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2de graad Mechatronica (Technologische Wetenschappen)
Mechatronica is een theoretische richting waarin wiskunde, mechanica en elektriciteit ruim aan
bod komen. Je krijgt hier een brede algemene vorming met een stevig pakket wiskunde en een
theoretische studie van de industriële technologie. Binnen het specifiek gedeelte krijg je wiskunde, fysica
en de technologische toepassingen ervan binnen de domeinen mechanica, elektriciteit en elektronica.
Daarnaast besteed je aandacht aan de STEM-vaardigheden door laboprojecten.
Deze studierichting is uitermate geschikt is voor leerlingen met een goede intelligentie en
abstractievermogen en die in het bijzonder geïnteresseerd zijn in wiskunde, wetenschappen en
technologie (STEM) met als doel om na de 3de graad verder te studeren in Engineering.
Bovendien kan je deze richting ook combineren met je favoriete sport of sportspecialisatie.
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SPECIFIEK GEDEELTE

KEUZE
Sportspecialisatie*
Lichamelijke opvoeding
TOTAAL

*Als sportspecialisatie kan je kiezen uit basketbal, dans, gymnastiek,
paardrijden, voetbal, wielrennen en algemene sport.
Vooropleiding: 2A Engineering is een meerwaarde maar geen voorwaarde. Je kan instromen vanuit
elke 2A-opleiding maar je wiskundige basis moet voldoende sterk zijn.
Nadien: De aangewezen vervolgopleiding is de 3de graad Mechatronica (Elektromechanica).

3de graad Mechatronica (Elektromechanica)
Mechatronica is een theoretisch-technische studierichting. Je leert meervoudige problemen
(elektrisch, elektronisch en mechanisch) oplossen. Een aantal technische vaardigheden worden
ontwikkeld.
Elektromechanici staan in voor toezicht, onderhoud en herstelling van industriële installaties en
productiesystemen. Wiskunde is in deze studierichting een belangrijk vak. Ook een elementaire
kennis van enkele fysische begrippen is nodig. Je leert verschillende materialen, toestellen en
technieken kennen. Je leert constructies en installaties ontwerpen, de processen voorbereiden en
begeleiden met professionele software.
Door het praktisch uitvoeren leer je het oorspronkelijke concept op zijn waarde beoordelen. Je
ontdekt de wereld van verlichting, motoren en generatoren, automatisering, PLC-sturingen, ... Je leert
hoe machines met de computer bediend en ontworpen (CNC, CAD-CAM) worden.
In de derde graad gaat men dieper in op de theorie, die nog meer van een wiskundige kant bekeken en
berekend wordt. In de derde graad wordt de industriële wereld verkend.

BASIS

Lesuren

Levensbeschouwelijke vakken

2

Nederlands

3

Wiskunde

4

Lichamelijke opvoeding

2

Aardrijkskunde/Natuurwetenschappen

1

Geschiedenis

1

Frans

2

Engels

2

SPECIFIEK GEDEELTE
TV / PV Elektromechanica

17

TOTAAL

34*

*Vanaf het zesde leerjaar heb je blokstage van 2 weken, net vóór de paasvakantie.

Vooropleiding: De logische vooropleiding is de tweede graad Mechatronica (Technologische Wetenschappen) maar men kan instromen vanuit elke doorstroom finaliteit of Industriële Wetenschappen.
Een sterke wiskundige basis is vereist.
Nadien: Deze opleiding bereidt je voor op een graduaatsopleiding, professionele bacheloropleiding of
academische bacheloropleiding zoals ingenieursstudies. Je wordt ook toegelaten tot alle Se-n-Se-opleidingen van hetzelfde studiegebied waarin je het diploma secundair onderwijs hebt behaald. Je kan
natuurlijk ook onmiddellijk aan de slag gaan op de arbeidsmarkt.

3de graad Internet of Things (Industriële ICT)
In de opleiding Internet of Things (IoT) stel je zelf je eigen pc samen. In het vak computertechnieken
komen zowel de hardware als de software van verschillende computersystemen aan bod. Daarna
leer je in het vak netwerken hoe je verschillende computersystemen onderling met elkaar kan laten
communiceren.
Programmeren vormt eveneens een groot stuk van deze opleiding. Enerzijds leer je microprocessors
programmeren, die allerlei sensoren uitlezen of verschillende actuatoren aansturen. Anderzijds leer je
om die microprocessors op hun beurt draadloos aan te sturen via een zelf ontworpen app, dit zowel
via Bluetooth als Wifi.
Om dergelijke projecten te realiseren is er vanzelfsprekend een bepaalde kennis nodig van elektriciteit
en elektronica. Deze twee vakken komen dan ook ruimschoots aan bod. Het fijn technisch werk
vraagt hierbij zin voor detail, nauwkeurigheid, orde en structuur.
Tenslotte leer je in het vak webdesign hoe je je project kan voorstellen aan de hand van een eigen
ontworpen website.
Door de sterke wiskundige basis die in deze opleiding wordt gelegd, kun je perfect verdere studies
aanvatten in een graduaats- of bacheloropleiding (IoT, Informatica, Elektronica/ICT).

BASIS

Lesuren

Levensbeschouwelijke vakken

2

Nederlands

3

Wiskunde

4

Lichamelijke opvoeding

2

Aardrijkskunde/Natuurwetenschappen

1

Geschiedenis

1

Frans

2

Engels

2

SPECIFIEK GEDEELTE
TV / PV Internet of Things

15

TOTAAL

32*

*blokstage van 2 weken, net vóór de paasvakantie.
Vooropleiding: De logische vooropleiding is de tweede graad Mechatronica (Elektromechanica) of
Elektrotechnieken. Je kan ook instromen vanuit de doorstroom- en dubbele finaliteit waarbij je eerst
een instroomcursus krijgt om de nodige basis bij te werken.
Nadien: Deze opleiding bereidt je enerzijds voor om te starten in een graduaatsopleiding, professionele bacheloropleiding of academische bacheloropleiding zoals Internet of things, toegepaste informatica, elektronica/ICT. Je kan ook doorstromen naar alle Se-n-Se-opleidingen van hetzelfde studiegebied.
Anderzijds word je voorbereid om op de arbeidsmarkt te starten als datacommunicatie- en netwerktechnieker.

2de graad Elektrotechnieken
Hou je van de combinatie doen en denken? Heb je een brede interesse voor elektriciteit en techniek?
Dan hoor je thuis in deze opleiding. In Elektrotechnieken maak je kennis met zowel de theoretische
elektriciteit als de praktische kant.
Je leert vooral over elektriciteit in woningen. Je leert lichtbronnen installeren, schakelborden
plaatsen, elektrische leidingen leggen, defecten opsporen en herstellen. Je sluit elektrische componenten
aan in de verschillende borden en stelt de eigen elektrische installatie in bedrijf. Daarnaast kom je ook
voor het eerst in aanraking met pneumatica en programmeerbare modules.
In de labolessen wordt de theoretische kennis getoetst aan een praktische opstelling en worden er
besluiten getrokken vanuit de gemeten resultaten.

BASIS dubbele finaliteit
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1

1
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2

2
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1

2
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2

2
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2

2
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1
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TV / PV Elektriciteit
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1
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SPECIFIEK GEDEELTE

Vooropleiding: De opleiding 2A Engineering is een pluspunt echter niet noodzakelijk. Alle leerstof uit
de eerste graad wordt kort herhaald. Een specifieke vooropleiding hoeft niet.
Nadien: Elektrotechnieken (Elektrische Installatietechnieken) en Internet of Things sluiten in de 3de
graad naadloos aan.

3de graad Elektrotechnieken (Elektrische Installatietechnieken)
Elektrotechnieken is sterk praktijkgericht en moet enerzijds gezien worden als een voorbereiding
op technisch uitvoerende beroepen in de elektriciteitssector. Anderzijds word je door de
algemene vorming en in het specifiek gedeelte ook voorbereid op het verder studeren. Je moet een
werkopdracht kunnen analyseren, schema’s kunnen lezen en metingen kunnen uitvoeren. Hierbij zijn de
elektrische voorschriften en reglementeringen belangrijk.
Deze studierichting wil binnen het brede domein van de toegepaste elektriciteit een theoretischtechnische vorming aanbieden die ook veel aandacht heeft voor de uitvoeringsgerichte vaardigheden.
Het realiseren, renoveren of herstellen van industriële elektrische installaties maar ook de complexe
aspecten van een residentiële installatie komen aan bod. Je wordt opgeleid tot technicus industriële
elektriciteit.
Finaal leer je ook de basistechnieken van domotica, motoren, PLC-technieken, automatisering, meet- en
regeltechniek.
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Lesuren

Levensbeschouwelijke vakken

2

Nederlands

3

Wiskunde

2

Lichamelijke opvoeding

2

Aardrijkskunde/Natuurwetenschappen

1

Geschiedenis

1

Frans

2

Engels

2

SPECIFIEK GEDEELTE
TV / PV Elektriciteit

18

TV Elektronica

1

TOTAAL

34*

*In het zesde leerjaar heb je blokstage van 2 weken.
Vooropleiding: De logische vooropleiding is de tweede graad Elektrotechnieken uit de dubbele finaliteit. Je kan ook instromen vanuit een andere richting uit de doorstroom -of dubbele finaliteit waarbij je
eerst een ‘elektriciteitsbad’ krijgt via een instroomcursus om de nodige basis bij te werken.
Nadien: Deze opleiding bereidt je enerzijds voor om te starten in een graduaatsopleiding, professionele
bacheloropleiding of academische bacheloropleiding. Je kan ook doorstromen tot alle Se-n-Se-opleidingen van hetzelfde studiegebied. Anderzijds word je voorbereid om op de arbeidsmarkt te starten als
elektrotechnicus of technicus industriële elektriciteit.

2de graad Bouw
Werk je graag met je handen? Wil je graag (mee)werken aan grote constructies? Motiveert het je om in
een sector te werken met een grote jobgarantie? Dan is de opleiding bouw vast je ding!
Bouw is een heel praktische studierichting met de focus op basisvaardigheden. De praktijk en de
technische vakken worden projectmatig aangeleerd. Tijdens deze projecten leer je tekenen, plannen,
bestekrekenen, metselen, bekisten, ijzerbinden, vloeren en pleisteren.
In het eerste jaar ligt de nadruk op handvaardigheden. We bieden de basisvaardigheden van elk
onderdeel via kleine oefeningen aan. Je leert vooral praktische vaardigheden en attitudes.
In het tweede jaar ligt de klemtoon op gecombineerde oefeningen. Je leert spouwmuren metselen,
raam- en deuropeningen maken, kolombekisten, vloeren, … Alle tekeningen worden nu met de computer
gemaakt.
In het schoolatelier leer je de verschillende bouwmaterialen kennen en gebruiken. Je leert kleine
gevelfragmenten voorbereiden en plaatsen onder begeleiding. Je leert kritisch kijken naar je
zelfgeplaatst werk en wordt bijgestuurd waar nodig. Veel aandacht gaat er ook naar het naleven van
veiligheidsvoorschriften.

BASIS arbeidsmarkt

3de jaar

4de jaar

Levensbeschouwelijke vakken

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Project algemene vakken

6

6

Engels

2

2

SPECIFIEK GEDEELTE
TV / PV Bouw

20

20

TOTAAL

32

32

Vooropleiding: Alle leerstof uit de eerste graad wordt herhaald; een specifieke vooropleiding hoeft
niet. Het is een pluspunt als je in de eerste graad B de keuze voor de basisoptie Bouw/hout hebt gemaakt.
Nadien: Bouw (Ruwbouw) derde graad sluit naadloos aan bij deze opleiding.

3de graad Bouw (Ruwbouw)
Deze opleiding is gericht op de praktijk van de bouwsector in het algemeen. Zowel op het vlak van
metselen, bekisten en ijzerbinden verwerf je kennis en praktijkervaring. De praktijk en de technische
vakken worden projectmatig aangeleerd. Hierin leer je tekenen, plannen, bestek rekenen, bekisten, …
Je bestudeert verschillende bouwknopen en leert al doende de mogelijkheden van verschillende
materialen kennen. Alle fasen van de ‘opdracht tot realisatie’ leer je uitvoeren: van plannen, schetsen
en tekenen, over prijs berekenen tot opmeten, maken en afwerken van de oefening. Alle tekeningen
worden getekend op de computer.
Zowel tijdens de opdrachten in de praktijkzaal als tijdens je stages kan je je verder bekwamen in het
zelfstandig werken en in het steeds handiger worden als bouwvakker.
In het praktisch specialisatiejaar leer je hoe het renoveren van een woning gebeurt. Je wordt vertrouwd
met de allernieuwste renovatietechnieken die worden gebruikt in de bouwsector: pleisteren, vloeren,
tegelzetten, injecteren en beton herstellen.

BASIS

5de jaar

6de jaar

Levensbeschouwelijke vakken

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Project algemene vakken

4

4

Frans

2

2

SPECIFIEK GEDEELTE
TV / PV Bouw

21

17

TOTAAL

31*

27*

* Vijfde leerjaar: vanaf het tweede trimester - 1 dag per week stage
* Zesde leerjaar: vanaf oktober - 1 dag per week stage

Vooropleiding: In principe is er geen specifieke vooropleiding vereist maar de opleiding tweede graad
Bouw is een pluspunt.
Nadien: Doorstromen kan naar het 7de specialisatiejaar Renovatie Bouw waar je een diploma secundair
onderwijs kan behalen. Je kan starten met (of in) een graduaatsopleiding of je kan aan het werk in de
bouwsector.

2de graad Hout
Beschik je over een grote dosis handigheid? Kan je precies werken? Vind je het fijn ideeën in hout te
realiseren? Dan is de opleiding hout je op het lijf geschreven.
In het eerste jaar ligt de nadruk op handvaardigheid en praktijk. Je leert er werken met alle
basismachines. De aangeleerde verbindingen en constructies pas je toe in eenvoudige werkstukken en
meubels. Vaardigheden zoals tekenen, meten en afschrijven, tekeninglezen, schaven, zagen, boren, frezen
worden projectmatig aangeleerd.
In het tweede jaar ligt de klemtoon op het machinaal vervaardigen van de werkstukken. Machines
uit de schrijnwerkerij en de interieurbouw kennen voor jou na deze opleiding geen geheim meer. De
werktekeningen en zaagplannen leer je tekenen op de computer.
In het schoolatelier maak je kennis met verschillende houtsoorten en materialen. Je leert basisconstructies
van schrijn- en timmerwerk en eenvoudig klein meubilair voorbereiden, monteren en maken onder
begeleiding. Je leert kritisch kijken naar je zelfgemaakte constructies en bijsturen wanneer nodig. Er gaat
veel aandacht naar het naleven van veiligheidsvoorschriften.

BASIS arbeidsmarkt

3de jaar

4de jaar

Levensbeschouwelijke vakken

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Project algemene vakken

6

6

Engels

2

2

SPECIFIEK GEDEELTE
TV / PV Hout

20

20

TOTAAL

32

32

Vooropleiding: Maakte je in de eerste graad B de keuze voor de basisoptie Bouw/hout dan is dit een
pluspunt maar niet noodzakelijk. Alle leerstof uit de eerste graad wordt herhaald; een specifieke vooropleiding hoeft niet.
Nadien: Hout (Houtbewerking) derde graad sluit naadloos aan bij deze opleiding.

3de graad Hout (Houtbewerking)
Zowel op het vlak van de interieurbouw, binnen- en buitenschrijnwerkerij, meubelmakerij als
daktimmerwerk verwerf je kennis en praktijkervaring. De praktijk en de technische vakken worden
projectmatig aangeleerd: tekenen, meten en afschrijven, tekeninglezen, schaven, zagen, boren, frezen, …
Je bestudeert verschillende houtconstructies en leert al doende de mogelijkheden van verschillende
materialen kennen. Zo leer je de houtbewerkingsmachines nauwkeurig instellen, bedienen, en
onderhouden. Alle fasen van ‘opdracht tot realisatie’ leer je uitvoeren: van planning, schetsen en tekenen
over prijsberekening tot opmeten, maken en afwerken van het product. Tijdens de opdrachten in het
schoolatelier en tijdens je stages kan je je verder bekwamen in het zelfstandig werken en in het steeds
handiger worden in het werken met machines.
In het praktisch specialisatiejaar leer je hoe hout industrieel verwerkt wordt.
Je raakt vertrouwd met de allernieuwste machines en technieken die gebruikt worden in de industriële
productieprocessen zoals automatisatie en seriewerk, afwerkingstechnieken, onderhoud en veilig
bedienen, …

BASIS

5de jaar

6de jaar

Levensbeschouwelijke vakken

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Project algemene vakken

4

4

Frans

2

2

SPECIFIEK GEDEELTE
TV / PV Houtbewerking

21

17

TOTAAL

31*

27*

* Vijfde leerjaar: vanaf het tweede trimester - 1 dag per week stage
* Zesde leerjaar: vanaf oktober - 1 dag per week stage

Vooropleiding: De meeste machines worden aangeleerd in de tweede graad Hout. Uit het oogpunt
van veiligheid is het sterk aangeraden de opleiding hout in de tweede graad te volgen. Op gebied van
inzicht en constructies is deze vooropleiding tevens sterk aan te raden.
Nadien: Doorstromen kan naar het 7de Industriële Houtbewerking waar je een diploma secundair onderwijs kan behalen. Je kan starten met een graduaatsopleiding of je kan aan het werk in de houtsector.

2de graad Schilderen en Decoratie
Heb je interesse in alles wat met verf, decoratie en interieur te maken heeft? Ben je zelf creatief? Heb
je gevoel voor kleur? Ben je bereid om een mooi kleurrijk traject binnen een opleiding Schilderen en
Decoratie af te leggen en dit met het nodige geduld? Dan is deze opleiding een goede keuze.
Deze praktijkgerichte opleiding is voor leerlingen die graag actief bezig zijn. Ze is bedoeld voor
diegenen die de fijne motoriek willen aanscherpen om mooi schilderwerk af te leveren.
Je begint met eenvoudige oefeningen om uiteindelijk opdrachten uit te voeren op ware grootte. Je leert
er opdrachten begrijpen, ondergronden voorbereiden, werken met kleuren, basisvaardigheden voor
behang- en schilderwerk, ... een ideale keuze voor de creatieveling in jou.

BASIS arbeidsmarkt

3de jaar

4de jaar

Levensbeschouwelijke vakken

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Project algemene vakken

6

6

Engels

2

2

SPECIFIEK GEDEELTE
TV / PV Schilderen en decoratie

20

20

TOTAAL

32

32

Vooropleiding: Maakte je in de eerste graad B de keuze voor de basisoptie Schilderen en Decoratie
dan is dit een pluspunt maar niet noodzakelijk. Alle leerstof uit de eerste graad wordt herhaald; een
specifieke vooropleiding hoeft niet.
Nadien: Schilderen en Decoratie derde graad sluit naadloos aan bij deze opleiding.

3de graad Schilderen en Decoratie
Kies voor een toekomst met kleurrijke ambities!
Verras jezelf en je omgeving door een beroep te kiezen waar kennis, creativiteit en een ‘open geest’
voor nieuwe trends binnen de schilderswereld van belang zijn. Gebruik die troeven om een kleurrijke
toekomst tegemoet te gaan.
Deze praktijkgerichte opleiding is bedoeld voor leerlingen die graag de handen uit de mouwen
steken en later nieuwbouwwoningen willen verfraaien en afwerken of renovatieprojecten tot een goed
einde willen brengen. Zowel tijdens de praktijklessen als tijdens de stageactiviteiten word je voorbereid
op het ‘echte’ werk binnen de wereld van Schilderen en Decoratie. De volgende gevarieerde
activiteiten komen onder andere aan bod: plamuren, afwerken van binnen-en buitenmuren, schilderen
van schrijnwerk en wand-en vloerbekleding aanbrengen. Ook het decoratieve luik komt tijdens de
opleiding ruimschoots aan bod.
In het derde jaar van de derde graad wordt de focus gelegd op het uitvoeren van ambachtelijke
schilder- en renovatietechnieken zoals marmer- en houtimitaties, verguldwerk, stijl- en
designaccenten. Uiteraard wordt hier ook de nodige aandacht besteed aan alle voorbereidende
werkzaamheden die nodig zijn om al deze decoratieve technieken op uit te voeren.

BASIS

5de jaar

6de jaar

Levensbeschouwelijke vakken

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Project algemene vakken

4

4

Frans

2

2

SPECIFIEK GEDEELTE
TV / PV Schilderen en decoratie

21

17

TOTAAL

31*

27*

* Vijfde leerjaar: vanaf het tweede trimester - 1 dag in de week stage
* Zesde leerjaar: vanaf oktober - 1 dag in de week stage
Vooropleiding: In principe is er geen specifieke vooropleiding vereist maar de
opleiding tweede graad Schilderen en Decoratie is een pluspunt.
Nadien: Doorstromen kan naar het 7de specialisatiejaar Decoratie en Restauratie Schilderwerken waar
je een diploma secundair onderwijs kan behalen. Je kan starten met een graduaatsopleiding of je kan
aan het werk in de sector.

2de graad Auto (Elektriciteit context voertuigen)
Moderne voertuigen bevatten steeds meer elektronische veiligheids- en comfortsystemen. Voertuigen
zelf worden vaker aangedreven door een elektromotor. Meerdere systemen worden beschikbaar voor
de consument: hybride, plug-in hybride, vol elektrisch, branstofcellen en waterstof hebben hun intrede
gedaan.
Door deze maatschappelijke trends en de modernisering valt de tweede graad context auto voortaan
binnen het studiegebied elektriciteit. Dit vormt dan voortaan ook de onderbouw voor de richting
onderhoudsmechanica auto en elektriciteit in de derde graad. Om ook naadloos aan te kunnen sluiten
met de derde graad carroserie werd een stukje plaatbewerking in het curriculum van de tweede graad
auto voorzien.
Auto is een studierichting die uitermate geschikt is als je interesse hebt in techniek en in het bijzonder
in elektrische installaties en technische handelingen aan auto’s. Je gaat vooral aan de slag met
technische realisaties. Je maakt kennis met verschillende materialen, gereedschappen en technieken. Met
behulp van de computer realiseer je constructies en/of installaties.

BASIS arbeidsmarkt

3de jaar

4de jaar

Levensbeschouwelijke vakken

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Project algemene vakken

6

6

Engels

2

2

TV / PV Elektriciteit

8

8

TV / PV Auto

10

10

TV / PV Plaatbewerking

2

2

32

32

SPECIFIEK GEDEELTE

TOTAAL

Vooropleiding: Maakte je in de eerste graad B de keuze voor de basisoptie elektromechanica? Dan is
dit een pluspunt maar niet noodzakelijk. Alle leerstof uit de eerste graad wordt herhaald. Een specifieke
vooropleiding is niet nodig.
Nadien: In de derde graad kan je via deze studierichting terecht in de afdeling
Auto, Carrosserie of Elektrische Installaties.

3de graad Auto
Je wordt automecanicien dankzij deze studierichting. De nood aan goedopgeleide werknemers is
groot. Je krijgt weinig algemene vakken, maar onderschat het technisch gedeelte van de opleiding niet.
Moderne voertuigen zitten immers vol met technische snufjes en nieuwe technologieën. Via een
combinatie van technisch tekenen, technologie, veel praktijkuren en stages leer je zelfstandig aan
personenwagens en bestelwagens werken.
Je leert de juiste diagnoses stellen bij defecten, auto’s onderhouden en herstellingen uitvoeren volgens
de regels van de kunst. Je maakt uitgebreid kennis met de verschillende onderdelen en de werking
van de auto. Hierbij komen zowel mechanica als elektrische voorzieningen aan bod. Ook de motoren,
het rollend gedeelte, het chassis, de verschillende brandstofsystemen en de carrosserie staan op het
programma.
Je leert tijdens je werkzaamheden rekening houden met de veiligheidsvoorzieningen, het gebruik van
persoonlijke beschermingsmiddelen en de voorschriften op het vlak van gezondheid, hygiëne, milieu en
ergonomie.

BASIS

5de jaar

6de jaar

Levensbeschouwelijke vakken

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Project algemene vakken

4

4

Frans

2

2

SPECIFIEK GEDEELTE
TV / PV Autotechnieken

20

16

TOTAAL

30

26*

* Vijfde leerjaar: vanaf het tweede trimester - 1 dag in de week stage.
* Zesde leerjaar: vanaf oktober - 1 dag in de week stage.
Vooropleiding: De logische vooropleiding is de 2de graad Auto (Elektriciteit context voertuigen) arbeidsmarkt maar ook alle andere mechanische richtingen of gemotiveerde mensen met kennis van
techniek of auto zijn welkom.
Nadien: Doorstromen kan naar het 7de specialisatiejaar Auto-Elektriciteit waar je een diploma secundair onderwijs kan behalen. Je kan starten met een graduaatsopleiding of je kan aan het werk in de
autowereld (garage of assemblage).

3de graad Carrosserie (Koetswerk)
In deze praktijkgerichte studierichting word je opgeleid om carrosserie of plaatwerk aan voertuigen
(personenauto’s, bedrijfs- en vrachtwagens, …) te herstellen en te bewerken. Je leert je kennis
via praktijkvakken in de schoolwerkplaats en tijdens je stage direct toepassen. Het pakket algemeen
vormende vakken is beperkt.
Je oefent in het (de)monteren van carrosserieonderdelen. Hiervoor maak je kennis met
handgereedschappen en machines. Je leert schuren en plamuren. Je leert snijgereedschap kiezen en
gebruiken, lassen, gassmeltlassen en hardsolderen. Je oefent zowel op carrosserieplaten uit staal,
kunststof als uit aluminium.
Je leert carrosserieonderdelen afplakken alvorens ze te lakken, maakt zelf je lakken gebruiksklaar, leert
verfspuiten hanteren maar evengoed de spuitcabine bedienen. Je leert over meer dan alleen maar het
koetswerk. Ook motoren en de werking van verschillende (elektrische) auto-onderdelen komen aan
bod.

BASIS

5de jaar

6de jaar

Levensbeschouwelijke vakken

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Project algemene vakken

4

4

Frans

2

2

TV / PV Carrosserie

20

16

TOTAAL

30*

26*

SPECIFIEK GEDEELTE

* Vijfde leerjaar: vanaf het tweede trimester - 1 dag in de week stage.
* Zesde leerjaar: vanaf oktober - 1 dag in de week stage.
Vooropleiding: De logische vooropleiding is de 2de graad Auto (Elektriciteit context voertuigen) arbeidsmarkt maar ook alle andere mechanische richtingen of gemotiveerde mensen met kennis van
techniek of auto zijn welkom.
Nadien: Doorstromen kan naar het 7de specialisatiejaar Carrosserie en Spuitwerk waar je een diploma
secundair onderwijs kan behalen. Je kan starten met een graduaatsopleiding of je kan aan het werk in de
autowereld (garage of assemblage).

2de graad Elektrische Installaties (Elektriciteit context elektriciteit)
Hou je van de combinatie doen en denken? Heb je een brede interesse voor elektriciteit en techniek?
Dan hoor je thuis in deze opleiding. In deze praktische opleiding leer je de materialen en toestellen
van de elektricien kennen en correct gebruiken. Dit is een heel praktijkgerichte opleiding waarbij
je via opdrachten een aantal technieken leert toepassen met aandacht voor veiligheid, gezondheid en
milieu.
Op het einde van de tweede graad kan je de basis van de elektrische installatie in een nieuwe
woning installeren of een bestaande installatie renoveren. Je leert de belangrijkste symbolen die
gebruikt worden in elektrische schema’s kennen, tekenen en begrijpen. Ook leer je fouten in elektrische
schema’s opzoeken. Je leert draad trekken, kabels plaatsen, elektrische storingen oplossen en toestellen
(videofoon, deurbel, parlofoon, dimmers, …) aansluiten.
Naast deze eenvoudige elektrische installaties wordt de basis gelegd om later te kunnen werken aan
meer ingewikkelde residentiële en/of industriële elektrische installaties. Zo kom je een eerste keer in
aanraking met pneumatica en programmeerbare modules.

BASIS arbeidsmarkt

3de jaar

4de jaar

Levensbeschouwelijke vakken

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Project algemene vakken

6

6

Engels

2

2

SPECIFIEK GEDEELTE
TV / PV Elektriciteit

20

20

TOTAAL

32

32

Vooropleiding: Maakte je in de eerste graad B de keuze voor de basisoptie elektromechanica? Dan is
dit een pluspunt maar niet noodzakelijk. Alle leerstof uit de 1ste graad wordt kort herhaald waardoor
een specifieke vooropleiding niet hoeft.
Nadien: Elektrische Installaties in de 3de graad sluit naadloos aan bij deze opleiding. Er is een mogelijheid
om over te stappen naar Auto mits een korte inhaalbeweging.

3de graad Elektrische Installaties
Terwijl in de tweede graad de vorming gericht is op de residentieel installateur spitst de derde graad
zich toe op de industriële installaties. In deze praktijkgerichte opleiding leer je nieuwe elektrische
installaties in woningen of gebouwen (scholen, ziekenhuizen, winkels, industrie …) plaatsen en bestaande
installaties onderhouden en renoveren. Je leert zelfstandig meer complexe opdrachten tot een goed
einde brengen.
In de praktijklessen leer je kleine herstellingen uitvoeren en omgaan met meettoestellen, specifieke
lichtinstallaties plaatsen, motoren, elektrische verwarming, domotica ... Je leert over allerhande elektrische
machines, elektronische sturingen en regelkringen, hoogspanningsinstallaties en meettechnieken zoals
die in de industrie, worden toegepast. Je leert schema’s vertalen naar PLC-programma’s en eenvoudige
sturingen zelfstandig automatiseren. Je leert kosten berekenen en rekening houden met veiligheid, milieu
en energiebeheersing.
De opleiding beoogt dus de vorming van gespecialiseerde vakmensen die onder toezicht opdrachten van
beperkte omvang kunnen organiseren en uitvoeren.

BASIS

5de jaar

6de jaar

Levensbeschouwelijke vakken

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Project algemene vakken

4

4

Frans

2

2

TV / PV Elektriciteit

20

16

TOTAAL

30*

26*

SPECIFIEK GEDEELTE

* Vijfde leerjaar: vanaf het tweede trimester - 1 dag per week stage.
* Zesde leerjaar: vanaf oktober - 1 dag in de week stage.
Vooropleiding: Instromen in de 3de graad gebeurt best na de 2de graad Elektrische Installaties (Elektriciteit contect elektriciteit) maar kan ook vanuit alle andere finaliteiten.
Nadien: Doorstromen kan naar het 7de specialisatiejaar Industriële Elektriciteit waar je een diploma
secundair onderwijs kan behalen. Je kan starten met een graduaatsopleiding of je kan aan het werk in de
elektriciteitssector.

7de specialisatiejaar Renovatie Bouw
Wil je metselen, ijzerbinden, bekisten en betegelen? Dan is het specialisatiejaar Renovatie bouw zeker
iets voor jou. Je wordt opgeleid tot een polyvalent renovatiewerker van zowel ruwbouw als
ruwbouwafwerking.
Je leert omgaan met een grote variatie aan technieken in een gevarieerde werkomgeving.
Daarbovenop krijg je een vorming tot metselaar siermetselwerk en betonhersteller. Je wordt
ingeschakeld in echte werken zoals renoveren van douches en toiletten, herinrichten van gebouwen,
betegelen van wanden en leggen van nieuwe vloeren of opnieuw construeren van ingangen.
Via stages en bedrijfsopleidingen kom je direct op de werkvloer terecht en leer je zowel zelfstandig
als in een team werken. Bovendien is de bouw- en renovatiemarkt in volle expansie. De sector schreeuwt
om goedgeschoolde arbeiders. Bouw mee aan de toekomst!

BASIS

Lesuren

Levensbeschouwelijke vakken

2

Lichamelijke opvoeding

2

Project algemene vakken

6

Frans

2

SPECIFIEK GEDEELTE
TV / PV Bouw

12

TOTAAL

24*

* 1 dag per week stage vanaf oktober en 2 weken blokstage vóór de paasvakantie.
Vooropleiding: De ideale vooropleiding is 3de graad Bouw (Ruwbouw).
Nadien: Je kan starten met een graduaats- of bacheloropleiding aan de hogeschool of je kan aan het
werk in de bouwsector. Je behaalt ook je diploma secundair onderwijs.

7de specialisatiejaar Industriële Houtbewerking
Ben je handig en creatief? Spreken constructies in alle mogelijke vormen je aan?
Dan is houtbewerking ongetwijfeld een richting die je sterk zal boeien. Je wordt opgeleid tot een
polyvalent houtbewerker. Dit behelst zowel schrijnwerk als interieurbouw. Zo leer je bv. daken
en meubels maken. Via stages kom je direct op de werkvloer terecht en leer je zowel mee te draaien in
een bestaand bedrijf als zelfstandig te werken. De vraag naar goede ambachtslui in de houtverwerkende
sector is groot en het aanbod blijft klein. Dus aan werkgelegenheid is er geen gebrek.
In dit praktisch specialisatiejaar leer je hoe hout industrieel verwerkt wordt. Je raakt vertrouwd met
de allernieuwste machines die gebruikt worden in de industriële productieprocessen (automatisatie
en seriewerk). Je leert hoe deze machines het best worden opgesteld om zo goed mogelijk te kunnen
produceren. Je leert ze onderhouden en veilig bedienen.

BASIS

Lesuren

Levensbeschouwelijke vakken

2

Lichamelijke opvoeding

2

Project algemene vakken

6

Frans

2

SPECIFIEK GEDEELTE
TV / PV Hout

12

TOTAAL

24*

* 1 dag per week stage vanaf oktober en 2 weken blokstage vóór de paasvakantie.

Vooropleiding: De ideale vooropleiding is 3de graad Hout (Houtbewerking).
Nadien: Je kan starten met een graduaats- of bacheloropleiding aan de hogeschool of je kan aan het
werk in de houtsector. Je behaalt ook je diploma secundair onderwijs.

7de specialisatiejaar Decoratie en Restauratie Schilderwerken
Heb je een feeling voor kleuren en ben je creatief ingesteld?
Dan is de richting schilder-decorateur zeker iets voor jou. In deze richting leer je niet alleen technieken
om het uitzicht van een locatie te bepalen maar leer je ook in te spelen op het gevoel van de mensen die
er moeten leven, wonen, werken, feesten, spelen, studeren, ... Kiezen voor schilder-decorateur is kiezen
voor een beroep waar kennis, creativiteit en een open geest van belang zijn. Gebruik die troeven om een
kleurrijke toekomst tegemoet te gaan.
In deze doorgedreven specialisatie leer je al doende de finesses van de gespecialiseerde ambachtelijke
technieken. Geduld, het streven naar perfectie, graag werken met vormen en kleuren, nauwkeurigheid en
precisie zijn belangrijke eigenschappen om te slagen in je studies (en in je latere beroepsleven).
In het zevende specialisatiejaar ligt de focus op gespecialiseerde ambachtelijke technieken en restauratie
van interieurs, meubels en ornamenten. Op het programma staan onder andere marmerimitatie,
vergulden, bronzeren, schetsen, kleurstudie, verfsamenstelling en stijl- en designaccenten.

BASIS

Lesuren

Levensbeschouwelijke vakken

2

Lichamelijke opvoeding

2

Project algemene vakken

6

Frans

2

SPECIFIEK GEDEELTE
TV / PV Schilderen en decoratie

12

TOTAAL

24*

* 1 dag per week stage vanaf oktober en 2 weken blokstage vóór de paasvakantie.
Vooropleiding: De ideale vooropleiding is 3de graad Schilderen en Decoratie.
Nadien: Je kan starten met een graduaats- of bacheloropleiding aan de hogeschool of je kan aan het
werk in de sector als schilder-decorateur. Je behaalt ook je diploma secundair onderwijs.

7de specialisatiejaar Industriële Elektriciteit
Industriële elektriciteit is een uitdagende richting.Tijdens deze opleiding wordt naast een grote dosis
handigheid ook verwacht dat je gaandeweg inzicht krijgt in de werking van elektrische toestellen
en motoren.
Je krijgt dan ook een uitgebreide waaier aan vakken en toepassingen voorgeschoteld. Na deze opleiding
kan je het werkveld instappen als zelfstandige of solliciteren bij een bedrijf.
Via deze gespecialiseerde opleiding krijg je inzicht in industriële automatiseringssystemen.
Je specialiseert je in montage, onderhoud en herstelling. Enerzijds leer je liften, deuren, roltrappen
(mechanica, informatica, pneumatica) herstellen. Anderzijds word je opgeleid om herstellingen uit te
voeren in de energiedistributie, aandrijf- en hoogspanningstechniek.
Het is een praktijkgerichte opleiding. Via concrete realisaties, projecten en stages verhoog je je kennis
van elektronische sturings- en automatisatietechnieken. Je leert kwaliteitsvol werk leveren met oog voor
veiligheid, gezondheid en milieu.

BASIS

Lesuren

Levensbeschouwelijke vakken

2

Lichamelijke opvoeding

2

Project algemene vakken

6

Frans

2

SPECIFIEK GEDEELTE
TV / PV Elektriciteit

12

TOTAAL

24*

*1 dag per week alternerende stage vanaf oktober en een blokstage van twee weken vóór
de paasvakantie.
Vooropleiding: De ideale vooropleiding is 3de graad Elektrische Installaties.
Nadien: Je kan starten met een graduaats- of bacheloropleiding aan de hogeschool of je kan aan het
werk in de elektriciteitssector. Je behaalt ook je diploma secundair onderwijs.

7de specialisatiejaar Auto-Elektriciteit
Heb je een passie voor auto’s? Wil je graag weten hoe de auto werkt en zelf aan de slag gaan met het
onderhoud?
Dan is deze richting zeker iets voor jou. Gewapend met een diagnoseapparaat leer je fouten opsporen
in het netwerk van recente voertuigen. Ook leer je de technieken om de problemen praktisch op te
lossen. Met jouw gevoel voor techniek en handigheid repareer en onderhoud je elke auto. Kortom;
na deze opleiding kent de auto voor jou geen geheimen meer!
De klemtoon ligt op de afstelling van auto-onderdelen en op een snelle diagnose van problemen. Stages
en studiebezoeken vergroten je kennis en je werkervaring. Je leert al doende het elektrisch schema
van voertuigen begrijpen en gebruiken voor het veilig (de)monteren, onderhouden en herstellen van
de onderdelen.
Daarnaast leer je elektrische storingen zelfstandig opsporen en herstellen volgens de regels van de
constructeur.

BASIS

Lesuren

Levensbeschouwelijke vakken

2

Lichamelijke opvoeding

2

Project algemene vakken

6

Frans

2

SPECIFIEK GEDEELTE
TV / PV Auto en elektriciteit

12

TOTAAL

24*

* 1 dag per week stage vanaf oktober en 2 weken blokstage vóór de paasvakantie.
Vooropleiding: De ideale vooropleiding is 3de graad Auto.
Nadien: Je kan starten met een graduaats- of bacheloropleiding aan de hogeschool of je kan aan het
werk in de autosector als bv. mecanicien. Je behaalt ook je diploma secundair onderwijs.

7de specialisatiejaar Carrosserie- en Spuitwerk
Heb je interesse in de schoonheid van wagens? Heb je bovendien een neus voor detailwerk? Droom
je ervan alle technieken te beheersen die jou een expert maken in plaatwerken, uitdeuken, kunststof
herstellingen en lakken van wagens?
Dan is de richting carrosserie jouw sleutel tot succes. Deze praktijkgerichte opleiding wordt onder
meer verruimd met de nieuwste vakspecialiteiten en een stageperiode in garages in de Brugse regio. Je
wordt dus klaargestoomd voor onmiddellijke tewerkstelling in zowel garages, carrosseriebedrijven als
industriële plaatbewerkingsbedrijven.
Het is de bedoeling dat je gespecialiseerd carrosseriehersteller-verfspuiter wordt. Je leert
vooral beschadigingen en vervormingen van de carrosserie correct vaststellen, uitleggen en
(zelfstandig) herstellen met moderne uitdeuk-, richt- en meetapparatuur. Je leert expertiseverslagen
van geaccidenteerde voertuigen opmaken en de kostprijs berekenen. Je leert de administratie en de
regelgeving in verband met de technische controle opzoeken en toepassen. Je leert de wetgeving inzake
autoverzekeringen in detail opzoeken en toepassen.
Je verwerft de basiskennis over kleurenleer die nodig is voor de aanmaak van autolakken. Je leert de
spuittechniek voor het aanbrengen van speciale lakken.

BASIS

Lesuren

Levensbeschouwelijke vakken

2

Lichamelijke opvoeding

2

Project algemene vakken

6

Frans

2

SPECIFIEK GEDEELTE
TV / PV Carrosserie

12

TOTAAL

24*

* 1 dag per week stage vanaf oktober en 2 weken blokstage vóór de paasvakantie.
Vooropleiding: De ideale vooropleiding is 3de graad Carrosserie (Koetswerk).
Nadien: Je kan starten met een graduaats- of bacheloropleiding aan de hogeschool of je kan aan het
werk in de autosector als carrosseriehersteller. Je behaalt ook je diploma secundair onderwijs.

ENGINEERING overzicht richtingen en doorstroom

Vanuit 2A kan elke richting in de tweede graad worden
aangevat bij elke pijler.
Eerste graad

1A Engineering
STEM
2A Engineering
STEM

Tweede graad

Mechatronica
(Technologische Wetenschappen)

Elektrotechnieken

Derde graad

Finaliteit

Mechatronica
(Elektromechanica)

Doorstroom

Elektrotechnieken
Internet of Things
(Industriële ICT)

Auto
(Elektriciteit context voertuigen)

Dubbel

Auto

Carrosserie
1B
2B

Bouw

Bouw
(Ruwbouw)

Elektrische Installaties
(Elektriciteit context elektriciteit)

Elektrische Installaties

Hout

Hout
(Houtbewerking)

Schilderen en Decoratie

Schilderen en Decoratie

Arbeidsmarkt

Vanuit 2B kan enkel een richting in de tweede graad arbeidsmarkt worden aangevat bij elke pijler.

INSCHRIJVINGEN SCHOOLJAAR 2022-2023
- Elke werkdag tot en met dinsdag 5 juli
en vanaf dinsdag 16 augustus:
9.00 tot 12.30 u
13.30 tot 17.00 u
- Op zaterdagen 2 juli, 20 en 27 augustus:
9.00 tot 12.30 u
- Online inschrijven via www.ktabrugge.be
Meebrengen:
- identiteitskaart
- attest vorig schooljaar
Uitsluitend op volgend adres:
Rijselstraat 7
8200 Sint-Michiels, Brugge
T 050 38 82 88
SPECIFIEKE INLICHTINGEN
Wens je inlichtingen over de school
of over een specifieke STUDIERICHTING?
Kom tijdens de schooluren even langs
of contacteer ons: 050 38 82 88
Ontdek onze nieuwe website als permanente bron
van informatie over studierichtingen of binnen- en
buitenschoolse activiteiten:
www.ktabrugge.be
info@ktabrugge.be

Onze lesuren
Voormiddag
		
		
		
Namiddag
		
		

08.25 u. - 10.05 u.
pauze
10.20 u. - 12.00 u.
13.00 u. - 14.40 u.
pauze
14.55 u. - 16.35 u.
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