 
menselijk gedrag en ontwikkelingspsychologie, toege-
paste fysica, biologie en chemie) en sociale en zorgende 
vaardigheden.

- Je verkent de gezondheids- en welzijnssector via semina-
ries en stage.

- Deze opleiding richt zich op de omgang met de mens in 
al zijn aspecten: fysiek, psychisch en sociaal.

- De opleiding bestaat uit opvoedkunde (psychologie en 
pedagogiek), verzorging (gezondheid en welzijn) en toe-
gepaste wetenschappen (biologie, chemie en fysica).

Wat na deze studierichting?
- De kans dat je onmiddellijk aangepast werk vindt met dit  

diploma is klein. Verder studeren is dan ook logisch. 
- Aansluitende richtingen op het niveau van een professio-

nele bachelor vind je in de gezondheidszorg, het onder-
wijs en in de sociaal-agogische sector.

- Je kan ook doorstromen naar een aantal graduaatsoplei-
dingen zoals Verpleegkunde of Orthopedagogie.

Gezondheids-
en welzijns-
wetenschappen

TT

graduaatopleiding

tewerkstelling

prof. bachelor

Wat na de derde graad?

Gezondheids- en wel-
zijnswetenschappen
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Uren per week  5de jaar 6de  jaar

Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Frans 3 3
Engels 2 2
Wiskunde 3 3
Integrale opdrachten   7 7
 Expressie 
 Sociale wetenschappen  
 Natuurwetenschappen 
 Voeding 
Natuurwetenschappen 4 4
Sociale wetenschappen 4 4
Toegepaste informatica 1 1

Totaal 34 34

Is er een logische vooropleiding voor deze studierichting?
- Sociale en technische wetenschappen (STW) is de logi-

sche vooropleiding.
- Je kan ook instromen vanuit Techniek-wetenschappen of 

Humane wetenschappen, waarbij je een bijwerktaak krijgt.

Waarom kies je voor deze studierichting?
- Je bent geboeid door de mens en zijn gedrag in onze 

maatschappij, waarbij je de diversiteit in de samenleving 
als uitgangspunt neemt.

- Je onderzoekt de mens en zijn arbeid, gezin en leef-
 omgeving, hygiëne, voeding en gezondheid, communica-

tie en samenwerking. Je spit deze sociaalwetenschappe-
lijke en natuurwetenschappelijke onderwerpen uit, waarbij 
je theorie en praktijk met elkaar in verband probeert te  
brengen.

- Deze studierichting spreekt je zeker aan wanneer je 
natuurwetenschappen, wiskunde en taal concreet wil be-
naderen: mondeling en schriftelijk rapporteren, inoefenen 
van rekenvaardigheid, concreet maken van de natuurwe-
tenschappen via toegepaste wetenschappen en laborato-
rium.

- Je leert sociale activiteiten organiseren aangepast aan 
verschillende doelgroepen en contexten. Dit leren in 
samenhang gebeurt bij uitstek in de integrale opdrach-
ten, waar je een activiteit leert plannen, voorbereiden en 
uitvoeren. 

Wat na deze studierichting?
- De kans dat je onmiddellijk aangepast werk vindt met dit  

diploma is klein. Verder studeren is dan ook logisch. 
- Aansluitende opleidingen op het niveau van een pro-

fessionele bachelor vind je in de gezondheidszorg (bv. 
Biomedische laboratoriumtechnologie), het onderwijs en 
in de sociaal-agogische sector.

- Je kan ook doorstromen naar een aantal graduaatsoplei-
dingen zoals Verpleegkunde of Orthopedagogie.

Sociale
en technische
weten-
schappen
TT

graduaatopleiding

tewerkstelling

prof. bachelor

Wat na de derde graad?

Sociale en technische 
wetenschappen

Uren per week  5de jaar 6de jaar

Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 3 3
Frans 2 2
Engels 2 2
Bedrijfsbeheer 1 2
Wiskunde 2 2
Plastische opvoeding 1 1
Toegepaste wetenschappen 4 4
Stijlleer 1 1
Gelaatsverzorging 1 
Lichaamsverzorging 1 1
Voetverzorging 1 1
Praktijk hand-gelaatsverzorging/ 3 4 
make-up
Praktijk make-up 2 
Praktijk lichaamsverzorging 2 3
Praktijk voetverzorging 2 2

Stage: 
alternerende stage, één dag per week in het 6de jaar

Totaal  34 34

Is er een logische vooropleiding voor deze studierichting?
- Bio-esthetiek is de logische vooropleiding.
- Wanneer je uit een andere vooropleiding komt, moet je 

voor de praktijkvakken bijwerken.

Waarom kies je voor deze studierichting?
- Je wil alle facetten van de schoonheidsverzorging leren 

kennen: je onderzoekt de huid van een klant en stelt een 
aangepast behandelingsplan op, met make-up.

- Je werkt hygiënisch, leert de menselijke anatomie en je 
doet achtergrondkennis op over de samenstelling en 
werking van schoonheidsproducten. Bovendien leer je de 
gebruikte apparatuur voor schoonheidsbehandelingen 
bedienen.

- Via praktijksituaties leer je een breed gamma van beauty- 
behandelingen toepassen voor het gezicht, het lichaam, 

 de handen en de voeten. 
- Je leert correct omgaan met je klanten en je geeft hen 

objectief advies over schoonheidsbehandelingen en het 
gebruik van schoonheidsproducten.

Wat na deze studierichting?
- Je kan meteen aan de slag in schoonheids- en kuurcentra, 

farmaceutische firma’s en cosmeticabedrijven, verzor-
gingsinstellingen, in de theaterwereld of fotostudio’s, als 
demonstratrice of schoonheidsconsulente van firma’s.

- Je kan (als je het attest bedrijfsbeheer haalt) als zelfstan-
dig ondernemer beginnen met een schoonheidssalon, 
parfumerie, praktijk voetverzorging, … 

- Verder studeren kan. Leerlingen die goede cijfers halen en 
goede studievaardigheden ontwikkelen, kunnen doorstro-
men naar het hoger professioneel onderwijs binnen de 
studiegebieden gezondheidszorg en onderwijs (bv. Ver-
pleegkunde, Orthopedagogie, Voedings- en dieetkunde, 
leraar Bio-esthetiek, Haarzorg). 

- Er zijn ook aansluitende mogelijkheden in Se-n-Se-
 opleidingen zoals Grime of een graduaatsopleiding.

Schoonheids-
verzorging

TP

tewerkstelling 

Se-n-Se-opleiding 

graduaatopleiding

prof. bachelor 

Wat na de derde graad?

Schoonheids-
verzorging
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Uren per week  5de jaar 6de jaar

Godsdienst 2 2
Project algemene vakken 4 4
Lichamelijke opvoeding 2 2
Frans 2 2
Plastische opvoeding 1 1
Bedrijfsbeheer  2
Realisaties haarzorg 19 15
Realisaties schoonheidsverzorging 2 2
Stage  4

Totaal 32 34

Is er een logische vooropleiding voor deze studierichting?
- Haarzorg is de logische vooropleiding.

Waarom kies je voor deze studierichting?
- Je wil alle facetten van het kappersberoep leren en onder 

de knie krijgen: behandelingsplannen voor ieder kapsel-
type, knippen, eigen accenten leggen in kapsels.

- Om haarbehandelingen goed te kunnen uitvoeren, moet 
je ook de nodige wetenschappelijke kennis rond het haar 
en de (chemische) werking van haarproducten kennen en 
begrijpen.

- Via praktijklessen op school leer je een kapsel op maat 
van elke klant te maken. 

- Bovendien hou je van klantencontact en geef je graag 
advies over kapsels, haarbehandelingen en het gebruik 
van haarproducten.

Wat na deze studierichting?
- Na je opleiding kan je als kapper aan de slag of als hulp in 

een kapsalon.
- Kappers kunnen werken voor theaters, tv en film en als 
 vertegenwoordiger of technisch afgevaardigde van cos-

metica, verzorgings- en kappersproducten of als verkoper 
in een parfumerie.

- Je kan doorstromen naar het 7de specialisatiejaar 
 Haarstilist.
- Als je het 7de jaar beëindigt, krijg je het diploma secun-

dair onderwijs dat toegang geeft tot het hoger onderwijs. 
In het geval van de studierichting Haarzorg is dit echter 
niet aangewezen; door de vele praktijkuren ben je onvol-
doende voorbereid op het hoger onderwijs. 

7de specialisatiejaar

Wat na de derde graad?

Haarzorg

Haarzorg

P

tewerkstelling na 
het 6de jaar

Is er een logische vooropleiding voor deze 
studierichting?
- Haarzorg is de logische vooropleiding

Waarom kies je voor deze studierichting?
- In dit specialisatiejaar word je opgeleid om als 
 verantwoordelijke in een kapsalon de werkzaamhe-

den te organiseren en te coördineren.
- Je leert samenwerken in een team, je ontvangt je 
 klanten professioneel en je biedt een kwaliteitsvolle 

service.
- Alle taken in verband met het praktisch uitbaten van 

een salon komen aan bod: je klantenadministratie 
bijhouden,kiezen uit het aanbod van professionele 

 producten, voorraden beheren, tarieven bepalen…
- Via stages krijg je de kans om je kennis en vaardig-
 heden verder te ontwikkelen en je wordt aangemoe-

digd om creatief te zijn!

Wat na deze studierichting?
- Met dit diploma op zak kan je werken als kapper,  

vertegenwoordiger en verkoper van kappersproduc-
ten of verder studeren als leraar haarzorg. 

- Je kan je, dankzij de basiskennis bedrijfsbeheer, ook 
vestigen als zelfstandige kapper.

- Daarnaast kun je als grimeur aan de slag in de 
 kinderanimatie, of in de theater- of tv-wereld.
- Als je goede cijfers haalt, kan je verder studeren in 

een Se-n-Se-opleiding zoals Grime of Esthetische 
 lichaamsverzorging. Ook een graduaatopleiding 

hoort in dat geval tot de mogelijkheden.

Uren per week   7de jaar

Godsdienst  2
Project algemene vakken  4
Lichamelijke opvoeding  2
Frans  2
Plastische opvoeding  1
Bedrijfsbeheer  2
Salonwerk en training  14
Stage dames- en herenkappen  7

Totaal  34

tewerkstelling

graduaatopleiding

prof. bachelor

Se-n-Se-opleiding

Haarstylist

Wat na het 7de jaar?

Haarstylist

P
Specialisatiejaar
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Uren per week  5de jaar 6de jaar

Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Project algemene vakken 4 4
Frans 1 1
Verzorging 12 12
Toegepaste informatica 1 1
Stage 10 10

Totaal 32 32

Is er een logische vooropleiding voor deze studierichting?
- Verzorging-voeding is de logische vooropleiding.

Waarom kies je voor deze studierichting?
- Je leert in teamverband zorg op maat bieden aan jonge 

en oudere zorgvragers. Dit gebeurt vanuit een brede kijk 
op de mens.

- Je krijgt inzicht in de ontwikkeling van baby’s en peuters 
en in het proces van ouder worden. Daarnaast verwerf je 
de nodige competenties (methodisch werken, hoe om-
gaan met kinderen en ouderen, werken met een zorgplan, 
…) om professioneel te kunnen werken in de ouderenzorg, 
kinderopvang en thuiszorg.

- Je leert organisaties in de welzijnszorg en de gezond-
heidszorg kennen.

- Je krijgt veel praktijklessen en je hebt in beide jaren van 
de derde graad een stageperiode van minimaal 10 weken, 
zowel in de opvang van kinderen tot 3 jaar als in de thuis-

 opvang van oudere zorgbehoevenden.

Wat na deze studierichting?
- Na je opleiding kan je werken in de kinderopvang, woon- 

en zorgcentra, in ziekenhuizen, in de thuis-, gezins- en 
bejaardenhulp of in de kraamzorg. In de praktijk geven 
werkgevers echter de voorkeur aan wie een 7de spe-
cialisatiejaar heeft gevolgd, nl. Kinderzorg of Thuis- en 
bejaardenzorg / zorgkundige. Je behaalt in dat geval ook 
het diploma secundair onderwijs.

- Als je goede resultaten haalt in je 7de jaar, dan kan je kie-
zen voor een Se-n-Se-opleiding in hetzelfde studiegebied, 
zoals Leefgroepenwerking of Animatie in de ouderenzorg. 
Verder studeren kan ook in graduaatopleidingen zoals 
Verpleegkunde.

- Theoretisch hoort een opleiding aan de hogeschool 
 vervolgens tot de mogelijkheden, maar dit is niet 
 aangewezen; door de vele praktijkuren ben je onvoldoen-

de voorbereid op het hoger onderwijs.

Verzorging

P

7de specialisatiejaar

Wat na de derde graad?

Verzorging

tewerkstelling na 
het 6de jaar

Is er een logische vooropleiding voor deze 
studierichting?
- Verzorging is de logische vooropleiding.

Waarom kies je voor deze studierichting?
- Tijdens dit specialisatiejaar werk je met kinderen van 

0 tot 12 jaar. Je analyseert levensechte situaties en je 
leert werken met specifieke doelgroepen in moeilijke 
zorgsituaties.

- Je leert zelfstandig en pedagogisch verantwoord 
omgaan met pasgeborenen, peuters en kinderen die 
bijzondere aandacht of verzorging nodig hebben (vb. 
kinderen met een handicap). Je behaalt ook het at-
test Levensreddend handelen bij kinderen.

- Je krijgt inzicht in de ontwikkeling van kinderen. 
 Je verzorgt hen niet alleen, maar je staat ook in voor 

de opvang en animatie. Je voedt hen mee op, ook in 
moeilijke situaties.

- In je stages word je ingeschakeld in de verschillende 
vormen van kinderopvang en kleuteronderwijs. Je 
wordt een teamplayer in een zorgteam en tegelijk 
ben je een partner van de ouders.

Wat na deze studierichting?
- Je kan aan het werk als begeleider in een crèche, 

bij buitenschoolse kinderopvang, in de particuliere 
opvang en als onthaalouder. Leerlingen uit deze 
studierichting gaan ook aan de slag in de opvang van 
zieke kinderen of worden zorgjuf of –meester naast 
de kleuterleid(st)er.

- Verdere mogelijkheden in het vervolgonderwijs vind 
je in de derde graad Verzorging (p. 33).

Uren per week   7de jaar

Godsdienst  2
Project algemene vakken  4
Lichamelijke opvoeding  2
Frans  2
Expressie  2
Wiskunde   1
Beroepsgerichte vakken kinderzorg  9
Stages  10

Totaal  32

tewerkstelling

graduaatopleiding

prof. bachelor

Se-n-Se-opleiding

Kinderzorg

Wat na het 7de jaar?

Kinderzorg

P

Specialisatiejaar
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Is er een logische vooropleiding voor deze 
studierichting?
- Verzorging is de logische vooropleiding.

Waarom kies je voor deze studierichting?
- In deze opleiding specialiseer jij je verder in het

werken met gezinnen en bejaarden. Wat je tot nu toe
hebt geleerd, wordt verder uitgediept en toegepast
op specifieke situaties en doelgroepen.

- Je doet veel praktijkervaring op binnen en buiten de
school. Zo kan je stage lopen in de (semi-) residen-
tiële volwassenenzorg, in de thuiszorg en bij een
bijzondere doelgroep.

- Je leert werken in moeilijke zorgsituaties (bijv. de-
menterende of bedlegerige bejaarden): eerst onder
begeleiding, later zelfstandig.

- Je leert functioneren als lid van een verpleegkundig
team en je leert hoe je moet omgaan met de diverse
achtergronden van de zorgbehoevenden die je ont-
moet.

Wat na deze studierichting?
- Je kan gaan werken als zorgkundige in rustoorden,

centra voor thuis- en bejaardenzorg, psychiatrische
verzorgingstehuizen, ziekenhuizen en in centra voor
gezinshulp.

- Om in de thuiszorg  aan de slag te kunnen, moet je
geregistreerd zijn door de Erkenningscommissie van
de Nationale Raad voor Verpleegkunde, maar dat kan
probleemloos als je slaagt in dit specialisatiejaar.

- Verdere mogelijkheden in het vervolgonderwijs vind
je in de derde graad Verzorging (p. 33).

Uren per week 7de jaar

Godsdienst 2
Project algemene vakken 4
Lichamelijke opvoeding 2
Frans 2
Expressie 2
Wiskunde  1
Beroepsgerichte vakken thuis- en bejaardenzorg/ 9
zorgkundige 
Stages  10

Totaal 32

tewerkstelling

graduaatopleiding

prof. bachelor

Se-n-Se-opleiding

Thuis- en bejaarden-
zorg/zorgkundige

Wat na het 7de jaar?

Thuis- en bejaarden-
zorg/zorgkundige

P Specialisatiejaar

Is er een logische vooropleiding voor deze studierichting?
- LO-Sport is de logische vooropleiding.

Waarom kies je voor deze studierichting?
- Je bent een gedreven sporter met een goede fysieke

conditie.
- Je hebt een positieve houding tegenover alle sporten, je

beschikt over doorzettingsvermogen en je bent een team-
speler.

- Je bent niet op zoek naar specialisatie in één sport, maar
je wil je verdiepen in verschillende sporttakken zoals
balsporten, atletiek, zwemmen, gymnastiek, omnisport en
ritmische en/of expressieve vorming.

- Er wordt binnen de lessen aandacht besteed aan as-
pecten van bewegingsagogiek en spelorganisatorische
ondersteuning. Daarnaast wordt de impact van sport op
de maatschappij behandeld.

- In de praktijkvakken wordt de link gelegd met de ana-
tomische, biomedische en fysiologische aspecten uit de
toegepaste biologie.

Wat na deze studierichting?
- Na de derde graad kan je aan de slag als begeleider in

een fitnesscentrum, als beweegcoach of als medewerker
van een sportdienst. Je kan ook een eigen onderneming
starten in sportbegeleiding.

- Wil je na het zesde jaar nog verder studeren, dan kan je
kiezen voor de Se-n-Se-opleiding Sportclub- en fitness-
begeleider, die echter niet op onze school wordt aan-
geboden. Ook een HBO5-opleiding is een mogelijkheid,
bijvoorbeeld in Orthopedagogie of Verpleegkunde. Je
behaalt dan het diploma van graduaat.

- Heb je goede studievaardigheden ontwikkeld, dan kan
je kiezen voor een professionele bacheloropleiding in de
studiegebieden onderwijs en gezondheidszorg (denk aan
Leraar secundair onderwijs, Sport en bewegen, Orthope-
dagogie, Verpleegkunde).

Lichamelijke 
opvoeding  
en sport

TP

Se-n-Se opleiding

prof. bacheloropleiding

tewerkstelling

Wat na de derde graad?

Lichamelijke  

opvoeding en sport

Uren per week 5de jaar 6de jaar

Godsdienst 2 2

Aardrijkskunde 1 1

Engels 2 2

Frans 2 2

Geschiedenis 1 1

Nederlands 3 3

Wiskunde 2 2

Lichamelijke opvoeding 
en sport

9 9

  Atletiek

  Balsporten

  Gymnasium

  Omnisport

  Zwemmen

  Ritmisch-expressieve 
 vorming

Bewegingsagogiek 2 2

LOS en maatschappij 1 1

Psychologie 1 1

Toegepaste biologie 4 4

Toegepaste chemie 1 1

Toegepaste fysica 1 1

Totaal 32 32
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SCIENCE   TECHNOLOGY  ENGINEERING  MATH S

Weten-
schappen  
&
techniek

W&T

Industriële wetenschappen AT
Techniek-wetenschappen AT
Wetenschappen-wiskunde AT
Bouw- en houtwetenschappen TT
Elektromechanica TT
Industriële ICT TP
Elektrische installatietechnieken TP
Houttechnieken TP
Mechanische vormgevingstechnieken  TP
Auto P
Centrale verwarming en sanitaire installaties P
Lassen–constructie P
Werktuigmachines P
Elektrische installaties P
Houtbewerking P

Se-n-Se
Hout constructie- en planningstechnieken TP
Mechanica constructie-  en planningstechnieken TP

Specialisatiejaar
Auto-elektriciteit  P
Computergestuurde werktuigmachines P
Fotolassen P
Industriële elektriciteit  P
Bijzondere schrijnwerkconstructies P
Stijl- en designmeubelen P
Verwarmingsinstallaties P

Industriële 
weten-
schappen

AT

prof. bachelor

acad. bachelor +
master
(studiegebied industriële 

wetenschappen)

Wat na de derde graad?

Is er een logische vooropleiding voor deze studierichting?
- Industriële wetenschappen is de logische vooropleiding.

Waarom kies je voor deze studierichting?
-  Industriële wetenschappen biedt je een brede algemene 
 vorming die je voorbereidt op hoger onderwijs in een  

studiegebied zoals industriële wetenschappen en  
technologie.

-  Je onderzoekt op een wetenschappelijke manier de 
kenmerken van fysische verschijnselen en je gaat op zoek 
naar wetenschappelijke wetmatigheden. 

 Practica en technologische toepassingen ondersteunen je 
wetenschappelijke vorming.

-  Je wordt aangespoord om creatief allerhande 
 technologische toepassingen te ontwerpen, gesteund 

door professionele software.
-  De technische vorming die je krijgt is niet gericht op een 
 bepaalde specialisatie, maar steunt steeds op een alge-

mene wetenschappelijke basis met veel aandacht voor de 
 wiskundige achtergrond.

Wat na deze studierichting?
- Verder studeren na deze studierichting is heel logisch.
- Ben je wiskundig en technisch sterk, dan behoort een  

master in de industriële wetenschappen (Industrieel  
ingenieur) tot de mogelijkheden.

- Opteer je liever voor een professionele bachelor, dan kun 
je kiezen voor richtingen uit het studiegebied industri-
ele wetenschappen en technolgie. Ook opleidingen uit 
andere studiegebieden zoals Medische beeldvorming of 
Toegepaste informatica sluiten goed aan.

Uren per week  5de jaar 6de jaar

Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 2 2 
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 3
Wiskunde 7 8
Toegepaste biologie 1 
Toegepaste chemie 1 2
Toegepaste fysica 2 2

Industriële wetenschappen
Elektriciteit 4 2
Mechanica 2 3
Engineering 3 4

Totaal 34 34

Industriële
wetenschappen

SCIENCE   TECHNOLOGY  ENGINEERING  MATH S
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Techniek- 
weten-
schappen

AT

prof. bachelor

acad. bachelor +
master
(studiegebied wetenschap-

pen/chemie)

Wat na de derde graad?

Techniek- 
wetenschappen

Is er een logische vooropleiding voor deze studierichting?
-  Techniek-wetenschappen is de logische vooropleiding.
-  Je kan ook instromen uit Wetenschappen.

Waarom kies je voor deze studierichting?
-  Techniek-wetenschappen biedt je een brede vorming die 

je voorbereidt op hoger onderwijs in studiegebieden zo-
als biotechniek en industriële wetenschappen en techno-
logie. Je krijgt geen beroepsgerichte vorming.

-  Je bestudeert de wereld van de natuurwetenschappen. 
Naast een stevige theoretische basis leer je wetenschap-
pelijke experimenten opzetten (laboratoriumoefeningen) 
en leer je correct omgaan met stoffen en labomateriaal.

-  Je krijgt een zwaar pakket wiskunde om de theoretische 
aspecten van de natuurwetenschappen te begrijpen en te 
doorgronden. Daarnaast zijn je ICT-vaardigheden belang-
rijk, wanneer je meet-resultaten verwerkt en processen 
simuleert.

- In het zesde jaar ga je, in het kader van de geïntegreerde 
proef, gedurende twee weken wetenschappelijk onder-
zoek uitvoeren in het laboratorium van een bedrijf, hoge-
school of universiteit.

Wat na deze studierichting?
- Verder studeren na deze studierichting is heel logisch.
- Ben je wiskundig en wetenschappelijk sterk, dan behoort 

een master in de industriële wetenschappen (Industrieel  
ingenieur) of de chemie tot de mogelijkheden.

- Opteer je liever voor een professionele bachelor, dan kun 
je kiezen voor richtingen uit het studiegebied biotechniek, 
industriële wetenschappen en technologie. Ook opleidin-
gen uit andere studiegebieden zoals gezondheidszorg, 
het onderwijs en sociaal-agogisch werk sluiten hierbij aan.

Uren per week  5de jaar 6de jaar

Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Frans 3 3
Engels 2 2
Duits 1 1
Wiskunde 6 6
Toegepaste biologie + laboratorium 3 2
Toegepaste chemie + laboratorium 5 6
Toegepaste fysica + laboratorium 4 4
Wetenschappelijke stage 
(twee weken in het 6de jaar)

Totaal 34 34

SCIENCE   TECHNOLOGY  ENGINEERING  MATH S

Is er een logische vooropleiding voor deze studierichting?
-  Wetenschappen, maar ook Grieks of Latijn zijn de logi-

sche vooropleidingen.
-  Je kan ook instromen uit andere studierichtingen van 

belangstellingsgebied Wetenschappen & techniek of uit 
Economie (belangstellingsgebied Economie & maat-
schappij), mogelijk na een bijwerktaak.

Waarom kies je voor deze studierichting?
-  Met Wetenschappen-wiskunde kies je een breed vor-

mende richting die je voorbereidt op een academische 
of professionele bacheloropleiding in allerlei domeinen: 
bijv. (toegepaste) wetenschappen, wiskunde of (para)
medische studies.

-  Als je aanleg en belangstelling hebt voor de abstracte 
wereld van wiskunde en voor de verklaring van natuurver-
schijnselen, als je wil zoeken naar hun onderlinge verband 
en daarbij nog methodisch en nauwgezet kunt werken, 
dan zit je goed!

-  In variant 1 wordt de cursus wiskunde uitgebreid met 2 
uur seminaries wiskunde. Zo klimt het onderwijs in de 
wiskunde naar een hoog niveau van abstractie. Dit  
gebeurt via de vakken algebra, meetkunde, analyse,  
statistiek en kansrekening.

Wat na deze studierichting?
-  Je mogelijkheden na deze studierichting zijn erg ruim.

Weten-
schappen-
wiskunde

AT

Uren per week  5de jaar 6de jaar

Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 2
Geschiedenis 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Esthetica 1 1
Nederlands 4 4
Frans 3 3
Engels 2 2
Biologie 2 1
Chemie 2 2
Wiskunde 6 6

Variant 1: 
Seminaries wiskunde 2 2
Fysica 2 2
Wetenschappelijk tekenen 1 1

Variant 2: 
Seminarie naar keuze 2 2
Fysica 3 3

Totaal 32  32

prof. bachelor

acad. bachelor +
master

Wat na de derde graad?

Wetenschappen-
wiskunde

SCIENCE   TECHNOLOGY  ENGINEERING  MATH S
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Uren per week  5de jaar 6de jaar

Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde -  1 1
natuurwetenschappen
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 2 2
Wiskunde 4 4

Bouw- en houtwetenschappen  
Constructie, materialen, 12 12
conceptueel ontwerpen  
Woning- en utiliteitsbouw  
Infrastructuurwerken  
Studie van praktische uitvoeringen  
Conceptueel ontwerpen en vormgeving

Bouwmanagement 4  
  
Toegepaste Wetenschappen 2 6 
Topografie  
Stabiliteit  
Toegepaste stabiliteit  

Totaal 34 34

  

Is er een logische vooropleiding voor deze studierichting?
- Bouwwetenschappen is de logische vooropleiding.
- Als je een andere vooropleiding hebt, moet je situatie  

individueel bekeken worden, al heb je sowieso een goed 
ruimtelijk inzicht en een algemene wetenschappelijke 
vorming nodig.

Waarom kies je voor deze studierichting?
- Bouw- en houtwetenschappen is een studierichting die 

je door zijn brede vorming en theoretisch-technische 
vakken voorbereidt op hoger onderwijs in een bouw- of 
houtkundige context.

- Je houdt van probleemoplossend werken met het oog op 
het realiseren van bouw- en houtconstructies. 

- De klemtoon ligt op inzicht krijgen in het ontwerpen en 
plannen van een constructie, samen met het organiseren 
en uitvoeren van die plannen.

- Je ziet de praktijklink tussen stabiliteitsstudie, topografie, 
bouwwetgeving en weg- en waterbouwkundige gege-
vens.

Wat na deze studierichting?
- De kans dat je onmiddellijk aangepast werk vindt met dit 
 diploma is klein. Verder studeren is dan ook logisch.
- Op het niveau van een professionele bachelor sluiten rich-

tingen zoals Bouw, Interieurvormgeving en Toegepaste 
architectuur goed aan.

- Ben je wiskundig en wetenschappelijk sterk, dan kan je 
kiezen voor een masteropleiding zoals Architectuur. 

Bouw- en 
houtweten-
schappen

TT
SCIENCE   TECHNOLOGY  ENGINEERING  MATH S

prof. bachelor

acad. bachelor +
master (studiege-
bied architectuur)

Wat na de derde graad?

Bouw- en houtweten-
schappen

tewerkstelling

Maakt deel uit van het laptopproject 
Zie ook: mosa-rt.be/campus/laptopproject

Uren per week  5de jaar 6de jaar

Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde - natuurwetenschappen 1 1
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 2 2
Wiskunde 4 4

Elektromechanische processen    
Automatisering 2 2
Constructie mechanica 4 2
Elektriciteit en lab 3 4
Lab automatisering 3 4
Mechanica en lab 3 2
Toegepaste constructies 3 4

Totaal 34 34

Is er een logische vooropleiding voor deze studierichting?
- Elektromechanica is de logische vooropleiding.
- Je kan ook instromen vanuit Industriële wetenschappen.

Waarom kies je voor deze studierichting?
- Je zoekt een technisch-theoretische opleiding die je voor-

bereidt op het hoger onderwijs, vandaar de stevige portie 
wiskunde en fysica en de brede algemene vorming.

- Je hebt interesse in elektromechanische processen en je 
wil jezelf verdiepen in de basiswetten van de mechanica 
en de elektriciteit.

- Je leert zelfstandig elektromechanische processen analy-
seren, sturen en verbeteren. 

- Je maakt kennis met verschillende materialen, je berekent 
constructies en je voert kwaliteits- en materiaalcontroles 
uit.

Wat na deze studierichting?
- Elektromechanica is een richting die je voorbereidt op 
 doorstroming naar het hoger onderwijs, werk zoeken met 

dit diploma op zak is niet aangewezen.
- Op het niveau van een professionele bachelor sluiten 
 richtingen uit het studiegebied industriële wetenschap-

pen en technologie goed aan, zoals Elektromechanica, 
Elektriciteit, Elektronica of Toegepaste informatica. Daar-
naast kan je kiezen voor de opleiding tot leraar secundair 
onderwijs.

- Op het niveau van de graduaatopleiding vind je intussen 
ook een aantal aansluitende opleidingen.

- Kies je liever voor een Se-n-Se-opleiding, dan zijn er 
 mogelijkheden zoals Mechanica constructie- en plan-

ningstechnieken (in onze scholengemeenschap), Industri-
ele onderhoudstechnieken of Stuur- en beveiligingstech-
nieken.

Elektro-
mechanica

TT

SCIENCE   TECHNOLOGY  ENGINEERING  MATH S

graduaatopleiding

Se-n-Se-opleiding

prof. bachelor 

Wat na de derde graad?

Elektromechanica

tewerkstelling

Maakt deel uit van het laptopproject 
Zie ook: mosa-rt.be/campus/laptopproject
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Industriële 
ICT

TP

Wat na de derde graad?

Is er een logische vooropleiding voor deze studierichting?
- De instroom voor deze studierichting is heel breed.
- Tweede graad Elektrotechnieken, Elektromechanica of 

Industriële wetenschappen zijn logische vooropleidingen. 
Een andere richting uit de tweede graad met voldoende 
wetenschappen en wiskunde is eveneens mogelijk.

Waarom kies je voor deze studierichting?
- Je hebt Interesse in computergestuurde toepassingen.
- Je hebt interesse in toegepaste wetenschappen en  

wiskunde.
- Je wil competenties verwerven met betrekking tot het 

installeren, het in bedrijf stellen en onderhouden van 
computersystemen en netwerken.

- Je wil procesmatig leren denken aan de hand van  
toepassings- en programmeersoftware.

- Je wil zelf computergestuurde toepassingen opzetten en 
de bijhorende programmasoftware schrijven voor de PC 
of smartphone.

- Op het gebied van hardware komen het praktische  
gebruik van processor, microcontroller, PLC en interfacing 
aan bod.

Wat na deze studierichting?
- Deze studierichting heeft een dubbele finaliteit. Dat wil 

zeggen dat je zowel rechtstreeks de arbeidsmarkt op kan 
of dat je verder studeert aan een hogeschool.

- Op de arbeidsmarkt kan je terecht als: technicus indus-
triële ICT, technicus industriële elektrotechnische instal-
laties, technicus automatiseringssystemen, PC-technicus, 
installateur gestructureerde bekabeling…

- Ook een professionele bachelor is voor veel leerlingen 
haalbaar. We denken dan aan: toegepaste informatica, 
elektronica ICT, digitale en grafische media

Uren per week  5de jaar 6de jaar

Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde- 1 1 
natuurwetenschappen 
Engels 2 2
Frans 2 2 
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 2 2
Wiskunde 4 4

Industriële ICT
Industriële netwerken en sturingen 4 2
Microcontrollers 4 4
Elektronica-Elektriciteit 4 2
Computersystemen en -netwerken 2 2
Programmeren 2 4
ICT projecten 2 4
Stage (twee weken in het 6de jaar)  

Totaal 34 34

Industriële ICT

prof. bachelor

graduaatopleiding

tewerkstelling 

Maakt deel uit van het laptopproject 
Zie ook: mosa-rt.be/campus/laptopproject

Elektrische
installatie-
technieken

TP

Uren per week  5de jaar 6de jaar

Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde - natuurwetenschappen 1 1
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 2 2
Wiskunde 2 2 
   
Realisaties elektrische 
installatietechnieken  
Lab elektriciteit 5 5
Automatisatie 3 3
Installatiemethode tekenen 2 2
Installatiemethoden 3 3
Praktijk elektriciteit 9 9
Stage (twee weken in het 6de jaar)  

Totaal 36 36

Is er een logische vooropleiding voor deze studierichting?
- Elektrotechnieken en Elektromechanica zijn de logische 

vooropleidingen.

Waarom kies je voor deze studierichting?
- Je zoekt een technische opleiding met een voldoende 

hoeveelheid praktijk die je voorbereidt op enerzijds tech-
nisch uitvoerende beroepen of anderzijds een middenka-
derfunctie in de elektriciteitssector.

- Je leert een opdracht analyseren, schema’s lezen en 
metingen uitvoeren. De elektrische voorschriften en regle-
menteringen correct opvolgen is daarbij heel belangrijk.

- Je leert op verzoek van een klant een installatie ontwer-
pen, waarbij voldoende ruimte blijft voor de uitvoerings-
gerichte vaardigheden. Je kan installaties realiseren, maar 
ook herstellen en renoveren.

- De opdrachten worden ingewikkelder en richten zich nu 
op automatiseringsprojecten, appartementen, winkelpan-
den, grotere bedrijven, …

Wat na deze studierichting?
- Na deze opleiding kan je gaan werken als installateur van 

industriële en residentiële elektrische installaties. Je kan 
eveneens als onderhoudselektrotechnicus aan de slag.

- Je kan je competenties verbreden in een Se-n-Se-jaar 
zoals Industriële computertechnieken, Regeltechnieken of 
Stuur- en beveiligingstechnieken (je behaalt hier ook het 
certificaat van kwalificatie en opleiding inzake alarmsys-
temen en –centrales). Ook op het niveau van het graduaat 
zijn er aansluitende mogelijkheden.

- Als je goede cijfers haalt, kan je verder studeren in een 
professionele bacheloropleiding, bijv. leraar elektriciteit of 
Elektronica – ICT.

Se-n-Se-opleiding

graduaatopleiding

Wat na de derde graad?

Elektrische installatie-
technieken

tewerkstelling 

prof. bachelor

Maakt deel uit van het laptopproject 
Zie ook: mosa-rt.be/campus/laptopproject
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Uren per week  5de jaar 6de jaar

Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde - natuurwetenschappen 1 1
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 2 2
Frans 2 2
Engels 2 2
Wiskunde 2 2

Onderzoek 6 5 
Constructies + stabiliteit 
Hedendaags meubel 
Hout- bouwmethoden 
Verspanningstechnieken
 
Organisatie 6 7 
Constructies + stabiliteit 
Hedendaags meubel 
Hout- bouwmethoden 
Verspanningstechnieken

Realisaties (praktijk)  
Geïntegreerd CNC 10 10
Stage (twee weken in het 6de jaar)

Totaal 36 36
 

Is er een logische vooropleiding voor deze studierichting?
- Houttechnieken of Bouw- en houtkunde zijn de logische 

vooropleidingen.

Waarom kies je voor deze studierichting?
- De klemtoon in deze opleiding ligt op het creatief ont-

werpen vanuit een grondige materialenkennis met alle 
moderne machines voor houtbewerking.

- Je maakt kennis met de wereld van o.m. de schrijnwerke-
rij, skeletbouw, trappenmakerij, interieurbouw en keukens, 
waarbij je het productieproces van opmeting tot uitvoe-
ring doorloopt.

- Je werkt geregeld met de computer voor CAD-CAM-teke-
nen en CNC-uitvoeringen. Ook voor productieplanning en  
kostprijsberekeningen heb je je ICT-vaardigheden nodig.

- Je leert zelfstandig een project realiseren, zowel bij het 
uitdenken als het uitvoeren.

Wat na deze studierichting?
- Een logisch vervolg in de opleiding is een Se-n-Se-jaar 

Houtconstructie- en planningstechnieken, al kan je ook 
meteen werk gaan zoeken: als projectleider in een hout-
verwerkend bedrijf of als medewerker van een technisch 
bureau. Ook op het niveau van het graduaat zijn er aan-
sluitende mogelijkheden.

- Bacheloropleidingen behoren tot de mogelijkheden als je 
wiskundig en technisch sterk bent. Je kan leraar secundair 
onderwijs optie Hout-bouw worden, of je volgt bijv. de  
opleiding Architect-assistent of Interieurvormgeving.

Hout-
technieken

TP

Se-n-Se-opleiding

graduaatopleiding

Wat na de derde graad?

Houttechnieken

tewerkstelling 

prof. bachelor

Maakt deel uit van het laptopproject 
Zie ook: mosa-rt.be/campus/laptopproject

Is er een logische vooropleiding voor deze 
studierichting?
- Houttechnieken is de logische vooropleiding.
- Eventueel kan je instromen vanuit Bouw- en hout-

kunde.

Waarom kies je voor deze studierichting?
- Je leert houtconstructie- en planningstechnieken 

ontleden en uitwerken. Je leert het productieproces 
voorbereiden (situatieschetsen, CAD/CAM/…) aan de 
hand van planningstechnieken die gebruikt worden in 
bedrijven.

- Je komt in contact met de  bedrijfseconomische en 
-technische aspecten van een opdracht zoals kost-
prijsberekening, rendement, ondernemerschap en 

 productiemethoden.
- Kijken en al doende leren gebeurt tijdens stages in 

een studie- of planningsbureau in een bedrijf, zodat 
je aan het einde van dit specialisatiejaar zelfstandig 
de totaalopdracht van een project kan opvolgen.

Wat na deze studierichting?
- De studierichting bereidt je voor op een job als werk-
 organisator, technisch bediende, of als schakelper-

soon tussen aankoop, productie en verkoop in een 
 houtverwerkend bedrijf.
- Daarnaast mag je ook een technisch-commerciële 

functie ambiëren in een toeleveringsbedrijf.
- Als je gemotiveerd bent en je flink kan inzetten, hoort 

een professionele bacheloropleiding aan de hoge-
school (Leraar secundair onderwijs, Houttechnologie, 

 Interieurvormgeving ...) tot de mogelijkheden. 

Uren per week   Se-n-Se

Communicatie  2
Duits  2

Hout constructie- en planningstechnieken  
Uitvoeringstechnieken  7
 Planning/organisatie/Integrale kwaliteitszorg 4
Lab CAD/CAM  7
Machineanalyse  2
Stages   8
  
Totaal  32

tewerkstelling

prof. bachelor 

Hout constructie- en 
planningstechnieken

Wat na de Se-n-Se-opleiding?

Hout constructie- en 
planningstechnieken

TP Se-n-Se-opleiding

Maakt deel uit van het laptopproject 
Zie ook: mosa-rt.be/campus/laptopproject
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Se-n-Se-opleiding

graduaatopleiding

Wat na de derde graad?

tewerkstelling 

prof. bachelor

Uren per week  5de jaar 6de jaar

Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde - natuurwetenschappen 1 1
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 2 2
Wiskunde 2 2

Realisaties mechanische vormgeving    
Energiekringen 1 1
Lab kwaliteitszorg 2 2
Mechanica 2 2
Technologie/werkvoorbereiding 3 3
Tekenen 3 2
Praktijk CNC-plaatbewerking 2 2
Praktijk CNC-CAD/CAM  2
Praktijk energiekringen 2 2
Praktijk werktuigmachines/CNC 4 6
Praktijk CNC 3 
Stage (twee weken in het 6de jaar)  

Totaal 36 36

Is er een logische vooropleiding voor deze studierichting?
- Mechanische technieken is de logische vooropleiding.
- Je kunt ook instromen vanuit Elektromechanica.

Waarom kies je voor deze studierichting?
- Je zoekt een technische opleiding met een flinke dosis 
 praktijk die je voorbereidt op enerzijds technisch 
 uitvoerende beroepen of anderzijds een middenkader-

functie in de mechanicasector.
- Je leert schetsen maken, plannen lezen en machines 
 instellen, bedienen en onderhouden.
- Je basiskennis van mechanische (en elektrische) principes 

wordt verder uitgebouwd, telkens gericht op de uitvoe-
ring van projecten.

- Je leert de verschillende stappen van ontwerp tot realisa-
tie, waarbij je de computer gebruikt voor tekenen en de 
sturing van machines.

Wat na deze studierichting?
- Je kan meteen aan de slag als operator of programmeur 

van CNC-machines, als draaier, frezer, plaatbewerker of 
onderhoudstechnicus.

- Je kan je verder specialiseren in een Se-n-Se-jaar (7de 
jaar tso) zoals Mechanica constructie- en plannings-
technieken. Ook op het niveau van het graduaat zijn er 
aansluitende mogelijkheden.

- Afhankelijk van je capaciteiten, inzet en interesse kan je 
kiezen voor een opleiding aan de hogeschool. Aanslui-
tende richtingen op het niveau van een professionele 
bachelor vind je in het studiegebied industriële weten-
schappen en 

 technologie.

Mechanische 
vormgevings-
technieken

TP

Mechanische vorm-
gevingstechnieken

Maakt deel uit van het laptopproject 
Zie ook: mosa-rt.be/campus/laptopproject

Is er een logische vooropleiding voor deze 
studierichting?
- Mechanische vormgevingstechnieken is de logische 

voor-opleiding.
- Eventueel kan je instromen vanuit Elektromechanica 

of Computergestuurde werktuigmachines.

Waarom kies je voor deze studierichting?
- In dit specialisatiejaar word je een volleerde construc-

tie- en planningstechnicus. 
 Je krijgt computerondersteund 2D- en 3D-tekenen 

(CAD) en computerondersteunde fabricage (CAM)  
volledig onder de knie.

- Je leert de mechanische onderdelen van een groter 
geheel te ontwerpen en aan te passen. 

 Daarbij leer je ook hoe je eenvoudige planningsstu-
dies en kostprijsberekeningen opmaakt.

Wat na deze studierichting?
- Je kan aan de slag als technicus, werkvoorbereider, 

tekenaar of planningstechnicus in een studiebureau. 
 Je kan ook ingeschakeld worden in de proces- of 
 productieopvolging in bedrijven. 
- Daarnaast zijn er heel wat technisch-commerciële 

jobs die voor je openstaan.
- Je kan er ook voor kiezen om nog verder te studeren 

aan de hogeschool om een professionele bachelor te 
behalen. Dit behoort tot de mogelijkheden, al moet je 
gemotiveerd zijn en je flink willen inzetten.

Uren per week   Se-n-Se
 
Communicatie  2
Realisaties mechanica constr. en plan. 
Ontwerpen  10
Praktische werkvoorbereiding  6
Planning en organisatie  6
Constructies  6
Constructies lab  2
Stage: 4 maal twee weken blokstage 

Totaal  32

tewerkstelling

prof. bachelor 

Mechanica constructie- 
en planningstechnieken

Wat na de Se-n-Se-opleiding?

Mechanica constructie- 
en planningstechnie-
ken

TP Se-n-Se-opleiding

Maakt deel uit van het laptopproject 
Zie ook: mosa-rt.be/campus/laptopproject
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Uren per week  5de jaar 6de jaar

Godsdienst 2 2
Engels 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Maatschappelijke vorming 2 2
Nederlands 2 2
Ondernemend project  1

Realisaties auto    
Energiekringen 2 3
Technologie motoren 4 3
Technologie voertuigen 4 3 
Praktijk auto     
Praktijk auto 8 6
Praktijk elektriciteit 4 2
Lab. auto-elektriciteit 4 
Praktijk stage (één dag per week)  8

Totaal 36 36

Is er een logische vooropleiding voor deze studierichting?
- Zowel Basismechanica als Elektrische installaties zijn de 

logische vooropleidingen.

Waarom kies je voor deze studierichting?
- Na deze opleiding ben je een volwaardige automeca-

nicien die auto’s onderhoudt, herstelt en via de juiste 
diagnose defectenopspoort.

- Je krijgt weinig algemene vakken, maar er is een stevig 
technisch gedeelte: auto’s zitten immers tjokvol moderne 
technologie.

- Via de stages proef je van de echte werksituatie in een 
 garage.

Wat na deze studierichting?
- Je kan aan de slag als automecanicien in een garage, in 

een gespecialiseerd bedrijf voor bijv. bandenmontage of 
als hersteller van motorfietsen, landbouwmachines, etc.

- Je kan je verder specialiseren in vervolgopleidingen zoals 
Auto-elektriciteit (in onze scholengemeenschap), Be-
drijfsvoertuigen, Carrosserie- en spuitwerk.

- Als je het 7de specialisatiejaar beëindigt, krijg je het 
 diploma secundair onderwijs waarmee je normaal kan 

verder studeren. Hoger onderwijs is niet aangewezen 
maar er bestaan heel wat andere mogelijkheden in het 
vervolgonderwijs.

Auto

P

7de specialisatiejaar

Wat na de derde graad?

Auto

tewerkstelling na 
het 6de jaar

Is er een logische vooropleiding voor deze 
studierichting?
- Auto is de logische vooropleiding.

Waarom kies je voor deze studierichting?
- Deze studierichting is vooral praktisch opgevat. 
 De klemtoon ligt op de afstelling van auto-onderde-

len, elektrische sturingen en op het snel en accuraat 
opsporen en oplossen van problemen.

- Door stages en studiebezoeken vergroot je je kennis 
en werkervaring. Je leert al doende de elektrische en 
elektronische onderdelen van voertuigen begrijpen 
zodat je ze correct kan (de)monteren, onderhouden 
en herstellen, allemaal volgens de regels van de con-
structeur.

Wat na deze studierichting?
- Met dit diploma op zak kun je een waaier aan rich-

tingen uit in de automobielbranche. Je kunt gaan 
werken als mecanicien in een garage of als specialist 
auto-elektronica in bedrijven voor hifi- of alarminstal-
laties of in diagnosecentra.

- Je kan op termijn zelfstandig garagist worden, dank-
zij de basiskennis bedrijfsbeheer die je opdoet.

- Wil je je nog verder specialiseren, dan bestaan er nog 
7de specialisatiejaren in het studiegebied auto.

Uren per week   7de jaar

Godsdienst  2
Ondernemend project  1
Engels  2
Lichamelijke opvoeding   2
Maatschappelijke vorming  2
Nederlands  2
Wiskunde  2

Realisaties auto-elektriciteit    
Auto-elektriciteit  2
Bedrijfsvoertuigen  2
Comfort en veiligheid  2
Motoren, management en diagnose  3
Praktijk autotechniek   8
Stages autotechniek   4

Totaal  34

Se-n-Se-opleiding

Wat na het 7de jaar?

Auto-elektriciteit

tewerkstelling

prof. bachelor

Auto-elektriciteit

P

Specialisatiejaar
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Uren per week  5de jaar 6de jaar

Godsdienst 2 2
Engels 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Maatschappelijke vorming 2 2
Nederlands 2 2
Ondernemend project  1

Realisaties centr. verw. en san. install.   
Energiekringen 4 3
Installatietechnieken 4 4
Tekenen 2 2
Gastechnieken  2
Praktijk centr. verw. en san. install.
Praktijk centr. verw. 7 6
Praktijk regeltechniek 3 3
Praktijk sanitair 6 5
Stage (twee weken in het 6de jaar)  

Totaal 36 36

Is er een logische vooropleiding voor deze studierichting?
- Basismechanica of Elektrische installaties zijn de logische 

vooropleiding.

Waarom kies je voor deze studierichting?
- Deze opleiding maakt van jou een bekwame installateur 

van sanitair en verwarming. Je hebt weinig algemene vak-
ken en richt je op de praktijk.

- Je leert technische tekeningen begrijpen en krijgt inzicht 
in de werking van verwarmingstoestellen, die voortdurend 
evolueren. Je leert verschillende materialen kennen (bv. 
leidingen in koper of kunststof) en hoe je ze moet plaat-
sen en onderhouden.

- Omdat veel verwarmingstoestellen elektrisch werken, 
moet je ook kennis opdoen over elektrotechniek, regel-
techniek en toegepaste elektronica.

- Je leert omgaan met de nieuwste technieken (warmte-
 pompen, zonneboilers, …) en een kostprijsberekening 
 maken.
- Via de stages maak je kennis met je toekomstige 
 werksituatie.

Wat na deze studierichting?
- Je kan gaan werken als monteur van centrale verwarming 

en sanitaire installaties of loodgieter.
- Je kan je verder specialiseren via een 7de jaar zoals  

Verwarmingsinstallaties (in onze scholengemeenschap) of 
Koeltechnische installaties.

- Als je het 7de specialisatiejaar beëindigt, krijg je het 
 diploma secundair onderwijs waarmee je normaal kan 

verder studeren. Hoger onderwijs is niet aangewezen 
maar er bestaan heel wat andere mogelijkheden in het 
vervolgonderwijs.

Centrale
verwarming
en sanitaire
installaties
P

7de specialisatiejaar

Wat na de derde graad?

CV en sanitaire
installaties

tewerkstelling na 
het 6de jaar

Is er een logische vooropleiding voor deze 
studierichting?
- Centrale verwarming en sanitaire installaties is de 

logische vooropleiding.

Waarom kies je voor deze studierichting?
- In deze opleiding kan je je verder vervolmaken in de 

verwarmingstechniek.
- De nadruk in dit specialisatiejaar ligt veeleer in de 

opbouw en het onderhoud van middelgrote en grote 
installaties, gasgestookte verwarmingsketels, ventila-
tiesystemen en installatie van duurzame energie-

 bronnen zoals warmtepompen, zonneboilers enz.
- Het is een praktijkgerichte opleiding. Via concrete 

projecten en stages verhoog je je kennis van mo-
derne verwarmingstechniek.

Wat na deze studierichting?
- Wie dit diploma behaalt, kan werk vinden als gekwa-

lificeerd verwarmingsinstallateur en onderhouds-
monteur in kleine bedrijven, of, met enkele jaren er-
varing, als ploegbaas van een team van installateurs 
in groter ondernemingen.

- Je kan op termijn zelfstandig installateur worden, 
dankzij de basiskennis bedrijfsbeheer die je opdoet.

- Je hebt de mogelijkheid om nog andere specialisa-
tiejaren of cursussen te volgen in dit studiegebied.

Uren per week   7de jaar

Godsdienst  2
Ondernemend project  1
Engels  2
Lichamelijke opvoeding  2
Mavo  2
Nederlands  2
Wiskunde  2

Verwarmingsinstallaties 
Verwarmingstechnieken  3
Regeltechnieken  3
Duurzame energie  2
Praktijk verwarmingstechnieken  3
Praktijk regeltechniek  4
Praktijk duurzame energie  6
Stage (vier weken)

Totaal  34

Se-n-Se-opleiding

Wat na het 7de jaar?

Verwarmings-
installaties

tewerkstelling

Verwarmingsinstalla-
ties

P Specialisatiejaar

prof. bachelor
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Uren per week  5de jaar 6de jaar

Godsdienst 2 2
Engels 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Maatschappelijke vorming 2 2
Nederlands 2 2
Ondernemend project  1

Realisaties Lassen-constructie    
Technologie  5 4
Tekenen 3 3
Praktijk CNC 2 2
Praktijk constructie 6 8
Praktijk lasopleiding 8 8
Praktijk plaatbewerking 2 
Stage (twee weken in het 6de jaar)  

Totaal 36 36

Is er een logische vooropleiding voor deze studierichting?
- Basismechanica is de logische vooropleiding.

Waarom kies je voor deze studierichting?
- Je wordt een bekwame lasser via deze praktijkgerichte 

opleiding. Je leert verschillende lastechnieken, construc-
tiemethodes, snijbranden, controlemetingen uitvoeren en 
plaatbewerkingsmachines bedienen.

- Je krijgt inzicht in technische tekeningen en schema’s 
en je leert moderne CNC-gestuurde machines bedienen, 
waarbij veiligheid steeds op de eerste plaats komt.

- Via de stage proef je van de werksituatie in een construc-
tiebedrijf.

Wat na deze studierichting?
- Je kan aan de slag als uitvoerder van laswerken in een 

constructiebedrijf, als plaatbewerker of als onderhouds-
werker.

- Je kan je ook verder specialiseren in vervolgopleidingen 
zoals Fotolassen en Pijpfitten-lassen-monteren (niet in 
onze scholengemeenschap).

- Als je het 7de specialisatiejaar beëindigt, krijg je het 
 diploma secundair onderwijs waarmee je normaal kan 

verder studeren. Hoger onderwijs is niet aangewezen 
maar er bestaan heel wat andere mogelijkheden in het 
vervolgonderwijs.

Lassen-
constructie

P

7de specialisatiejaar

Wat na de derde graad?

Lassen-constructie

tewerkstelling na 
het 6de jaar

Uren per week   7de jaar

Godsdienst  2
Ondernemend project  1
Engels  2
Lichamelijke opvoeding  2
Maatschappelijke vorming  2
Nederlands  2
Wiskunde  2

Realisaties Fotolassen    
Technologie fotolassen   6
Praktijk fotolassen  15
Stage (4 weken)  

Totaal  34

Is er een logische vooropleiding voor deze studierichting?
- Lassen-constructie is de logische vooropleiding.

Waarom kies je voor deze studierichting?
-  In fotolassen leer je de technologie om heel precieze  

laswerken uit te voeren, die een strenge controle  
doorstaan.

-  Je specialiseert je verder in een aantal lastechnieken en je 
kan daar lascertificaten voor behalen. Die laten je toe om 
gespecialiseerde laswerken uit te mogen voeren.

-  Je leert staal en aluminium lassen volgens opgevolgde 
criteria, je leert na te gaan wat die kwaliteitsnormen 
inhouden en hoe je ze moet uitvoeren. (= lasmethode- 
beschrijving)

-  Je werkt met professionele software voor de tekeningen.
-  Je ervaart de manier van werken in een lasbedrijf tijdens 

een stage van vier weken.

Wat na deze studierichting?
-  Je bent in staat om zelfstandig aan de hand van  

technische plannen hoogwaardige laswerken uit te  
voeren.

-  Met je diploma van Fotolassen op zak, vind je snel werk 
als gecertificeerd lasser in bouw en constructie, in de 
petrochemische sector … Met enkele jaren ervaring kan 
je ploegbaas van een team van lassers worden in grotere 
ondernemingen.

-  Je kan je verder specialiseren om bijkomende  
lascertificaten te behalen.

- Je kan op termijn als zelfstandig ondernemer aan de slag, 
dankzij de basiskennis bedrijfsbeheer die je opdoet.

-  Je behaalt met dit 7de specialisatiejaar het diploma  
secundair onderwijs, dat toegang geeft tot hoger onder-
wijs. Dit is echter niet vanzelfsprekend. Bespreek dit eerst 
met je leraren, ouders en het CLB.

Fotolassen

P Specialisatiejaar

Wat na het 7de jaar?

Fotolassen
tewerkstelling

prof. bachelor
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Uren per week  5de jaar 6de jaar

Godsdienst 2 2
Engels 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Maatschappelijke vorming 2 2
Nederlands 2 2
Ondernemend project   1

Realisaties werktuigmachines    
Lab kwaliteitszorg 2 2
Mechanica 1 
Technologie 3 3
Tekenen 3 3
Praktijk CNC-plaatbewerking  2
Praktijk Energiekringen 2 2
Praktijk werktuigmachines/CNC 11 11
Praktijk CNC 4 2
Stage (twee weken in het 6de jaar)  

Totaal 36 36

Is er een logische vooropleiding voor deze studierichting?
- Basismechanica is de logische vooropleiding.

Waarom kies je voor deze studierichting?
- In deze praktijkgerichte opleiding word je een vakspecia-

list die met handbediende en computergestuurde machi-
nes diverse materialen kan bewerken. 

- Je werkt met draaibanken, frees- en slijpmachines en je 
kunt mechanische constructieonderdelen monteren en 
afstellen.

- Ook de computer neemt een belangrijke plaats in, 
 wanneer je CNC-machines gaat aansturen, tekenprogram-

ma’s gebruikt of kostprijsberekeningen maakt.
- Dankzij de stage doe je nuttige ervaring op de werkvloer 

op.

Wat na deze studierichting?
- Je kan aan de slag als bediener van conventionele en 

CNC-gestuurde werktuigmachines: als draaier, frezer, 
monteur of als gespecialiseerd vakman in een onder-
houdsploeg.

- Je kan je verder specialiseren in vervolgopleidingen zoals 
Computergestuurde werktuigmachines (in onze scholen-
gemeenschap) of Matrijzenbouw.

- Als je het 7de specialisatiejaar beëindigt, krijg je het 
 diploma secundair onderwijs waarmee je normaal kan 

verder studeren. Hoger onderwijs is niet aangewezen 
maar er bestaan heel wat andere mogelijkheden in het 
vervolgonderwijs.

Werktuig-
machines

P 

7de specialisatiejaar

Wat na de derde graad?

Werktuigmachines

tewerkstelling na 
het 6de jaar

Is er een logische vooropleiding voor deze 
studierichting?
- Werktuigmachines is de logische vooropleiding.

Waarom kies je voor deze studierichting?
- Wie in deze richting start, heeft metaalbewerking al 

in de vingers. In dit specialisatiejaar leer je hoe CNC-
machines ingesteld en bediend worden; je komt ze in 
de metaalverwerkende industrie steeds meer tegen.

- Je specialiseert je verder in de verschillende CNC-
technieken. Hierbij leer je ook CAD-tekenen met 
professionele software, waarbij je deze tekeningen 
leert lezen en interpreteren.

- Je legt je verder toe op het opspannen van mate-
rialen, werkstukken en gereedschappen en op het 
maken van constructies met computergestuurde ma-
chines. Hierbij hou je telkens rekening met veiligheid, 
milieu en de kostprijs voor de klant.

Wat na deze studierichting?
- Na dit jaar ga je werken in de metaalsector als CNC-

operator, machinebediener, plaatbewerker, onder-
houdstechnicus of als afsteller van gereedschappen. 

- Je kan op termijn als zelfstandig ondernemer aan 
de slag, dankzij de basiskennis bedrijfsbeheer die je 
opdoet.

- Je kan kiezen voor een Se-n-Se-opleiding in hetzelfde  
studiegebied.

- Theoretisch hoort een opleiding aan de hogeschool 
ook tot de mogelijkheden, maar dit is niet vanzelf-
sprekend. Bespreek dit eerst met je leraren, ouders 
en het CLB.

Uren per week   7de jaar

Godsdienst  2
Ondernemend project  1
Engels  2
Lichamelijke opvoeding   2
Maatschappelijke vorming  2
Nederlands  2
Wiskunde  2

Realisaties comp. werktuigmachines
Lab kwaliteitszorg   2
Tekenen  2
Uitvoeringstechnieken technologie  3
Uitvoeringstechnieken werkvoorbereiding 2
Praktijk CAD/CAM  2
Praktijk CNC-plaatbewerking  4
Praktijk werktuigmachines/CNC  6
Stage (vier weken)

Totaal  34

Se-n-Se-opleiding

Wat na het 7de jaar?

Computergestuurde
werktuigmachines

tewerkstelling

Computergestuurde 
werktuigmachines

P Specialisatiejaar

prof. bachelor

Maakt deel uit van het laptopproject 
Zie ook: mosa-rt.be/campus/laptopproject
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Elektrische
installaties

P

Uren per week  5de jaar 6de jaar

Godsdienst 2 2
Engels 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Maatschappelijke vorming 2 2
Nederlands 2 2
Ondernemend project  1

Realisaties elektr. installaties    
Elektriciteit en lab 3 3
Uitvoeringmethode tekenen 3 3
Uitvoeringmethoden 4 3
Praktijk elektriciteit 16 16
Stage (twee weken in het 6de jaar)  

Totaal 36 36

Is er een logische vooropleiding voor deze studierichting?
- Elektrische installaties is de logische vooropleiding.
- Je kan ook vanuit een andere vooropleiding instromen, 

zoals Elektrotechnieken, maar dan moet je situatie indivi-
dueel bekeken worden. 

Waarom kies je voor deze studierichting?
- In deze praktijkgerichte opleiding leer je elektrische 
 installaties plaatsen in woningen en grote gebouwen en 

bestaande installaties onderhouden en renoveren.
- Je zelfstandigheid bij grote opdrachten groeit (speciale 

lichtinstallaties, domotica). Je leert gebruik maken van 
meettoestellen, je kan fouten opsporen in huishoudappa-
ratuur en kleine herstellingen uitvoeren.

- Je geraakt vertrouwd met elektronische sturingen, regel-
kringen en meettechnieken uit de industrie.

- Je vertaalt elektrische schema’s in PLC-programma’s en 
voert kostprijsberekeningen uit voor je klanten.

Wat na deze studierichting?
- Na deze studierichting ga je werken als elektricien, bor-

denbouwer, bedradingsmonteur of technicus voor onder-
houds- en herstellingswerken.

- Wil je je verder bekwamen, dan kan je na dit jaar starten 
in een 7de specialisatiejaar zoals Industriële elektriciteit. 

- Als je het 7de specialisatiejaar beëindigt, krijg je het 
 diploma secundair onderwijs waarmee je normaal kan 

verder studeren. Hoger onderwijs is niet aangewezen 
maar er bestaan heel wat andere mogelijkheden in het 
vervolgonderwijs.

7de specialisatiejaar

Wat na de derde graad?

Elektrische
installaties

tewerkstelling na 
het 6de jaar

Is er een logische vooropleiding voor deze 
studierichting?
- Elektrische installaties is de logische vooropleiding.
- Instromen vanuit Elektrische installatietechnieken kan 

ook, als je op zoek bent naar meer praktijkervaring.

Waarom kies je voor deze studierichting?
- In deze opleiding kan je je verder vervolmaken in de 

industriële elektriciteit en elektronica. Je krijgt inzicht 
in industriële automatiseringssystemen zodat je ze 
kan herstellen.

- Je specialiseert je in onderhoud, montage en herstel-
ling van industriële installaties en geautomatiseerde 
processen (mechanica, informatica, pneumatica, 
hydraulica), de energiedistributie en aandrijftechniek.

- Het is een praktijkgerichte opleiding. Via concrete 
 projecten en stages verhoog je je kennis van elektro-

nische sturings- en automatisatietechnieken.

Wat na deze studierichting?
- Wie dit diploma behaalt, kan werk vinden als indus-

trieel elektrotechnisch installateur, installatie- en 
onderhoudstechnicus in kleine bedrijven of, met en-
kele jaren ervaring, als ploegbaas van een team van 
elektriciens in grote ondernemingen. Je kan ook werk 
vinden als magazijnier in een elektro-groothandel.

- Je kan op termijn als zelfstandig installateur aan de 
slag, dankzij de basiskennis bedrijfsbeheer die je 
opdoet.

-  Theoretisch hoort een opleiding aan de hogeschool 
ook tot de mogelijkheden, maar dit is niet vanzelf-
sprekend. Bespreek dit eerst met je leraren, ouders 
en het CLB.

Uren per week   7de jaar

Godsdienst  2
Ondernemend project  1
Engels  2
Lichamelijke opvoeding  2
Mavo  2
Nederlands  2
Wiskunde  2

Industriële elektrische processen 
Automatisering  3
Elektrische machines  2
Lab automatisering  4
Engineering  2
Realisaties   10
Stage (vier weken) 
 
Totaal  34

Se-n-Se-opleiding

Wat na de derde graad?

Industriële 
elektriciteit

tewerkstelling

Industriële 
elektriciteit

P Specialisatiejaar

prof. bachelor

Maakt deel uit van het laptopproject 
Zie ook: mosa-rt.be/campus/laptopproject
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Uren per week  5de jaar 6de jaar

Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 2 2
Engels 2 2
Maatschappelijke vorming 2 2
Ondernemend project  1

Realisaties houtbewerking
Uitvoeringstechnieken 6 8
Gereedschappen / machines 1 1
Stijlleer 1 
Toegepaste wetenschappen 2 
Praktijk hout  15 15
Praktijk toegepaste informatica 1 1
Stage (twee weken in het 6de jaar)
  
Totaal 36 36

Is er een logische vooropleiding voor deze studierichting?
- Hout is de logische vooropleiding.
- Je kan ook vanuit een andere vooropleiding instromen, 

maar dan moet je situatie individueel bekeken worden. 

Waarom kies je voor deze studierichting?
- De opleiding is gericht op de houtverwerkende industrie: 

je doet praktijkervaring op voor zowel de meubelmakerij 
als de sector voor binnen- en buitenschrijnwerk.

- Je bestudeert en realiseert meubelen, trappen, ramen en 
interieur-elementen; je bedient en onderhoudt de machi-
nes voor houtbewerking.

- Je krijgt alle fasen van een opdracht onder de knie: 
 planning, tekenen en CAD-ontwerpen,  prijs berekenen, 

het product maken en afwerken.
- Je wordt steeds handiger met alle machines en via je 

stage proef je van de werkvloer.

Wat na deze studierichting?
- Na deze studierichting ga je werken als meubelmaker, 

schrijnwerker of in de woningbouw (als interieurbouwer 
of dakwerker). Je kan ook terecht als veelzijdige produc-
tiearbeider in een houtverwerkend bedrijf. 

- Als je wil verder studeren, kan je na dit jaar starten in een 
7de specialisatiejaar zoals Bijzondere schrijnwerkcon-
structies of Stijl- en designmeubelen. 

- Als je het 7de specialisatiejaar beëindigt, krijg je het 
 diploma secundair onderwijs waarmee je normaal kan 

verder studeren. Hoger onderwijs is niet aangewezen 
maar er bestaan heel wat andere mogelijkheden in het 

 vervolgonderwijs.

Hout-
bewerking

P

7de specialisatiejaar
Bijzondere schrijn-
werkconstructies

Wat na de derde graad?

Houtbewerking

7de specialisatiejaar
Stijl- en design-
meubelen

tewerkstelling na het 
6de jaar

Is er een logische vooropleiding voor deze 
studierichting?
- Houtbewerking is de logische vooropleiding.

Waarom kies je voor deze studierichting?
- Het zwaartepunt van dit specialisatiejaar ligt op de 

praktijk. Door schrijnwerkconstructies te maken en 
te plaatsen leer je verder de kneepjes van het vak, 
vooral op het gebied van verbinden en aansluitingen, 
de combinatie met andere bouwmaterialen, de plaat-
sing,…

- Je zult intensief werken aan bijzondere schrijnwerk-
constructies zoals koepels en dakkapellen, trappen, 
veranda’s en  
pergola’s,… Je leert omgaan met trappensoftware, 
CAD-CAM-pakketten en CNC-machines.

- De wetgeving en reglementen i.v.m. de houtsector, 
milieuaspecten, veiligheidsmaatregelen en kostprijs-

 berekening komen ook aan bod.

Wat na deze studierichting?
- Na dit jaar kan je werken als schrijnwerker voor bin-

nen- en buitenschrijnwerk. Dankzij de basiskennis 
bedrijfsbeheer kan je ook als zelfstandig ondernemer 
een eigen zaak beginnen. 

- Als je goede resultaten haalt, kan je aansluitend 
kiezen voor een Se-n-Se-opleiding in hetzelfde stu-
diegebied, bijv. Hout constructie- en planningstech-
nieken. Ook op het niveau van het graduaat zijn er 
aansluitende opleidingen.

- Theoretisch hoort een opleiding aan de hogeschool 
ook tot de mogelijkheden, maar dit is niet vanzelf-
sprekend. Bespreek dit eerst met je leraren, ouders 
en het CLB.

Uren per week   7de jaar

Godsdienst  2
Ondernemend project  1
Engels  2
Lichamelijke opvoeding   2
Maatschappelijke vorming  2
Nederlands  2
Wiskunde  2

Bijzondere schrijnwerkconstructies
Tekenen  3

Uitvoeringstechnieken
Houtskeletbouw   2
Schrijnwerk  2

Realisaties
Praktijk  11
Praktijk CNC  3
Stage (drie weken)

Totaal  34
 

Se-n-Se-opleiding

Wat na het 7de jaar?

Bijzondere schrijn-
werkconstructies tewerkstelling

Bijzondere 
schrijnwerkconstruc-
ties

P Specialisatiejaar

graduaatopleiding

Maakt deel uit van het laptopproject 
Zie ook: mosa-rt.be/campus/laptopproject
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Is er een logische vooropleiding voor deze 
studierichting?
- Houtbewerking is de logische vooropleiding.
- Je kan ook instromen vanuit Houtbewerking-snijwerk.

Waarom kies je voor deze studierichting?
- Je bestudeert designmeubelen en hun uitvoering 

doorheen de tijd. Ook een interieurstudie van bijv. 
een badkamer, keuken of woonkamer komt aan bod. 

 Je leert hoe je deze interieurelementen vandaag de 
 dag zelfstandig kan produceren.
- Je oefent je zowel in het voorontwerp (opmeten, 
 schetsen, kleurgebruik, werkmethode…) als in het 
 realiseren van meubels. Je werkt daarbij met een 
 modern machinepark en aangepaste software. 
- CAD-CAM-technieken, optimalisatiesoftware en af-

werkingstechnieken zijn een belangrijk onderdeel van 
je opleiding. Ook design- en stijlkenmerken komen 
aan bod.

Wat na deze studierichting?
- Je kan aan het werk als uitvoerder van interieurs op 

maat, veelzijdige meubelmaker, uitvoerder van proto-
types in meubelateliers of als technisch medewerker 
in een interieurontwerpbureau. Dankzij de basisken-
nis bedrijfsbeheer kan je ook als zelfstandig onderne-
mer een eigen zaak beginnen. 

- Als je goede resultaten haalt, kan je aansluitend 
kiezen voor een Se-n-Se-opleiding in hetzelfde stu-
diegebied, bijv. Hout constructie- en planningstech-
nieken. Ook op het niveau van het graduaat zijn er 
aansluitende opleidingen.

- Theoretisch hoort een opleiding aan de hogeschool 
ook tot de mogelijkheden, maar dit is niet vanzelf-
sprekend. Bespreek dit eerst met je leraren, ouders 
en het CLB.

Uren per week   7de jaar

Godsdienst  2
Ondernemend project  1
Engels  2
Lichamelijke opvoeding   2
Maatschappelijke vorming  2
Nederlands  2
Wiskunde  2

Stijl- en designmeubelen
Stijlleer  1
Technisch tekenen   3
Uitvoeringstechnieken   3

Realisaties  
Praktijk  12
Praktijk CNC  2
Stage (drie weken)

Totaal  34
 

Se-n-Se-opleiding

Wat na het 7de jaar?

Bijzondere schrijn-
werkconstructies tewerkstelling

Stijl- en 
designmeubelen

P Specialisatiejaar

graduaatopleiding

Maakt deel uit van het laptopproject 
Zie ook: mosa-rt.be/campus/laptopproject

Economie &
maatschappij

E&M

Taal &
cultuur

T&C

Welzijn &
maatschappij

W&M

Weten- 
schappen 
& techniek

W&T
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Kapper - stylist duaal

Duaal
leren

 

Lassen-constructie duaal 

Ruwbouw duaal

Waarom kies je voor deze studierichting?
In deze opleiding leer je hoeknaad-, plaat- en pijpverbindingen lassen. 
Hiervoor gebruik je het halfautomaat- en TIG-lasproces in alle posities 
om zo een lasverbinding in constructiestaal, aluminium en roestvast 
staal te lassen die voldoet aan de geldende internationale normen, 
de lasmethodebeschrijving, het lasplan en constructietekeningen. Je 
kan in deze opleiding je beroepskwalificatie van constructielasser en 
pijplasser behalen.

Wat is duaal leren?
Duaal leren is een traject in het secundair onderwijs 
waarin algemene vorming, beroepsgerichte vorming en 
werkervaring één geheel vormen. Je verwerft de vaar-
digheden die nodig zijn om een kwalificatie te behalen 
zowel op de werkvloer als op school. Concreet volg je 
deze opleiding 2 dagen op school en 3 dagen leer je op 
de werkvloer. De opleiding focust zich op leerlingen die 
arbeidsbereid én arbeidsrijp zijn. Leren door te doen 
staat hierbij centraal. Ook ontwikkel je vaardigheden 
die later goed van pas komen: gepast communiceren op 
de werkvloer, feedback vragen, met deadlines werken, 
werkervaring op doen, … Kortom, wanneer je afstudeert 
ben je helemaal klaar voor de arbeidsmarkt.

Waarom kies je voor deze studierichting?
In deze opleiding leer je werken met oog voor veiligheid, milieu, kwa-
liteit en welzijn. Je organiseert je werkplek veilig en ordelijk en je leert 
in teamverband werken. Je leert werken op hoogte en je gebruikt de 
juiste machines en gereedschappen. Je voert grondwerken en funde-
ringen uit. Je staat in voor de metselwerken en renovatiewerken.

Waarom kies je voor deze studierichting?
In deze opleiding leer je actuele trends en nieuwe technieken te 
herkennen en deze om te zetten naar de praktijk . Hierbij houd je 
rekening met de wensen en de persoonlijkheid van de klant en met 
het esthetisch, hygiënisch en organisatieoogpunt. Ook kan je rendabel 
functioneren binnen een kapsalon. Je kan deze opleiding enkel volgen 
wanneer je een vooropleiding hebt gehad binnen hetzelfde studie- 
gebied. 

3DE GRAAD

3DE GRAAD

SPECIALISATIEJAAR

Inlichtingen Duaal Leren
Weertersteenweg 135a  3680 Maaseik
Tel. 089 56 81 86 (secretariaat), 
Tel. 089 81 15 41 (tewerkstelling)
duaal@mosa-rt.be

Profiel van de opleiding 
-  Via een individueel leertraject word je opgeleid tot een 
 geschoolde arbeid(st)er.
-  Je loopt twee dagen school. Daarnaast ga je samen met  
 je ouders de verbintenis aan om het voorgestelde
 traject te volgen: een naadloos flexibel traject,
 aanloopfase of arbeidsdeelname.

Voor wie is deze opleiding geschikt?
-  Je kan beginnen in het Centrum Leren en Werken vanaf 
 16 jaar.
-  Als je de eerste twee leerjaren van het voltijds secundair  
 onderwijs beëindigd hebt, kan je vanaf 15 jaar in het 
 Centrum Leren en Werken stappen.

Opleidingen
-  2 dagen les met in totaal 15 uur, waarvan 7 uur algemene  
 vorming en 8 uur beroepsgerichte vorming.
-  Extra Troeven
 Kleine klasgroepen, persoonlijke, individuele begeleiding,  
 contacten met de werkgevers, opleiding op maat,  
 opvolging op de werkvloer, hulp bij je administratie,  
 beroepsbekwaamheid op school en op de werkplek.

Wat kun je behalen?
-  Certificaat (beroepsgerichte vorming)
- Diploma secundair onderwijs
-  Studiegetuigschrift tweede leerjaar derde graad  
 secundair onderwijs 
-  Getuigschrift tweede graad secundair onderwijs

Inlichtingen 
Centrum Leren en Werken
Weertersteenweg 135a  3680 Maaseik
Tel. 089 56 81 86 (secretariaat), 089 81 15 41 (tewerkstelling)
clw@mosa-rt.be

•   Keukenmedewerker
•   Hulpkok
•   Machinaal houtbewerker
•   Meubelmaker
•   Werkplaatsbinnen- 
 schrijnwerker hout
•   Productiemedewerker   
 metaal
•   Hoeknaadlasser
•   Lasser MIG/MAG
•   Lasser TIG
•   Lasser beklede elektrode
•   Pijplasser
•   Plaatlasser
•   Bekister
•   Metselaar
•   Voeger
•   Werfbediener
• Winkelbediende
• Aanvuller
• Kassier
• Verkoper

Opleidingen

Centrum
Leren en
Werken

CLW
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Wij bieden je:• een moderne individuele kamer in ons studentenhuis in Kinrooi

• de mogelijkheid om op zondagavond te overnachten

• samen leven en leren in een fijne groep jonge mensen

• 3 maaltijden per dag in ons restaurant
• de ruimte en de verantwoordelijkheid voor de indeling van je  

 studiewerk en vrije tijd • de mogelijkheid om avondonderwijs te volgenKortom: je kan van je 7de jaar een echt studentenjaar maken!

Ben je 18 jaar en denk je aan een vervolg- 
opleiding op campus Mosa-RT in een Se-n-Se 

of 7de specialisatiejaar?Dan is student@ViMK zeker iets voor jou!

student@ViMK

student@ViMK
SchoolHouse Maaseik-Kinrooi 
Weertersteenweg 135a  
3680 Maaseik

Tel. + 32 89 56 30 59 
GSM + 32 475 35 42 04 
vimk@mosa-rt.be 
www.mosa-rt.be/vimk
VIMK

SchoolHouse

Zij nemen deel aan wetenschappelijke en technologi-
sche wedstrijden en organiseren samen met een pro-
fessor de Steam Academy. Wat is die Steam Academy 
dan? Workshops voor jongeren van 8 tot 14 jaar die 

meer willen weten over wetenschappen en techniek. De 
speelse workshops kunnen gaan van een escaperoom 
tot het bouwen van een game controller. Voor elk wat 
wils. De meeste activiteiten vinden plaats in The Box.

Met het innovatiecentrum wil Mosa-RT leerlingen, bedrij-
ven en privépersonen kennis laten maken met nieuwe 
leervormen, innovatie, ondernemerschap en nieuwe 

technologieën. The Box is gebouwd in vooruitstrevende 
houtskelebouw waarin energie-efficiënte systemen en in-
novatieve gebouwbeheersystemen niet ontbreken.

Mosa-RT zet haar traditie van vooruitstrevende onderwijs voort met “The Box”, een nieuw gebouw op de campus 
waarin innovatie, nieuwe leer- en werkvormen en technologische vernieuwing centraal staan. 

The Box: een intelligent schoolgebouw ver- 
rijkt de lessen en koppelt theorie aan praktijk

Steamclub & Steam Academy
Onze Steamclub is er voor enthousiaste leerlingen van 14 tot 18 jaar die een passie hebben voor wetenschap en 
techniek.

www.mosa-rt.be/the-box
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2de graad 3de graad

Latĳ n  AT

Grieks-wetenschappen  AT

Latĳ n-moderne talen  AT   Latĳ n-wetenschappen  AT

Moderne talen-wiskunde AT  

Economie  AT

Handel  TT

Handel-talen  TT

Kantoor  P

Verkoop  P

Economie-moderne talen       AT

Handel  TT

Secretariaat-talen  TT

Kantoor P

Verkoop  P

Business support P

Retailmanagement en         P
visual merchandising 

Keukenmedewerker
Hulpkok
Machinaal houtbewerker
Meubelmaker
Werkplaatsbinnenschrĳ nwerker hout-
Productiemedewerker metaal
Hoeknaadlasser
Lasser MIG/MAG

Lasser TIG
Lasser beklede elektrode
Pĳ plasser
Plaatlasser
Bekister
Metselaar
Voeger
Werfbediener

Winkelbediende
Aanvuller
Kassier
Verkoper

Lassen-constructie duaal 3de graad
Ruwbouw duaal 3de graad
Kapper-stylist duaal specialisatiejaar

Economie-wiskunde  AT

AT: abstract-theoretisch     TT: toegepast-theoretisch    TP: theoretisch-praktisch     P: praktisch

Specialisatiejaar

Se-n-Se-opleiding
1ste graad

Talentenpakket 1 | Latijn en cultuur

Talentenpakket 2 | Maatschappij 
    en welzijn

Talentenpakket 3 | STEM

Talentenpakket 4 | Sport

Talentenpakket 5 | Creatief met taal

Talentenpakket 1 | Maatschappij 
   en welzijn

Talentenpakket 2 | STEM

Basisoptie 1   | Latijn

Basisoptie 2  | Moderne talen en
  wetenschappen

Basisoptie 3     | Sport en 
  wetenschappen

Basisoptie 4 | Maatschappij en
  welzijn

Basisoptie 5  | STEM

Basisoptie 1  | STEM

Basisoptie 2  | Maatschappij en
  welzijn
 | Economie en
  organisatie

Eerste leerjaar

Tweede leerjaar

Eerstegraadsschool 

Vestiging Maaseik 
Vestiging Neeroeteren
Vestiging Kinrooi

Taal &
 cultuur

C
entrum

 
Leren en 
W

erken

D
uaal

leren

1ste-2de-3de graad • specialisatiejaar en Se-n-Se-opleiding

T&C

Bouwwetenschappen TT

Elektromechanica  TT

Elektrotechnieken  TP

Houttechnieken  TP

Mechanische technieken TP

Basismechanica  P

Elektrische installaties  P

Hout  P

Bouw- en houtwetenschappen   TT

Elektromechanica    TT

Elektrische installatietechnieken  TP Industriële ICT TP

Houttechnieken  TP

Mechanische vormgevingstechnieken               TP

Auto  P

Centrale verwarming en sanitaire installaties  P

Lassen-constructie  P

Werktuigmachines  P

Elektrische installaties  P

Houtbewerking  P

Houtbewerking-snĳ werk  P

Hout constructie - en           TP
planningstechnieken Se-n-Se

Mechanica constructie- en   TP 
planningstechnieken Se-n-Se

Auto-elektriciteit                  P

Verwarmingsinstallaties     P

Fotolassen P

Computergestuurde P
Werktuigmachines               

Industriële elektriciteit          P

Bĳ zondere                           P
schrĳ nwerkconstructies       

Stĳ l- en designmeubelen     P

W
etenschappen &

 techniek

W&T

Humane wetenschappen  AT

Sociale en technische  TT
wetenschappen

Bio-esthetiek  TP

Lichamelĳ ke opvoeding  TP
en sport

Haarzorg  P

Verzorging-voeding  P

Haarstylist      P

Thuis- en bejaardenzorg/     P
zorgkundige
Kinderzorg                           P

Gezondheids- en             TT
welzĳ nswetenschappen
  

Humane wetenschappen   AT

Sociale en technische  TT
wetenschappen

Schoonheidsverzorging  TP

Lichamelĳ ke opvoeding  TP
en sport

Haarzorg                           P

Verzorging  P

W
elzijn &

 m
aatschappij

W&M

E&MEconom
ie &

 
m

aatschappij

Deze opleidingen 
lopen over de tweede 
en derde graad.

CLW

Industriële wetenschappen  AT

Techniek-wetenschappen AT

Wetenschappen  AT

Industriële wetenschappen  AT

Techniek-wetenschappen  AT

Wetenschappen-wiskunde  AT

Studieaanbod

lerenNIEUW!

Campus Mosa-RT 

Weertersteenweg 135A  
3680 Maaseik
Tel. 089 56 30 59
Fax 089 56 84 81
info@mosa-rt.be
www.mosa-rt.be

Deze brochure is gemaakt in 
maart 2020. 
Het is mogelijk dat daarna  
informatie is gewijzigd. Aan de 
tekst van deze brochure kunnen 
geen rechten ontleend worden.

Dienst Communicatie

wm@mosa-rt.be

tc@mosa-rt.be

em@mosa-rt.be

wt@mosa-rt.be

clw@mosa-rt.be

Economie &
maatschappij

Taal &
cultuur

Welzijn &
maatschappij

Weten- 
schappen
& techniek

E&M

T&C

W&M

W&T

Centrum
Leren en
Werken

CLW

Ruimte voor talent: grensverleggend!

Duaal
leren

 


