


Wij zijn een scholengroep van vier secundaire 
scholen en negen basisscholen uit de ruime regio 
Aarschot. Samen bieden we een breed en gevari-
eerd studieaanbod. In een van onze scholen vind 
je vast een studierichting die bij je past. We staan 
voor kwaliteitsvol onderwijs en zorgen ervoor dat 
iedereen zich thuis voelt. 
 
Jij, je ouders en natuurlijk je leraren vinden het 
belangrijk dat je een goede keuze maakt voor de 
tweede graad. Ben jij een creatieve geest, een 
 wetenschapper in spe, een handige harry of een 
talenknobbel, een combinatie van dat alles of nog 
iets totaal  anders? We helpen je graag om een goe-
de studiekeuze te maken. 

KATHOLIEKE DIALOOGSCHOOL 

In de Arcadiascholen vertrekken we van dialoog. 
Vanuit de christelijke waarden staan we open voor 
iedereen. Wie je ook bent, je krijgt hier een warm 
welkom. Samenwerken met jou en je  ouders vin-
den we belangrijk. Je leerkrachten willen jouw 
ontwikkeling stimuleren. Daartoe bieden we een 
rijke (leer-)omgeving aan. Samen gaan we er te-
genaan. Deal?
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De eerste graad is een observerende en oriënterende 
graad. Je maakt hier kennis met vakken, projecten, 
 basisopties, groeiuren en differentiatie-uren. Je ont-
dekt er waar je interesses liggen, wat je graag doet 
en kan, waar je voor leeft, hoe je graag leert, wat je 
 motiveert en waar je van droomt.

27 uur 
basisvorming

Module 1 met 2 uur Eye4Talent
je koos drie projecten

Module 1
3 uur differentiatie

Module 2  met 4 uur Latijn Module 2
1 uur differentiatie

28 uur basisvorming + 4 groeiuren
In de B-stroom zijn de vakken praktisch gericht en leer je al doende. 

25 uur 
basisvorming

Basisoptie 5 uur
je maakte kennis met twee 
basisopties

 ϐ Economie en organisatie
 ϐ STEM wetenschappen
 ϐ STEM technieken 
 ϐ Klassieke Talen
 ϐ Moderne talen en 

wetenschappen 
 ϐ Maatschappij en welzijn 
 ϐ Kunst en creatie 

2 uur differentiatie 

20 uur 
basisvorming

Basisoptie 10 uur
 ϐ STEM technieken 
 ϐ Economie en Organisatie met 

Maatschappij en welzijn 

2 uur differentiatie 
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Welke projecten of basisopties je in de eerste graad 
A-stroom ook koos, je kunt vervolgens naar elke mogelijke 
studierichting in het derde jaar doorstromen. Wel is het aan 
te raden om rekening te houden met je interesses en met 
de vraag of je liefst theoretisch dan wel praktisch leert. 
Was je een leerling in de eerste graad B-stroom, dan is een 
praktische studierichting met de arbeidsmarkt als finaliteit 
of doel de meest logische keuze, al liggen er zeker ook 
mooie kansen voor je in de andere finaliteiten.

TWEEDE GRAAD

IK MAG KIEZEN, IK DURF 
KIEZEN, IK KIES! 

IN DE TWEEDE GRAAD KIES JE VOOR EEN 
STUDIEDOMEIN ÉN VOOR EEN ABSTRACTIENIVEAU 

VOOR WELK 
STUDIEDOMEIN KIES JE?
 
Een studiedomein is een verzameling 
van studierichtingen binnen hetzelfde 
interessegebied. De studiedomeinen 
in onze  Arcadia s cholen zijn: Economie 
en organisatie, Kunst en creatie, Maat-
schappij en welzijn, STEM, Taal en cul-
tuur, Voeding. 

Het antwoord op de volgende vragen 
zal je helpen een keuze te maken: 

 ϐ Welke vakken vind je leuk en 
boeiend? 

 ϐ Voor welke vakken behaalde je 
mooie resultaten? Welke vakken 
lagen je minder? 

 ϐ Van welke projecten proefde je in 
het 1e jaar? Vond je die interessant 
en uitdagend? Waar liggen je 
interesses? 

 ϐ Welke basisoptie(s) koos je in het 2e 
jaar? Ook die vertellen je iets over 
waar je hart ligt.  

WELK ABSTRACTIENIVEAU 
PAST BIJ JOU?  

Genoot je ervan om al doende aan de 
slag te gaan of kun je voor langere tijd 
met je neus in de boeken zitten?  
Het antwoord op deze vraag vertelt je 
of je best een keuze maakt voor:

 ϐ de doorstroomfinaliteit: breed en 
algemeen theoretisch gericht

domeinoverschrijdend: de 
meest algemene opleiding. 
Gericht op hogere studies in alle 
domeinen.

domeingebonden: met nadruk 
op de eigenheid van het 
studiedomein. Gericht op hogere 
studies binnen het studiedomein. 

 ϐ de dubbele finaliteit (D/A): een 
combinatie van theorie en praktijk. 
Gericht op hogere studies binnen 
het domein of de arbeidsmarkt.

 ϐ de arbeidsmarktgerichte 
finaliteit: zeer praktisch 

Samen met je ouders en je leraren leg je alle antwoorden bij elkaar om een geschikte 
studierichting te zoeken in de tweede graad. Blader vlug verder om te kijken waar jij 
je plekje kunt vinden. 
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WAT JE KAN KIEZEN 
IN ARCADIASCHOLEN:

=
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=
SINTJOZEFSCOLLEGE A ARSCHOT
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ECONOMISCHE 
WETENSCHAPPEN

BEDRIJFS-
WETENSCHAPPEN

BEDRIJF EN 
ORGANISATIE

ORGANISATIE EN LOGISTIEK WINKELMEDEWERKER

TOERISME

ARCHITECTURALE EN 
BEELDENDE VORMING

ARCHITECTURALE EN 
BEELDENDE KUNSTEN

GRIEKS-LATIJN

TAAL EN COMMUNICATIE
LATIJN

MODERNE TALEN

Doorstroomfinaliteit
Doorstroom- en 

arbeidsmarktgerichte 
finaliteit

Arbeidsmarktgerichte 
finaliteit

Arbeidsmarktgerichte 
finaliteit duaal
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WAT JE KAN KIEZEN IN 
ARCADIASCHOLEN:

=

=

=
SINTJOZEFSCOLLEGE A ARSCHOT

=

HUMANE 
WETENSCHAPPEN

MAATSCHAPPIJ 
EN WELZIJNS-

WETENSCHAPPEN

MAATSCHAPPIJ 
EN WELZIJN

MODEREALISATIE EN 
TEXTIELVERZORGING

ZORG EN WELZIJN

NATUUR-
WETENSCHAPPEN

BIOTECHNISCHE 
WETENSCHAPPEN BIOTECHNIEKEN ELEKTRICITEIT BANDENMONTEUR

BOUW-
WETENSCHAPPEN

ELEKTROMECHANISCHE 
TECHNIEKEN HOUT HOEKNAADLASSER

TECHNOLOGISCHE 
WETENSCHAPPEN ELEKTROTECHNIEKEN MECHANICA MACHINAAL 

HOUTBEWERKER

HOUTTECHNIEKEN MEDEWERKER HOUT

VOERTUIGTECHNIEKEN MEDEWERKER 
RUWBOUW

SANITAIRE EN 
VERWARMINGSINSTALLATIES

HULPKELNER

KEUKENMEDEWERKER

MEDEWERKER 
FASTFOOD

Doorstroomfinaliteit
Doorstroom- en 

arbeidsmarktgerichte 
finaliteit

Arbeidsmarktgerichte 
finaliteit

Arbeidsmarktgerichte 
finaliteit duaal
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In dit domein leer je over economie (lokaal en internationaal), 
en over verkoop en ondernemen. Je leert over grote bedrijven 
en kleine ondernemingen, en de administratie die daarbij komt 
 kijken. Ook recht, wetgeving en politiek komen aan bod. In dit stu-
diedomein kijk je met een sociaaleconomische blik naar je eigen 
omgeving, ondernemingen en de wereld. 

Domein 

ECONOMIE EN ORGANISATIE

ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN

Doorstroom naar hogere studies binnen het studie-
domein (domeingebonden)

 ϐ Sterk theoretisch. Gericht op verder studeren in het domein 
economie.

 ϐ Je krijgt een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket 
economie. 

 ϐ Je leert de economie als systeem en de werking van 
ondernemingen te begrijpen. 

 ϐ Je krijgt via concrete voorbeelden uit onze maatschappij inzicht 
in economische concepten en de verbanden ertussen.

 ϐ vlot leert door theorie te verwerken, verbanden te leggen en 
logisch te  redeneren.

 ϐ graag veel wilt bijleren over de plaats van economie in de 
maatschappij en de werking van  ondernemingen.

 ϐ aanleg hebt om logisch en kritisch te redeneren.

finaliteit

profiel

scholen

deze richting is iets voor jou als je

BEDRIJFSWETENSCHAPPEN

Doorstroom naar hogere studies in alle domeinen (domeinoverschrijdend)

 ϐ Sterk theoretisch. Gericht op verder studeren in alle richtingen.
 ϐ Je krijgt een brede algemene vorming met specifieke aandacht voor economie en 

wiskunde. 
 ϐ Je leert de economie als systeem en de werking van ondernemingen te begrijpen. 
 ϐ Je leert logisch en kritisch te denken om economische en wiskundige concepten en hun  

onderlinge verbanden te doorgronden.

 ϐ vlot theorie kunt verwerken en verbanden kunt leggen.
 ϐ wiskundige inzichten wilt leren gebruiken.
 ϐ geïnteresseerd bent in de plaats van de economie in de maatschappij en in de werking 

van ondernemingen.
 ϐ aanleg hebt om logisch en kritisch te redeneren.

finaliteit

profiel

scholen

deze richting is iets voor jou als je
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Arbeidsmarkt 

 ϐ Zeer praktisch. 
 ϐ Je leert over de werking van ondernemingen. 
 ϐ Je leert hoe het is om bij een onthaal, in de verkoop of in de 

logistiek te werken. 
 ϐ Je leert hoe belangrijk communicatie en sociale vaardigheden 

zijn in het professioneel omgaan met bezoekers en klanten. 
 ϐ Je leert werken met digitale programma’s en apps voor 

goederenstromen en het doorgeven van documenten en 
 informatie.     

 ϐ graag leert door te doen.
 ϐ geïnteresseerd bent in de werking van logistiek, onthaal en 

verkoop.
 ϐ de juiste computerprogramma’s wilt leren gebruiken.
 ϐ het belangrijk en leuk vindt om goed te communiceren.

finaliteit

profiel

scholen

deze richting is iets voor jou als je

ORGANISATIE EN 
LOGISTIEK

Doorstroom naar hogere studies of arbeidsmarkt 

 ϐ Theoretisch en praktisch. Je kunt hierna verder studeren of aan de slag op 
de arbeidsmarkt. 

 ϐ Je verwerft inzichten uit de algemene economie en bedrijfswetenschappen. 
 ϐ Je leert boekhoudkundige, commerciële en HR-activiteiten te ondersteunen. 
 ϐ Je krijgt een beter begrip van de logistieke flow en het transport.     

 ϐ graag leert door theorie te combineren met praktische voorbeelden.
 ϐ geïnteresseerd bent in de werking van ondernemingen.
 ϐ aanleg hebt om met computerprogramma’s te werken.
 ϐ wilt leren goed met klanten te communiceren.

finaliteit

profiel

scholen

deze richting is iets voor jou als je

BEDRIJF EN ORGANISATIE

Doorstroom naar hogere studies of arbeidsmarkt 

 ϐ Theoretisch en praktisch. Je kunt hierna verder studeren of aan de slag op 
de arbeidsmarkt. 

 ϐ Je maakt kennis met de sector van beurzen, evenementen en vervoer, 
 accommodatie, toerisme en recreatie, zowel in binnen- als buitenland.   

 ϐ Je leert klanten onthalen, informeren, adviseren en begeleiden. 
 ϐ Je zet de eerste stappen in het organiseren van een uitstap voor een 

 bepaalde doelgroep. 
 ϐ Je krijgt een stevige basis communicatieve vaardigheden in het Frans, 

 Engels en Duits. 

 ϐ vlot leert door theorie te combineren met praktische voorbeelden.
 ϐ veel wilt leren over de toeristische sector in binnen- en buitenland.  
 ϐ graag met mensen omgaat.  
 ϐ gemotiveerd bent om te leren communiceren in vreemde talen.

finaliteit

profiel

scholen

deze richting is iets voor jou als je

TOERISME*

*  Richting in het schooljaar 2022-2023 enkel aangeboden in het 
derde jaar en onder voorbehoud van goedkeuring door de overheid.
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In dit domein leer je over het artistieke en creatieve proces. Daar komen creëren, 
interpreteren, presenteren en ontwerpen bij kijken. Er zijn heel praktische 
opdrachten, maar ook heel conceptuele die vertrekken vanuit een idee. Je komt 
in aanraking met de schoonheid van kunst en leert genieten van film, theater, 
literatuur, performance, tentoonstellingen, concerten. Je experimenteert en leert 
welke technische mogelijkheden er bestaan om je op een artistieke manier te uiten.

Domein 

KUNST EN CREATIE

Doorstroom naar hogere studies binnen het studiedomein (domeingebonden)

 ϐ Sterk theoretisch. Gericht op verder studeren binnen het studiedomein.
 ϐ Je krijgt een brede algemene vorming met de nadruk op het creëren van kunst.
 ϐ Je krijgt een stevige wiskundige basis in functie van het architecturale. 
 ϐ In het vak beeldende vorming leer je jezelf creatief te uiten vanuit een theoretische basis 

 (tekenen, fotografie, computertoepassingen ...). Je verdiept daardoor je inzicht in vorm, ruim-
te, kleur, textuur, compositie. 

 ϐ In het vak architecturale vorming maak je kennis met de basisprincipes en de constructies, 
technieken en materialen die de architectuur gebruikt. 

 ϐ In deze studierichting leer je ontwerpen. Je leert beeldtaal en vaktaal te gebruiken.

 ϐ vlot theorie kunt verwerken, verbanden kunt leggen en logisch redeneert.
 ϐ creatief bent.
 ϐ geïnteresseerd bent in architectuur en beeld.
 ϐ een ruime interesse hebt voor maatschappij en cultuur.
 ϐ graag tentoonstellingen, musea, concerten, fysieke en virtuele ruimtes bezoekt.

finaliteit

profiel

scholen

deze richting is iets voor jou als je

ARCHITECTURALE EN 
BEELDENDE VORMING

Doorstroom naar hogere studies of arbeidsmarkt

 ϐ Theoretisch en praktisch. Je kunt hierna verder studeren of 
aan de slag op de arbeidsmarkt.

 ϐ Je krijgt inzicht in de architectuur en in de beeldende kunsten 
via theoretische en praktische opdrachten. 

 ϐ In het vak beeldende vorming maak je kennis met de 
beeldtaal. Je leert daarbij verschillende technieken en 
materialen te gebruiken. 

 ϐ In het vak architecturale vorming maak je kennis met de 
basisprincipes van de architectuur. 

 ϐ Je maakt kennis met constructies en materialen. Eigen 
ontwerpen leer je voor te stellen in exacte tekeningen. Je 
maakt grondplannen en aanzichten op schaal. 

 ϐ Je gebruikt zowel grafische computertoepassingen, 
maquettemateriaal als verschillende tekentechnieken om je 
werk te visualiseren.

 ϐ graag leert vanuit een combinatie van theorie en praktijk.
 ϐ creatief bent en graag veel tijd wilt besteden aan je artistiek-

technische vaardigheden.
 ϐ geïnteresseerd bent in architectuur en beeld.
 ϐ een ruime interesse hebt voor maatschappij en cultuur.
 ϐ graag tentoonstellingen, musea, concerten, fysieke en virtuele 

ruimtes bezoekt. 

finaliteit

profiel

scholen

deze richting is iets voor jou als je

ARCHITECTURALE EN 
BEELDENDE KUNSTEN
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Je krijgt een diepgaande en brede vorming in taal en cultuur. 
Je leert over communiceren en over het taalsysteem. Je maakt 
kennis met meertalige communicatie en gaat in interactie 
met anderstaligen. Je leert je communicatie aanpassen aan de 
situatie of de gesprekspartner. Je geniet van de schoonheid van 
taal en interpreteert talige kunstuitingen in film, muziek, theater 
en literatuur. Je experimenteert op een creatieve manier met 
taal.  

Domein 

TAAL EN CULTUUR

Doorstroom naar hogere studies in alle domeinen (domeinoverschrijdend) 

 ϐ Sterk theoretisch. Gericht op verder studeren in alle richtingen.
 ϐ Je krijgt een brede algemene vorming met een specifiek pakket Grieks en Latijn. 
 ϐ Je leert taal te analyseren op een abstracte en gestructureerde manier. Je traint je 

in logisch én geordend denken, en leert talig en wiskundig abstracte begrippen en 
 concepten te gebruiken. Je verdiept je in de klassieke talen Grieks en Latijn en hun res-
pectieve cultuur. Je ontdekt de schoonheid van teksten in het Grieks en het Latijn, en 
leert genieten van de zoektocht naar een gepaste vertaling.

 ϐ vlot theorie verwerkt, snel verbanden legt en logisch redeneert. 
 ϐ gemakkelijk complexere leerinhouden verwerkt in een beperkte tijdspanne.
 ϐ een sterk taalgevoel hebt.
 ϐ van Grieks en Latijn, en taal in het algemeen houdt.
 ϐ interesse hebt voor wiskunde.
 ϐ van cultuur houdt.

finaliteit

profiel

scholen

deze richting is iets voor jou als je

GRIEKS-LATIJN

Doorstroom naar hogere studies in alle domeinen 
(domeinoverschrijdend)

 ϐ Sterk theoretisch. Gericht op verder studeren in alle richtingen 
(domeinoverschrijdend).

 ϐ Je krijgt een brede algemene vorming met een specifiek pakket 
Latijn en een uitgebreid pakket wiskunde. 

 ϐ Je verdiept je in het taalsysteem van het Latijn. Je verwerft via het 
lezen van teksten een dieper inzicht in de taal en cultuur van de 
klassieke oudheid.

 ϐ vlot theorie verwerkt, snel verbanden legt en logisch redeneert. 
 ϐ gemakkelijk complexere leerinhouden verwerkt in een beperkte 

tijdspanne.
 ϐ een sterk taalgevoel hebt.
 ϐ van Latijn en taal in het algemeen houdt.
 ϐ interesse hebt voor wiskunde.
 ϐ van cultuur houdt.

finaliteit

profiel

scholen

deze richting is iets voor jou als je

LATIJN
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Doorstroom naar hogere studies in alle 
domeinen (domeinoverschrijdend)

 ϐ Sterk theoretisch. Gericht op verder studeren in alle 
richtingen.

 ϐ Je krijgt een uitstekende basisvorming van zowel het 
Nederlands als de moderne vreemde talen Frans, Engels 
en Duits. 

 ϐ Je werkt aan je communicatieve vaardigheden. 
 ϐ Je bestudeert de achterliggende systemen van de taal en 

taaluitingen. 
 ϐ Je bestudeert de impact van communicatie en cultuur op 

de samenleving en analyseert zelf (literaire) teksten. 
 ϐ Je krijgt ook een diepgaande basisvorming in fysica, 

chemie en wiskunde.

 ϐ vlot theorie verwerkt, snel verbanden legt en logisch 
redeneert. 

 ϐ gemakkelijk complexere leerinhouden verwerkt in een 
beperkte tijdspanne.

 ϐ een sterk taalgevoel hebt.
 ϐ geïnteresseerd bent in taal en literatuur.
 ϐ nieuwsgierig bent naar verschillende culturen en hun 

taalgebruik.
 ϐ vlot en gepast wilt leren communiceren met anderen.

finaliteit

profiel

scholen

deze richting is iets voor jou als je

MODERNE TALEN

Doorstroom naar hogere studies of arbeidsmarkt

 ϐ Theoretisch en praktisch. Je kunt hierna verder studeren of aan de 
slag gaan op de arbeidsmarkt. 

 ϐ Je leert zoveel mogelijk op een concrete manier. 
 ϐ Je gaat praktisch aan de slag om je communicatieve vaardigheden 

verder uit te bouwen in de verschillende moderne talen Nederlands, 
Frans, Engels en Duits. 

 ϐ In de projecten van het vak PR (Public Relations) zoek je of ontwerp je 
communicatiemiddelen en –producten. 

 ϐ In levensechte situaties leer je vlot en gepast te communiceren. 
 ϐ Je krijgt inzicht in de achterliggende werking van taal en in de functie 

van cultuur en media.

 ϐ graag leert door theorie te combineren met praktische voorbeelden.
 ϐ geboeid bent door taal.
 ϐ graag projectmatig werkt.
 ϐ graag met digitale applicaties en andere toepassingen uit de praktijk 

werkt.
 ϐ vlot en gepast wilt leren communiceren met anderen.

finaliteit

profiel

scholen

deze richting is iets voor jou als je

TAAL EN COMMUNICATIE
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Je wilt aan de slag gaan met en voor mensen? In dit domein bestudeer je de mens en de 
samenleving. Je leert over het lichamelijk, psychisch of sociaal welbevinden van mensen 
en over de impact van een gezonde en persoonlijke levensstijl. Je hebt oog voor mensen 
en doelgroepen die zorg of ondersteuning nodig hebben. Je maakt kennis met verschil-
lende menswetenschappelijke benaderingen en gebruikt de natuurwetenschappen om 
nog meer inzicht te verwerven.

Domein 

MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN

Doorstroom naar hogere studies in alle domeinen (domeinoverschrijdend)

 ϐ Sterk theoretisch. Gericht op verder studeren in alle richtingen.
 ϐ Je krijgt een brede algemene vorming.
 ϐ In de vakken psychologie en sociologie maak je kennis met verschillende theorieën over 

de mens.
 ϐ Je leert over de ontwikkeling en het gedrag van mensen, over hun onderlinge relaties, 

maar ook over culturen en sociale structuren.
 ϐ In het vak filosofie leer je nadenken over waarheid, kennis en zingeving. We dagen je 

uit overtuigingen kritisch te bevragen. Je leert zelf filosofische vragen te formuleren en 
respect op te brengen voor de visies van anderen.  

 ϐ In het vak kunstbeschouwing leer je kunst te begrijpen en te situeren in tijd en ruimte. 
We nemen je mee naar concerten, musea en tentoonstellingen.  Je leert je eigen 
beleving en oordeel over kunst te verwoorden en te motiveren, maar staat ook open 
voor die van anderen. 

 ϐ Daarnaast is er een diepgaande basisvorming in Nederlands, Engels, Frans en 
geschiedenis.

 ϐ vlot theorie kunt verwerken, verbanden kunt leggen en logisch redeneert.
 ϐ een brede interesse hebt in mens, maatschappij en actualiteit.
 ϐ geniet van kunst en cultuur.

finaliteit

profiel

scholen

deze richting is iets voor jou als je

HUMANE WETENSCHAPPEN

Doorstroom naar hogere studies binnen het 
studiedomein (domeingebonden)

 ϐ Sterk theoretisch. Vooral gericht op verder studeren in het 
domein maatschappij- en welzijn.

 ϐ Je krijgt een een brede algemene vorming met een inleiding in 
filosofie, sociologie en psychologie.

 ϐ In deze richting begin je te filosoferen over de mens, de wereld 
rondom ons, goed en kwaad, geluk en de zin van het leven. 

 ϐ Je leert vanuit voorbeelden uit de samenleving en ontwikkelt 
een wetenschappelijk denkkader. 

 ϐ Je leert verbanden te zien tussen de theorie en de 
hedendaagse samenleving, de mens en zijn gedrag. Je maakt 
kennis met psychologische en sociologische theorieën.

 ϐ vlot leert door theorie te verwerken, verbanden te leggen en 
logisch te redeneren.

 ϐ veel wilt bijleren over mens en samenleving.
 ϐ aanleg hebt om analytisch en wetenschappelijk naar mens en 

samenleving te kijken.
 ϐ geïnteresseerd bent in mensen en hun gedrag in verschillende 

situaties.

finaliteit

profiel

scholen

deze richting is iets voor jou als je

MAATSCHAPPIJ- EN 
WELZIJNSWETENSCHAPPEN

2221



Doorstroom naar hogere studies of arbeidsmarkt

 ϐ Theoretisch en praktisch. Je kunt hierna verder studeren of aan de slag gaan op de 
arbeidsmarkt. 

 ϐ Je krijgt theorie over zorg verlenen en begeleiden. Daarbij leer je over 
gezondheidsbevordering, ontwikkelingspsychologie, (ped)agogisch handelen, 
communicatie, de mens en zijn plaats in de samenleving , en over fysiologie en anatomie. 

 ϐ Ook leer je de handelingen om zorg te dragen voor kinderen, jongeren en volwassenen 
met of zonder beperking, én leer je hen begeleiden.  

 ϐ graag leert door theorie te combineren met praktische voorbeelden.
 ϐ handig bent in huishoudelijke activiteiten.
 ϐ geïnteresseerd bent in het begeleiden van en het zorgen voor anderen.
 ϐ wilt leren over menselijk gedrag en het menselijke lichaam.
 ϐ goed met mensen kunt omgaan.

finaliteit

profiel

scholen

deze richting is iets voor jou als je

MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN

Arbeidsmarkt

 ϐ Praktisch.
 ϐ Je leert de technieken om met allerhande materialen een werkstuk te maken. 
 ϐ Je ontdekt de mogelijkheden van materialen en afwerking. 
 ϐ Je leert de eerste stappen voor het uitvoeren van retouches. Je leert over textielverzorging, 

met een link naar mode. 
 ϐ Je leert de mode en trends van vandaag en morgen kennen. 
 ϐ Je leert een groot aanbod van stijlen en artikelen kennen, gebruiken en presenteren. 
 ϐ Je maakt kennis met verschillende winkelconcepten en e-commerce. Je leert om te gaan 

met klanten.

 ϐ graag leert door te doen.
 ϐ handig bent met stoffen en textiel.
 ϐ van werken met een naaimachine houdt.
 ϐ een goede afwerking belangrijk vindt.
 ϐ wilt leren hoe goed te communiceren met klanten.

finaliteit

profiel

scholen

deze richting is iets voor jou als je

MODEREALISATIE EN TEXTIELVERZORGING

Arbeidsmarkt

 ϐ Praktisch.
 ϐ Je leert aandacht te hebben voor de mens in de thuiscontext. 

Via oefening leer je (professionele) relaties tussen mensen te 
begrijpen. 

 ϐ Je sociale en communicatieve vaardigheden worden 
uitgedaagd. 

 ϐ Je leert wat een gezonde mens is in een diverse samenleving 
en hoe je daarin voor jezelf zorgt.  

 ϐ Je verwerft een basisinzicht in anatomie (bijvoorbeeld het 
spierstelsel) en fysiologie (bijvoorbeeld de ademhaling). Je 
maakt kennis met directe zorg. 

 ϐ Je leert vooral over de technische kanten van de indirecte zorg.

 ϐ graag leert door te doen.
 ϐ handig bent in huishoudelijke activiteiten.
 ϐ graag voor mensen zorgt.
 ϐ geïnteresseerd bent in andere mensen, zowel kinderen, 

ouderen als kwetsbaren.
 ϐ wilt leren hoe je op een gepaste manier met anderen omgaat.
 ϐ gezondheid belangrijk en interessant vindt.

finaliteit

profiel

scholen

deze richting is iets voor jou als je

ZORG EN WELZIJN

24



In dit studiegebied kun je heel breed of meer gericht leren. In sommige 
 studierichtingen bestudeer je via de vakken biologie, chemie en aardrijkskunde 
de levende natuur vanuit een wetenschappelijke bril. Dat maakt het mogelijk als 
onderzoeker aan de slag te gaan in domeinen als biotechniek, geneeskunde, ge-
netica, ecologie en farmacie. In andere studierichtingen krijg je de ontwerpwe-
tenschappen voorgeschoteld via engineering, wiskunde, fysica en informatica. 
Techniek leer je in studie richtingen als mechanica-elektriciteit, koeling en warm-
te, auto, bouw, hout en wonen, en grafische media en communicatie. Je doorloopt 
het technische proces met probleemstelling, ontwerp, realisatie en bijsturing als 
fases.

Domein 

STEM

Doorstroom naar hogere studies binnen het studiedomein  (domeingebonden)

 ϐ Sterk theoretisch. Vooral gericht op verder studeren in het domein biowetenschappen.
 ϐ Je krijgt een brede algemene vorming met focus op de kernwetenschappen biologie, 

chemie en fysica. 
 ϐ Vanuit de theoretische wetenschappen ontwikkel je competenties en inzichten om 

biotechnologische/biochemische processen te begrijpen. Je verwerft inzichten in 
het begeleiden en sturen van die processen. Je werkt in een context van planten- en 
dierenteelt, voedingsmiddelenindustrie, milieu- en natuurbeheer ...

 ϐ vlot leert door theorie te verwerken, verbanden te leggen en logisch te redeneren.
 ϐ interesse hebt voor wiskunde en wetenschappen.
 ϐ probleemoplossend wilt denken en in een biotechnologische context wilt werken.
 ϐ van de wonderlijke interacties tussen de levende materie en de theoretische 

wetenschappen houdt.
 ϐ de levende wereld in al zijn facetten wilt begrijpen.
 ϐ graag de wereld van biotechnologie, biologie, chemie en fysica exploreert.

finaliteit

profiel

scholen

deze richting is iets voor jou als je

BIOTECHNISCHE WETENSCHAPPEN

Doorstroom naar hogere studies in alle domeinen (domeinoverschrijdend)

 ϐ Sterk theoretisch. Gericht op verder studeren in alle richtingen.
 ϐ Je krijgt een brede algemene vorming met talen en een specifiek pakket 

natuurwetenschappelijk leren. 
 ϐ Je leert onderzoekswerk opzetten en uitvoeren, en er verslag van doen. Je leert informatie 

over levende en niet-levende natuur te structureren en verwerken. Je stelt tabellen en 
grafieken op en interpreteert ze. Je zoekt verbanden tussen de behandelde leerstof en de 
actualiteit (bv. duurzaamheid). Je denkt kritisch na over wetenschappelijke bevindingen.

 ϐ vlot theorie kunt verwerken, verbanden kunt leggen en logisch redeneert.
 ϐ van kritisch redeneren houdt.
 ϐ interesse hebt voor wiskunde en wetenschappen.
 ϐ probleemoplossend kunt denken.
 ϐ graag de wereld van aardrijkskunde, biologie, chemie en fysica exploreert.
 ϐ de wereld wilt begrijpen in al zijn natuurwetenschappelijke aspecten.

finaliteit

profiel

scholen

deze richting is iets voor jou als je

NATUURWETENSCHAPPEN

2625



Doorstroom naar hogere studies binnen het studiedomein (domeingebonden)

 ϐ Sterk theoretisch. Vooral gericht op verder studeren in het domein bouwwetenschappen.
 ϐ Je krijgt een brede algemene vorming met focus op natuur- en technisch-wetenschappelijk 

leren en denken. 
 ϐ Je onderzoekt bouwmaterialen en bouw- en houtconstructies. 
 ϐ Je verdiept je in technologische wetenschappen. 
 ϐ Je leert conceptueel te denken. Je traint vaardigheden in topografische toepassingen en 

digitale technologieën bij het opzetten van bouwprojecten. 
 ϐ Je leert 3D-denken, topografie en thermodynamica. 
 ϐ Je ontdekt milieuvriendelijke bouwtoepassingen. Je verwerft wetenschappelijke methoden 

en vaardigheden om betrouwbare oplossingen te ontwikkelen. 
 ϐ Je krijgt oog voor kunstbeschouwing in de bouw.

 ϐ vlot theorie kunt verwerken, verbanden kunt leggen en logisch redeneert.
 ϐ je interesse hebt in digitale vaardigheden.
 ϐ problemen wilt oplossen op basis van wetenschappelijke en wiskundige inzichten.
 ϐ graag de wereld van engineering, materiaalkunde, fysica en constructieleer exploreert. 
 ϐ wilt experimenteren met een brede waaier aan vaardigheden in STEM-projecten.
 ϐ de wereld in al zijn aspecten wilt begrijpen en beter maken.

finaliteit

profiel

scholen

deze richting is iets voor jou als je

BOUWWETENSCHAPPEN

Doorstroom naar hogere studies binnen het studiedomein (domeingebonden)

 ϐ Sterk theoretisch. Vooral gericht op verder studeren in het domein technologische 
wetenschappen (domeingebonden).

 ϐ Je krijgt een brede algemene vorming met een specifiek pakket natuur- en technisch-
wetenschappelijk denken. 

 ϐ Je gaat onderzoekend, experimenterend en ontdekkend aan de slag binnen de 
kernwetenschappen mechanica, elektriciteit-elektronica, fluïdomechanica, thermodynamica, 
chemie en informaticawetenschappen. 

 ϐ Je leert denken in functie van het concept en bekwaamt je in het modelleren en in 
engineering. 

 ϐ Je leert ontwerpen met behulp van een 3D-CAD-programma.

 ϐ vlot theorie kunt verwerken, verbanden kunt leggen en logisch redeneert.
 ϐ meer wilt weten over wiskundige abstracte begrippen en systemen.
 ϐ de wondere wereld van engineering wilt leren kennen.
 ϐ je wilt verdiepen in wetenschappelijke methoden en vaardigheden, om zo betrouwbare  

oplossingen te ontwikkelen.
 ϐ wilt experimenteren met een brede waaier aan vaardigheden in STEM-projecten.
 ϐ uitdagingen in engineering en techniek wilt aangaan, met als doel de samenleving te 

verbeteren.

finaliteit

profiel

scholen

deze richting is iets voor jou als je

TECHNOLOGISCHE WETENSCHAPPEN

2827



Doorstroom naar hogere studies of arbeidsmarkt

 ϐ Theoretisch en praktisch. 
 ϐ Je kunt hierna verder studeren of aan de slag gaan op de arbeidsmarkt. 
 ϐ Je bestudeert de wetenschappen en leert in een schoollabo 

biotechnologische en biochemische processen te begrijpen en te sturen. 
 ϐ Je bestudeert ook de planten- en dierenteelt, de voedingsmiddelenindustrie 

en het milieu- en natuurbeheer (de levende natuur). 
 ϐ Je leert ingewikkelde technische problemen op te lossen. Je maakt je 

productie- en procestechnieken uit de industrie eigen.  
 ϐ Je leert gericht onderzoek doen in STEM-projecten.

 ϐ graag leert door theorie te combineren met praktische voorbeelden.
 ϐ binnen een concrete biotechnologische context wilt werken. 
 ϐ concrete vaardigheden wilt inzetten.
 ϐ wetenschappelijke en wiskundige kennis direct wilt toepassen.
 ϐ interesse hebt in de wonderlijke interacties tussen de levende wereld en de 

theoretische wetenschappen. 
 ϐ graag zelfstandig aan de slag gaat in een labo. 

finaliteit

profiel

scholen

deze richting is iets voor jou als je

BIOTECHNIEKEN

Doorstroom naar hogere studies of arbeidsmarkt

 ϐ Theoretisch en technologisch-praktisch. 
 ϐ Je kunt hierna verder studeren of aan de slag gaan op de arbeidsmarkt. 
 ϐ Je krijgt inzicht in elektromechanische technieken vanuit de toegepaste 

wiskunde en wetenschappen. 
 ϐ Je past de technieken toe binnen de gebieden van elektriciteit-elektronica, 

mechanica, fluïdomechanica en thermodynamica. Je onderzoekt en 
onderhoudt grote systemen uit de industrie.  

 ϐ Je leert gericht onderzoek doen in STEM-projecten, in functie van het 
industriële proces.

 ϐ graag leert door theorie te combineren met praktische voorbeelden.
 ϐ je wilt verdiepen in industriële elektromechanische systemen en processen.
 ϐ geïnteresseerd bent in de geheimen van ontwerp, installatie, automatisering 

en onderhoud.
 ϐ meer wilt weten over industriële elektromechanische systemen en 

automatisering.

finaliteit

profiel

scholen

deze richting is iets voor jou als je

ELEKTROMECHANISCHE TECHNIEKEN

3029



Doorstroom naar hogere studies of arbeidsmarkt

 ϐ Theoretisch en technologisch-praktisch. 
 ϐ Je kunt hierna verder studeren of aan de slag gaan op de arbeidsmarkt. 
 ϐ Je krijgt inzicht in houttechnieken vanuit toegepaste wiskunde en 

wetenschappen. 
 ϐ Je leert over het technische verwerkingsproces van massief hout en 

houtachtige plaatmaterialen. 
 ϐ Je leert over verspaningstechnologieën, kwaliteitsbewaking en digitale 

technologieën. 
 ϐ Je werkt zowel machinaal als met CAD-CAM projecten uit. 
 ϐ Je maakt gebruik van CNC-gestuurde houtbewerkingsmachines. 
 ϐ Je leert gericht onderzoek doen in STEM-projecten, in functie van het 

proces.

 ϐ graag leert door theorie te combineren met praktische voorbeelden.
 ϐ wetenschappelijke en wiskundige kennis wilt toepassen in de praktijk.
 ϐ goed bent in fijnmotorische vaardigheden.
 ϐ digitale mogelijkheden wilt leren om tot een constructie te komen.
 ϐ wilt uitzoeken hoe je vorm geeft aan een houten constructie.

finaliteit

profiel

scholen

deze richting is iets voor jou als je

HOUTTECHNIEKEN

Doorstroom naar hogere studies of arbeidsmarkt

 ϐ Theoretisch en technologisch-praktisch. 
 ϐ Je kunt hierna verder studeren of aan de slag gaan op de arbeidsmarkt. 
 ϐ Je krijgt inzicht in elektrotechnieken vanuit de toegepaste wiskunde en 

wetenschappen. 
 ϐ Je past de technieken toe in huishoudelijke en niet-huishoudelijke 

elektrische installaties. Dit gebeurt binnen de gebieden elektriciteit-
elektronica, mechanica, fluïdomechanica en thermodynamica. 

 ϐ Je onderzoekt en onderhoudt systemen. Je leert gericht onderzoek doen in 
STEM-projecten, in functie van het industriële proces.

 ϐ graag leert door theorie te combineren met praktische voorbeelden.
 ϐ je in industriële elektromechanische systemen en processen wilt verdiepen.
 ϐ je in toepassingen van huishoudelijke en niet-huishoudelijke 

elektrotechnische installaties wilt verdiepen.
 ϐ geïnteresseerd bent in de geheimen van ontwerp, installatie, automatisatie 

en onderhoud van elektrotechnische systemen.
 ϐ de wondere wereld van elektrotechniek wilt leren kennen.

finaliteit

profiel

scholen

deze richting is iets voor jou als je

ELEKTROTECHNIEKEN

3231



Arbeidsmarkt

 ϐ Praktisch, je leert al doende.
 ϐ Je denkt in functie van de realisatie en ontwikkelt technisch-operationele 

vaardigheden.
 ϐ Je leert huishoudelijke en niet-huishoudelijke elektrische installaties 

realiseren en onderhouden of repareren. 
 ϐ Je leert elektropneumatica, past (de)montagetechnieken toe en voert 

sanitaire installatietechnieken uit. Ook leer je onderhoudstechnieken voor 
voertuigen.

 ϐ Je leert veilig en doelgericht werken.  
 ϐ Je leert gericht onderzoek doen in STEM-projecten in een bedrijfscontext.

 ϐ graag werkt met voertuigen, elektronica en apparaten.
 ϐ sterk bent in fijnmotorische vaardigheden.
 ϐ de geheimen van installatie, automatisatie en onderhoud van 

elektrotechnische en elektromechanische systemen wilt ontdekken.
 ϐ van technische problemen en uitdagingen houdt.

finaliteit

profiel

scholen

deze richting is iets voor jou als je

ELEKTRICITEIT

VOERTUIGTECHNIEKEN

Doorstroom naar hogere studies of arbeidsmarkt

 ϐ Theoretisch en technologisch-praktisch. 
 ϐ Je kunt hierna verder studeren of aan de slag gaan op de arbeidsmarkt. 
 ϐ Je krijgt inzicht in voertuigtechnieken vanuit de toegepaste wiskunde en 

wetenschappen. 
 ϐ Je leert over elektriciteit-elektronica, mechanica, fluïdomechanica en 

thermodynamica in een context van voertuigtechnieken. 
 ϐ Je leert werken met auto-elektriciteit, programmeerbare sturingen, 

elektropneumatica, elektrohydraulica, (de)montagetechnieken, en 
onderhouds- en diagnosetechnieken. 

 ϐ Je leert gericht onderzoek doen in STEM-projecten, in functie van het 
industrieel proces.

 ϐ graag leert door theorie te combineren met praktische voorbeelden.
 ϐ wetenschappelijke en wiskundige kennis in de praktijk wilt toepassen. 
 ϐ van auto’s houdt.
 ϐ de wondere wereld van voertuigtechniek en elektromechanica wilt leren 

kennen.
 ϐ alles wilt weten over diagnose en elektromechanische technieken.

finaliteit

profiel

scholen

deze richting is iets voor jou als je

3433



Arbeidsmarkt

 ϐ Praktisch, je leert al doende.
 ϐ Je denkt in functie van de realisatie van een werkstuk en je ontwikkelt 

technisch-operationele vaardigheden.
 ϐ Je leert verspanende technieken, niet-verspanende technieken, (de)

montagetechnieken en lastechnieken. Je buigt je over koetswerk.
 ϐ Je leert werken met computergestuurde vormgevingsmachines en 

lasprocedures. 
 ϐ Je leert veilig en doelgericht werken.  
 ϐ Je leert gericht onderzoek doen in STEM-projecten in een bedrijfscontext.

 ϐ graag in de mechanica werkt.
 ϐ sterk bent in fijn-motorische vaardigheden.
 ϐ graag met ferro-, non-ferro- en kunststofmaterialen werkt.
 ϐ van technische uitdagingen houdt.

finaliteit

profiel

scholen

deze richting is iets voor jou als je

MECHANICA

Arbeidsmarkt

 ϐ Praktisch, je leert al doende.
 ϐ Je denkt in functie van de realisatie van een werkstuk en je ontwikkelt 

technisch-operationele vaardigheden.
 ϐ Je leert werken met massief hout, houtachtige plaatmaterialen, 

verspaningstechnologie en constructies. 
 ϐ Je maakt gebruik van digitale technologieën om een constructie voor te 

bereiden. 
 ϐ Je leert constructies te maken via digitale en handwerktechnieken. 
 ϐ Je leert veilig en doelgericht werken. 
 ϐ Je leert gericht onderzoek doen in STEM-projecten binnen een 

bedrijfscontext.

 ϐ graag met hout werkt.
 ϐ sterk bent in fijnmotorische vaardigheden.
 ϐ graag met digitale toepassingen werkt.
 ϐ van technische uitdagingen houdt.
 ϐ ergonomisch en milieubewust werken belangrijk vindt.

finaliteit

profiel

scholen

deze richting is iets voor jou als je

HOUT

3635



CENTRUM DUAAL LEREN EN WERKEN

Arbeidsmarkt  

 ϐ Duaal Leren
 ϐ Als keukenmedewerker voer je voorbereidende werkzaamheden uit volgens 

de instructies van de verantwoordelijke.
 ϐ Je verwerkt ingrediënten tot basisbereidingen in een keuken door het 

toepassen van basistechnieken (stoven, bakken, koken en blancheren). 
 ϐ Je bestelt en ontvangt voedingsmiddelen in de keuken. 
 ϐ Je organiseert, volgt keukenprocessen op en geeft instructies aan de 

keukenmedewerker.

 ϐ flexibel, stressbestendig en een harde werker bent.
 ϐ in team en onder leiding van een chef of manager kunt werken en 

nauwkeurig en hygiënisch werkt.
 ϐ je wilt verdiepen in de wereld van de voeding, in orde en hygiëne en in de 

manier waarop er achter de schermen eten wordt bereid.
 ϐ ervan houdt lekker eten klaar te maken. 
 ϐ bereid bent te werken op uren waarop veel andere mensen feesten of 

ontspannen.

 ϐ Je werkplek situeert zich in alle takken van de horeca, bijvoorbeeld een 
grootkeuken, restaurant of taverne.

finaliteit

richtingsprofiel

scholen

op de arbeidsmarkt

KEUKENMEDEWERKER DUAAL

Arbeidsmarkt  

 ϐ Duaal Leren 
 ϐ Je krijgt een afwisselende job en vormt samen met je collega’s het hart van de winkelvloer. 
 ϐ Als eerste aanspreekpunt voor de klanten zorg je ervoor dat zij op een klantvriendelijke 

manier worden geholpen. 
 ϐ Gedurende de dag ben je bezig met het aanvullen van de winkelrekken. 
 ϐ Als kassamedewerker help je de klanten op een vriendelijke en vlotte manier. 
 ϐ Ook het schoonmaken van de winkel behoort tot je takenpakket.

 ϐ klantvriendelijk, dynamisch, communicatief, alert, energiek en verzorgd bent, en oog hebt 
voor detail.

 ϐ goed kunt samenwerken, vlot zelfstandig taken uitvoert en snel en ordelijk werkt.
 ϐ je wilt verdiepen in correct rekenen en tellen, en in de logistiek van een winkel.
 ϐ van tevreden klanten en weekendwerk houdt.

 ϐ Je werkplek situeert zich in de retailsector: detailhandel, supermarkten en andere 
verkooppunten. Kortom, alles wat met handel te maken heeft.

finaliteit

richtingsprofiel

scholen

WINKELMEDEWERKER DUAAL

deze richting is iets voor jou als je 

op de arbeidsmarkt

Vanaf het jaar waarin je zestien wordt, kun je het beste uit twee werelden combineren door 
op de school én in de bedrijfswereld te leren. Dit betekent concreet dat je twee dagen leert op 
school en drie dagen werkt en leert op de werkvloer. We sluiten daarvoor een Overeenkomst 
Alternerende Opleiding (OAO) af. Vanaf dan ontvang je een vergoeding.

Je kunt zo een diploma secundair onderwijs of een getuigschrift tweede/derde graad 
behalen. Ook een beroepskwalificatie is mogelijk in de volgende studiegebieden: Restaurant 
en keuken, Handel en verkoop, Auto, Lassen, Bouw, Hout, Koeling en Warmte. 

Als je nog niet over de nodige vaardigheden en werkkwaliteiten voor een OAO beschikt, 
bieden we enkele tussenstappen aan in de aanloopfase. Dat traject bepalen we na een 
grondige screening. 

deze richting is iets voor jou als je 
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Arbeidsmarkt  

 ϐ Duaal Leren
 ϐ Je leert koude en warme gerechten zoals belegde broodjes, salades, 

hamburgers, pizza's, frietjes en andere gefrituurde gerechten, pasta's, 
desserts, ijs en pannenkoeken te bereiden en te schikken. 

 ϐ Je verkoopt de gerechten en je bedient gasten. 
 ϐ Ook het klaarmaken van de zaal, van het buffet of de toonbank, het 

afruimen en schoonmaken behoren tot je takenpakket.

 ϐ flexibel, stressbestendig en een harde en snelle werker bent.
 ϐ in team en onder leiding van een chef of manager nauwkeurig en 

hygiënisch kunt werken.
 ϐ je wilt verdiepen in de wereld van de voeding, en in orde en hygiëne.
 ϐ van snelle bereidingen en van mensen vriendelijk bedienen houdt.

 ϐ Je werkplek situeert zich in de horeca als medewerker in 
een broodjeszaak, bij een traiteur, in de keuken van een 
snelwegrestaurant, een fastfoodrestaurant.

finaliteit

richtingsprofiel

scholen

MEDEWERKER FASTFOOD DUAAL

op de arbeidsmarkt

deze richting is iets voor jou als je 

Arbeidsmarkt  

 ϐ Duaal Leren 
 ϐ De hulpkelner voert de voorbereidende taken voor de zaal en de bar uit. 
 ϐ Je helpt bij het onthaal en de bediening van de klanten. 
 ϐ Je ruimt de tafels af, verzorgt de mise-en-place en dekt de tafels voor de 

volgende dienst. 
 ϐ De kelner organiseert de zaal en geeft instructies aan de hulpkelner. 
 ϐ Je begeleidt klanten, geeft menu- en drankenadvies en handelt de betaling 

af. 
 ϐ Je beheert de voorraad, plaatst bestellingen en berekent de kostprijs.

 ϐ flexibel, stressbestendig en een harde werker bent.
 ϐ behulpzaam, klantvriendelijk en ordelijk bent.
 ϐ goed in team functioneert en snel en correct kunt afrekenen.
 ϐ je wilt verdiepen in de wereld van het opdienen en in de kennis van dranken, 

en je een woordje Frans of Engels wilt leren spreken.
 ϐ ervan geniet mensen vlot te bedienen.

 ϐ Je werkplek situeert zich in de horeca: in de zaal van een restaurant, 
brasserie, taverne, café of hotel.

finaliteit

richtingsprofiel

scholen

HULPKELNER DUAAL, KELNER

op de arbeidsmarkt

deze richting is iets voor jou als je 
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Arbeidsmarkt

 ϐ Duaal Leren
 ϐ Je leert stukken metaal aan elkaar lassen volgens een bepaald lasproces: elektrode, 

halfautomaat of TIG. 
 ϐ Je werkt volgens plan of op basis van een model. 
 ϐ Je draagt beschermingsmiddelen zoals brandvertragende kledij, veiligheidsschoenen, 

handschoenen en een laskap. Ook leer je de verschillende materialen en technieken 
kennen. 

 ϐ Je leert werken met het lastoestel.

 ϐ handig, geconcentreerd, nauwkeurig en kwaliteitsbewust bent.
 ϐ een vaste hand hebt.
 ϐ je wilt verdiepen in lasprocédés en in plannen lezen.
 ϐ van maatwerk of reeksen houdt, volgens plan of volgens model, en je rechtopstaand 

werk en alleen werken leuk vindt

 ϐ Hoeknaadlassers werken meestal in een werkplaats of op een werf van de 
metaalproductie en –bewerking, in sectoren als de machine-industrie, elektrotechniek 
en carrosseriebouw.

finaliteit

richtingsprofiel

scholen

HOEKNAADLASSER DUAAL

op de arbeidsmarkt

MEDEWERKER RUWBOUW DUAAL

Arbeidsmarkt  

 ϐ Duaal Leren
 ϐ Je leert volgens instructies ruwbouwwerken uitvoeren en helpt bij de 

inrichting van de bouwplaats. 
 ϐ Je helpt bij de uitvoering van grondwerken en bij de organisatie van het 

materieel, de fundering, het metselwerk, het voegwerk, de bekisting, het 
ijzervlechtwerk, het betonwerk of het sloopwerk.

 ϐ Je metselt binnen- en buitenmuren met stenen en mortelspecie. 
 ϐ Je voert funderingen op staal uit, legt rioleringen en afwateringsstelsels 

aan en plaatst thermische isolatie. 
 ϐ Je bekist en voert voegwerk uit. 
 ϐ Je renoveert en verbouwt bestaande gebouwen.

 ϐ graag buiten aan het werk en kwaliteitsbewust bent.
 ϐ nauwkeurig, zelfstandig en veilig kunt werken.
 ϐ je wilt verdiepen in de bekisting en funderingen, het siermetselwerk en het 

voegen.
 ϐ van stevig aan de slag gaan en van rechte muren en sierstenen houdt.

 ϐ Je werkplek situeert zich op werven van een bouwbedrijf.

finaliteit

richtingsprofiel

scholen

op de arbeidsmarkt

deze richting is iets voor jou als je 

deze richting is iets voor jou als je 
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*  Richting in het schooljaar 2022-2023 enkel aangeboden in het 
derde jaar en onder voorbehoud van goedkeuring door de overheid.

Arbeidsmarkt  

 ϐ Duaal Leren
 ϐ In de opleiding bandenmonteur duaal leer je banden herstellen en vervangen, wielen 

uitbalanceren, wielen demonteren en monteren, en het voertuig uitlijnen.

 ϐ sterk bent in analytisch en probleemoplossend denken en technisch inzicht hebt. 
 ϐ je wilt verdiepen in het monteren, balanceren en uitlijnen van banden. 
 ϐ aanwijzingen kunt opvolgen, zelfstandig kunt werken en van klanten bedienen houdt.

 ϐ Als (zelfstandig) bandenmonteur kom je terecht in een bandencentrale of garage.

finaliteit

richtingsprofiel

scholen

op de arbeidsmarkt

BANDENMONTEUR DUAAL

deze richting is iets voor jou als je

Arbeidsmarkt

 ϐ Duaal Leren. 
 ϐ In de opleiding machinaal houtbewerker duaal leer je de 

eigen werkzaamheden voorbereiden, de grondstoffen 
verwerken en CNC- en houtbewerkingsmachines in- en 
omstellen. Je bewerkt werkstukken om onderdelen 
te maken voor schrijnwerkelementen, meubelen, 
interieurelementen, decors en standen in hout en 
plaatmateriaal, en dit aan de hand van een werkopdracht. 

 ϐ In de opleiding medewerker hout duaal leer je 
ondersteunende routinematige handelingen uitvoeren 
zoals het (machinaal) bewerken van werkstukken en het 
vergaren of het afmonteren van onderdelen in hout. Je 
plaatst ook houten elementen onder leiding van een 
verantwoordelijke en aan de hand van instructies.

 ϐ creatief en nauwkeurig bent.
 ϐ je wilt verdiepen in het lezen van plannen en in 

houtbewerking.
 ϐ van het realiseren van ontwerpen en constructies in hout- 

en plaatmaterialen houdt.

 ϐ Je kunt aan de slag bij een schrijnwerkerij, een 
meubelmaker of een trappenmaker.

finaliteit

richtingsprofiel

scholen

MACHINALE HOUTBEWERKER, 
MEDEWERKER HOUT DUAAL

op de arbeidsmarkt

deze richting is iets voor jou als je 

MONTEUR SANITAIRE EN VERWARMINGSINSTALLATIES*

Arbeidsmarkt  

 ϐ In deze opleiding leer je om handelingsgericht en probleemoplossend te handelen volgens 
een duidelijk plan.

 ϐ Je leert leidingen leggen en bewerken, net als het plaatsen van kranen en toestellen. 

 ϐ niet bang bent om hard te werken en je bereid bent om je handen vuil te maken.
 ϐ je wilt verdiepen in de sanitaire en verwarmingswereld, luchtbehandelingsinstallaties en 

energiezuinige technieken.  
 ϐ zelfstandig kunt werken, en van sociale contacten en uitdagend werk houdt.

 ϐ Je kunt terecht in een bedrijf dat sanitaire en verwarmingsinstallaties plaatst.

finaliteit

richtingsprofiel

scholen

op de arbeidsmarkt

deze richting is iets voor jou als je 
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DAMIAANINSTITUUT

Het Damiaaninstituut is een grote school waar 
plaats is voor iedereen: voor 12- én 19-jari-
gen, meisjes én jongens,  doeners én denkers, 
 creatievelingen én uitvoerders, technici én 
 economisten, IT’ers én ingenieurs, voor mana-
gers én wereldreizigers.
Met een groot hart wil het Damiaaninstituut elke 
leerling zo ver mogelijk brengen. Zo ver mogelijk 
in zijn capaciteiten, zo ver mogelijk als mens, zo 
ver mogelijk in zijn kennis en zijn werk. En ook 
letterlijk: zo ver mogelijk in de grote wereld. 
Dankzij de brede waaier aan studierichtingen 
vindt ieder zijn eigen weg. DIA nodigt uit tot een 
boeiende reis door een wereld aan innovatie en 
vernieuwing.

AARSCHOT

BELEVINGSVOL
Wij laten het leven binnendringen in de 
 lessen en activiteiten. Vele bedrijven in de 
brede regio rond Aarschot zijn onze part-
ners voor bedrijfsbezoeken, stages, duaal 
leren of uitwisseling van wetenschappelijke 
en technologische knowhow. Ze vormen de 
brug tussen onze STEM-school en de be-
drijfswereld. Via de bedrijven brengen we 
ook de economie de school binnen.  

MORGEN BEGINT VANDAAG 
Jong zijn betekent naar de toekomst kijken. We 
wijzen jongeren op de valkuilen van verslaving 
of passiviteit en helpen hen moeilijkheden te 
overwinnen om sterke volwassenen te worden 
in de maatschappij van morgen.  Lessen leren, 
opdrachten uitvoeren, meningen vormen, 
creativiteit ontplooien, genieten van het leven: 
je leert het vandaag voor morgen. Omdat we de 
kwaliteit in alles doortrekken, hechten we ook 
belang aan quality time: aan warme banden 
met mekaar, en aan een gezonde geest in een 
gezond lichaam.

IEDEREEN TELT MEE
Pater Damiaan gaf zijn naam aan onze school. 
Hij herinnert er ons zo blijvend aan dat we een 
hart moeten hebben voor iedereen. Afkomst, 
studieresultaten of studierichtingen maken voor 
ons geen verschil. Gelijkwaardigheid wint het van 
gelijkheid. Met ondersteunende maatregelen, 
gericht op ieders noden, nemen we iedereen 
mee in ons verhaal.

SPRINGPLANK

Via  gerichte  evaluatie is onze zorg en 
 begeleiding gericht op het ontwikkelen van 
zelfstandigheid. Voor sommigen betekent 
onze school een tussenstap  naar  verder  
studeren,  voor anderen een springplank 
naar tewerkstelling. 

STERKE STEM-SCHOOL
Onze school legt het accent op de  integratie 
van  exacte wetenschappen, technologie, tech-
niek en  wiskunde. Innovatie en  nieuwe techno-
logieën  vormen het  fundament van ons onder-
wijs. Een uitgebreid en up-to-date gamma aan 
apparatuur en een goede digitale uitrusting 
mogen daarbij niet ontbreken. Zoals in alle Ar-
cadiascholen voeren we vanaf september 2022 
het gebruik van laptops voor leerlingen in.
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IN DE KIJKER: 
LAPTOPPROJECT
Onze school staat met de beide 
voeten in de 21e eeuw. Dankzij ons 
laptopproject stapt de leerling in een 
krachtige leeromgeving. We hebben 
de voorbije jaren heel wat ervaring 
opgebouwd, zodat de laptop en 
digitaal onderwijs tot ons DNA zijn 
gaan behoren. 

SINT-JOZEFSCOLLEGE

SINTJOZEFSCOLLEGE A ARSCHOT

IEDEREEN BOEIEN
Sint-Jozefscollege (SJCA) biedt 
innovatief en creatief onderwijs aan 
via een kruisbestuiving tussen de 
domeinen Taal en cultuur, Economie en 
organisatie, Maatschappij en welzijn, 
STEM en Kunst en creatie. SJCA wil 
iedereen boeien door sterk in te zetten 
op duurzaamheid en verbondenheid.  

PERSOONLIJKE 
ONDERSTEUNING
SJCA zet in op een cultuurrijke en 
creatieve ontplooiing. We vormen 
leerlingen tot mondige en kritische 
volwassenen met een open blik naar 
iedereen en de wereld. 

We hebben extra aandacht voor wie 
persoonlijke ondersteuning nodig heeft. 
We bieden vernieuwend onderwijs 
en uitstekende kansen om verder te 
studeren in het hoger onderwijs.

VERNIEUWEND 
ONDERWIJS
Extra ondersteuning nodig? Of net meer 
 uitdaging en verdiepende  oefeningen? 
Door met niveaugroepen te werken, 
differentiëren we binnen onze lessen. 
In het derde jaar krijg je samen met een 
 andere klas wiskundeonderwijs in 
het deltalokaal. We begeleiden je op je 
 eigen ritme en zorgen  ervoor dat je een 
heldere kijk krijgt op je eigen wiskunde-
competenties. 
In de vrije ruimte krijg je heel wat 
 uitdagingen en verrijkende thema’s 
van kunst tot cultuur, van ICT-vorming, 
van economische inzichten tot projec-
ten rond mens en maatschappij. In het 
vierde jaar kies je zelf onder de noemer 
‘Proeven van twee’. 

VISIE OP LEREN

Doorheen hun studieloopbaan  ver- 
werven onze leerlingen de nodige com-
petenties om met een open blik naar 
hun toekomst en de wereld te    kijken. 
Elke leerling legt zijn eigen traject af in 
verbondenheid met elkaar.

AARSCHOT
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SINT-JOZEFSINSTITUUT
BETEKOM

UNIEKE MIX
Ons studieaanbod is even gevari-
eerd als onze leerlingen. Sommigen 
 bereiden zich voor op de arbeids-
markt, anderen op een academische 
of professionele bacheloropleiding. 
Anderstalige nieuwkomers volgen 
bij ons dan weer een spoedcursus 
 Nederlands. Die unieke mix van me-
deleerlingen is verrijkend en bereidt je 
voor op de echte, diverse samenleving.

DURF 
SJIB biedt je niet alleen degelijk 
 onderwijs. We  dagen je ook uit om je 
eigen grenzen te  verleggen en met een 
open blik kritisch naar de wereld te blij-
ven kijken. Blijf verwonderd over het 
kleine en grote, en over het mooie en 
 originele. Durf jezelf in vraag te stellen 
om te kunnen groeien. Durf met veel lef 
actie te  ondernemen, met een gezonde 
portie  zottigheid plezier te maken en 
blijf zoeken in het  leven. Kortom, groei 
uit tot de beste versie van jezelf!

SCHOOL IN ’T GROEN
Aan de achterzijde van onze statige 
 gebouwen bloeit sinds kort onze biodi-
verse tuin, voor  iedereen een heerlijke 
plek om te rusten en te relaxen.

IN DE MIX
Leerlingen uit al onze richtingen volgen 
het unieke projectvak MIX. Tijdens die 
uren mixen we niet alleen de klassen, 
maar ook de werkvormen, inhouden 
en leerkrachten. Elk schooljaar duik je 
in een viertal projecten met inhouden 
uit de échte wereld. We halen je van 
achter je schoolbank en dagen je uit 
om actief en creatief onze samenleving 
beter en mooier te maken.

UITDAGEND ONDERWIJS
Kom je naar het Sint-Jozefsinstituut in Be-
tekom, dan kies je voor groots  onderwijs. 
Ons energieke team van leerkrachten 
staat klaar om je uit te dagen en stevig 
aan het werk te zetten, zodat je op het 
einde van de rit alles kent en kunt om 
vlot te starten op de arbeidsmarkt, aan 
de unief of aan de hogeschool. Je leert op 
papier maar ook digitaal. Vanaf septem-
ber 2022 introduceren we zoals in alle Ar-
cadiascholen laptops voor de leerlingen.

ALTIJD SAMEN
Op onze kleine, gezellige school kent 
 iedereen  iedereen. Bij ons sta je nooit al-
leen met je vreugde, pret of zorgen. Leren 
gaat immers zoveel beter als je je goed in 
je vel voelt, met vrienden en een positieve 
sfeer om je heen.
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INSTITUUT SANCTA MARIA
AARSCHOT

EEN GOEDE SCHOOL BOUW JE SAMEN

IEDEREEN WELKOM
  
Sancta Maria heeft een gevarieerd studieaanbod. Op onze 
school  zitten leerlingen uit verschillende studierichtingen 
 samen op school om te  leren: de toekomstige winkelbediende, 
kinesist en bedrijfsleider, de  latere  kinderverzorger en psycho-
loog, de politieagent en advocaat in spe.  Iedereen hoort erbij. 
Samen leren, in een warme school. 

SAMEN VERANTWOORDELIJK
 
‘Waar sta ik? Wat lukt goed? Welke 
 leerstrategieën moet ik nog leren inzet-
ten? Hoe pak ik dit aan?’  In een leerling-
gesprek met je klastitularis zoeken we 
samen met jou een antwoord op deze 
vragen en bieden we ondersteuning 
waar nodig. 
Als je samen leeft en leert, doen zich 
 momenten voor waarop je verdraag-
zaamheid en respect kunt oefenen. Als 
het toch fout loopt, werken we samen 
aan herstel.

IEDEREEN LEERT
Zet je graag een stap in de wereld? Een 
 bedrijf of  museum bezoeken, een mini-on-
derneming op  poten zetten: het kan allemaal 
op onze school!  Ook de  basisscholen, de kin-
deropvang, de woonzorgcentra, de mode- en 
handelszaken zaken liggen op  loopafstand 
voor heel wat leerprojecten. Met dank aan 
onze  stagebedrijven en samenwerking met 
het voortgezet onderwijs, maak je werk van 
je toekomstplannen.  

In de projecten ‘Eye4Skills’ krijg je een 
 uitdagende en originele opdracht waar je 
samen aan werkt: bv. een eigen website ma-
ken. De leraar is de coach die je  creativiteit en 
oplossingsgericht denken stimuleert. Je ver-
sterkt je ICT-skills.

In het groeipad in de A-finaliteit krijg je de 
leerstof van de algemene vakken  (Nederlands, 
Frans, mavo,  wiskunde en natuurweten-
schappen) samen  aangeboden. Je  leraren 
zorgen voor  instructiemomenten en daarna 
ga je zelf aan de slag met een eigen week-
planning. Je bepaalt dus je eigen tempo.  Een 
leerkrachtenteam coacht en begeleidt je om 
de inhoud te begrijpen.

Je verkent cultuur, kunstvormen en 
 -uitingen in de  lessen Artistieke vorming of 
in projectvorm. Ook naast de lesuren zorgen 
we voor een cultureel aanbod: denk maar aan 
een toneelvoorstelling, een opera, een televi-
sieopname of zelf aan de slag gaan tijdens de 
crea-ateliers. Of amuseer je je tijdens de mid-
dag liever met sport en spel?

Sterke ICT-vaardigheden zijn een troef. 
We  stimuleren het ICT-gebruik in de les-
sen. Vanaf september 2022 voeren we 
laptops voor leerlingen in zoals op alle 
 Arcadiascholen. Je zult merken dat dit erg 
 motiverend werkt, zowel voor jou als voor je 
leraren, die  enthousiast voor de klas staan.
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OKAN

 ϐ OKAN-leerlingen zijn leerlingen die nog 
niet lang in België verblijven en die de 
Nederlandse taal niet kennen. 

 ϐ Voor ze kunnen schoollopen in het 
gewone onderwijs in Vlaanderen, moeten 
ze eerst Nederlands leren. 

 ϐ Na een jaar OKAN kennen de anderstalige 
leerlingen normaal voldoende Nederlands 
om aan te sluiten bij een gewone 
studierichting.

 ϐ Welke richting dat wordt, hangt af van 
de interesses, de capaciteiten, de leeftijd 
en de vroegere schoolloopbaan van de 
leerlingen.

 ϐ In die nieuwe studierichting worden de 
leerlingen nog verder begeleid door een 
vervolgcoach.

MEER INFO OVER OKAN
SJIB BOVENBOUW
Pastoor Pitetlaan 24, 3130 Betekom
016 56 96 44
sjib.bovenbouw@sjib.be
www.sjib.be

*Disclaimer
Het is nog niet zeker welke van deze studierichtingen 
in de derde graad daadwerkelijk zullen worden 
aangeboden, omdat de modernisering van de 
derde graad wordt ingevoerd vanaf september 
2023, beginnend met het vijfde jaar.  

Na de tweede graad zijn er een aantal  keuzes 
die je kunt maken voor de derde graad. 

Het ligt voor de hand om te kiezen voor een 
richting binnen hetzelfde studiedomein en 
dezelfde finaliteit. 

Je kunt ook veranderen van finaliteit. 

Je kunt tussen de tweede en de derde graad 
nog steeds van studiedomein veranderen. 

Tot slot kun je veranderen van studiedomein 
én van finaliteit. 

NA DE TWEEDE 
GRAAD

HULP NODIG BIJ HET 
KIEZEN?

 ϐ Vraag het aan een van onze scho-
len, je  favoriete leerkracht of  een     
 leerlingenbegeleider. 

 ϐ Surf naar www.onderwijskiezer.be

 ϐ Vraag het aan de medewerkers van 
het Vrij CLB Brabant-Oost
Bekaflaan 63  3200 Aarschot  
info-aarschot@vrijclbbrabantoost.be 
016 56 72 39

Je gaat van humane wetenschappen 
tweede graad (Maatschappij en welzijn) 
naar humane wetenschappen derde 
graad (Maatschappij en welzijn).*

vo
or

b
ee

ld

Je gaat van een doorstroomrichting - 
domeinoverschrijdend (economische 
wetenschappen) naar een doorstroom-
richting - domeingebonden (bedrijfs-
wetenschappen) of naar een dubbele 
finaliteit (bedrijf en organisatie).* vo

or
b

ee
ld

Je zat in de tweede graad in de richting 
natuurwetenschappen (STEM). In de 
derde graad kies je voor economie-mo-
derne talen (Taal en cultuur).*vo

or
b

ee
ld

Je zat in de tweede graad in de richting 
 natuurwetenschappen (STEM). In de 
 derde graad kies je voor bedrijfsorgani-
satie (Economie en  organisatie).* vo

or
b

ee
ld

ONDERWIJS ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS
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DE ARCADIASCHOLEN ZIJN TIJDENS  
DE ZOMERVAKANTIE OPEN 

VAN 1-7 JULI EN 17-31 AUGUSTUS 2022

V.u.  Remco Babijn, Herseltsesteenweg 4, 3200 Aarschot

SINT-JOZEFSINSTITUUT BETEKOM (SJIB)
Pastoor Pitetlaan 24
3130 Betekom
016 56 96 44 
www.sjib.be
sjib.bovenbouw@sjib.be

DAMIAANINSTITUUT (DIA)
Pastoor Dergentlaan 220
3200 Aarschot 
016 56 70 59 
www.damiaaninstituut.be 
info@damiaaninstituut.be

SINT-JOZEFSCOLLEGE AARSCHOT (SJCA)
Campus Schaluin
Schaluin 28 
3200 Aarschot
016 55 11 11
www.sjca.be  
secretariaat.schaluin@sjca.be 

INSTITUUT SANCTA MARIA AARSCHOT (SMA) 
Kardinaal Mercierstraat 10
3200 Aarschot
016 56 61 04
www.sanctamaria-aarschot.be 
info@sanctamaria-aarschot.be 

ARCADIA BaO
Vrije basisschool ’t Sjibke Betekom
Vrije basisschool Houwaart
Sint-Annaschool Baal
Vrije basisschool Gelrode
Vrije basisschool Sancta Maria Aarschot
Vrije basisschool Bekaf Aarschot
Vrije basisschool Ourodenberg Aarschot
Vrije basisschool Ramsel
Vrije basisschool Tremelo

Herseltsesteenweg 4
3200 Aarschot
016 30 08 20
www.arcadiascholen.be
info@arcadiascholen.be


