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BSO-RICHTINGEN
De scholengemeenschap Katholiek Secundair Onderwijs (KSO) regio Mechelen verenigt alle
katholieke secundaire scholen uit Mechelen, Duffel, Onze-Lieve-Vrouw-Waver en
Sint-Katelijne-Waver. Het zo goed mogelijk oriënteren van de leerlingen is één van onze belangrijkste prioriteiten. Samen streven wij er naar dat elke leerling in de voor hem/haar best
mogelijke studierichting terechtkomt.
Goed geïnformeerd zijn over de verschillende mogelijkheden is dan ook van zeer groot
belang. Via allerlei initiatieven proberen wij met onze scholen hiertoe bij te dragen.
Al te vaak moeten wij immers nog vaststellen dat ‘onbekend’ ‘onbemind’ is en dat de BSO-studierichtingen en 7de specialisatiejaren onvoldoende gekend zijn en vaak foutief ingeschat worden.
Voor elke BSO-studierichting en voor elk 7de specialisatiejaar die in onze scholengemeenschap worden aangeboden, vindt u meer informatie over
•de specifieke kenmerken van de richting
•het ‘ideale’ leerlingenprofiel
•de lessentabel
•de scholen waar de studierichtingen worden georganiseerd.
Indien u nog meer informatie wenst, raden wij u aan om met de organiserende scholen zelf
contact op te nemen. U vindt de contactgegevens achteraan in de brochure.
Er zijn BSO-studierichtingen en 7de specialisatiejaren die niet in onze scholengemeenschap
worden aangeboden. Voor meer informatie over deze richtingen kan u altijd terecht bij het CLB.
Tenslotte wensen wij te benadrukken dat deze brochure ook rechtstreeks bijdraagt aan de realisatie van de vakoverschrijdende eindterm ‘leren leren’ in de derde graad. Leerlingen krijgen
immers meer inzicht in de algemene structuur van het secundair onderwijs en leren bovendien
andere studierichtingen naar waarde schatten.
Wij wensen u veel leesplezier.
Werkgroep leerlingenoriëntering scholengemeenschap KSO regio Mechelen.
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3de graad BSO

Auto
Brood- en banketbakkerij en confiserie
Carrosserie
CENTRALE VERWARMING - sanITAIRE Installaties
Drukken en afwerken
Elektrische installaties
Grootkeuken
Haarzorg
Houtbewerking
Kantoor
Lassen - Constructie
ONTHAAL EN RECREATIE
Organisatiehulp
Publiciteitsgrafiek
Restaurant en keuken
Ruwbouw
Verkoop
Verzorging

7de specialisatiejaar

Banketbakkerij-chocoladebewERKING
Carrosserie- en spuitwerk
Diesel- en LPG-motoren
Fotolassen
Gemeenschapsrestauratie
Haarstilist
Industriële elektriciteit
Industriële houtwbewerking
Kantooradministratie en gegEVENSbeheer
Kinderzorg
Meerkleurendruk
Modespecialisatie en trendstudie
Organisatie-assistentie
Publiciteit en illustratie
Renovatie bouw
Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige
Verkoop en vertegenwoordiging
Verwarmingsinstallaties
Wereldgastronomie
Winkelbeheer en etalage

TSM	5
TSM	
6
COL+
7
TSM
8
COL+
9
TSM	 10
COL+, SUI, UM
11
COL+, TSM
12
COL+
13
14
COL+, SNOR
15
SNOR, SUI, UM
TSM
COL+
TSM
TSM
TSM
TSM
COL+
COL+
TSM
COL+, SUI, UM
TSM
COL+
UM
COL+, TSM
COL+
TSM
COL+, SNOR
SNOR, SUI, UM

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

COL+
TSM
TSM
TSM
COL+
COL+
TSM
TSM
COL+, SUI, UM
SNOR, UM
TSM
UM
UM
COL+
TSM	
SNOR, UM
COL+
TSM
COL+
SNOR

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

INHOUDSTAFEL

2de graad BSO

nnn
Basismechanica
nnn
Bouw
nnn
Brood- en banketbakkerij
nnn
Elektrische installaties
nnn
Haarzorg
nnn	Hout	
nnn
Kantoor
nnn
Publiciteit en etalage
nnn
Restaurant en keuken
nnn
Verkoop
nnn
Verzorging-voeding

2

2de graad BSO
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6
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7
TSM
8
COL+
9
TSM	 10
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11
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12
COL+
13
COL+, SNOR
14
SNOR, SUI, UM
15

BASISMECHANICA
Iets voor mij?

Steek jij graag de handen uit de mouwen? Ben je geïnteresseerd in metaalbewerking?
Werk je graag met machines? Dan is Basismechanica de gepaste studierichting voor jou! In
de tweede graad krijg je de basistechnieken van: verspaning, plaatbewerking, montage en
demontage, lassen-constructies, sanitaire installaties en elektrische installaties.
Je maakt kennis met gereedschappen en werktuigmachines en leert ze correct gebruiken
en onderhouden.

WAT KAN IK?

Je bent creatief, geduldig, handvaardig en je kan ordelijk en nauwkeurig werken.
Het is voor jou een uitdaging om metaal te bewerken. Je hebt uiteraard ook interesse voor
algemeen vormende vakken.

EN DAARNA?

In de derde graad kan je kiezen tussen Centrale verwarming en Sanitaire installaties, Auto,
Lassen-constructie en Carrosserie. Daarna kan je een zevende specialisatiejaar volgen om
zo je diploma secundair onderwijs te behalen. Hierna kan je als bekwaam vakman het
beroepsleven instappen.

Waar?

TWEEDE GRAAD BSO
BASISMECHANICA
VAK

Frans
Godsdienst
Lichamelijke opvoeding
Project algemene vakken

DERDE
JAAR

VIERDE
JAAR

1
2
2
6

1
2
2
6

UREN

Realisaties mechanische constructies
• mechanische constructies
3
• technisch tekenen
3
Praktijk
• lassen constructie
4
4
• plaat carrosserie
• verspaning
4
• montage demontage auto
4
• elektrische installaties
• auto-elektriciteit
• sanitaire installaties
Toegepaste Informatica
1
Totaal aantal
34

3
3
3
3
3
3
1
1
2
1
34

Basismechanica kan je in tweede graad in Technische Scholen Mechelen (TSM) studeren.
Meer info vind je op www.tsmmechelen.be
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BOUW
TWEEDE GRAAD BSO
BOUW
VAK

Frans
Godsdienst
Lichamelijke opvoeding
Project algemene vakken
Realisaties bouw
Toegepaste Informatica
Praktijk realisaties bouw
Totaal aantal

DERDE
JAAR

VIERDE
JAAR

1
2
2
6

1
2
2
6

6
1
16
34

6
1
16
34

UREN

Iets voor mij?

Heb jij interesse voor de bouwsector? Steek jij graag de handen uit de mouwen? Wil jij mee bouwen
aan duurzame woningen en gebouwen? Dan is Bouw de studierichting waar jij naar op zoek bent! In
de tweede graad bestudeer je de basismaterialen en basistechnieken die nodig zijn voor het vervaardigen van mortel, beton en stenen constructies. In de praktijk leer je ruwbouwonderdelen van een
eenvoudige woning te vervaardigen.

WAT KAN IK?

Je bent handvaardig en hebt een grote interesse voor de bouwsector. Je kan ordelijk en nauwkeurig
werken. Je houdt je liever praktisch dan theoretisch bezig. Je toont een interesse voor algemeen vormende vakken.

EN DAARNA?

Het is logisch dat je hierna Ruwbouw verder zet in de derde graad. Daarna kan je een zevende specialisatiejaar (bv. Renovatie) volgen. Na dit zevende jaar verkrijg je een diploma secundair onderwijs,
dat voor meer jobkansen zorgt. Je wordt opgeleid tot bekwaam vakarbeider en kan aan de slag als
metser, tegelzetter, vloerder…

Waar?

Bouw kan je in tweede graad in Technische Scholen Mechelen (TSM) studeren.
Meer info vind je op www.tsmmechelen.be

6

BROOD- EN BANKETBAKKERIJ
Iets voor mij?

Wil je later brood- en banketbakker worden? Heb je interesse voor de diverse taken en producten in
een bakkerij? Wil je de basistechnieken en technische kennis vooral bereiken door praktische oefeningen, dan is dit misschien een geschikte richting voor jou.

Wat kan ik?

Je hebt aandacht voor het hygiënisch werken met bakkerijproducten. Je wil vaardigheden aanleren
om zelf op een creatieve manier brood en banket te vervaardigen. Je kan op een vlotte manier samenwerken met anderen.

TWEEDE GRAAD BSO
BROOD- EN BANKETBAKKERIJ
VAK

DERDE
JAAR

UREN

VIERDE
JAAR

Frans (project)		
Godsdienst
2
2
Lichamelijke opvoeding
2
2
Plastische opvoeding
1
1
Project algemene vakken
6
6
1
1
Toegepaste informatica
		
Praktijk bakkerij
16
16
Technologie
4
4
Totaal aantal
32
32

En hierna?

Een logisch vervolg is je vaardigheden en productkennis verruimen in de derde graad Brood- en banketbakkerij en confiserie.

Waar?

De tweede graad Brood- en banketbakkerij kan je studeren in COLOMAplus.
Meer info: www.colomaplus.be
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ELEKTRISCHE INSTALLATIES
TWEEDE GRAAD BSO
DERDE
ELEKTRISCHE INSTALLATIES JAAR
VAK

Frans
Godsdienst
Lichamelijke opvoeding
Project algemene vakken
Elektriciteit en lab
Toegepaste Informatica
Uitvoeringsmethoden en praktijk
Totaal aantal

UREN

VIERDE
JAAR

1
2
2
6

1
2
2
6

2
1
20
34

2
1
20
34

Iets voor mij?

Werk je graag met elektriciteit? Is het voor jou een uitdaging om elektrische systemen en apparatuur te installeren en onderhouden? Dan is Elektrische installaties de studierichting waar jij naar op
zoek bent! In de tweede graad leer je de basisvaardigheden om elektrische installaties in woningen te
plaatsen.

WAT KAN IK?

Je bent handvaardig, hebt een praktisch inzicht, kan nauwkeurig werken en bent geïnteresseerd in
elektriciteit. Je bent ICT-vaardig en je hebt een aanleg voor technisch tekenen. Uiteraard heb je ook
belangstelling voor de algemeen vormende vakken.

EN DAARNA?

Het is logisch dat je hierna Elektrische installaties in de derde graad voortzet. Daarna kan je een
zevende specialisatiejaar, bijvoorbeeld Industriële elektriciteit, volgen en je diploma secundair onderwijs verkrijgen. Als bekwaam vakman kan je hierna tewerkgesteld worden als onderhoudstechnicus,
monteur voor huishoudelijke installaties, elektricien…

Waar?

Elektrische installaties kan je in tweede graad in Technische Scholen Mechelen (TSM) studeren.
Meer info vind je op www.tsmmechelen.be
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HAARZORG
Iets voor mij?

Heb je feeling voor mode, stijl en verzorging? Wil je later behoren tot een kappersteam en je klanten
verwennen met een verzorgd kapsel volgens hun persoonlijke keuze?

Wat kan ik?

Je hebt interesse voor de modewereld en meer bepaald voor alles wat haarverzorging betreft. Je kan
op een respectvolle manier omgaan met mensen en je bent bereid om aan je eigen omgangsvormen te
sleutelen. Je kan vlot samenwerken met anderen.

En hierna?

TWEEDE GRAAD BSO
HAARZORG
VAK

DERDE
JAAR
UREN

VIERDE
JAAR

Frans
2
2
Godsdienst
2
2
Lichamelijke opvoeding
2
2
Plastische opvoeding
1
1
Project algemene vakken
6
6
Toegepaste informatica
1
1
		
Haarzorg (theorie en praktijk) 18
18
Totaal aantal
32
32

Een logisch vervolg is je vaardigheden en productkennis verruimen in de derde graad ‘Haarzorg’.

Waar?

De tweede graad ‘Haarzorg’ kan je studeren in COLOMAplus.
Meer info: www.colomaplus.be
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HOUT
TWEEDE GRAAD BSO
HOUT
VAK

Frans
Godsdienst
Lichamelijke opvoeding
Project algemene vakken
Technisch tekenen
Technologie
Toegepaste Informatica
Toegepaste wetenschappen
Praktijk hout
Totaal aantal

DERDE
JAAR

VIERDE
JAAR

1
2
2
6
2
3
1
1
16
34

1
2
2
6
2
3
1
1
16
34

UREN

Iets voor mij?

Heb jij interesse voor de hout- en bouwsector? Een opleiding tot schrijnwerker, meubelmaker of betonbekister zegt jou wel iets? Geef jij graag vorm aan hout? Werk je graag met machines? Dan is Hout
de ideale studierichting voor jou! In de tweede graad leer je de basisvaardigheden van schrijnwerkerij
en meubelmakerij. Je maakt ook kennis met machines, zoals schaafmachines.

WAT KAN IK?

Je bent creatief, werkt ordelijk en nauwkeurig en hebt een ruimtelijk inzicht. Je hebt niet alleen
interesse voor de technische en praktische vakken, maar ook voor de algemeen vormende vakken.

EN DAARNA?

Het is logisch dat je hierna Houtbewerking volgt in de derde graad. Daarna kan je een zevende
specialisatiejaar, zoals Industriële houtbewerking, volgen om je diploma secundair onderwijs te
verkrijgen. Je wordt opgeleid tot een bekwaam vakman en kan aan de slag als meubelmaker, keukeninstallateur, schrijnwerker…

Waar?

Hout kan je in tweede graad in Technische Scholen Mechelen (TSM) studeren.
Meer info vind je op www.tsmmechelen.be
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KANTOOR
Iets voor mij?

Wil je graag werken in een administratieve omgeving? Hou je van talen en communicatie? Ben je iemand die ordelijk en nauwkeurig werkt en die het een uitdaging vindt om opdrachten precies en stipt
uit te voeren? Dan is Kantoor iets voor jou.

Wat kan ik?

Je vindt het boeiend om jezelf uit te drukken in verschillende talen. Je werkt ordelijk en stipt.
Je hebt interesse in kantoortechnieken, boekhouden, logistiek en informatica (Word, Excel, Access,
PowerPoint …). Je neemt initiatief, je organiseert graag en werkt graag in team.

En hierna?

Verder studeren in Kantoor in de derde graad ligt het meest voor de hand: module administratief
medewerker of verkoopmedewerker, gekoppeld aan de module logistiek medewerker, medewerker
klantendienst of visual merchandiser. Daarna kan je nog een specialisatiejaar Kantooradministratie
en gegevensbeheer volgen. Je hebt dan een diploma secundair onderwijs dat je nog de mogelijkheid
geeft hoger onderwijs te volgen.

TWEEDE GRAAD BSO
KANTOOR
VAK

DERDE
JAAR

Artistieke expressie
Administratieve vorming
Engels
Frans
Godsdienst
Lichamelijke opvoeding
Nederlands: zakelijke communicatie
Project algemene vakken
Tekstverwerking en toeg. informatica
Totaal aantal

UREN

0/1
6/7
3
4
2
2
2
6
6
32

VIERDE
JAAR
0/1
6/7
3
4
2
2
2
6
6
32

Waar?

De 2de graad Kantoor kan je studeren in COLOMAplus, Ursulinen Mechelen en het Sint-UrsulaInstituut O.-L.-V.-Waver. Meer info: www.colomaplus.be, www.ursulinenmechelen.be, www.sui.be
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PUBLICITEIT EN ETALAGE
TWEEDE GRAAD BSO
DERDE
PUBLICITEIT EN ETALAGE JAAR
VAK

UREN

VIERDE
JAAR

Iets voor mij?

Kan je goed tekenen en heb je veel fantasie? Ben je geïnteresseerd in publiciteit en zou je graag zelf
drukwerk ontwerpen? Is het voor jou een uitdaging om etalages leuk in te richten? Dan is Publiciteit
en etalage zeker iets voor jou! In de tweede graad werken we met traditionele en digitale technieken.
Je doet vorm- en kleurkennis op, je maakt kennis met verschillende materialen, je leert schilderen met
meerdere verfsoorten, je leert waarnemingstekenen... en zo veel meer.

Frans
1
1
Godsdienst
2
2
Lichamelijke opvoeding
2
2
Project algemene vakken
6
6
		
WAT KAN IK?
Praktijk driedimensionale vormgeving
4
4
Je bent iemand met een grote fantasie en bent graag creatief bezig. Je bent ICT-vaardig en tekenvaar• layout		
dig. Je hebt niet alleen interesse voor publiciteit maar ook voor de algemeen vormende vakken.
• dtp - computertekenen illustrator		
Kunstinitiatie
2
2
6
Publiciteitsvormgeving - beeldende vorm. 6
EN DAARNA?
• dtp - toegepast computertekenen		
Het is logisch dat je hierna Publiciteitsgrafiek in de derde graad volgt. Daarna kan je een zevende
• grafisch tekenen		
jaar (bv. Publiciteit en illustratie) volgen om je diploma secundair onderwijs te behalen en zo meer
• publiciteitstekenen		
kans te maken op arbeidsmarkt. Je kan tewerkgesteld worden in reclamebureaus, ontwerpbureaus,
Praktijk tweedimensionale vormgeving
4
4
drukkerijen,…
• typografie		
• kleurenleer		
6
6
Waarnemingstekenen
Waar?
1
1
Toegepaste Informatica
Publiciteit
en etalage kan je in tweede graad in COLOMAplus en Technische Scholen Mechelen (TSM)
Totaal aantal
34
34
studeren. Meer info vind je op www.colomaplus of www.tsmmechelen.be
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RESTAURANT EN KEUKEN
Iets voor mij?

Wil je later een job als kok of zaalbediende in een klasserestaurant? Ben je gepassioneerd
door het creatief werken met voedsel? Vind je het boeiend om klanten gastvrij te onthalen
en te bedienen?

Wat kan ik?

In de tweede graad leerde je de basistechnieken om een maaltijd te bereiden en klanten te
bedienen. Je hebt hierbij aandacht voor het hygiënisch werken met voedsel. Je kan op een
vlotte manier samenwerken met anderen.
Starten in het vijfde jaar is mogelijk mits goede inzet en motivatie.

TWEEDE GRAAD BSO
DERDE
RESTAURANT EN KEUKEN JAAR
VAK

UREN

VIERDE
JAAR

Frans
2
2
Godsdienst
2
2
Informatica
1
1
Lichamelijke opvoeding
2
2
Project algemene vakken
6
6
		
19
19
Restaurant en keuken
32
32
Totaal aantal

En hierna?

Na het zesde jaar kan je als kok of kelner aan het werk in een restaurant. Je bent in het
bezit van een attest bedrijfsbeheer.
In een zevende specialisatiejaar kan je je vaardigheden en productkennis verruimen, bijvoorbeeld in het 7de jaar ‘Wereldgastronomie’.

Waar?

De tweede graad ‘Restaurant en keuken’ kan je studeren in COLOMAplus.
Meer info: www.colomaplus.be
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VERKOOP
TWEEDE GRAAD BSO
VERKOOP
VAK

Commerciële vorming
Engels
Frans
Godsdienst
Informatica
Lichamelijke opvoeding
Presentatietechnieken
Project algemene vakken
Winkeladministratie
Wiskunde handelsrekenen
Zakelijke communicatie
Totaal aantal

DERDE
JAAR

VIERDE
JAAR

4
3
4
2
4
2
3-4
6
2
0-1
2
32-34

4
3
4
2
4
2
3-4
6
2
0-1
2
32-34

UREN

Iets voor mij?

Ben je rekenvaardig? Weet je met je creativiteit geen blijf? Droom je ervan om ooit als verkoopsmedewerker aan de slag te gaan of misschien zelf een eigen zaak op te starten?
Dan is Verkoop iets voor jou.

Wat kan ik?

Je kan ordelijk en nauwkeurig werken, je bent communicatief vaardig (ook in twee vreemde talen).
Je kan zelfstandig werken en je leert om in alle omstandigheden klantgericht te blijven.

En hierna?

Een logisch vervolg is de 3de graad Verkoop. Daarna volg je best nog een 7de specialisatiejaar.

Waar?

Deze studierichting kan je zowel in de 2de als in de 3de graad volgen in COLOMAplus en in
Sint-Norbertus Duffel. Meer info vind je op www.colomaplus.be en www.snorduffel.be

14

VERZORGING-VOEDING
Iets voor mij?

Hou je van mensen? Ben je graag praktisch bezig? Heb je interesse voor voeding? Heb je aandacht
voor een aangename en verzorgde leefomgeving? Ben je geïnteresseerd in hoe je gezond kan zijn /
blijven? Dan is Verzorging-voeding zeker iets voor jou.

Wat kan ik?

Je bent sociaal vaardig. Je wil leren hoe je best communiceert met anderen. Je werkt graag in groep.
Je weet van aanpakken in projectwerk. Je wil bijleren hoe je zorg draagt voor voeding, voor linnen en
interieur. Je wil graag weten hoe je lichaam werkt. Je bent bereid kleine zorgen toe te dienen.

TWEEDE GRAAD BSO
VERZORGING-VOEDING

DERDE
JAAR

VIERDE
JAAR

Frans
Godsdienst
Informatica
Lichamelijke opvoeding
Muzikale opvoeding
Plastische opvoeding
Project algemene vakken
Verzorging-voeding
Totaal aantal

2
2
1
2
1
2
6
16-18
32-34

2
2
1
2
1
2
6
16-18
32-34

VAK

UREN

En hierna?

In de 3de graad zijn de meest aangewezen studierichtingen Verzorging en Organisatiehulp.

Waar?

Je kan deze studierichting volgen in de 2de graad bij Sint-Norbertus Duffel, het Sint-Ursula-Instituut
O.-L.-V.-Waver en Ursulinen Mechelen. Meer info: www.snorduffel.be, www.sui.be en www.ursulinenmechelen.be
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Auto
Brood- en banketbakk. en conf.
Carrosserie
CV - san. Installaties
Drukken en afwerken
Elektrische installaties
Grootkeuken
Haarzorg
Houtbewerking
Kantoor
Lassen - Constructie
ONTHAAL EN RECREATIE
Organisatiehulp
Publiciteitsgrafiek
Restaurant en keuken
Ruwbouw
Verkoop
Verzorging

TSM
COL+
TSM
TSM
TSM
TSM
COL+
COL+
TSM
COL+, SUI, UM
TSM
COL+
UM
COL+, TSM
COL+
TSM
COL+, SNOR
SNOR, SUI, UM

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

AUTO
Iets voor mij?

Werk jij met plezier aan auto’s? Steek je graag de handen uit de mouwen? Ben je geïnteresseerd in
automechanica? Dan is Auto de studierichting waar jij naar op zoek bent. Je leert de juiste diagnose
stellen bij defecten en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. De stage en de geïntegreerde proef
(GIP) bereiden je voor op je latere beroepsloopbaan. Je GIP bestaat uit een schriftelijk gedeelte en een
praktische realisatie.

Wat kan ik?

Je hebt een grote interesse voor de werking van auto’s. Je bent handvaardig en kan nauwkeurig
werken. Verder toon je belangstelling voor de algemeen vormende vakken.

En daarna?

Om je diploma secundair onderwijs te behalen, kan je een zevende specialisatiejaar (bv. Diesel en
LPG-motoren) volgen. Met dit diploma heb je meer werkkansen op de arbeidsmarkt. Als bekwaam
vakman kan je natuurlijk aan de slag als automechanicien, onderhoudsmechanicien…

DERDE GRAAD BSO
AUTO
VAK

VIJFDE
JAAR

UREN

ZESDE
JAAR

Godsdienst
2
2
Frans
1
Lichamelijke opvoeding
2
2
4
4
Project algemene vakken
		
PRAKTIJK REALISATIES
18
18
• Auto
• Carrosserie-plaatwerk
REALISATIES
7
8
• Auto
• Auto-elektriciteit
• Energiekringen
Totaal aantal
34
34

Waar?

Auto kan je in de derde graad Technische Scholen Mechelen (TSM) volgen. Meer informatie vind je op
www.tsmmechelen.be
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Brood- en banketbakkerij
en confISERIE
Iets voor mij?

DERDE GRAAD BSO
BROOD- EN BANKETBAKKERIJ EN CONFISERIE
VAK

VIJFDE
JAAR

UREN

VIJFDE
JAAR

Wil je brood- en banketbakker worden? Wil je de basisopleiding brood- en banketbakkerij van de
tweede graad aanvullen met een brede waaier van activiteiten en specialiteiten met de nadruk op
verfijnde afwerking en presentatie?

Creatieve technieken
2
2
Godsdienst
2
2
Lichamelijke opvoeding
2
2
Wat kan ik?
Bedrijfsbeheer
2
2
Vanuit de tweede graad Brood- en banketbakkerij beheers je de basisvaardigheden en technische
4
4
Project algemene vakken
kennis om brood en banket te maken. Je kan vlot samenwerken met anderen.
		
Starten in een vijfde jaar is mogelijk mits goede interesse en inzet.
Praktijk bakkerij
17
12
5
4
Technologie
Stage bakkerij		
6
En hierna?
1 week
2 weken
Blokstage
Na het zesde jaar kan je aan de slag in een bakkerij.
Totaal aantal
34
34
In een zevende specialisatiejaar ‘Banketbakkerij en chocoladebewerking’ kan je de nadruk leggen op
het vervaardigen van fijne feestspecialiteiten.

Waar?

De derde graad ‘Brood- en banketbakkerij en confiserie’ kan je studeren in COLOMAplus.
Meer info: www.colomaplus.be
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CARROSSERIE
Iets voor mij?

Iets voor mij?
Ben je iemand die graag met auto’s werkt? Steek je met plezier de handen uit de mouwen? Interesseert vooral het koetswerk van auto’s jou? Dan is Carrosserie de ideale studierichting voor jou! Je leert
carrosserie of plaatwerk herstellen of vernieuwen. Je maakt kennis met verschillende gereedschappen
en materialen. In het laatste jaar zorgen de geïntegreerde proef (GIP) en de stage voor kennismaking
met een echte werksituatie. De GIP bestaat uit een schriftelijk gedeelte en een praktische realisatie.

Wat kan ik?

Je bent handvaardig, verantwoordelijk en nauwkeurig. Je werkt heel graag aan auto’s en dan vooral
aan de carrosserie. Je hebt ook interesse voor de algemeen vormende vakken.

DERDE GRAAD BSO
CARROSSERIE
VAK

VIJFDE
JAAR

UREN

ZESDE
JAAR

Godsdienst
2
2
Frans
1
Lichamelijke opvoeding
2
2
Project algemene vakken
4
4
		
Praktijk realisaties carrosserie/stage
16
16
Realisaties carrosserie
7
8
Realisaties auto
1
1
Realisaties auto-elektriciteit
1
1
34
34
Totaal aantal

En daarna?

Na deze opleiding kan je een zevende specialisatiejaar (bv. Carrosserie en spuitwerk) volgen om je
diploma secundair onderwijs te verkrijgen. Hiermee heb je meer kansen op de arbeidsmarkt. Je kan
natuurlijk, als bekwaam vakman, aan de slag gaan in de plaatverwerkende nijverheid, als lasser-monteur, in carrosserie- en assemblagewerkplaatsen… Een goede vakman ziet men op de arbeidsmarkt
graag komen!

Waar?

Carrosserie kan je in de derde graad Technische Scholen Mechelen (TSM) volgen. Meer informatie
vind je op www.tsmmechelen.be
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DERDE GRAAD BSO
CV - SAN. INSTALLATIES

VIJFDE
JAAR

ZESDE
JAAR

CENTRALE VERWARMING SanITAIRE Installaties
Iets voor mij?

Schrikt techniek jou niet af? Steek jij graag de handen uit de mouwen? Wil je mee werken aan
VAK
UREN
wooncomfort? Dan is Centrale verwarming en sanitaire installaties de gepaste studierichting voor jou!
Godsdienst
2
2
Je wordt opgeleid tot een bekwaam installateur van centrale verwarming en sanitaire voorzieningen
Frans
1
en installaties. Zo wordt er onder andere aandacht besteed aan het leggen van verschillende soorten
Lichamelijke opvoeding
2
2
leidingen, aan het bewerken van zink en kunststoffen, aan warmwatervoorzieningen… De stage, in het
Project algemene vakken
4
4
laatste jaar, zorgt voor nuttige ervaring op de werkvloer. Je maakt ook een geïntegreerde proef (GIP),
		
die uit een schriftelijk gedeelte en een praktische realisatie bestaat.
Realisaties elektriciteit
2
1
Praktijk realisaties		
Wat kan ik?
CV en san.installaties/Stage
16
16
Je bent iemand die verantwoordelijk is, ordelijk kan werken en oog voor afwerking heeft. Bovendien
Realisaties		
ben je ICT-vaardig en toon je ook interesse voor de algemeen vormende vakken.
CV en san. installaties/Stage
7
8
Praktijk realisaties gas
0
1
Totaal aantal
34
34

En daarna?

Na deze opleiding kan je een zevende specialisatiejaar (bv. Verwarmingsinstallaties) volgen en zo je
diploma secundair onderwijs behalen. Dit zorgt ervoor dat je meer kansen op de arbeidsmarkt hebt.
Je kan tewerkgesteld worden als dak- en zinkbewerker, installateur van sanitaire installaties en installateur van verwarmingsinstallaties. Een bekwaam vakman is graag gezien op de arbeidsmarkt!

Waar?

Centrale verwarming en sanitaire installaties (BSO) kan je in de derde graad Technische Scholen
Mechelen (TSM) volgen. Meer informatie vind je op www.tsmmechelen.be
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DRUKKEN EN AFWERKEN
Iets voor mij?

Heb jij interesse in druktechnieken? Werk je graag met machines zoals de hoogdrukpers en de snijmachine? Vind je de communicatiewereld en de grafische sector ook zo boeiend? Dan is Drukken en
afwerken zeker iets voor jou! In deze opleiding wordt de nadruk gelegd op het afwerken van drukwerk:
snijden, vouwen, verzamelen, binden… je zal het allemaal kunnen. Je leert drukapparatuur bedienen,
tijdschriften monteren, drukproeven maken, drukproblemen herkennen en oplossen… In het laatste
jaar maak je een geïntegreerde proef (GIP) die bestaat uit een schriftelijk gedeelte en een praktische
realisatie.

Wat kan ik?

Je hebt een grote interesse voor de grafische sector. Je bent creatief en verantwoordelijk, je kan
ordelijk werken en je bent ICT-vaardig. Je hebt ook belangstelling voor de algemeen vormende vakken.

En daarna?

Om je diploma secundair onderwijs te behalen, kan je een zevende specialisatiejaar (bv. Meerkleurendruk-drukwerkveredeling) volgen. Met dit diploma heb je meer kansen op de arbeidsmarkt.
Je kan natuurlijk ook het beroepsleven instappen en tewerkgesteld worden als technicus in grafische
bedrijven, zelfstandig drukker… Een goede vakman is er twee waard!

DERDE GRAAD BSO
VIJFDE
DRUKKEN EN AFWERKEN JAAR
VAK

UREN

ZESDE
JAAR

Godsdienst
2
2
Engels
1
1
Frans
1
1
Lichamelijke opvoeding
2
2
4
4
Project algemene vakken
		
Toegepaste informatica
1
1
23
23
Drukken en afwerken
• Technologie voorbereiden offsetdrukken
• Praktijk voorbereiden offsetdrukken		
• Technologie drukken en afwerken		
• praktijk drukken en afwerken		
Totaal aantal
34
34

Waar?

Drukken en afwerken kan je in de derde graad Technische Scholen Mechelen (TSM) volgen.
Meer informatie vind je op www.tsmmechelen.be
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ELEKTRISCHE INSTALLATIES
DERDE GRAAD BSO
VIJFDE
ELEKTRISCHE INSTALLATIES JAAR

ZESDE
JAAR

Iets voor mij?

Werk je graag met elektriciteit? Is het voor jou een uitdaging om elektrische systemen en apparatuur te
installeren en te onderhouden? Dan is Elektrische installaties de studierichting waar jij naar op zoek bent!
Godsdienst
2
2
In de derde graad wordt vooral aandacht besteed aan het installeren en herstellen van huishoudelijke en
Frans
1
industriële installaties. Je leert onder andere verschillende soorten verlichting, schakelingen en motoren te
Lichamelijke opvoeding
2
2
plaatsen en aan te sluiten. Technisch tekenen, installatieleer, PLC-sturingen… het behoort allemaal tot je
Project algemene vakken
4
4
opleiding. Op je stage maak je kennis met een echte werksituatie. Je maakt ook een geïntegreerde proef
		
(GIP), die bestaat uit een schriftelijk gedeelte en een praktische realisatie.
4
Elektriciteit en lab
4
Praktijk Realisaties elektriciteit 16
16
5
6
Uitvoeringsmethoden
Wat kan ik?
Totaal aantal
34
34
Je kan zelfstandig werken, probleemoplossend denken, je kan ordelijk en nauwkeurig werken. Je hebt
een grote belangstelling voor elektriciteit en werkt graag met je handen. Je toont ook interesse voor
de algemeen vormende vakken.
VAK

UREN

En daarna?

Na deze opleiding kan je een zevende specialisatiejaar (bv. Industriële elektriciteit) volgen en zo
je diploma secundair onderwijs behalen. Natuurlijk kan je als bekwaam vakman ook terecht op de
arbeidsmarkt als installateur van huishoudelijke installaties, technicus van PLC-sturingen, bedradingmonteur, zelfstandig elektricien…

Waar?

Elektrische installaties kan je in de derde graad Technische Scholen Mechelen (TSM) volgen. Meer
informatie vind je op www.tsmmechelen.be
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GROOTKEUKEN
Iets voor mij?

Wil je later werken als kok binnen een organisatie die de catering verzorgt voor een bedrijf, een
ziekenhuis, een school of... .? Heb je interesse in de productieprocessen die in een dergelijke keuken
gebruikt worden?

Wat kan ik?

Je hebt aandacht voor het hygiënisch werken met voedsel. Je wil vaardigheden aanleren om maaltijden te bereiden voor grote groepen. Je kan op een vlotte manier samenwerken met anderen.
Starten in een vijfde jaar is mogelijk mits goede motivatie en inzet.

DERDE GRAAD BSO
GROOTKEUKEN
VAK

VIJFDE
JAAR

UREN

ZESDE
JAAR

Frans
1
1
Godsdienst
2
2
Lichamelijke opvoeding
2
2
Project algemene vakken
4
4
Toegepaste economie
2
2
		
Grootkeuken
22
21
Blokstage
3 weken 4 weken
Totaal aantal
33
32

En hierna?

Na het zesde jaar kan je kiezen voor een job in de horeca.
Een logisch vervolg is je vaardigheden en productkennis verruimen in het 7de jaar ‘Gemeenschapsrestauratie’.

Waar?

De derde graad ‘Grootkeuken’ kan je studeren in COLOMAplus.
Meer info: www.colomaplus.be
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HAARZORG
DERDE GRAAD BSO
HAARZORG
VAK

VIJFDE
JAAR

UREN

ZESDE
JAAR

Iets voor mij?

Is een beroep in de kapperswereld duidelijk jouw keuze? Heb je feeling voor mode, stijl en verzorging?
Heb je aandacht voor het welbevinden van de klant en wil je de nodige vaardigheden bezitten om een
creatief en verzorgd kapsel te creëren?

Bedrijfsbeheer		2
Frans
2
2
Godsdienst
2
2
Lichamelijke opvoeding
2
2
Plastische opvoeding
2
2
Wat kan ik?
Project algemene vakken
4
4
In de tweede graad heb je heel wat basisvaardigheden haarzorg ingeoefend en productkennis ver		
worven. In de derde graad wordt dit verruimd en nog meer gericht op omgaan met klanten.
Geschiedenis van de opschik
1
1
Instappen in het vijfde jaar is mogelijk mits sterke inzet en motivatie.
Dameskappen
14
9
Hand- en gelaatsverzorging
2
2
Herenkappen
3
2
En hierna?
Stage		4
Na het zesde jaar bezit je het getuigschrift van kapper/kapster. Je kan kiezen voor een job in deze sec2
2
Vaktechnologie
tor of je kan het 7de specialisatiejaar ‘Haarstilist’ volgen.
Totaal aantal
34
34

Waar?

De derde graad ‘Haarzorg’ kan je studeren in COLOMAplus.
Meer info: www.colomaplus.be
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HOUTBEWERKING
Iets voor mij?

Ben jij iemand die graag creatief bezig is met hout? Werk je graag met machines? Heb je belangstelling voor schrijnwerkerij? Dan is Houtbewerking de ideale richting voor jou! In de derde graad werk je
met machines en leer je onder andere kasten, ramen, tafels en daken maken. In de technische vakken
leer je ontwerpen, (computer)tekenen, constructiemethodes bepalen, werken met CNC-gestuurde
machines… Tijdens de stage in het laatste jaar doe je nuttige ervaring op en maak je kennis met een
echte werksituatie. Je maakt ook een geïntegreerde proef (GIP), die bestaat uit een schriftelijk
gedeelte en een praktische realisatie.

Wat kan ik?

Het is voor jou een uitdaging om vorm te geven aan hout. Je bent creatief, handvaardig, ICT-vaardig
en je beschikt over ruimtelijk inzicht. Je toont niet alleen belangstelling voor houtbewerking en schrijnwerkerij, maar ook voor algemeen vormende vakken.

DERDE GRAAD BSO
HOUTBEWERKING
VAK

VIJFDE
JAAR

UREN

ZESDE
JAAR

Godsdienst
2
2
Frans
1
Lichamelijke opvoeding
2
2
Project algemene vakken
4
4
		
Praktijk realisaties hout/stage 17
18
Realisaties hout
6
8
Toegepaste wetenschappen
2
0
Totaal aantal
34
34

En daarna?

Na Houtbewerking heb je de mogelijkheid een zevende jaar (bv. Industriële houtbewerking) te volgen
en zo je diploma secundair onderwijs te behalen. Dit diploma bezorgt je meer kansen op de arbeidsmarkt. Je kan ook aan de slag gaan als (zelfstandig) schrijnwerker, meubelmaker, daktimmerman…
Een goed vakman ziet men op de arbeidsmarkt graag komen!

Waar?

Houtbewerking kan je in de derde graad Technische Scholen Mechelen (TSM) volgen. Meer informatie
vind je op www.tsmmechelen.be
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KANTOOR
DERDE GRAAD BSO
KANTOOR

VIJFDE
JAAR

ZESDE
JAAR

Boekhouden
3
Secretariaat
6
Wetgeving
2
Engels
3
Frans
4
Godsdienst
2
Lichamelijke opvoeding
2
Nederlands: zakelijke communicatie 2
Project algemene vakken
4
Logistiek
2
Seminaries
4
Stages
Totaal aantal
34

2
4
1
2
3
2
2
4
2
1
11
34

VAK

UREN

Iets voor mij?

Doe je graag uitvoerend administratief of logistiek werk, zoals telefoneren, briefwisseling verzorgen
en klasseerwerk? Kan je stipt, ordelijk en nauwkeurig werken? Dan is de kantooropleiding zeker iets
voor jou.

Wat kan ik?

Je kunt jezelf goed uitdrukken in verschillende talen. Je werkt ordelijk en stipt. Je wil liefst zo snel
mogelijk op de arbeidsmarkt beginnen. Je hebt interesse in boekhouden en logistiek. Je vindt vlot je
weg in de Office-pakketten. Je neemt initiatief en bent een kei in het organiseren.

En hierna?

Je bent nu voorbereid op drie beroepen: boekhoudkundig medewerker, secretariaatsmedewerker en
magazijnmedewerker. Met het getuigschrift van de derde graad Kantoor kan je in principe al beginnen
te werken. De meesten volgen daarna echter nog een zevende jaar, zoals Kantooradministratie en
gegevensbeheer. Na zo’n zevende jaar behaal je immers het diploma van secundair onderwijs, wat
door heel wat werkgevers minimaal gevraagd wordt. Bovendien hou je zo de weg naar het hoger
onderwijs open.

Waar?

De 3de graad Kantoor kan je studeren in COLOMAplus, Ursulinen Mechelen en het Sint-UrsulaInstituut O.-L.-V.-Waver. Meer info: www.colomaplus.be, www.ursulinenmechelen.be, www.sui.be

26

LASSEN-CONSTRUCTIE
Iets voor mij?

Wil jij graag met metaal werken? Techniek en praktijk schrikken jou niet af? Steek jij graag de handen uit
de mouwen? Zou je graag verschillende lastechnieken leren? Dan is Lassen-constructie zeker iets voor jou! In
deze opleiding word je opgeleid tot lasser. De theorie van verschillende soorten lassen wordt in de praktijk
toegepast door handlasoefeningen, het solderen van koper, het bewerken van verschillende kunststoffen…
De geïntegreerde proef (GIP) en de stage in het laatste jaar maken je klaar om het werkleven in te stappen.
Je GIP bestaat uit een schriftelijk gedeelte en een praktische realisatie.

Wat kan ik?

Je bent verantwoordelijk, je kan in team werken en je bent handvaardig. Je werkt graag met metaal en lassen is jou op het lijf geschreven. Je toont interesse voor de algemeen vormende vakken.

DERDE GRAAD BSO
LASSEN-CONSTRUCTIE
VAK

VIJFDE
JAAR

UREN

ZESDE
JAAR

Godsdienst
2
2
Frans
1
Lichamelijke opvoeding
2
2
Project algemene vakken
4
4
		
2
2
Realisaties alu-lasconstructies
Praktijk Realisaties Lasconstructies/Stage 16
16
RealisatiesLasconstructies
7
8
Totaal aantal
34
34

En daarna?

Om je diploma secundair onderwijs te behalen, kan je nog een zevende specialisatiejaar (bv. Fotolassen)
volgen. Dat zal je bovendien meer werkkansen bezorgen op de arbeidsmarkt. Je kan uiteraard ook tewerkgesteld worden als lasser-monteur, plaatbewerker… Een goede vakman is er twee waard!

Waar?

Lassen-constructie kan je in de derde graad Technische Scholen Mechelen (TSM) volgen. Meer informatie
vind je op www.tsmmechelen.be
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ONTHAAL & RECREATIE
DERDE GRAAD BSO
VIJFDE
ONTHAAL & RECREATIE
JAAR
VAK

UREN

ZESDE
JAAR

Iets voor mij?

Wil je later een job uitoefenen in de sector ‘toerisme en vrijetijdsbeleving’? Wil je vaardigheden aanleren om mensen klantvriendelijk te begeleiden bij het invullen van hun vrije tijd?

Engels
3
3
Frans
3
3
Godsdienst
2
2
Lichamelijke opvoeding
2
2
Wat kan ik?
Project algemene vakken
4
4
Je bent sociaal en communicatief. Je hebt interesse voor animatie, creativiteit en sport.
		
Communicatieve vaardigheden 2
Onthaal*
9
Recreatie*
9
Totaal aantal
34

2
9
9
34

En hierna?

Na het zesde jaar bezit je een getuigschrift. Je kan kiezen voor een job in deze sector of je kan een 7de
specialisatiejaar volgen.

Waar?

De derde graad ‘Onthaal & recreatie’ kan je studeren in COLOMAplus.
Meer info: www.colomaplus.be
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ORGANISATIEHULP
Iets voor mij?

Je kiest deze richting als je wil instaan voor de materiële zorg van mensen. Je wil graag aan de slag
in de logistieke dienst in een ziekenhuis of woon- en zorgcentrum of wil medewerker worden in een
onderhoudsdienst of een voedingsdienst. Je zoekt een praktijkgerichte opleiding. Je wil graag dienst
verlenen en andere beroepskrachten in hun taken ondersteunen.

Wat kan ik?

Je houdt ervan huishoudelijke taken te organiseren en uit te voeren. Je wil deze ook leren toepassen in
een groothuishouding bv. in een ziekenhuis of woon- en zorgcentrum.
Je wil je inzetten en hard en nauwkeurig werken. Je houdt ervan dat je werk ’af’ is. Je bent dus bereid
om volop in te zetten op kwaliteit bieden in je werk.

DERDE GRAAD BSO
ORGANISATIEHULP
VAK

Godsdienst
Informatica
Lichamelijke opvoeding
Project algemene vakken
Organisatiehulp
• Logistieke dienst
• Onderhoudsdienst
• Seminarie
• Voedingsdienst
Stage
Totaal aantal

VIJFDE
JAAR

ZESDE
JAAR

2
1
2
4
10

2
0
2
4
11

14
36

14
36

UREN

En hierna?

Je kan gaan werken, maar de beste kansen op de arbeidsmarkt heb je als je nog een 7de specialisatiejaar Organisatie-Assistentie volgt.
Als je slaagt in het specialisatiejaar, behaal je het diploma secundair onderwijs.

Waar?

Je kan deze studierichting volgen in Ursulinen Mechelen.
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PUBLICITEITSGRAFIEK
DERDE GRAAD BSO
PUBLICITEITSGRAFIEK
VAK

VIJFDE
JAAR

UREN

ZESDE
JAAR

Iets voor mij?

Vind jij de reclamewereld ook zo boeiend? Heb je gevoel voor kleur, vorm en compositie? Heb je een
aanleg voor tekenen en ben je creatief? Dan is Publiciteitsgrafiek de ideale studierichting voor jou! Je
leert verschillende producten zoals affiches, folders, logo’s, labels, ontwerpen en uitvoeren. Hiervoor
maak je gebruik van computerprogramma’s, belettering, zeefdruk en fotografie. In het laatste jaar
maak je een geïntegreerde proef (GIP), die uit een schriftelijk gedeelte en een praktische realisatie
bestaat.

Godsdienst
2
2
Frans
1
Lichamelijke opvoeding
2
2
Project algemene vakken
4
4
		
2
2
Kunstinitiatie
Publiciteitsvg - beeldende vorming
16
16
Wat kan ik?
Je hebt een grote fantasie, bent creatief, tekenvaardig en ICT-vaardig. Je toont niet alleen belangstel4
3
Technologie
ling voor de grafische sector, maar ook voor de algemeen vormende vakken.
Waarnemingstekenen
4
4
Totaal aantal
34
34

En daarna?

Na deze opleiding kan je een zevende specialisatiejaar (bv. Grafische opmaaksystemen) volgen en
zo je diploma secundair onderwijs verkrijgen. Dat diploma zorgt voor betere jobkansen op de arbeidsmarkt. Je kan uiteraard ook aan de slag gaan als illustrator, grafisch ontwerper van drukwerk… in
reclame-, ontwerp-, of illustratiebureaus.

Waar?

Publiciteitsgrafiek kan je in de derde graad in COLOMAplus en in de Technische Scholen Mechelen
(TSM) volgen. Meer informatie vind je op www.colomaplus.be of www.tsmmechelen.be
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RESTAURANT EN KEUKEN
Iets voor mij?

Wil je later een job als kok of zaalbediende in een klasserestaurant? Ben je gepassioneerd door het
creatief werken met voedsel? Vind je het boeiend om klanten gastvrij te onthalen en te bedienen?

Wat kan ik?

In de tweede graad leerde je de basistechnieken om een maaltijd te bereiden en klanten te
bedienen. Je hebt hierbij aandacht voor het hygiënisch werken met voedsel. Je kan op een vlotte
manier samenwerken met anderen.
Starten in het vijfde jaar is mogelijk mits goede inzet en motivatie.

DERDE GRAAD BSO
VIJFDE
RESTAURANT EN KEUKEN JAAR
VAK

UREN

ZESDE
JAAR

Engels
2
2
Frans
2
2
2
Godsdienst
2
Lichamelijke opvoeding
2
2
Project algemene vakken
4
4
3
3
Toegepaste economie
		
Restaurant en keuken
19
19
3 weken 5 weken
Blokstage
34
34
Totaal aantal

En hierna?

Na het zesde jaar kan je als kok of kelner aan het werk in een restaurant. Je bent in het bezit van een
attest bedrijfsbeheer.
In een zevende specialisatiejaar kan je je vaardigheden en productkennis verruimen, bijvoorbeeld in
het 7de jaar ‘Wereldgastronomie’.

Waar?

De derde graad ‘Restaurant en keuken’ kan je studeren in COLOMAplus.
Meer info: www.colomaplus.be
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RUWBOUW
DERDE GRAAD BSO
RUWBOUW
VAK

VIJFDE
JAAR

UREN

ZESDE
JAAR

Iets voor mij?

Heb je belangstelling voor de bouw? Ben je iemand die graag de handen uit de mouwen steekt? Interesseert milieubewust bouwen jou? Dan is Ruwbouw de studierichting waar jij naar op zoek bent! In
de derde graad krijg je inzicht in de bouwconstructies en leer je bouwplannen en bouwdetails lezen en
begrijpen. In de praktijklessen leer je de basiswerkzaamheden aan een woning uitvoeren. In het laatste
jaar ga je op stage om kennis te maken met een echte werksituatie en maak je een geïntegreerde
proef (GIP), die bestaat uit een schriftelijk gedeelte en een praktische realisatie.

Godsdienst
2
2
Frans
1
Lichamelijke opvoeding
2
2
Project algemene vakken
4
4
		
Praktijk realisaties bouw/stage
17
18
Wat kan ik?
Realisaties bouw
6
8
Je bent geïnteresseerd in het bouwproces van woningen en gebouwen. Daarnaast ben je handvaar2
0
Toegepaste mechanica en toeg. elektr.
dig, ICT-vaardig en kan je nauwkeurig werken. Je toont een gezonde interesse in algemeen vormende
Totaal aantal
34
34
vakken.

En daarna?

Hierna kan je een zevende jaar (bv. Renovatiebouw) volgen om zo je diploma secundair onderwijs te
behalen. Dit diploma zorgt voor meer kansen op de arbeidsmarkt. Je kan natuurlijk ook aan de slag als
metser, restaurateur van gebouwen, gevelwerker… Een goede vakman is er twee waard!

Waar?

Ruwbouw kan je in de derde graad Technische Scholen Mechelen (TSM) volgen. Meer informatie vind
je op www.tsmmechelen.be
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VERKOOP
Iets voor mij?

Ben je geïnteresseerd in het reilen en zeilen van de verkoopsector? Droom je van een job als
verkoopsmedewerker? Wil je een commerciële, administratieve en sociale basisvorming krijgen?
Dan is deze studierichting echt iets voor jou.

Wat kan ik?

Je bent vriendelijk in de omgang en hanteert een vlotte stijl. Je bent tactvol en betrouwbaar.
Creativiteit en zin voor esthetiek zijn je niet vreemd. Je beschikt over voldoende verbale
overtuigingskracht om een potentiële klant correct te informeren en over de streep te trekken.
Je kan zelfstandig werken en bent stipt en nauwkeurig.

En hierna?

Na het 6de jaar Verkoop volg je best een 7de specialisatiejaar. Zo behaal je een diploma secundair
onderwijs en een attest bedrijfsbeheer.

DERDE GRAAD BSO
VERKOOP
VAK

VIJFDE
JAAR

UREN

administratieve vorming
4
3-4
commerciële presentatie
commerciële vorming
5-6
Engels
2
Frans
2
godsdienst
2
lichamelijke opvoeding
2
Nederlands - zakelijke communicatie 1
project algemene vakken
4
seminaries
3
0-3
stage
2
toegepaste informatica
Totaal aantal
34

ZESDE
JAAR
2
0
0
2
2
2
2
2
4
4
10-11
2
34

Waar?

Je kan deze opleiding volgen in COLOMAplus en in Sint-Norbertus Duffel. Meer info vind je op www.
colomaplus.be en www.snorduffel.be
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VERZORGING
DERDE GRAAD BSO
VERZORGING
VAK

Frans
Godsdienst
Lichamelijke opvoeding
Project algemene vakken
Verzorging
Stage
Keuze-uren door de school
Totaal aantal

VIJFDE
JAAR

UREN

1-2
2
2
4
10-12
10-12
0-5
34

ZESDE
JAAR
1-2
2
2
4
10-12
10-12
0-5
34

Iets voor mij?

Hou je van mensen, jong en oud? Kan je goed naar ze luisteren? Wil je ze graag
helpen, verzorgen, begeleiden? Steek je graag de handen uit de mouwen? Kan je zelfstandig werken? Werk je ook graag in een team?
Dan is de studierichting Verzorging iets voor jou. Je leert werken: als verzorgende,
onder begeleiding, in eenvoudige situaties, in woon- en zorgcentra, in de thuiszorg, in
de voorschoolse kinderopvang.

Wat kan ik?

Je bent sociaal vaardig, verantwoordelijk en stipt. Je hebt geduld en gaat respectvol
om met zorgvragers. Je houdt van samenwerken en bent creatief. Je kijkt ernaar uit
om bejaarden te verzorgen en te begeleiden in woon- en zorgcentra of in de thuiszorg
of om kinderen te begeleiden in hun ontwikkeling en in te staan voor hun dagelijkse
verzorging.

En hierna?

Je kan gaan werken, maar de beste kansen op de arbeidsmarkt heb je als je nog een
7de specialisatiejaar Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige of Kinderzorg volgt.
Als je slaagt in het specialisatiejaar, behaal je het diploma secundair onderwijs.

Waar?

Je kan deze studierichting volgen in Sint-Norbertus Duffel, het Sint-Ursula-Instituut
O.-L.-V.-Waver en Ursulinen Mechelen.
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7de specialisatiejaar
nnn
nnn
nnn
nnn
nnn
nnn
nnn
nnn
nnn
nnn
nnn
nnn
nnn
nnn
nnn
nnn
nnn
nnn
nnn
nnn

Banketbakkerij-chocoladebewERKING
Carrosserie- en spuitwerk
Diesel- en LPG-motoren
Fotolassen
Gemeenschapsrestauratie
Haarstilist
Industriële elektriciteit
Industriële houtwbewerking
KantooradminISTRATIE en gegEVENSbeheer
Kinderzorg
Meerkleurendruk
Modespecialisatie en trendstudie
Organisatie-assistentie
Publiciteit en illustratie
Renovatie bouw
Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige
Verkoop en vertegenwoordiging
Verwarmingsinstallaties
Wereldgastronomie
Winkelbeheer en etalage

COL+
TSM
TSM
TSM
COL+
COL+
TSM
TSM
COL+, SUI, UM
SNOR, UM
TSM
UM
UM
COL+
TSM	
SNOR, UM
COL+
TSM
COL+
SNOR

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

7bso

BANKETBAKKERIJCHOCOLADEBEWERKING
7de SPECIALISATIEJAAR BSO
BANKETBAKKERIJ-CHOCOLADEBEWERKING
VAK 		

UREN

Bedrijfsbeheer		2
Godsdienst		2
Lichamelijke opvoeding		
2
Plastische opvoeding 		
2
4
Project algemene vakken		
Praktijk bakkerij		
11
Technologie		5
Stage bakkerij		
6
Blokstage		
1 week
Totaal aantal		
34

Iets voor mij?

Heb je het getuigschrift Bakkerij behaald en wil je nog meer vaardigheden en kennis om fijne
confiserieartikelen te produceren? Dan is dit een geschikt vervolg op je opleiding. Bovendien behaal je
een diploma secundair onderwijs en een attest bedrijfsbeheer.
Kom je uit de derde graad ‘Restaurant en keuken’ of ‘Hotel’(TSO) dan is dit een geschikt specialisatiejaar om je dessertbereidingen meer kwaliteit te geven.

Wat kan ik?

Aangezien het een specialisatiejaar betreft, is de voorkennis van een derde graad Bakkerij, Restaurant
en keuken of Hotel(TSO) aangewezen.

En hierna?

Na dit specialisatiejaar kan je kiezen voor een job als bakker of kan je verder studeren in het hoger
onderwijs.

Waar?

Het 7de specialisatiejaar ‘Banketbakkerij en chocoladebewerking’ kan je studeren in COLOMAplus.
Meer info: www.colomaplus.be
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CARROSSERIEEN SPUITWERK
Iets voor mij?

Ben je iemand die graag met auto’s werkt? Steek je met plezier de handen uit de mouwen?
Interesseert vooral het koetswerk van auto’s jou? Wil je je diploma secundair onderwijs behalen?
Dan is Carrosserie en spuitwerk de ideale studierichting voor jou! Je leert de kostprijs berekenen
en een expertiseverslag opmaken van een geaccidenteerd voertuig, moderne uitdeuk-, richt- en
meetapparatuur gebruiken, de spuittechniek voor het spuiten van speciale lakken toepassen en zo
veel meer. Je maakt een geïntegreerde proef (GIP), die bestaat uit een schriftelijk gedeelte en een
praktische realisatie. Op de stage maak je kennis met een echte werksituatie.

WAT KAN IK?

7de SPECIALISATIEJAAR BSO
CARROSSERIE- EN SPUITWERK

VAK 		

UREN

Realisaties
Praktijk/Stage
Totaal aantal

6
13
35

Bedrijfsbeheer
Godsdienst
Lichamelijke opvoeding
Project Algemene Vakken

4
2
2
8

Je bent handvaardig, verantwoordelijk en nauwkeurig. Je werkt heel graag aan auto’s en dan
vooral aan de carrosserie. Je hebt ook een interesse voor de algemeen vormende vakken en
bedrijfsbeheer.

EN DAARNA?

Je kan een extra specialisatiejaar (bv. Se-n-Se Toegepaste autotechnieken) volgen. Uiteraard
kan je als geschoold vakman terecht op de arbeidsmarkt als lasser-monteur, spuiter in een carrosseriebedrijf, plaatbewerker… Genoeg mogelijkheden voor een gekwalificeerd vakman!

WAAR?

Carrosserie en spuitwerk kan je in het zevende jaar van Technische Scholen Mechelen (TSM) volgen. Meer informatie vind je op www.tsmmechelen.be
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DIESEL- EN LPG-MOTOREN
7de SPECIALISATIEJAAR BSO
DIESEL- EN LPG-MOTOREN

VAK 		

Bedrijfsbeheer
Godsdienst
Lichamelijke opvoeding
Project Algemene Vakken
Realisaties
• elektriciteit-elektronica
• LPG
• diesel
Praktijk/Stage
Totaal aantal

Iets voor mij?

UREN

4
2
2
8

3
1
3
12
35

Werk je met plezier in de auto- of garagesector? Wil je graag je diploma secundair onderwijs
behalen? Ben je geïnteresseerd in auto’s en dan vooral in motoren? Dan is Diesel- en LPG- motoren
de opleiding waar jij naar op zoek bent! Je leert onder andere een elektrisch schema van een voertuig
lezen, elektrische storingen vaststellen en herstellingen zelfstandig uitvoeren. Je wordt opgeleid in de
specifieke moderne technieken van dieselinspuitsystemen en LPG-systemen. Bedrijfsbezoeken en stage
brengen je in contact met je latere werkomgeving. Je maakt ook een geïntegreerde proef (GIP), die
bestaat uit een schriftelijk gedeelte en een praktische realisatie.

WAT KAN IK?

Je bent verantwoordelijk, steekt graag de handen uit de mouwen, bent handvaardig en kan nauwkeurig werken. Je hebt een grote interesse voor de werking van automotoren. Je toont ook belangstelling voor algemeen vormende vakken en bedrijfsbeheer.

EN DAARNA?

Na deze opleiding kan je nog een specialisatiejaar volgen, zoals Se-n-Se Toegepaste autotechnieken.
Als gekwalificeerd vakman kan je natuurlijk terecht op de arbeidsmarkt als zelfstandig garagist,
mecanicien voor LPG-apparatuur…
Een goede vakman is er twee waard!

WAAR?

Diesel- en LPG-motoren kan je in het zevende jaar van Technische Scholen Mechelen (TSM) volgen.
Meer informatie vind je op www.tsmmechelen.be
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FOTOLASSEN
Iets voor mij?

Werk je graag met metaal? Steek jij met plezier de handen uit de mouwen? Wil je je diploma
secundair onderwijs behalen? Wil je je specialiseren in een moderne lastechniek? Dan is Fotolassen
zeker iets voor jou! De vaardigheden die je de vorige jaren leerde, worden verfijnd zodat je kwalitatief hoogstaand laswerk kan afleveren. Je leert bijvoorbeeld de tekening van een lasconstructie
lezen, een lasnaad controleren, verschillende lasparameters instellen… Tijdens je stage maak je
kennis met je latere werkomgeving. Je maakt ook een geïntegreerde proef (GIP), die bestaat uit
een schriftelijk gedeelte en een praktische realisatie.

WAT KAN IK?

7de SPECIALISATIEJAAR BSO
FOTOLASSEN

VAK 		

UREN

Bedrijfsbeheer		4
Godsdienst		2
Lichamelijke opvoeding		
2
Project Algemene Vakken		
8
Realisaties
Praktijk/Stage
Totaal aantal

6
13
35

Je bent verantwoordelijk, handvaardig en je kan nauwkeurig werken. Werken met metaal en
lassen is jou op het lijf geschreven. Je toont belangstelling voor de algemeen vormende vakken en
bedrijfsbeheer.

EN DAARNA?

Je kan nog een specialisatiejaar (bv. Se-n-Se Automotive) volgen. Als geschoold vakman kan je
uiteraard terecht op de arbeidsmarkt als lasser in bedrijven, die actief zijn in apparatenbouw,
scheepsbouw, onderhoudslaswerken…

WAAR?

Fotolassen kan je in het zevende jaar van Technische Scholen Mechelen (TSM) volgen. Meer informatie vind je op www.tsmmechelen.be
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GEMEENSCHAPSRESTAURATIE
7de SPECIALISATIEJAAR BSO
GEMEENSCHAPSRESTAURATIE

VAK 		

Iets voor mij?

UREN

Frans 		
2
Godsdienst		2
Lichamelijke opvoeding		
2
Project algemene vakken		
6
2
Toegepaste economie		
Cateringtechnologie		4
4
Organisatie, commercieel beheer en bedrijfsethiek
Praktijk		
6
Stage		6
2 weken
Blokstage		
Totaal aantal		
34

Heb je interesse om binnen een job van kok in een cateringbedrijf verantwoordelijkheid te nemen en
leiding te geven? Wil je mee de catering professioneel organiseren?
Bovendien behaal je een diploma secundair onderwijs en een attest bedrijfsbeheer.

Wat kan ik?

Je hebt een basisopleiding achter de rug in de studierichting ‘Grootkeuken’, ‘Restaurant en keuken’ of
‘Hotel (TSO)’.

En hierna?

Na dit specialisatiejaar kan je aan de slag in een job in de horeca of kan je verder studeren in het
hoger onderwijs.

Waar?

Het 7de jaar ‘Gemeenschapsrestauratie’ kan je studeren in COLOMAplus.
Meer info: www.colomaplus.be
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HAARSTILIST
Iets voor mij?

Je wil een specialisatiejaar volgen zodat je extra voorbereid bent om deel uit te maken van een kappersteam. Je leert de organisatie en coördinatie van de verschillende taken zodat je hierin ook kan
leiding geven.
Bovendien behaal je een diploma secundair onderwijs en een attest bedrijfsbeheer.

Wat kan ik?

Je bezit de basisvaardigheden vanuit de derde graad ‘Haarzorg’.

En hierna?

Je bent klaar voor een job in de kapperswereld of je kan verder studeren in het hoger onderwijs.

7de SPECIALISATIEJAAR BSO
HAARSTILIST

VAK 		

UREN

Bedrijfsbeheer		2
Frans		2
Godsdienst		2
Lichamelijke opvoeding		
2
6
Project algemene vakken		
Management		2
Praktijk training		
4
6
Praktijk salonwerk		
Stages dames- en herenkappen		
8
Totaal aantal		
34

Waar?

Het 7de jaar ‘Haarstilist’ kan je studeren in COLOMAplus.
Meer info: www.colomaplus.be
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INDUSTRIËLE ELEKTRICITEIT
7de SPECIALISATIEJAAR BSO
INDUSTRIËLE ELEKTRICITEIT

VAK 		

Iets voor mij?

UREN

Bedrijfsbeheer		4
Godsdienst		2
Lichamelijke opvoeding		
2
Project Algemene Vakken		
8
Uitvoeringsmethoden
Elektrische machines + automatisering
Pneumatica, sturingen en beveiligingen
Realisaties/Stage		
Totaal aantal		

7
2
10
35

Werk je graag met elektriciteit? Wil je je specialiseren in onder andere onderhoud en montage van
liften, deuren…? Wil je graag je diploma secundair onderwijs behalen? Dan is Industriële elektriciteit
echt iets voor jou! Je specialiseert je in het onderhoud en de montage van zowel liften, deuren en
roltrappen als van energiedistributie en aandrijf- en hoogspanningstechniek. In de praktijk oefen je de
kennis van sturings- en automatiseringstechnieken. Op je stage maak je kennis met een echte werksituatie. Ook maak je een geïntegreerde proef (GIP), die bestaat uit een schriftelijk gedeelte en een
praktische realisatie.

WAT KAN IK?

Je bent handvaardig, verantwoordelijk, je kan probleemoplossend denken en nauwkeurig werken. Je
hebt een grote belangstelling voor elektriciteit en je werkt graag met je handen. Je toont ook interesse
voor de algemeen vormende vakken en bedrijfsbeheer.

EN DAARNA?

Je kan een extra specialisatiejaar (bv. Se-n-Se Industriële elektronicatechnieken) volgen. Als gekwalificeerd vakman kan je uiteraard het beroepsleven instappen en tewerkgesteld worden als zelfstandig
elektricien, technicus voor onderhouds- en herstellingswerken, installatiemonteur, bedradingsmonteur…

WAAR?

Industriële elektriciteit kan je in het zevende jaar van Technische Scholen Mechelen (TSM) volgen.
Meer informatie vind je op www.tsmmechelen.be
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Industriële houtbewerking
Iets voor mij?

Heb je belangstelling om machines in de houtverwerkende nijverheid te bedienen? Zou je graag
je diploma secundair onderwijs behalen? Dan is Industriële houtbewerking zeker iets voor jou! Je
leert onder andere de industriële productieprocessen in de houtverwerkende nijverheid kennen en
CNC-programma’s uitwerken en uitvoeren. Dit wordt toegepast in een echte werksituatie tijdens je
stage. Je maakt ook een geïntegreerde proef (GIP), die bestaat uit een schriftelijk gedeelte en een
praktische realisatie.

WAT KAN IK?

Je bent handvaardig, ICT-vaardig en je kan nauwkeurig werken. Je hebt niet alleen belangstelling
voor de houtnijverheid maar ook voor de algemeen vormende vakken en bedrijfsbeheer.

7de SPECIALISATIEJAAR BSO
INDUSTRIËLE HOUTBEWERKING

VAK 		

UREN

Bedrijfsbeheer		4
Godsdienst		2
Lichamelijke opvoeding		
2
Project Algemene Vakken		
8
Praktijk Industriële houtbewerking/Stage
Hout		
Totaal aantal		

13
6
35

EN DAARNA?

Je hebt de mogelijkheid nog een jaar extra te volgen (bv. Se-n-Se Hout constructie- en planningstechnieken). Als geschoold vakman kan je uiteraard ook het werkleven instappen en aan de slag
gaan als zelfstandig schrijnwerker of meubelmaker, operator van CNC-houtbewerkingsmachines,
operator CAD-programma’s... Op de arbeidsmarkt is men steeds op zoek naar een goed vakman!

WAAR?

Industriële houtbewerking kan je in het zevende jaar van Technische Scholen Mechelen (TSM) volgen. Meer informatie vind je op www.tsmmechelen.be
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kantooradministratie
en gegevensbeheer
7de SPECIALISATIEJAAR BSO
KANTOORADMINISTRATIE EN GEGEVENSBEHEER
VAK 		

UREN

Administratie
4-6
Engels		2
Frans		2
Godsdienst		2
Integrale Opdrachten
4
Lichamelijke Opvoeding		
2
4
Project algemene vakken
11-12
Stages
Totaal aantal
31-34

Iets voor mij?

Wil je graag een degelijke en volledige praktijkopleiding die je vormt tot flexibele kantoorbediende?
Ben je gemotiveerd om de leerstof uit de derde graad Kantoor toe te passen in de realiteit? Wil je met
je opleiding maximaal beantwoorden aan de verwachtingen van de bedrijven van vandaag? Heb je
graag het diploma van secundair onderwijs op zak, als troef voor de toekomst? Dan is dit bijkomend
specialisatiejaar zeker een aanrader!

Wat kan ik?

Je hebt al de richting Kantoor in de derde graad gevolgd. Je hebt de theorie onder de knie en wil dit
nu graag toepassen in een echt bedrijf. Je kan administratieve en logistieke taken uitvoeren. Je kan je
vlot uitdrukken in verschillende talen.

En hierna?

Je kan nu naar de arbeidsmarkt trekken met een goede kans op tewerkstelling. Bovendien ben je
in het bezit van je diploma secundair onderwijs. Dit laat je toe om deel te nemen aan examens die
uitgeschreven zijn door de overheid. Het biedt je bovendien de mogelijkheid om hoger onderwijs aan
te vatten.

Waar?

Het zevende jaar Kantooradministratie en gegevensbeheer kan je studeren in COLOMAplus,
Ursulinen Mechelen en het Sint-Ursula-Instituut O.-L.-V.-Waver. Meer info: www.colomaplus.be,
www.ursulinenmechelen.be, www.sui.be
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kinderzorg
Iets voor mij?

Je wil heel graag werken met kinderen van 0-12 jaar. Je zoekt een praktijkgerichte en korte opleiding. Je wil leren over de ontwikkeling van kinderen, over de aanpak van hun opvoeding en hoe je
hun welbevinden kan bevorderen. Je houdt ervan om spelactiviteiten te organiseren en te begeleiden. Ook de verzorgende taken spreken je aan.

Wat kan ik?

Je bent verantwoordelijk, creatief, geduldig en stipt. Je hebt een groot inlevingsvermogen en
werkt graag in team. Je kan je aanpassen aan de noden van kinderen die speciale aandacht of
zorg nodig hebben. Je kan werken met verschillende leeftijdsgroepen: baby’s, peuters, kleuters en
lagere schoolkinderen.

En hierna?

Je behaalt na het volgen van deze opleiding een diploma secundair onderwijs of een getuigschrift kinderzorg. Je kan dan meteen het werkveld instappen. Je kan eventueel ook verder studeren bv. in een een Se-n-Se-opleiding Leefgroepenwerking of Internaatswerking of in een opleiding Verpleegkunde (bv. HBO5.).

7de SPECIALISATIEJAAR BSO
KINDERZORG

VAK 		

UREN

Engels		0-1
Expressie		2
Frans		1-2
Godsdienst		2
0-1
Informatica
2
Lichamelijke opvoeding
Maatschappelijke vorming en Nederlands
of
Project algemene vakken
4
Omgangskunde
6
Seminarie		1-2
Verzorging		3
1
Zorg voor woon- en leefomgeving
Stages		10
Totaal aantal
34

Waar?

Je kan dit 7de specialisatiejaar volgen in Sint-Norbertus Duffel en Ursulinen Mechelen. Meer info
vind je op www.snorduffel.be en www.ursulinenmechelen.be
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meerkleurendruk
en drukwerkveredeling
7de SPECIALISATIEJAAR BSO
MEERKLEURENDRUK EN DRUKWERKVEREDELING
VAK 		

Engels
Frans
Bedrijfsbeheer
Godsdienst
Lichamelijke opvoeding
Project Algemene Vakken
Meerkleurendruk
Afwerking
Drukwerkveredeling
Toegepaste informatica
Praktijk/Stage
Totaal aantal

UREN

2
2
4
2
2
4

3
2
1
1
12
35

Iets voor mij?

Wil jij een meerwaarde aan drukwerk geven? Vind je de grafische sector ook zo boeiend? Ben je geboeid door nieuwe druktechnologieën, materialen en machines? Wil je het diploma secundair onderwijs behalen? Dan is Meerkleurendruk-drukwerkveredeling de opleiding waar jij naar op zoek bent! Je
leert onder andere kostprijsbewust en procesmatig drukken, nabewerken, veredelen en afwerken van
meerkleurendruk. In de praktijk komen veredelingstechnieken als indruk-, perforeer-, en snijtoepassingen aan bod. Tijdens je stage maak je kennis met een echte werksituatie. Je maakt ook een geïntegreerde proef (GIP), die bestaat uit een schriftelijk gedeelte en een praktische realisatie.

WAT KAN IK?

Je hebt kennis over drukwerken en hun toepassing. Je kan zelfstandig, nauwkeurig en ordelijk werken.
Je toont interesse voor de algemeen vormende vakken en bedrijfsbeheer.

EN DAARNA?

Hierna kan je nog een specialisatiejaar (bv. Se-n-Se Tekst- en beeldintegratietechnieken) volgen. Als
gekwalificeerd vakman kan je uiteraard tewerkgesteld worden in een drukkerij.

WAAR?

Meerkleurendruk-drukwerkveredeling kan je in het zevende jaar van Technische Scholen Mechelen
(TSM) volgen. Meer informatie vind je op www.tsmmechelen.be
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MODESPECIALISATIE EN TRENDSTUDIE
Iets voor mij?

UM-Modevormgeving richt zich tot:
Gevorderden die:
• hun passie voor mode willen uitbreiden;
• creatieve ideeën willen realiseren;
• verlangen naar een doorgedreven patroonstudie;
• kledingstukken én accessoires willen vervaardigen van zeer modieus tot extravagant;
• de geheimen van het kledingvak willen beheersen met nieuwe technieken en grondstoffen.
Beginners die
• nog niet weten hoe, maar toch willen doordringen tot de fascinerende wereld van mode en kleding;
• basispatronen creatief willen gebruiken;
• eigenhandig kleding willen maken.

Wat kan ik?

Je start in het 7de jaar BSO Modespecialisatie en trendstudie. Je verwerft er de competenties van een
modellist. Een modellist vertaalt een ontwerp eerst in een patroon. Daarna volgt de uitvoering: eerst
in de vorm van een portotype en daarna met alle nodige stoffen en materialen. Je leert de geheimen
van aanpas en retouches. Je krijgt een degelijke basis van patronen, zowel op papier als digitaal.
Stages, samenwerking met bekende (Vlaamse) mode-ontwerpers (o.m. Dries Van Noten) waarborgen
een directe aansluiting bij de eisen van de arbeidsmarkt.

En hierna?

Je behaalt het diploma secundair onderwijs of een studiegetuigschrift voor wie niet in aanmerking komt voor het diploma. Je volgt het tweede jaar van de opleiding Modevormgeving. Dit wordt
ingericht als Se-n-Se-jaar Creatie en Patroonontwerpen. Je specialiseert je verder in het maken van
patronen (op papier en met CAD).
Je kan daarna aan de slag als:
• technisch medewerker van een stilist en modeontwerper,
• modellenmaakster, patronenmaakster of productieverantwoordelijke in een modebedrijf
• medewerker in een modezaak,
• creatief medewerker in de kostuumafdeling van theatergroepen, stylingstudio’s of productiehuizen.

Waar?

Je kan deze opleiding volgen in Ursulinen Mechelen.

7de SPECIALISATIEJAAR BSO
MODESPECIALISATIE EN TRENDSTUDIE
VAK 		

UREN

Godsdienst		2
Nederlands		2
MAVO		2
Frans		1
Engels		1
2
Bewegingsrecreatie
Modevormgeving
- Modestudie
- Lijn- en modelstudie
- Aanpas
Realisatie
- Kledingstukken
- Detailstudie
- Werkorganisatie
Accessoires
Computertechnieken (CAD: patronen)
Modetekenen		22
Stage		4
Totaal aantal		
36
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organisatie-assistentie
7de SPECIALISATIEJAAR BSO
ORGANISATIE-ASSISTENTIE

VAK 		

Engels
Frans
Godsdienst
Informatica
Lichamelijke opvoeding
Logistieke dienst
Plastische opvoeding
Project algemene vakken
Seminarie
Stages
Voedingsdienst
Totaal aantal

Iets voor mij?

UREN

1
1
2
1
2
2
2
4
2
13
4
34

Iets voor mij?
Je wil graag aan de slag in de logistieke dienst in een ziekenhuis of woon- en zorgcentrum of wil
medewerker worden in een onderhoudsdienst of een voedingsdienst. Je zoekt een praktijkgerichte
en korte opleiding. Je houdt ervan je taken zelfstandig en professioneel te organiseren.

Wat kan ik?

Je bent verantwoordelijk, sociaal en stipt. Je werkt graag in team. Men kan op jou rekenen. Je kan
je aanpassen aan de noden van klanten of zorgvragers.

En hierna?

Je behaalt na het volgen van deze opleiding een diploma secundair onderwijs. Je kan dan meteen
het werkveld instappen als
• logistiek assistent in een ziekenhuis of woon- en zorgcentrum;
• keukenhulp;
• zaalhulp in een taverne, een fastfoodrestaurant, een cafetaria;
• medewerker in een onderhoudsdienst.

Waar?

Je kan dit 7de specialisatiejaar volgen in Ursulinen Mechelen.
Meer info: www.ursulinenmechelen.be
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publiciteit en illustratie
Iets voor mij?

Je wil een specialisatiejaar volgen zodat je extra voorbereid bent om een job uit te oefenen in de
wereld van layout en reclame. Je legt de lat hoger wat betreft uitvoering en afwerking van opdrachten
en je gaat dieper in op het conceptueel denken: doelgroep, plaats binnen een campagne, relatie met
budget,… Bovendien behaal je een diploma secundair onderwijs en een attest bedrijfsbeheer.

Wat kan ik?

Je bezit reeds een degelijke basis op het gebied van compositie, kleur, typografie en waarnemingstekenen vanuit de derde graad ’Publiciteitsgrafiek’.

En hierna?

Je bent klaar voor een job in de sector of je kan verder studeren in het hoger onderwijs.

7de SPECIALISATIEJAAR BSO
PUBLICITEIT EN ILLUSTRATIE

VAK 		

UREN

Bedrijfsbeheer		2
Engels		1
Frans		1
Godsdienst		2
Lichamelijke opvoeding		
2
Project algemene vakken		
6
Ontwerp,publiciteit en illustratie		
Studie van de publiciteit		
Blokstage		
Totaal aantal		

18
2
3 weken
34

Waar?

Het 7de jaar ‘Publiciteit en illustratie’ kan je studeren in COLOMAplus.
Meer info: www.colomaplus.be
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renovatie bouw
7de SPECIALISATIEJAAR BSO
RENOVATIE BOUW

VAK 		

Bedrijfsbeheer
Godsdienst
Lichamelijke opvoeding
Project Algemene Vakken
Realisaties
Praktijk/Stage
Totaal aantal

Iets voor mij?

UREN

4
2
2
8

7
12
35

Ben je iemand die graag de handen uit de mouwen steekt? Heb je belangstelling voor de (ruw)
bouwsector? Wil je graag je diploma secundair onderwijs behalen? Dan is Renovatiebouw de gepaste
studierichting voor jou! Je specialiseert je in renoverende werkzaamheden van ruwbouw(afwerking). Je
krijgt inzicht in bouwproblemen en leert deze oplossen. Tijdens je stage maak je kennis met een echte
werksituatie. Je maakt een geïntegreerde proef (GIP), die bestaat uit een schriftelijk gedeelte en een
praktische realisatie.

WAT KAN IK?

Je hebt een grote interesse voor de bouwsector en dan vooral voor het renoveren van gebouwen en
woningen. Je bent handvaardig en kan nauwkeurig werken. Je toont een gezonde interesse in algemeen vormende vakken en bedrijfsbeheer.

EN DAARNA?

Met je diploma Renovatiebouw kan je een extra jaar volgen (bv. Se-n-Se Bouw constructie- en planningstechnieken). Je kan, als bekwaam vakman, natuurlijk ook aan de slag gaan als metser, zelfstandig aannemer, betonhersteller, renovatiewerker… Een goede vakman is er twee waard!

WAAR?

Renovatiebouw kan je in het zevende jaar van Technische Scholen Mechelen (TSM) volgen. Meer informatie vind je op www.tsmmechelen.be
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thuis- en bejaardenzorg/
zorgkundige
Iets voor mij?

Je wil graag zorg dragen voor het welzijn van bejaarden en gezinnen. Je zoekt een praktijkgerichte en
korte opleiding. Je wil vanuit je enthousiasme (oudere) zorgvragers begeleiden en hun wereld delen. Je
vindt het fijn verzorgende en huishoudelijke taken uit te voeren.

Wat kan ik?

Je bent verantwoordelijk, flexibel, integer en stipt. Je behandelt anderen met geduld en respect. Je
kan zelfstandig werken op een probleemoplossende wijze. Je voert graag praktische handelingen uit,
zowel bij gezinnen in de thuiszorg als bij bejaarden in de residentiële zorg.

En hierna?

Je behaalt een diploma secundair onderwijs of een studiegetuigschrift thuis- en bejaardenzorg/
zorgkundige. Je kan meteen aan de slag als zorgkundige in woon- en zorgcentra, de thuiszorg of de
ouderenzorg.
Je kan eventueel ook verder studeren bv. in een een Se-n-Se-opleiding Animator in de ouderenzorg,
Leefgroepenwerking of Internaatswerking of in een opleiding Verpleegkunde (bv. HBO5.).

7de SPECIALISATIEJAAR BSO
THUIS- EN BEJAARDENZORG/ZORGKUNDIGE
VAK 		

UREN

Engels
0-1
Expressie
2
Frans
1-2
Godsdienst
2
Informatica
0-1
2
Lichamelijke opvoeding
Maatschappelijke vorming en Nederlands
of
Project algemene vakken
4
Omgangskunde
3
Seminarie
1-2
Verzorging
4
Zorg voor woon- en leefomgeving
3
Stages
10
Totaal aantal
34

Waar?

Je kan dit 7de specialisatiejaar volgen in Sint-Norbertus Duffel en Ursulinen Mechelen. Meer info op
www.snorduffel.be en www.ursulinenmechelen.be
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7de SPECIALISATIEJAAR BSO
VERKOOP EN VERTEGENWOORDIGING
VAK 		

verkoop
en vertegenwoordiging
Iets voor mij?

UREN

Engels		2
Frans		2
Godsdienst		2
Lichamelijke opvoeding		
2
Project algemene vakken		
4
Bedrijfsbeheer		2
Toegepaste economie		
2
Toegepaste werkorganisatie		
2
Vaktechnieken		5
Verkoopkunde		3
Stage		8
Blokstage		 1 week
Totaal aantal		
34

Je wil in een specialisatiejaar je commercieel denken extra ontwikkelen en vaardigheden aanleren om
het verkoopsgesprek te sturen.
Bovendien behaal je een diploma secundair onderwijs en een attest bedrijfsbeheer.

Wat kan ik?

Je volgde in de derde graad een studierichting waarin commercieel denken en handelen een belangrijke rol speelde.

En hierna?

Na dit 7de jaar kan je aan de slag als vertegenwoordiger of kan je verder studeren in het hoger
onderwijs.

Waar?

Het 7de jaar ‘Verkoop en vertegenwoordiging’ kan je studeren in COLOMAplus.
Meer info: www.colomaplus.be
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verwarmingsinstallaties
Iets voor mij?

Schrikken techniek en praktijk jou niet af? Steek jij graag de handen uit de mouwen? Wil je mee
werken aan wooncomfort? Zegt het jou iets om verwarmingsinstallaties te installeren? Wil je graag je
diploma secundair onderwijs behalen? Dan is Verwarmingsinstallaties de studierichting waar jij naar
op zoek bent. Je leert meer over brandertechnologie, elektriciteit, regeltechnieken,installatietechnieken
en alternatieve “groene” verwarmingsmethoden. Je leert onder andere een tekening van een verwarmingsinstallatie lezen en toelichten, de regelapparatuur monteren en aansluiten en storingen opsporen,
rapporteren en herstellen. Tijdens je stage maak je kennis met een echte werksituatie. Je maakt ook een
geïntegreerde proef (GIP), die uit een schriftelijk gedeelte en een praktische realisatie bestaat.

WAT KAN IK?

Je bent iemand die verantwoordelijk, ordelijk en ICT-vaardig is met een passie voor verwarming en
sanitair. Je hebt belangstelling voor de algemeen vormende vakken en bedrijfsbeheer.

7de SPECIALISATIEJAAR BSO
VERWARMINGSINSTALLATIES

VAK 		

UREN

Bedrijfsbeheer		4
Godsdienst		2
Lichamelijke opvoeding		
2
Project Algemene Vakken		
8
Verwarmingsinstallaties
• Gas		
• Stookolie		
• Alternatieve energiesystemen		
Praktijk/Stage		
Totaal aantal		

2
2
2
13
35

EN DAARNA?

Je hebt de mogelijkheid om bijvoorbeeld Se-n-Se Industriële koeltechnieken verder te studeren. Je kan
natuurlijk, als bekwaam vakman, tewerkgesteld worden als installateur van verwarmings- en airconditioningsystemen, koeltechnicus, brandertechnicus… Op de arbeidsmarkt ziet men een “allround”
vakman graag komen.

WAAR?

Verwarmingsinstallaties kan je in het zevende jaar van Technische Scholen Mechelen (TSM) volgen.
Meer informatie vind je op www.tsmmechelen.be
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Wereldgastronomie
7de SPECIALISATIEJAAR BSO
WERELDGASTRONOMIE

VAK 		

Iets voor mij?

UREN

Als je interesse hebt voor de nieuwe trends op gebied van Fusion-keuken waarbij culinaire tradities uit Oost en West samensmelten, is dit wellicht een geschikt vervolg van je opleiding. Je leert een
bijzondere invulling geven aan recepturen voor internationale gerechten in restaurants en hotels.
Bovendien behaal je een diploma secundair onderwijs.

Engels		2
Frans 		
2
Godsdienst		2
Lichamelijke opvoeding		
2
Project algemene vakken		
4
		
Wat kan ik?
Drankenleer		2
Dit specialisatiejaar bouwt verder op de basiskennis en –vaardigheden van de studierichtingen
15
Praktijk
‘Restaurant en keuken’ of ‘Hotel TSO’.
Technologie		4
5 weken
Blokstage
Totaal aantal		
33

En hierna?

Na dit zevende jaar kan je starten in een job in de horeca of verder studeren in het hoger onderwijs.

Waar?

Het 7de jaar ‘Wereldgastronomie’ kan je studeren in COLOMAplus.
Meer info: www.colomaplus.be
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Winkelbeheer en etalage
Iets voor mij?

Droom je van een carrière als verkoper? Ben je geboeid door de wereld van kopen en verkopen en
zie je jezelf functioneren binnen de detailhandel of als filiaalmanager? Wil je je verder bekwamen in
winkel- en etalagetechnieken? Dan is deze opleiding zeker iets voor jou!

Wat kan ik?

Je kan ordelijk en nauwkeurig werken en je beschikt over enig commercieel inzicht. Je durft af en toe
risico’s nemen en kan ze ook inschatten. Je kan zelfstandig werken.
Je bent creatief en kan verantwoordelijkheid opnemen. Je bent rekenvaardig en stipt.
Goede commerciële en sociale vaardigheden zijn ook een troef binnen deze opleiding.

En hierna?

7de SPECIALISATIEJAAR BSO
WINKELBEHEER EN ETALAGE

VAK 		

UREN

Commerciële presentatie		
5
Engels		2
Frans		2
Godsdienst		2
Lichamelijke opvoeding		
2
Maatschappelijke vorming		
2
Nederlands		2
Toegepaste economie-verkoop		
7
Stage beeldende vorming		
3
Stage verkoop		
7
Totaal aantal		
34

Je behaalt een diploma secundair onderwijs en mogelijks ook een attest bedrijfsbeheer.
Je kan terecht op de arbeidsmarkt, maar ook een verdere Se-n-Se opleiding in het studiegebied Handel
of een professionele bachelor in een economische richting, behoren tot de mogelijkheden.

Waar?

Dit 7de specialisatiejaar kan je volgen in Sint-Norbertus Duffel.
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coördinaten scholen

DUFFEL

SINT-KATELIJNE-WAVER

MECHELEN

O.-L.-V.WAVER

BERTHOUTINSTITUUT – KLEIN SEMINARIE
COLLEGE HAGELSTEIN
Verenigde scholen Ursulinen Mechelen-Hagelstein vzw
COLOMAplus
Scheppersinstituut
SINT-NORBERTUSINSTITUUT
SINT-ROMBOUTSCOLLEGE
SINT-URSULA-INSTITUUT
TECHNISCHE SCHOLEN MECHELEN
URSULINEN MECHELEN
Verenigde scholen Ursulinen Mechelen-Hagelstein vzw
Sint-Janshof
Aangepast Beroepsonderwijs Buitengewoon Secundair Onderwijs

n 	COLOMAplus
	Tervuursesteenweg 2 · 2800 Mechelen
www.colomaplus.be
	E-mail: info@colomaplus.be
	Tel. 015 42 27 03 · Fax 015 42 04 22

n 	TECHNISCHE SCHOLEN MECHELEN
Jef Denynplein 2 · 2800 Mechelen
www.tsmmechelen.be
E-mail: info@tsmmechelen.be
Tel. 015 21 84 11  · Fax 015 21 99 63

n SINT-NORBERTUSINSTITUUT
Stationsstraat 6 · 2570 Duffel
www.snorduffel.be
E-mail: mail@snorduffel.be
	Tel. 015 30 38 58 · Fax 015 30 38 95

n URSULINEN MECHELEN
Verenigde scholen Ursulinen Mechelen-Hagelstein vzw
Hoogstraat 35 · 2800 Mechelen
www.ursulinenmechelen.be
E-mail: info@ursulinenmechelen.be
Tel. 015 42 35 42 · Fax 015 42 35 43

n SINT-URSULA-INSTITUUT
Bosstraat 9 · 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver
www.sui.be
E-mail: info@sui.be
Tel. 015 76 78 60 · Fax 015 76 78 77

n 	CLB – HET KOMPAS
Vijfhoek 1A • 2800 Mechelen
www.clbkompas.be
E-mail: mechelen@clbkompas.be
Tel.: 015 41 89 11 • Fax: 015 41 89 13

