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Als je trots op iets bent, maak je er een selfie van... 
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Beste leerlingen, beste ouders 
  
Deze brochure wil voor jullie een handige bron van 
informatie zijn, een eerste hulp bij de ontdekking van 
onze moderne school waar plaats is voor christelijke 
waarden zoals vriendschap en verdraagzaamheid. 
  
In onze school kies je voor een brede waaier aan 
technische opleidingen. Je kan voor elke                 
studierichting een volledige 6- of  7-jarige cyclus     
afwerken. 
  
Wij houden ons bezig met de opvoeding van           
jongeren, niet alleen op technisch en algemeen    
vormend vlak, maar ook - en dat is zeker zo              
belangrijk - wat betreft het bijbrengen van sociale, 
affectieve en assertieve vaardigheden. 
  
Wij engageren ons ertoe leerlingen een goed gevoel 
te geven in onze school en hen goed te oriënteren in 
hun studiekeuze. We werken leerlinggericht en    
streven samen met de leerlingen naar                      
succeservaringen. 
  
Wij willen nieuwe leerlingen een plaats bieden waar 
ze zich snel thuis kunnen voelen, waar ze hun        
persoonlijkheid kunnen vormen en waar ze                   
voorbereid worden op hogere studies of  de              
arbeidsmarkt. 
  
Welkom in onze school!   
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1ste graad - 1ste jaar A 

 Optie: Industriële Wetenschappen (IW) 

 Optie: Techniek (T) 

1ste graad - 2de jaar A 

 Optie: Industriële Wetenschappen (IW) 

 Optie: Mechanica - Elektriciteit (ME) 

 Optie: Bouw- en houttechnieken (HBT) 

1ste graad - 1ste jaar B 

 Brugklas (BK) 

1ste graad - 2de jaar BVL 

 Beroepsvoorbereidend leerjaar (BVL) 

Eerste graad 

A- en B-stroom 

“We kunnen niet van alle leer-

lingen sterren maken, maar we 

willen ze wel allemaal laten 

schitteren. “ 
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1ste graad—1ste jaar A 
Optie : Industriële Wetenschappen (IW) 
Optie : Technologie (T) 

1A 
IW 

1A   
T 

Godsdienst 2 2 

Nederlands 5 5 

Wiskunde 5 4 

Frans 5 4 

Geschiedenis 1 1 

Aardrijkskunde 2 2 

Natuurwetenschappen 2 2 

Muzikale opvoeding 1 1 

Plastische opvoeding 2 2 

Lichamelijke opvoeding 2 2 

Techniek 2 2 

Technische activiteiten 2 4 

ICT 1 1 

Totaal 32 32 

  

 

Lessentabellen 

1ste jaar A 
Die grote school, een hele stap. Het eerste jaar A wil een 

spiljaar zijn om de overgang van de basisschool naar de 

secundaire school geleidelijk te laten verlopen. 

In de lessentabel zie je dat je een groot aantal uren         

algemene basisvorming krijgt aangeboden. In totaal zijn 

er 27 uren, waarvan de inhoud en het programma in alle 

Vlaamse scholen hetzelfde zijn. De zo noodzakelijke       

algemene vorming en een flinke basis voor je talenkennis 

zijn dus verzekerd. TISM is een school voor wetenschap 

en techniek en daarom bieden we naast de basisvorming 

steeds 2 uur techniek en 2 uur technische activiteiten aan.   

Met het oog op de sterke studierichting industriële         

wetenschappen in het 2de jaar, streven wij ernaar al in 

het 1ste jaar een sterk theoretisch gerichte  klasgroep te 

vormen. Dit is het 1ste jaar met optie Industriële             

Wetenschappen. Deze klasgroep krijgt 1 uur wiskunde en 

1 uur Frans meer. Deze richting is dus geschikt voor     

theoretisch sterke leerlingen. Onze leerlingen die meer 

praktisch gericht zijn, krijgen 2 uur technische activiteiten 

extra.  
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In het tweede jaar merk je dat er weer een heel pakket   

algemene basisvorming aangeboden wordt. Deze            

basisvorming zorgt er voor, dat je broodnodige algemene 

vorming en talenkennis op peil blijven.  

Veel vakken ken je van vorig jaar. Maar vanaf nu krijg je 

ook 2 uur Engels per week. De andere uren kan je kiezen. 

Er zijn drie mogelijkheden: Je kan kiezen voor bouw- en 

houttechnieken. Deze legt de nadruk op houtverwerking.  

Verder is er mechanica-elektriciteit met heel wat             

basiselementen uit de mechanica en de elektriciteit.  

De derde optie is industriële wetenschappen. Hier ga je 

dieper in op allerlei elementen uit de techniek. Dit is de 

meest theoretische richting.  

Wat ook je keuze is, je zit volop in de techniek. Na het 

tweede jaar heb je nog alle mogelijkheden binnen het 

technisch onderwijs en daarbuiten. 

1ste graad—2de jaar A 
Optie : Industriële Wetenschappen (IW) 
Optie : Mechanica - Elektriciteit (ME) 
Optie: Bouw- en houttechnieken (HBT) 

2A 
IW 

2A 
ME 

2A 
HBT 

Godsdienst 2 2 2 

Nederlands 4 4 4 

Wiskunde 5 4 4 

Frans 4 3 3 

Engels 2 2 2 

Geschiedenis 2 2 2 

Aardrijkskunde 1 1 1 

Natuurwetenschappen 1 1 1 

Muzikale opvoeding 1 1 1 

Lichamelijke opvoeding 2 2 2 

Techniek 2 2 2 

Technische activiteiten 5 7 7 

ICT 1 1 1 

Totaal 32 32 32 

  

 

Lessentabellen 

2de jaar A 
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1ste graad 
1ste jaar B (brugklas) 
Beroepsvoorbereidend leerjaar (BVL) 

1BK 2BVL 

Godsdienst 2 2 

Nederlands 4 3 

Wiskunde 4 3 

Frans 2 1 

Natuurwetenschappen 2 2 

Maatschappelijke vorming 3 2 

Muzikale opvoeding 1 1 

Plastische opvoeding 3 1 

Lichamelijke opvoeding 2 2 

Techniek 8 - 

Realisatie hout - bouw - 6 

Techniek hout - bouw - 2 

Realisatie mechanica-elektriciteit - 6 

Techniek mechanica-elektriciteit - 1 

ICT 1 - 

Totaal 32 32 

Zo 'n grote school, dat is toch niet niks! Als je het               

bovendien ook nog moeilijk hebt met theoretische vakken 

en je interesse gaat meer uit naar handvaardigheid,     

knutselen, dingen maken enz., dan kies je wellicht beter 

voor het eerste jaar B. Dit doe je best in samenspraak met 

de basisschool, je ouders en het CLB.  

 

Je krijgt in dit jaar heel wat vakken die ze ook op het eerste 

jaar A hebben, maar aangepast aan jouw niveau. Je ziet 

aan de lessentabel dat de nadruk meer ligt op techniek, en 

dat ligt je wel. Na dit jaar kan je kiezen om toch het eerste 

jaar A aan te vatten of om verder te gaan naar het tweede 

beroepsvoorbereidend leerjaar. In ieder geval wordt er op 

gelet dat je de beste keuze maakt. 

Het eerste jaar A of B ligt achter je. Je interesse gaat echt 

uit naar een praktische opleiding. Prima, goede               

vakspecialisten zijn nodig. 

In het beroepsvoorbereidend leerjaar heb je ook weer een 

gemeenschappelijke basisvorming. Hierin krijg je de        

nodige algemene vorming in vakken zoals Nederlands,  

wiskunde, maatschappelijke vorming, enz. Daarnaast krijg 

je 15 uur praktische vorming. Die zijn opgesplitst in 8 uur 

hout - bouw en 7 uur mechanica-elektriciteit. 

  

 

Lessentabellen 

1ste en 2de jaar B 
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Brede zorg op onze school 

Elke ouder wil het beste voor zijn kind, ook wat de schoolkeuze betreft. Als school streven wij naar een zo          

positief  mogelijke  schoolloopbaan voor al onze leerlingen. Wij vinden het erg belangrijk zorg voor hen te dragen. 

Naast onze vakleerkrachten is er een uitgebreid zorgteam waarvan elk lid een specifieke bijdrage levert aan het 

zorgbeleid op school. Het welbevinden van alle leerlingen, leerkrachten en ook ouders staat centraal. 

 

Goed in je vel 

Iedereen heeft het recht om zichzelf  te zijn, in de klas, op de speelplaats, thuis, … 

Voor de socio-emotionele begeleiding van de leerlingen staan er twee leerlingbegeleiders klaar. Ze dragen er 

zorg voor dat leerlingen zich goed in hun vel voelen. Ze maken thema’s als pesten, drugs, roken en alcohol        

bespreekbaar. Ze bieden een luisterend oor voor leerlingen en ouders die het wat moeilijker hebben of  met      

vragen zitten waarop ze moeilijk een antwoord kunnen vinden.  

  

Leren op jouw maat! 

Soms gaat leren niet vanzelf, maar dan bestaat er hulp voor jou.  

Dyslexie, dysorthografie, dyscalculie, … voor de meeste leerstoornissen bestaat er een begeleidingsplan. Onze 

coördinatoren stellen dat op, samen met het centrum voor leerlingbegeleiding (CLB) en de leerling. We maken 

gebruik van het softwareprogramma Sprint  om leerlingen met dyslexie extra te ondersteunen. Heb je nood aan 

een studieplanner of  weet je niet hoe je moet studeren, dan zullen we samen zoeken naar wat extra                      

ondersteuning.  
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Om industrieel  

ingenieur te        

worden, zet ik in 

TISM de eerste 

stappen. 

Minos 3IW 
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Hier vind je zowel 

theoretische als  

praktische             

uitdagingen. 

Leen 4MT 
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Een studierichting kiezen in het secundair  
onderwijs is een belangrijke stap.  Je moet  
rekening houden met je mogelijkheden en je 
interesses, maar ook met wat je later wil   
worden.  
 
Je maakt nu de overstap naar de tweede 
graad. De keuze die je nu gaat maken is al 
meer gericht op wat je later wil gaan doen.  
 
Wil je een doorstromingsrichting volgen in 
een wetenschappelijk technische omgeving? 
Dan is industriële wetenschappen (IW) of    
elektromechanica (EM) waarschijnlijk iets 
voor jou! 
 
Ben je geïnteresseerd in wetenschap en  
techniek, maar wil je vooral ook zien hoe dat 
praktisch in elkaar steekt? Dan kies je best 
voor elektrotechnieken (ET), houttechnieken 
(HT) of  mechanische technieken (MT). 
 
Ben je praktisch aangelegd en sta je te        
popelen om dingen te realiseren? Met onze 
opleidingen tot professioneel gevormde     
vakspecialist in basismechanica (BM) en hout 
(H) krijg je naast de toegepaste theoretische 
onderbouw heel wat praktische vorming.  
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Leertraject 1:  2de graad TSO 

 3 en 4 Industriële Wetenschappen (IW) 

Leertraject 2:  2de graad TSO 

 3 en 4 Elektromechanica (EM) 

Leertraject 3:  2de graad TSO 

 3 en 4 Elektrotechnieken (ET) 

 3 en 4 Houttechnieken (HT) 

 3 en 4 Mechanische technieken (MT) 

Leertraject 4:  2de graad BSO 

 3 en 4 Hout (H) 

 3 en 4 Basismechanica (BM) 

“Je kan alleen iets groots doen 

als je doet wat je graag doet.” 

 

 

                - Steve Jobs 

Tweede graad 

TSO - BSO 
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2de graad – 3de en 4de jaar TSO 
Industriële Wetenschappen 

3IW 4IW 

Godsdienst 2 2 

Aardrijkskunde 1 1 

Engels 2 2 

Frans 3 3 

Geschiedenis 1 1 

Lichamelijke opvoeding 2 2 

Nederlands 4 4 

Chemie 1 1 

Fysica 1 1 

Wiskunde 5 5 

Toegepaste wetenschappen en engineering 10 10 

Totaal 32 32 

Als je je na het tweede jaar wil voorbereiden op het        

academisch hoger onderwijs, kies je best voor industriële 

wetenschappen. Dit is een sterk theoretisch-technische 

opleiding. Vakken zoals mechanica en elektriciteit worden 

algemeen theoretisch-wetenschappelijk benaderd. Verder 

is er een uitgebreid onderdeel wiskunde, met 5 lesuren per 

week. 

 

De theoretisch-technische kennis wordt in het labo aan de 

hand van proeven en opstellingen toegepast. 

Aanwijzingen voor je studiekeuze  

Je behaalde in het tweede jaar goede resultaten.  Je hebt 

een flinke studie-inzet en theoretische studies schrikken je 

niet af. Je wil later immers verder studeren.  

Voor wiskunde, wetenschappen en technologie scoorde je 

regelmatig zeer goed. Techniek en technische innovaties 

trekken je aan.  

  

 

Lessentabellen 

Leertraject 1 - Industriële Wetenschappen 
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2de graad – 3de en 4de jaar TSO 
Elektromechanica 

3EM 4EM 

Godsdienst 2 2 

Aardrijkskunde 1 1 

Engels 2 2 

Frans 2 2 

Geschiedenis 1 1 

Lichamelijke opvoeding 2 2 

Nederlands 4 4 

Toegepaste chemie 1 1 

Toegepaste fysica 1 1 

Wiskunde 4 4 

Elektriciteit + labo 3 3 

Elektromechanische processen 3 3 

Mechanica 2 2 

Elektrische schakeltechnieken 2 2 

Technisch t ekenen 2 2 

Totaal 32 32 

De studierichting elektromechanica wil een antwoord      

geven op de vraag van de nijverheid naar hooggeschoolde  

technici met een degelijke algemene technische vorming. 

Ze bereidt je voor op professionele of academische          

opleidingen in het hoger onderwijs. 

 

Begrippen als mechatronica, ICT en elektriciteit prikkelen 

je nieuwsgierigheid. Je maakt ruim kennis met deze         

gebieden en met hun onderlinge samenhang. 

Aanwijzingen voor je studiekeuze  

Je interesse gaat duidelijk naar theoretisch‑technische 

vakken. Automatisering en hoogtechnologische                 

uitdagingen spreken je aan. Je hebt een goede                 

studie-inzet en je wil later een competent technicus       

worden. Een goed praktisch en technologisch inzicht is in 

deze richting mooi meegenomen. 

Je behaalde in het tweede leerjaar goede  resultaten. Voor 

vakken zoals technologie, mechanica, technisch tekenen, 

labo en elektriciteit behaalde je regelmatig goede             

uitslagen.  

  

 

Lessentabellen 

Leertraject 2 - Elektromechanica 
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Deze studierichting leidt je op tot een competent en         

gekwalificeerd vakman op het gebied van elektriciteit en 

aanverwante domeinen zoals domotica, bordenbouw of  

automatisatie.  

 

Er wordt projectmatig gewerkt. Dankzij een brede             

integratie van realisaties en theorie krijg je een goede     

basisvorming om zelfstandig informatie te verwerken.    

Onderschat deze vakken dus niet. Een goede                      

studiehouding is zeker nodig. Elektriciteit is geen              

gemakkelijke materie. Een vrij hoog inzichtelijk vermogen 

is nodig. In de opleiding maak je kennis met al de domeinen 

om een goede vakspecialist te worden. 

Aanwijzingen voor je studiekeuze  

Elektriciteit en alles wat hiermee te maken heeft, spreekt je 

enorm aan. Je kan je een langere periode concentreren op 

een theoretisch probleem.  

2de graad – 3de en 4de jaar TSO 
Elektrotechnieken 

3ET 4ET 

Godsdienst 2 2 

Aardrijkskunde 1 1 

Engels 2 2 

Frans 2 2 

Geschiedenis 1 1 

Lichamelijke opvoeding 2 2 

Nederlands 4 4 

Toegepaste fysica 1 1 

Wiskunde 3 3 

Elektriciteit + labo 3 3 

Installatiemethoden 4 4 

Realisaties elektriciteit 7 7 

Totaal 32 32 

  

 

Lessentabellen 

Leertraject 3 - Elektrotechnieken 
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Deze studierichting leidt je op tot een competent en         

gekwalificeerd vakspecialist op het gebied van               

houttechnieken en aanverwante domeinen zoals                

interieurinrichting. 

 

De nadruk ligt op technieken. Je onderzoekt welke    

grondstoffen, gereedschappen en machines je nodig hebt 

voor je project. Bij het vak ‘organisatie’ leer je plannen en 

de uitvoering voorbereiden. Door die wisselwerking krijg je 

een ruim technologisch inzicht in je vakgebied.  

Aanwijzingen voor je studiekeuze  

Er zitten wel wat uren realisaties in je lessenrooster, maar 

onderschat het theoretisch-technisch aspect van de        

opleiding niet. Er wordt toch wel wat studie-inzet               

gevraagd. Je interesse gaat duidelijk uit naar                  

houtbewerking. 

2de graad – 3de en 4de jaar TSO 
Houttechnieken 

3HT 4HT 

Godsdienst 2 2 

Aardrijkskunde 1 1 

Engels 2 2 

Frans 2 2 

Geschiedenis 1 1 

Lichamelijke opvoeding 2 2 

Nederlands 4 4 

Toegepaste fysica 1 1 

Wiskunde 3 3 

Onderzoek 4 4 

Organisatie 1 1 

Technisch tekenen 2 2 

Realisaties hout 7 7 

Totaal 32 32 

  

 

Lessentabellen 

Leertraject 3 - Houttechnieken 
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Je wordt opgeleid tot een competent en gekwalificeerd 

vakman op het gebied van mechanica, pneumatica en      

hydraulica.  Je maakt gebruik van industriële machines. De 

technische vakken worden gekoppeld aan realisaties en in 

functie hiervan ingevuld. Door die wisselwerking krijg je 

een ruim technologisch inzicht in je vakgebied.  

Uiteindelijk kan je zelf bepalen welke materialen,               

gereedschappen en machines je nodig hebt om een     

werkstuk te maken. Een theoretisch-technisch probleem 

schrikt je niet af.  Je moet een werk grondig kunnen     

voorbereiden en een planning kunnen opmaken. Tenslotte 

moet je een computergestuurde machine zelfstandig     

kunnen programmeren. 

Aanwijzingen voor je studiekeuze  

Je bent  erg praktisch ingesteld. Toch onderschat je de 

theoretisch-technische kant van de studierichting niet. Er 

wordt heel wat van je studie-inzet gevraagd. Je interesse 

gaat duidelijk uit naar mechanica, mechanismen en hoe 

iets functioneert.  

2de graad – 3de en 4de jaar TSO 
Mechanische Technieken 

3MT 4MT 

Godsdienst 2 2 

Aardrijkskunde 1 1 

Engels 2 2 

Frans 2 2 

Geschiedenis 1 1 

Lichamelijke opvoeding 2 2 

Nederlands 4 4 

Toegepaste Fysica 1 1 

Wiskunde 3 3 

Realisaties lassen 2 2 

Realisaties mechanica 4 4 

Realisaties CNC 2 2 

Technisch tekenen 2 2 

Mechanica 4 4 

Totaal 32 32 

  

 

Lessentabellen 

Leertraject 3 - Mechanische Technieken 
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VCLB Busregeling Schooluren 

Ons zorgteam werkt nauw       
samen met het VCLB.  
 
Contactgegevens: 
 
VCLB Noord-Oost Limburg 
Grauwe Torenwal 11 
3960 Bree 
Tel.: 089 46 97 30 
Web: www.vclblimburg.be 
Email: bree@vclblimburg.be 

Om te kijken welke bus je 

moet nemen kijk je best 

op de site van ‘De Lijn’.  

 

8.30 Eerste lesuur 

9.20 Tweede lesuur 

10.10-10.25 Pauze 

10.25 Derde lesuur 

11.15 Vierde lesuur 

12.05-13.00 Middagpauze 

13.00 Vijfde lesuur 

13.50 Zesde lesuur 

14.40-14.50 Pauze 

14.50 Zevende lesuur 

15.40 Achtste lesuur/einde lessen* 

16.30 Maandag einde lessen derde graad* 

* ’s Woensdags: enkel voormiddag, tot 12.00 uur (de pauze van 10.10 uur is ingekort tot 10 minuten). Om  

organisatorische redenen hebben sommige klassen op woensdagnamiddag les. Deze klassen zijn vrij op   

vrijdagnamiddag. 

mailto:bree@vclblimburg.be
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Deze studierichting maakt van jou een competent en 

breed georiënteerde  houtbewerker. 

 

De opleiding is gericht op praktische vaardigheden. De 

lessen worden projectmatig  gegeven, zodat de relatie 

tussen theorie en  praktijk voor jou zeer duidelijk wordt. 

Je kan een 3D-tekening lezen en deze in de praktijk             

zelfstandig uitvoeren. Nauwkeurigheid is een zeer          

belangrijke vaardigheid.  

2de graad – 3de en 4de jaar BSO 
Hout 

3H 4H 

Godsdienst 2 2 

Lichamelijke opvoeding 2 2 

Project algemene vakken 6 6 

      

Realisaties hout 16 16 

Technologie + technisch tekenen 6 6 

Totaal 32 32 

  

 

Lessentabellen 

Leertraject 4 - Hout 
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De opleiding is gericht op praktische vaardigheden en   

bereidt je voor op het beroep van metaalbewerker in de 

ruimste zin van het woord. 

 

In de tweede graad komen de basistechnieken zeer ruim 

aan bod. Deze basistechnieken omvatten                           

machinebewerkingen, lassen, plaatbewerking,                 

onderhoudstechnieken en computergestuurde machines. 

De lessen worden projectmatig gegeven, zodat de relatie 

tussen theorie en praktijk voor jou zeer duidelijk wordt. Je 

kan een 3D-tekening lezen en deze in de praktijk            

zelfstandig uitvoeren. Nauwkeurigheid is een zeer          

belangrijke vaardigheid. 

2de graad – 3de en 4de jaar BSO 
Basismechanica 

3BM 4BM 

Godsdienst 2 2 

Lichamelijke opvoeding 2 2 

Project algemene vakken 6 6 

Technisch tekenen 2 2 

   

Realisaties CNC 2 2 

Realisaties energie 2 0 

Realisaties lassen 2 4 

Realisaties basismechanica 10 10 

Mechanica 4 4 

Totaal 32 32 

  

 

Lessentabellen 

Leertraject 4 - Basismechanica 
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Yarne 1Ab 

In deze nieuwe 

school werk ik met 

de modernste  

technieken. 
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Sieben 2HBT 

Ik wil houtbewerker 

worden en leer hier 

alles wat ik moet 

kunnen. 
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Science 

Technology 

STEM bundelt een waaier 

aan technologische en 

exacte wetenschappen. In 

een complexe maatschappij 

als de onze is er een grote 

nood aan mensen met 

STEM-profielen.  

Je denkt misschien meteen 

a a n  i n g e n i e u r s  o f                      

programmeurs, maar STEM 

is veel meer dan dat.  
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Engineering 

Maths 

Denk maar aan de nieuwe 

technieken in land- en     

tuinbouw die mee zorgen 

voor het eten op je bord, de    

moderne apparatuur die   

elke dag levens redt in     

z ieke nhuize n en de       

schermen die we elke dag 

thuis en op het werk          

geb ru i ke n.  De  ze e r           

moderne uitrusting van    

onze school en de samen-

werking met bedrijven, 

maakt van ons een            

uitgelezen STEM-school. 
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Ik hou van techniek 

en hier wordt mijn 

nieuwsgierigheid 

de hele dag  

geprikkeld. 

Rune 2IW 
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Dankzij mijn  

7de specialisatiejaar  

vind ik na mijn studies 

onmiddellijk werk  

als lasser. 

Ben 7FL 
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In de tweede graad heb je al een oriënterende      
studiekeuze gemaakt die in grote mate bepaalt     
welke richting je in de derde graad kiest. Wil je toch 
nog een andere richting uit, dan is dit het moment 
om deze keuze te maken. De laatste twee jaren van 
het secundair onderwijs moet je immers in dezelfde 
studierichting doorlopen. Overschakelen is niet 
meer mogelijk.   
 
Leertrajecten 1 en 2 (industriële wetenschappen en 
elektromechanica) zijn abstracte, theoretisch-
technische richtingen. Je gaat na het secundair   
verder studeren om een bachelor- of  masterdiploma 
te behalen aan een hogeschool of  universiteit.   
 
In leertraject 3 (elektrische installatietechnieken, 
mechanische vormgevingstechnieken, hout-
technieken) vind je praktisch technische richtingen, 
waarin de nadruk ligt op projectmatig werken. Je 
kan na het secundair gaan werken, kiezen voor een 
zevende specialisatiejaar (Se-N-Se), maar je kan er 
ook voor kiezen om een bachelordiploma  te behalen 
in een hogeschool.   
 
Ook in leertraject 4 (lassen-constructie,               
houtbewerking, werktuigmachines) vind je          
praktische richtingen. Er wordt projectmatig          
gewerkt. Na het zesde jaar ontvang je een                
getuigschrift. Je kan er dan voor kiezen om je verder 
te specialiseren in een zevende jaar of  om te gaan 
werken. Kies je om een 7de specialisatiejaar te 
doen, levert je dat ook een diploma secundair        
onderwijs op. Dat is zeker een meerwaarde.  
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Leertraject 1:  3de graad TSO 

 5 en 6 Industriële Wetenschappen (IW) 

Leertraject 2:  3de graad TSO 

 5 en 6 Elektromechanica (EM) 

Leertraject 3:  3de graad TSO 

 5 en 6 Elektrische installatietechnieken (EIT) 

 5 en 6 Houttechnieken (HT) 

 5 en 6 Mechanische vormgevingstechnieken 

(MVT) 

Leertraject 4:  3de graad BSO 

 5 en 6 Lassen-constructie (LC) 

 5 en6 Houtbewerking (H) 

 5 en 6 Werktuigmachines (W) 

“Onderwijs is het krachtigste 

wapen om de wereld te veran-

deren.“ 

 

    - Nelson Mandela 

Derde graad 

TSO - BSO 
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Je merkt aan het lessenrooster dat deze afdeling je    

voorbereidt op verder studeren in het hoger  onderwijs. 

Het hoofdaccent in IW ligt ongetwijfeld op het vak          

wiskunde (8 uren). Verder krijg je verschillende technisch

-wetenschappelijke vakken. Zo maak je kennis met de 

boeiende wereld van wetenschap en techniek. 

 

Er wordt ook veel aandacht besteed aan talen, zodat je 

ook op dit vlak je mannetje kan staan. 

 

Deze studierichting is de ideale voorbereiding op hogere 

studies, meestal een masterdiploma. 

3de graad – 5de en 6de jaar TSO 
Industriële Wetenschappen 

5IW 6IW 

Godsdienst 2 2 

Aardrijkskunde 1 1 

Engels 2 2 

Frans 2 2 

Geschiedenis 1 1 

Lichamelijke opvoeding 2 2 

Nederlands 3 3 

Wiskunde 8 8 

      

Industriële wetenschappen en engineering 8 8 

Toegepaste chemie 2 2 

Toegepaste fysica 2 2 

Totaal 33 33 

  

 

Lessentabellen 

Leertraject 1 - Industriële Wetenschappen 
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Om deze studierichting met succes te kunnen aanvatten, 

is een technische vooropleiding in wetenschappen en 

techniek noodzakelijk. Industriële wetenschappen of  

elektromechanica in de tweede graad zijn de ideale            

voorbereidingen. 

 

Deze studierichting vormt je zeer breed in de techniek. 

Elektromechanische processen nemen een belangrijke 

plaats in binnen de lessen. Maar ook automatisatie, PLC-

technieken en bussystemen zijn na deze studierichting 

geen onbekenden voor jou. 

 

De richting biedt vele mogelijkheden binnen het hoger   

onderwijs zoals een bachelor- of zelfs een masterdiploma. 

Na hogere studies ben je een bekwame technicus voor de 

nijverheid. Vaak kom je terecht in de onderhoudsafdeling 

v a n  e e n  b e d r i j f .  D o o r g r o e i e n  t o t                                              

afdelingsverantwoordelijke behoort zeker tot de             

mogelijkheden. 

3de graad – 5de en 6de jaar TSO 
ELektromechanica 

5EM 6EM 

Godsdienst 2 2 

Aardrijkskunde 1 1 

Engels 2 2 

Frans 2 2 

Geschiedenis 1 1 

Lichamelijke opvoeding 2 2 

Nederlands 2 2 

Wiskunde 4 4 

      

Elektromechanische processen 9 9 

Mechanica 3 3 

Elektriciteit 3 3 

Technisch Tekenen  2 2 

Totaal 33 33 

  

 

Lessentabellen 

Leertraject 2 - Elektromechanica 
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In de tweede graad volgde je best een opleiding in de rich-

ting elektrotechnieken of elektromechanica.  

 

Je inzicht in elektrische schema's, het tekenen ervan, het 

opstellen van onderdelenlijsten behoren nu tot de basis 

waar je in de derde graad op verder bouwt. Veel aandacht 

wordt besteed aan residentiële installaties, industriële 

bordenbouw, stuur‑ en regeltechnieken met PLC en     

sensortechnieken. Een hele klus. We verwachten dan ook 

een ernstige studiehouding. 

 

Na deze studie kan je nog verder studeren in het hoger 

onderwijs. Meestal is dit een bacheloropleiding. In de     

nijverheid zijn bordenbouwers en onderhoudstechnici 

voor elektrische installaties zeer gegeerde mensen. 

3de graad – 5de en 6de jaar TSO 
Elektrische Installatietechnieken 

5EIT 6EIT 

Godsdienst 2 2 

Aardrijkskunde 1 1 

Engels 2 2 

Frans 2 2 

Geschiedenis 1 1 

Lichamelijke opvoeding 2 2 

Nederlands 2 2 

Wiskunde 2 2 

Technisch tekenen  2 2  

Automatisering 2 2 

Elektriciteit en labo 6 6 

Installatiemethoden 2 2 

Realisaties elektriciteit 7 5 

Stages - 2 

Totaal 33 33 

  

 

Lessentabellen 

Leertraject 3 - Elektrische Installatietechnieken 
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In de tweede graad heb je een opleiding in de richting 

hout of bouw gevolgd. Waar in de tweede graad veel     

aandacht besteed werd aan de basistechnieken, gaat de 

opleiding zich hier verder toespitsen op machinale          

bewerkingen. Je zal kwaliteitsproducten leren                

vervaardigen voor toepassingen in de interieurbouw. 

 

Er wordt veelal gewerkt met computergestuurde            

machines, zodat je na de opleiding een geschoold vakman 

bent die op verschillende terreinen inzetbaar is. CNC-

operators zijn in de nijverheid zeer gegeerd. 

 

Na deze opleiding kan je nog verder studeren in het hoger 

onderwijs, meestal een bacheloropleiding.  

3de graad – 5de en 6de jaar TSO 
Houttechnieken 

5HT 6HT 

Godsdienst 2 2 

Aardrijkskunde 1 1 

Engels 2 2 

Frans 2 2 

Geschiedenis 1 1 

Lichamelijke opvoeding 2 2 

Nederlands 2 2 

Wiskunde 2 2 

Technisch tekenen 2  2  

Onderzoek 6 4 

Organisatie 2 4 

Realisaties houttechnieken 9 7 

Stages - 2 

Totaal 33 33 

  

 

Lessentabellen 

Leertraject 3 - Houttechnieken 
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In de tweede graad volgde je best een opleiding in de  

richting mechanische technieken of elektromechanica. 

 

Een opleiding binnen mechanische vormgeving is zeer 

ruim. De metaalverwerkende nijverheid, die een zeer     

belangrijke industrietak is, verwerkt meer dan metalen  

alleen. Ook kunststoffen worden steeds belangrijker. De 

waaier van beroepen is dan ook zeer ruim. Je komt de   

geschoolde vakman tegen in de productie, maar ook in 

het onderhoud, de meetkamer, de herstellingswerkplaats, 

de planning- of tekenkamer, … Er wordt veel belang       

gehecht aan moderne technieken waaronder CNC- en   

onderhoudstechnieken. Ook 3D-tekenen krijgt ruime   

aandacht.  

 

Na deze opleiding ben je dus onmiddellijk inzetbaar in de 

nijverheid, maar je kan ook nog verder studeren in het   

hoger onderwijs. Meestal is dit een bacheloropleiding.  

3de graad – 5de en 6de jaar TSO 
Mechanische vormgevingstechnieken 

5MVT 6MVT 

Godsdienst 2 2 

Aardrijkskunde 1 1 

Engels 2 2 

Frans 2 2 

Geschiedenis 1 1 

Lichamelijke opvoeding 2 2 

Nederlands 2 2 

Wiskunde 2 2 

Mechanica 2  2  

Technisch tekenen 2 2 

Realisaties CNC 3 3 

Realisaties lassen 2 - 

Realisaties mechanische vormgeving 4 4 

Technisch vak mechanica 6 6 

Stages - 2 

Totaal 33 33 

  

 

Lessentabellen 

Leertraject 3 - Mechanische Vormgevingstechnieken 
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Het beroep van lasser-constructeur is vandaag zeer       

belangrijk in de industrie. Lassen is een veel gebruikte 

verbindingstechniek. Elke lasnaad stelt andere eisen. 

 

Een goed lasser kan tekeningen lezen, kan zelfstandig 

werken, is zorgvuldig en kan zich goed concentreren. Je 

bent zelf verantwoordelijk voor het opmaken van een   

planning en de opvolging hiervan.   

3de graad – 5de en 6de jaar BSO 
Lassen-constructie 

5LC 6LC 

Godsdienst 2 2 

Engels 1 1 

Lichamelijke opvoeding 2 2 

Project algemene vakken 4 4 

Technisch tekenen 2 2 

Realisaties lassen-constructie 17 15 

Technisch vak lassen-constructie 5 5 

Stages - 2 

Totaal 33 33 

  

 

Lessentabellen 

Leertraject 4 - Lassen - Constructie 
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De algemene opleiding van de tweede graad                  

houtbewerking wordt hier verder gezet en spitst zich 

meer toe op machinale bewerkingen. Computergestuurde 

machines (CNC) vormen hier een onderdeel van. 

 

De snelheid van uitvoering verhoogt door het gebruik van           

industriële machines. Algemeen schrijnwerk en                

interieurbouw vormen de kernactiviteiten binnen deze 

studierichting.  

 

Nauwkeurigheid is zeer belangrijk, want alle vervaardigde 

onderdelen dienen juist te zijn, zodat bij montage alle     

onderdelen goed in elkaar passen. Samen met andere 

leerlingen ben je verantwoordelijk voor een project. In 

groep werken en overleg plegen met elkaar is dus      

noodzakelijk.  

3de graad – 5de en 6de jaar BSO 
Houtbewerking 

5H 6H 

Godsdienst 2 2 

Engels 1 1 

Lichamelijke opvoeding 2 2 

Project algemene vakken 4 4 

Technisch tekenen 2  2 

Realisaties hout 16 15 

Technologie hout 6 5 

Stages - 2 

Totaal 33 33 

  

 

Lessentabellen 

Leertraject 4 - Houtbewerking 
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De afdeling werktuigmachines biedt je na je opleiding een 

brede waaier aan mogelijkheden. Machinale bewerkingen 

gebeuren steeds meer computergestuurd.  

 

Ook mechanisch onderhoud, juist gebruik van                  

gereedschappen, monteren en demonteren van              

machineonderdelen, waaronder lagers, zijn in deze        

afdeling zeer belangrijk. 

 

Het vervaardigen van onderdelen voor machines, motoren 

en apparaten gebeurt vanuit een tekening die in de CNC-

machine wordt ingelezen. Hiervoor is kennis van en        

ervaring met materialen, gereedschappen en machines 

onontbeerlijk. Het gaat steeds om werk dat met een grote 

nauwkeurigheid moet worden uitgevoerd. 

3de graad – 5de en 6de jaar BSO 
Werktuigmachines 

5W 6W 

Godsdienst 2 2 

Engels 1 1 

Lichamelijke opvoeding 2 2 

Project algemene vakken 4 4 

Technisch tekenen 2  2  

Realisaties CNC 3 6 

Realisaties lassen 2 - 

Realisaties mechanica 13 7 

Technisch vak mechanica 4 5 

Stages - 2 

Totaal 33 33 

  

 

Lessentabellen 

Leertraject 4 - Werktuigmachines 
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Later wil ik  

architectuur  

studeren en die  

uitdaging begin ik 

hier. 

Zoë 3IW 
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Yari 4EM 

Het is leuk om in 

zo’n moderne school 

aan mijn toekomst te  

bouwen. 
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De meubelnijverheid vraagt specialisatie. Na een 6-
jarige opleiding in de houtbewerking kan je in één 
jaar een vakspecialist worden als meubel-
garneerder. Heb je interesse in deze voor        
Vlaanderen unieke opleiding? Kies dan voor een 
7de jaar Meubelgarneren. Bovendien kies je dan 
voor een opleiding in een knelpuntberoep. 

Deze opleiding is sterk gericht op de arbeidsmarkt 
en ‘werkplekleren’  vormt een essentieel onderdeel 
van het programma. Het Se-n-Se wil je mogelijk-
heden, zowel naar tewerkstelling als naar hogere 
opleidingen, bevorderen.  Na deze richting kan je 
gaan werken als onderhoudstechnicus / storings-
technicus / verantwoordelijke technicus van een 
onderhoudsploeg.  

Bezit je een gezonde dosis logisch denkvermogen 
en durf je initiatief te nemen? Wil je afwisselend en 
boeiend werk met de mogelijkheid om verder te  
groeien? Heb je interesse in algemeen industrieel 
onderhoud? Kies dan  na het 6de jaar werktuig-
machines voor een 7de jaar Industrieel Ondehoud.  

De lastechnologie evolueert voortdurend. Bedrijven 

zijn steeds meer op zoek naar gekwalificeerde      

lassers met de juiste competenties, gekoppeld aan 

een hoge theoretische kennis van het lasgebeuren. 

Wil je je verder specialiseren en je lascompetenties 

verruimen? Dan kies je na het 6de jaar lassen-

constructie voor het 7de jaar  fotolassen om één of 

meer officiële laskwalificaties te behalen. 

Fotolassen 

Se-n-Se Industriële Onderhoudstechnieken Industrieel Onderhoud 

Meubelgarneren 

7 
7 

7 7 
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Het internationaal lasgebeuren vraagt meer en meer    

specifieke vaardigheden en laskwalificaties. De school 

speelt hierop in door de opleiding volgens deze normen 

uit te bouwen. Je krijgt dan ook de mogelijkheid om        

tijdens het 7de jaar een officiële laskwalificatie te            

behalen. Deze kwalificatie is aangepast aan jouw niveau 

en interesse.  De opleiding spitst zich onder andere toe op 

het lassen van aluminium en roestvast staal, omdat deze 

materialen zeer veel verwerkt worden in de ons              

omringende bedrijven. 

3de graad - 7de specialisatiejaar BSO 
Fotolassen 

7FL 

Godsdienst 2 

Engels 2 

Lichamelijke opvoeding 2 

Project algemene vakken 4 

Wiskunde 2 

Technisch vak fotolassen 5 

Realisaties fotolassen 7 

Stages en werkplekleren 8 

Totaal 32 

  

 

Lessentabellen 

7 Fotolassen 
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In dit 7de specialisatiejaar leer je technieken en           

vaardigheden die zowel aansluiten bij je vooropleiding als 

bij de behoeften van de nijverheid. Je kan dit                  

knelpuntberoep later ook zelfstandig uitoefenen. 

Je opleiding is vooral gericht naar stoffeer- en                  

bekledingstechnieken, omdat men ons vanuit                  

verschillende gespecialiseerde bedrijven vraagt naar 

mensen die deze technieken onder de knie hebben. Je 

restaureert ook antieke stoelen en zetels, die je nadien 

stoffeert of afwerkt met een andere bekleding. De           

opleiding is competentie- en industriegericht.  

3de graad - 7de specialisatiejaar BSO 
Meubelgarneren 

7MG 

Godsdienst 2 
Engels 2 
Lichamelijke opvoeding 2 
Project algemene vakken 4 
Wiskunde 2 
Technisch vak meubelgarneren 3 
Technisch tekenen 2 
Realisaties meubelgarneren 7 
Stages en werkplekleren 8 
Totaal 32 

  

 

Lessentabellen 

7 Meubelgarneren 
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De technologische ontwikkelingen in de industrie          
evolueren zeer snel. De bedrijven zoeken                            
gespecialiseerde onderhoudswerknemers die  voldoende 
competenties hebben om dit aan te kunnen. Men moet niet 
alleen de specifieke kennis hebben, maar ook een           
gezonde dosis logisch denkvermogen bezitten en initiatief 
durven nemen.  
 
De opleiding richt zich tot algemeen industrieel                
onderhoud (praktisch gericht). In de nijverheid verwacht 
men dat deze werknemers zowel zelfstandig als in groep 
kunnen instaan voor het algemene onderhoud. 

3de graad - 7de specialisatiejaar BSO 
Industrieel Onderhoud 

7IO 

Godsdienst 2 

Engels 2 

Lichamelijke opvoeding 2 

Project algemene vakken 4 

Wiskunde 2 

Technisch vak industrieel onderhoud 7 

Realisaties industrieel onderhoud 5 

Stages en werkplekleren 8 

Totaal 32 

  

 

Lessentabellen 

7 Industrieel Onderhoud 
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Industriële onderhoudstechnieken beoogt de                    

beroepskwalificatie van onderhoudstechnici. Daarom 

moet je een ruime theoretische kennis hebben van         

mechanische constructies, mechanismen, mechanische 

elementen, pneumatica, hydraulica, industriële             

elektriciteit, vermogenselektronica, logische                

schakeltechnieken, meet- en regeltechnieken en             

automatiseringsprocessen. Je leert ingrijpen in het       

proces en de software ervan beheren. Tijdens              

werkplekleren en stage leer je meedraaien in een            

onderhoudsploeg en krijg je de kans om de facetten van 

onderhoud te leren kennen die je nog niet onder de knie 

hebt. Tegelijk krijg je de nodige routine in zaken waar je al 

een sterke opleiding voor hebt genoten. Basiskennis van 

mechanica of elektriciteit is noodzakelijk om kans op   

succes te hebben.  

3de graad - 7de specialisatiejaar TSO 
Industriële Onderhoudstechnieken 

7IOT 

Elektromechanische processen 8 
Industriële processen 2 
Mechanisch onderhoud 2 
Elektrisch onderhoud 2 
Elektropneumatische installaties 2 
Hydraulische installaties 2 
Hydraulica 2 
Veiligheid, vol VCA, toolbox, procedures 1 
Stages en werkplekleren 7 
Totaal 28 

  

 

Lessentabellen 

7 Se-n-Se Industriële Onderhoudstechnieken (TSO) 
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5-6 TSO                                   

Mechanische                                                                 

vormgevingstechnieken            

Elektrische installatietechnieken 

Houttechnieken 

3-4 TSO                                   

Mechanische technieken                      

Elektrotechnieken         

Houttechnieken 

1ste leerjaar A   

Optie:  Industriële wetenschappen                                                                                                                                        

Optie:  Technologie 

2de leerjaar A 

Optie:                      

Bouw- en houttechnieken 

5-6 TSO  

Elektromechanica 

  

3-4 TSO  

Elektromechanica 

  

2de leerjaar A 

Optie: 

Mechanica - elektriciteit 

5-6 TSO  

Industriële  

Wetenschappen 

3-4 TSO  

Industriële  

Wetenschappen 

2de leerjaar A 

Optie: 

Industriële wetenschappen 

5-6 BSO  

Lassen-constructie    

Werktuigmachines    

3-4 BSO  

Basismechanica                              

Hout 

1ste leerjaar B 

Brugklas 

2de Beroeps-

voorbereidend jaar 

  

7de BSO specialisatie          

Fotolassen (Alu/RVS)                         

Industrieel Onderhoud 

7de jaar Se-n-se          

Industriële  

onderhoudstechnieken 

 

Studiemogelijkheden 
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