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SCHOOL VOOR WETENSCHAP EN TECHNIEK            
WAAROM VTST ? 

Talent
De VTST heeft de ambitie om de talenten van alle leerlingen optimaal te ontplooien.  
Je krijgt vanaf het eerste jaar de kans te ontdekken wat je graag doet en wat je goed kan. 
Probleemoplossend denken met een goede wiskundige basis, tekenen en ontwerpen, denken 
en doen. In onze school kunnen leerlingen met een uitgesproken technische belangstelling 
kiezen uit een brede waaier aan studierichtingen.

Techniek
De lessen in de VTST zijn bijzonder boeiend en gevarieerd: een stevige theoretische basis  
met veel toepassingen in labo’s en ateliers met een waakzaam oog voor veiligheid en respect 
voor ieder mens. Vakbekwame en zorgzame leerkrachten leren je de wondere wereld van de 
techniek kennen in al zijn aspecten en op verschillende niveaus.

Toekomst
Na een theoretisch-technische opleiding in de VTST studeer je verder om bijvoorbeeld 
ingenieur te worden. Onze oud-leerlingen getuigen dat ze goed voorbereid zijn op het hoger 
onderwijs.
Volg je een praktisch-technische richting of een beroepsopleiding, dan ben je na het  
afstuderen klaar voor de arbeidsmarkt. Er is een groot tekort aan goedgeschoolde technici, 
dus vind je ongetwijfeld meteen een interessante job.

 U I T N O D I G I N G  
O P E N D E U R . 
Leerlingen, leerkrachten en directie van de Vrije Technische Scholen van Turnhout 
nodigen je vriendelijk  uit op de opendeurdagen 
 

zaterdag 21 mei & zondag 22 mei 2016
13.30 - 17 uur

Je kan er informatie verkrijgen over de studiemogelijkheden op school. 
Ook inschrijven is mogelijk.

Zandstraat 101 - 2300 Turnhout - T 014 41 69 51 
www.vtst.be
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1A

1STE LEERJAAR A

WIWETE | wiskunde – wetenschappen - techniek
eerste leerjaar A

Talent
Wie ben je?

■ Je hebt een sterke interesse voor de STEM-vakken  
  (Science, Technology, Engineering, Mathematics).
■ Je bent bereid om tijd en energie te steken in je studies.
■ Je hebt aanleg voor en een goede basiskennis van wiskunde.
■ Je houdt van probleemoplossend denken en gaat graag op zoek naar creatieve 
  oplossingen.

Techniek
Wat leer je?

Je onderzoekt hoe moderne techniek werkt en maakt kennis met technische systemen en 
nieuwe machines. 
Daarnaast krijg je een stevig pakket wiskunde, de geschikte basis voor vakken als techno-
logische processen en techniek.

Toekomst
Wat doe je daarna?

Volg je na WIWETE een theoretisch-technische opleiding, dan studeer je verder in het 
hoger onderwijs om bijvoorbeeld ingenieur te worden. 
In het tweede jaar maak je eerst een keuze om bv. verder te gaan in Industriële weten-
schappen (WIWETE) of Mechanica-elektriciteit of Bouw- en houttechnieken of Grafische 
communicatie en media.

WIWETE
1

Godsdienst 2

Aardrijkskunde 2

Frans 4

Geschiedenis 1

Lichamelijke opvoeding 2

Muzikale opvoeding 1

Natuurwetenschappen 2

Nederlands 5

Plastische opvoeding 2

Wiskunde 5

Techniek 3

Technologische processen 3

WETE
1

Godsdienst 2

Aardrijkskunde 2

Frans 4

Geschiedenis 1

Lichamelijke opvoeding 2

Muzikale opvoeding 1

Natuurwetenschappen 2

Nederlands 5

Plastische opvoeding 2

Wiskunde 4

Techniek 2

Technologische activiteiten 5

1A

1STE LEERJAAR A

WETE | wetenschappen - techniek
eerste leerjaar A

Talent
Wie ben je?

■ Je hebt een sterke interesse voor techniek.
■ Je gaat graag aan de slag in doe-lessen om je vaardigheden in te oefenen.
■ Je hebt geen probleem met wiskundige bewerkingen en wil die praktisch  
  toepassen.
■ Je stelt graag werkstukken samen op basis van technische tekeningen en  
  stappen-plannen.

Techniek
Wat leer je?

Je leert gereedschappen en moderne machines  veilig bedienen. Tijdens projecten bouw 
je elektrische kringen op en werk je met metaal, hout en kunststoffen. Het vak wiskunde 
biedt een belangrijke ondersteuning voor techniek en technologie.

Toekomst
Wat doe je daarna?

Na WETE volg je een praktisch-technische opleiding en word je gevormd tot een goed- 
geschoold technicus. In het tweede jaar kies je voor Mechanica-elektriciteit, Bouw- en 
houttechnieken of Grafische communicatie en media.
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TECHNISCHE BASISOPTIES

OPTIE INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN tweede jaar

Talent
Wie ben je?

■ Je hebt interesse voor techniek en technologisch denken.
■ Je bent zeer goed in wiskunde en wetenschappen.
■ Je bent creatief in het oplossen van technische problemen.
■ Je kan zelfstandig oefeningen maken en theorie studeren.

Techniek
Wat leer je?

Deze basisoptie is de meest theoretische binnen het TSO. Wiskunde is een belangrijke pij-
ler in de opleiding en wordt aangevuld met wetenschappen, talen en andere algemeen 
vormende vakken. Industriële wetenschappen is een richting met een theoretische 
benadering van de technische vakken, vooral in het domein van elektriciteit en mechanica.

Toekomst
Wat doe je daarna?

Deze basisoptie is de ideale voorbereiding op de theoretisch-technische richtingen Indus-
triële wetenschappen, Elektriciteit-elektronica, Elektromechanica en Bouw- en houtkunde 
in de tweede graad. 

INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN
2

Godsdienst 2

Aardrijkskunde 1

Engels 2

Frans 3

Geschiedenis 2

Lichamelijke opvoeding 2

Muzikale opvoeding 1

Natuurwetenschappen 1

Nederlands 4

Wiskunde 5

Realisatietechnieken 3

Techniek 2

Technologische processen 4

TECHNISCHE BASISOPTIES

OPTIE MECHANICA-ELEKTRICITEIT tweede jaar

Talent
Wie ben je?

■ Je hebt theoretisch en technisch inzicht.
■ Je bent goed in wiskunde en toegepaste wetenschappen.
■ Je bent creatief in het oplossen van technische problemen.
■ Je kan nauwkeurig en veilig werken.

Techniek
Wat leer je?

Deze richting geeft de meest algemene opleiding van alle basisopties. Je maakt kennis 
met de verschillende elektrische en mechanische onderdelen van een installatie of een 
proces. Elektrische basisschakelingen en mechanische overbrengingssystemen worden 
bestudeerd, opgebouwd en uitgetest. Je leert ook de mogelijkheden om machinale han-
delingen te automatiseren.

Toekomst
Wat doe je daarna?

Deze basisoptie bereidt je prima voor op de theoretisch-technische richtingen Elektrici-
teit-elektronica en Elektromechanica, maar ook Industriële wetenschappen en Bouw- en 
houtkunde in de tweede graad zijn niet uitgesloten.

MECHANICA - ELEKTRICITEIT
2

Godsdienst 2

Aardrijkskunde 1

Engels 2

Frans 3

Geschiedenis 2

Lichamelijke opvoeding 2

Muzikale opvoeding 1

Natuurwetenschappen 1

Nederlands 4

Wiskunde 4

Techniek 2

Technische activiteiten 2

Praktijk realisatietechnieken 6
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TECHNISCHE BASISOPTIES

OPTIE GRAFISCHE COMMUNICATIE EN MEDIA tweede jaar

Talent
Wie ben je?

■ Je hebt een sterke interesse in het ontwerpen en maken van drukwerk.
■ Je bent creatief en hebt aanleg voor tekenen.
■ Je bent handig met de computer.
■ Je kan nauwkeurig en veilig werken.

Techniek
Wat leer je?

Op de computer leer je drukwerk opmaken. De creatie moet niet alleen mooi en flitsend 
zijn. Het digitale bestand moet zeer zorgvuldig samengesteld worden en aan heel wat  
eisen voldoen, zodat het grafisch eindresultaat de juiste kleur en vorm krijgt.  
Je bestudeert  en vergelijkt de verschillende manieren van ‘drukken’.  

Toekomst
Wat doe je daarna?

Deze basisoptie is de perfecte voorbereiding op de praktisch-technische studierichting 
Grafische media in de tweede graad.

GRAFISCHE COMMUNICATIE / MEDIA
2

Godsdienst 2

Aardrijkskunde 1

Engels 2

Frans 3

Geschiedenis 2

Lichamelijke opvoeding 2

Muzikale opvoeding 1

Natuurwetenschappen 1

Nederlands 4

Wiskunde 4

Techniek 2

Technische activiteiten 2

Praktijk realisatietechnieken 6

TECHNISCHE BASISOPTIES

OPTIE BOUW- EN HOUTTECHNIEKEN tweede jaar

Talent
Wie ben je?

■ Je hebt theoretisch en technisch inzicht.
■ Je bent goed in wiskunde en toegepaste wetenschappen.
■ Je hebt interesse in de samenstelling en opbouw van bouwkundige constructies.
■ Je kan nauwkeurig en veilig werken.

Techniek
Wat leer je?

In deze optie maak je kennis met de gereedschappen en materialen die gebruikt worden 
voor de realisatie van bouwkundige constructies. Technieken om houten onderdelen te 
verbinden worden besproken en praktisch vervaardigd. Ook de stabiliteit of stevigheid van 
de constructie krijgt de nodige aandacht. Oog hebben voor de materiaaleigenschappen 
is dus belangrijk. Vlot wiskundige berekeningen kunnen maken, is een absolute noodzaak.

Toekomst
Wat doe je daarna?

Na deze basisoptie kan je kiezen voor de theoretisch-technische richting Bouw- en hout-
kunde of de meer praktisch-technische richting Houttechnieken.

BOUW- EN HOUTTECHNIEKEn
2

Godsdienst 2

Aardrijkskunde 1

Engels 2

Frans 3

Geschiedenis 2

Lichamelijke opvoeding 2

Muzikale opvoeding 1

Natuurwetenschappen 1

Nederlands 4

Wiskunde 4

Techniek 2

Technische activiteiten 2

Praktijk realisatietechnieken hout 6
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1B -  BEROEPENVELDEN

EERSTE LEERJAAR B

Talent
Wie ben je?

■ Je wil vooral al doende leren en je steekt graag de handen uit de mouwen.
■ Je hebt oog voor nauwkeurigheid en afwerking.
■ Je wil les krijgen in een kleinere groep en op een rustiger tempo.

Techniek
Wat leer je?

Je krijgt tien uren technische en praktische vakken per week om je talenten te ontwikke-
len. Je bouwt verschillende werkstukken en maakt zo kennis met metaal, bouw, hout en 
elektriciteit. Je leert  bewerkingsmethoden opstellen en veilig omgaan met gereedschap-
pen en machines. Je bestudeert materiaaleigenschappen en kiest in functie daarvan de 
juiste grondstoffen.

Toekomst
Wat doe je daarna?

Na het eerste leerjaar B kies je voor een van de beroepsopleidingen in onze school. In het 
tweede jaar maak je een keuze uit Elektriciteit en Metaal of Bouw en Hout.

EERSTE LEERJAAR B 
1

Godsdienst 2

Frans 1

Lichamelijke opvoeding 2

Maatschappelijke vorming 3

Muzikale opvoeding 1

Natuurwetenschappen 2

Nederlands 4

Plastische opvoeding 3

Wiskunde 4

Technische & praktische vakken 10

1B -  BEROEPENVELDEN

BEROEPENVELD BOUW EN HOUT tweede jaar 

Talent
Wie ben je?

■ Je werkt graag met je handen.
■ Je hebt oog voor nauwkeurigheid en afwerking.
■ Je hebt aanleg voor praktisch en veilig handelen met gereedschap en materialen.

Techniek
Wat leer je?

Je maakt kennis met grondstoffen, bewerkingsmethoden en gereedschappen. Deze  
theoretische basis is noodzakelijk voor de realisatie van eenvoudige bouw- en hout- 
constructies. Ook de stabiliteit of stevigheid van de constructie is belangrijk. Daarnaast 
heb je oog voor de eigenschappen van het materiaal en kies je de juiste verbindings- 
technieken.

Toekomst
Wat doe je daarna?

Dit tweede jaar bereidt je prima voor op de praktisch georiënteerde Beroepsopleiding 
Bouw of Hout in de tweede graad. 

BEROEPENVELD ELEKTRICITEIT EN METAAL 2de jaar

Talent
Wie ben je?

■ Je werkt graag met je handen.
■ Je hebt een behoorlijk theoretisch inzicht.
■ Je wil nauwkeurig, geduldig en veilig werken.

Techniek
Wat leer je?

Je maakt kennis met de verschillende elektrische en mechanische onderdelen van een 
installatie of een proces. Elektrische basisschakelingen en mechanische overbrengings-
systemen worden bestudeerd, opgebouwd en uitgetest. Je zal metaal verspanen met 
bewerkingsmachines en met schakelaars elektrische verbruikers in- en uitschakelen.

Toekomst
Wat doe je daarna?

Na dit tweede jaar volg je best de praktisch georiënteerde BSO-opleiding Elektrische 
installaties of Basismechanica in de tweede graad.

BOUW - HOUT
BEROEPSVOORBEREIDEND JAAR

2
Godsdienst 2

Frans 1

Lichamelijke opvoeding 2

Maatschappelijke vorming 2

Muzikale opvoeding 1

Natuurwetenschappen 2

Nederlands 3

Plastische opvoeding 1

Wiskunde 3

Technologische activiteiten bouw 2

Technologische activiteiten hout 2

Praktijk bouw en hout 11

ELEKTRICITEIT-METAAL 
BEROEPSVOORBEREIDEND JAAR

2
Godsdienst 2

Frans 1

Lichamelijke opvoeding 2

Maatschappelijke vorming 2

Muzikale opvoeding 1

Natuurwetenschappen 2

Nederlands 3

Plastische opvoeding 1

Wiskunde 3

Technologische activiteiten elektriciteit 2

Technologische activiteiten metaal 2

Praktijk elektriciteit en metaal 11



12 13
TSO | THEORETISCH-TECHNISCHE STUDIERICHTINGEN            
BOUW- EN HOUTKUNDE 2de en 3de graad

Talent
Wie ben je?

■ Je hebt interesse voor het bestuderen, het ontwerpen en het realiseren van  
  bouwconstructies.
■ Je bent goed in wiskunde en toegepaste wetenschappen
■ Je beschikt over tekenvaardigheid en een sterk ruimtelijk voorstellingsvermogen.
■ Je bent creatief en hebt aandacht voor uitvoeringsaspecten.

Techniek
Wat leer je?

In deze studierichting komt alles aan bod wat met bouwconstructies te maken heeft. 
Door veel uren computertekenen en andere vakken als constructieleer, topografie, 
stabiliteitsstudies en kostprijsberekening leer je de taken van een  bouwkundig ontwerper 
kennen. Goede wiskundige kennis gecombineerd met aanleg voor tekenen, ruimtelijk 
inzicht, creativiteit en nauwkeurigheid zijn absoluut noodzakelijk.

Toekomst
Wat doe je daarna?

■ Deze studierichting is vooral gericht op verder studeren in het hoger onderwijs.
  Een professionele bacheloropleiding in de Bouw, Toegepaste architectuur, Energie- 
  technologie, … is een logische keuze.
  Een masteropleiding binnen het domein Bouwkunde behoort tot de mogelijkheden   
  (industrieel ingenieur).
 ■ Je kan ook kiezen om je onmiddellijk op de arbeidsmarkt te begeven als bouwkundig   
  tekenaar, assistent-werfleider, conducteur, commercieel afgevaardigde,  …

BOUW- EN HOUTKUNDE 

3 4
Godsdienst 2 2

Aardrijkskunde 1 1

Engels 2 2

Frans 2 2

Geschiedenis 1 1

Informatica 1 1

Lichamelijke opvoeding 2 2

Nederlands 4 4

Wiskunde 5 5

Toegepaste chemie 1 1

Constructie 2 3

Elektriciteit 2

Toegepaste fysica 1 1

Materialenleer 1

Mechanica 1 2

Studie van knooppunten  2 3

Technisch tekenen 4 4

BOUW- EN HOUTKUNDE  

5 6
Godsdienst 2 2

Aardrijkskunde 1 1

Engels 2 2

Frans 2 2

Geschiedenis 1 1

Lichamelijke opvoeding 2 2

Nederlands 2 2

Wiskunde 4 3

Bouwadm. / -wetgeving 2

Constructie/materialen/tekenen 6 6

Kostprijs en planning 2

Stabiliteitstudies en tekenen 2 4

Studie praktische uitvoeringen 4 4

Topografie 3

Weg- en waterbouw en tekenen 2 2

TSO | THEORETISCH-TECHNISCHE STUDIERICHTINGEN
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TSO | THEORETISCH-TECHNISCHE STUDIERICHTINGEN            
ELEKTRICITEIT-ELEKTRONICA 2de en 3de graad

Talent
Wie ben je?

■ Je hebt belangstelling voor technologie en techniek, in het bijzonder voor elektriciteit  
  en elektronica.
■ Je bent goed in wiskunde en toegepaste wetenschappen.
■ Je interesse ligt bij informatie- en communicatietechnologie.
■ Je hebt oog voor detail en wilt vernieuwingen blijven toepassen.

Techniek
Wat leer je?

Elektriciteit en elektronica worden uitgebreid theoretisch benaderd en ondersteund door 
computersimulaties en laboproeven. Je verwerft inzicht in de abstracte werking van  
elektronische apparatuur, zowel analoge als digitale toestellen. Moderne elektronica  
vereist ook heel wat programmeerwerk op de pc. Een sterke interesse voor ICT, aanleg 
voor wiskunde en goed logisch kunnen denken zijn pluspunten.

Toekomst
Wat doe je daarna?

■ Deze studierichting is vooral gericht op het doorstromen naar het hoger onderwijs.
Een professionele bacheloropleiding in de Elektronica-ICT, Energietechnologie,  
Informatiemanagement en multimedia, … is een logische keuze.
Een masteropleiding binnen het domein Elektriciteit-elektronica behoort tot de  
mogelijkheden (industrieel ingenieur).

■ Je kan ook kiezen om te starten op de arbeidsmarkt in een job als elektrotechnicus in een   
  klein, middelgroot of groot bedrijf of in de kleinhandel, …

ELEKTRICITEIT-ELEKTRONICA 
3 4

Godsdienst 2 2

Aardrijkskunde 1 1

Engels 2 2

Frans 2 2

Geschiedenis 1 1

Informatica 1 1

Lichamelijke opvoeding 2 2

Nederlands 4 4

Wiskunde 5 5

Chemie (toegepaste) 1 1

Elektriciteit en labo 3 3

Elektronica en labo 4 5

Fysica (toegepaste) 1 1

Mechanica 2 2

Praktijk elektriciteit  3 2

ELEKTRICITEIT-ELEKTRONICA 
5 6

Godsdienst 2 2

Aardrijkskunde 1 1

Engels 2 2

Frans 2 2

Geschiedenis 1 1

Lichamelijke opvoeding 2 2

Nederlands 2 2

Wiskunde 4 3

Analoge technieken en labo 5

Communicatietechnieken en labo 4

Digitale technieken en labo 4 5

Elektriciteit 2 2

Labo elektriciteit 2 2

Labo projecten 2

Netwerken en labo 3

Technisch  tekenen elektriciteit 2

Technisch tekenen elektronica 2

Vermogenselektronica en labo 2

TSO | THEORETISCH-TECHNISCHE STUDIERICHTINGEN
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TSO | THEORETISCH-TECHNISCHE STUDIERICHTINGEN            
ELEKTROMECHANICA

Talent
Wie ben je?

■ Je hebt belangstelling voor technologie en techniek, in het bijzonder voor elektriciteit  
  en mechanica.
■ Je bent goed in wiskunde en toegepaste wetenschappen.
■ Je bent geboeid door automatisering en wilt innovaties mee opvolgen.
■ Je kan werken met hoge precisie en nauwkeurigheid.

Techniek
Wat leer je?

Je bestudeert de verschillende elektrische en mechanische onderdelen van geautomati-
seerde installaties. Beschikken over een goed technisch en wiskundig inzicht is belangrijk, 
zeker bij het ontleden van de krachten die inwerken op de mechanische constructies of bij 
het onderzoek naar de soorten aandrijvingen en sturingen. Je gebruikt een 3D-tekenpro-
gramma en maakt al snel technische tekeningen van precisieonderdelen.

Toekomst
Wat doe je daarna?

■ Deze studierichting is vooral gericht op het doorstromen naar het hoger onderwijs.
Een professionele bacheloropleiding in de Elektromechanica, Energietechnologie,  
Ontwerp- en productietechnologie, … is een logische keuze.
Een masteropleiding binnen het domein Elektromechanica behoort tot de mogelijkheden 
(industrieel ingenieur).

■ Je kan ook kiezen om te starten op de arbeidsmarkt in een job als operator, onderhouds- 
  technicus, mechanicus, …

ELEKTROMECHANICA 
3 4

Godsdienst 2 2

Aardrijkskunde 1 1

Engels 2 2

Frans 2 2

Geschiedenis 1 1

Informatica 1 1

Lichamelijke opvoeding 2 2

Nederlands 4 4

Wiskunde 5 5

Chemie (toegepaste) 1 1

Elektriciteit en labo 3 3

Fysica (toegepaste) 1 1

Mechanica 2 2

Mechanische techn./ tekenen  2 2

Praktijk elektriciteit 3 2

Praktijk mechanica 2 3

ELEKTROMECHANICA 
5 6

Godsdienst 2 2

Aardrijkskunde 1 1

Engels 2 2

Frans 2 2

Geschiedenis 1 1

Lichamelijke opvoeding 2 2

Nederlands 2 2

Wiskunde 4 3

Analyse machine-elementen 2 2

Automatie 2 2

Elektriciteit 2 2

Elektronica en labo 2 1

Labo automatie 2 3

Labo elektriciteit 2 2

Labo sturing 2 3

Mechanica 2 2

Technisch tekenen mechanica 2 2

TSO | THEORETISCH-TECHNISCHE STUDIERICHTINGEN
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TSO | THEORETISCH-TECHNISCHE STUDIERICHTINGEN            
INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN 2de en 3de graad

Talent
Wie ben je?

■ Je hebt een sterk theoretisch en technisch inzicht.
■ Je bent zeer goed in wiskunde en wetenschappen.
■ Je wordt graag uitgedaagd om oplossingen te zoeken voor wetenschappelijk-technische   
  problemen.
■ Je kan zelfstandig en in team werken en beschikt over een positieve studiementaliteit.

Techniek
Wat leer je?

Deze studierichting is één van de meest abstract-theoretische binnen het TSO. Typisch 
is het groot aantal lestijden wiskunde dat je krijgt voor een diepgaande ondersteuning 
van de STEM-vakken. De technische opleiding is niet onmiddellijk op een specialisatie 
gericht, maar steunt op een algemene wetenschappelijke basis. De wetmatigheden van 
de theoretisch-wetenschappelijke vorming worden getoetst in labo’s en technologische 
toepassingen.

Toekomst
Wat doe je daarna?

Verder studeren aan de universiteit of hogeschool is een absolute must na deze studierichting.
■ Je bent ideaal voorbereid voor een masteropleiding binnen het studiegebied Industriële   
  wetenschappen (industrieel ingenieur, burgerlijk ingenieur).
■ Ook een professionele bacheloropleiding in Chemie, Elektromechanica, Ontwerp- en   
  productietechnologie, Energietechnologie, … ligt uiteraard binnen je bereik.

INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN 
3 4

Godsdienst 2 2

Aardrijkskunde 1 1

Chemie 1 1

Engels 2 2

Frans 3 3

Fysica 1 1

Geschiedenis 1 1

Informatica 1 1

Lichamelijke opvoeding 2 2

Nederlands 4 4

Wiskunde 6 6

Elektriciteit en labo 3 3

Engineering 3 3

Mechanica 2 2

Mechanische techn./ tekenen 2 2

INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN 
5 6

Godsdienst 2 2

Aardrijkskunde 1 1

Engels 2 2

Frans 2 2

Geschiedenis 1 1

Lichamelijke opvoeding 2 2

Nederlands 3 3

Wiskunde 8 8

Chemie (toegepaste) 2 2

Elektriciteit en labo 2 2

Elektronica en labo 1 2

Fysica (toegepaste) 2 2

Labo automatie 3

Mechanica 3 2

Technisch tekenen 3

TSO | THEORETISCH-TECHNISCHE STUDIERICHTINGEN
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PRAKTISCH-TECHNISCHE STUDIERICHTINGEN            
Elektrotechnieken 2de graad 

Elektrische installatietechnieken 3de graad 

Talent
Wie ben je?

■ Je hebt interesse voor een praktisch-technische vorming in het vakgebied elektriciteit. 
■ Je wil theoretische basiskennis verwerven en duidelijk toepassen in labo’s en praktijk.
■ Je bent handig en werkt nauwkeurig.

Techniek
Wat leer je?

In de tweede graad verwerf je de vaardigheden met betrekking tot elektrische installa-
ties in woningen. Je leert lichtbronnen en schakelborden plaatsen, elektrische leidingen 
leggen, defecten opsporen en herstellen. 
In de derde graad Elektrische installatietechieken komen de industriële installaties van 
bedrijven en meer complexe aspecten van residentiële installaties van appartementen 
aan bod.

Toekomst
Wat doe je daarna?

■ Afgestudeerden zijn klaar voor de arbeidsmarkt als elektrisch installateur. 
■ Je kan je kansen op de arbeidsmarkt verhogen door het volgen van het specialisatiejaar    
  op technisch niveau (Se-n-Se, Secundair na Secundair) Stuur-en beveiligingstechnieken. 
■ Verder studeren in het hoger onderwijs, bijvoorbeeld een professionele bachelor Elektro  
  techniek, kan overwogen worden afhankelijk van je capaciteiten en inzet.
  

ELEKTROTECHNIEKEN 
3 4

Godsdienst 2 2

Aardrijkskunde 1 1

Engels 2 2

Frans 2 2

Geschiedenis 1 1

Informatica 1

Lichamelijke opvoeding 2 2

Nederlands 4 4

Wiskunde 3 3

Elektriciteit en labo 3 4

Fysica (toegepaste) 1

Installatie 3 3

Natuurwetensch. (toegepaste) 1

Technisch tekenen 2 2

Praktijk elektriciteit 7 7

ELEKTRISCHE INSTALLATIETECHNIEKEN 
5 6

Godsdienst 2 2

Aardrijkskunde 1 1

Engels 2 2

Frans 2 2

Geschiedenis 1 1

Lichamelijke opvoeding 2 2

Nederlands 2 2

Wiskunde 2 2

Elektriciteit 2 2

Elektronica en labo 2

Installatie 2 2

Labo elektriciteit 2 2

Regeltechniek 2

Schakeltechniek 2 2

Technisch tekenen 2 2

Praktijk elektriciteit 8 8

Stageweken 2

TSO | THEORETISCH-TECHNISCHE STUDIERICHTINGEN
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PRAKTISCH-TECHNISCHE STUDIERICHTINGEN             
GRAFISCHE MEDIA 2de graad 

PRINTMEDIA 3de graad 

Talent
Wie ben je?

■ Je hebt interesse voor een praktisch-technische vorming in de grafische sector.
■ Je hebt aanleg voor talen en tekenen en bent creatief in kleurgebruik en vormgeving.
■ Je bent handig en werkt met oog voor detail.

Techniek
Wat leer je?

Je maakt kennis met typografie en tekstverwerking. Je ontwerpt met grafische software 
en maakt teksten, tabellen en foto’s op. Je leert in de praktijk alle stappen van het druk-
proces: ontwerpen, elektronische opmaak, drukvormvervaardiging, drukken en afwerken 
(plooien, snijden, nieten, inbinden). Ook de belangrijkste druktechnieken zoals typodruk, 
offsetdruk en zeefdruk komen aan bod. 

Toekomst
Wat doe je daarna?

■ Afgestudeerden zijn klaar voor de arbeidsmarkt als drukker (operator van drukwerk-
  machines) of grafisch ontwerper (prepressmedewerker).
■ Verder studeren in het hoger onderwijs, bijvoorbeeld een professionele bachelor Beeldende  
  vormgeving of Grafische en digitale media, kan overwogen worden afhankelijk van je   
  capaciteiten en inzet.
  

GRAFISCHE MEDIA 
3 4

Godsdienst 2 2

Aardrijkskunde 1 1

Engels 2 2

Frans 2 2

Geschiedenis 1 1

Informatica 1

Lichamelijke opvoeding 2 2

Natuurwetenschappen 2 2

Nederlands 4 4

Wiskunde 3 3

Grafisch tekenen en lay-out 2 2

Technologie drukken 2 2

Technologie voorbereiding 2 2

Praktijk grafische technieken 8 9

PRINTMEDIA
5 6

Godsdienst 2 2

Aardrijkskunde 1 1

Engels 2 2

Frans 2 2

Geschiedenis 1 1

Lichamelijke opvoeding 2 2

Nederlands 2 2

Wiskunde 2 2

Toegepaste informatica 1 1

Lay-out en ontwerptechnieken 0 3

Toegepaste natuurwetenschappen 1 1

Opmaak 2

Technologie drukken 2

Technologie prepress 2

Uitvoeringstechnieken 3

Voorbereidingstechnieken 2

Praktijk grafische technieken 11 11

Stageweken 2

PRAKTISCH-TECHNISCHE STUDIERICHTINGEN
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PRAKTISCH-TECHNISCHE STUDIERICHTINGEN            
HOUTTECHNIEKEN 2de graad en 3de graad 

            

Talent
Wie ben je?

■ Je hebt interesse voor een praktisch-technische vorming in het vakgebied hout.
■ Je hebt een goed ruimtelijk voorstellingsvermogen en aanleg voor technisch tekenen.
■ Je bent handig en streeft naar kwaliteit.

Techniek
Wat leer je?

Je doorloopt het productieproces van opmeting tot uitvoering, van tekening tot  
constructie. Je krijgt inzicht in de verschillende houtsoorten en leert ze bewerken met 
traditionele en computergestuurde houtbewerkingsmachines. Je leert een verantwoorde 
keuze te maken van technieken, gereedschappen en materialen. Je start met het maken 
van eenvoudige voorwerpen, maar al vlug realiseer je ramen, deuren, meubels en trappen. 

Toekomst
Wat doe je daarna?

■ Afgestudeerden zijn klaar voor de arbeidsmarkt als schrijnwerker of meubelmaker.
■ Verder studeren in het hoger onderwijs, bijvoorbeeld een professionele bachelor Bouw,   
  Houttechnieken of Interieurvormgeving, kan overwogen worden afhankelijk van je   
  capaciteiten en inzet.  

HOUTTECHNIEKEN 
3 4

Godsdienst 2 2

Aardrijkskunde 1 1

Engels 2 2

Frans 2 2

Geschiedenis 1 1

Informatica 1

Lichamelijke opvoeding 2 2

Nederlands  4 4

Wiskunde 3 3

Elektriciteit 1 1

Fysica (toegepaste) 1

Gereedschaps- en machineleer 1 1

Materialenleer 1 1

Mechanica 1 1

Natuurwetensch. (toegepaste) 1

Technisch tekenen / constructie 3

Tekenen en ontwerp 4

Praktijk hout 8 8

HOUTTECHNIEKEN 
5 6

Godsdienst 2 2

Aardrijkskunde 1 1

Engels 2 2

Frans 2 2

Geschiedenis 1 1

Lichamelijke opvoeding 2 2

Nederlands 2 2

Wiskunde 2 2

Duurzame constructies 3 3

Onderzoek en labo 3 3

Tekenen en ontwerp 4 4

Werkplaatstechnieken 1 1

Praktijk hout 9 9

Stageweken 2

PRAKTISCH-TECHNISCHE STUDIERICHTINGEN



26 27
PRAKTISCH-TECHNISCHE STUDIERICHTINGEN            
MECHANISCHE TECHNIEKEN 2de graad 

MECHANISCHE VORMGEVINGSTECHNIEKEN 3de gr. 
AUTOTECHNIEKEN 3de graad 

Talent
Wie ben je?

■ Je hebt interesse voor een praktisch-technische vorming in mechanica en elektriciteit.
■ Je hebt een goed ruimtelijk voorstellingsvermogen en aanleg voor technisch tekenen.
■ Je bent handig in het bedienen van machines en werkt efficiënt en precies.

Techniek
Wat leer je?

In de tweede graad maak je kennis met de beginselen van mechanica. Je krijgt inzicht 
in de verschillende metalen en legeringen en leert ze bewerken met traditionele en 
computergestuurde metaalbewerkingsmachines. Je geeft werkstukken vorm door te 
boren, frezen, draaien en slijpen, gebruikmakend van eenvoudige, maar ook complexe 
CNC-machines 

Toekomst
Wat doe je daarna?

 In de derde graad kies je voor Mechanische vormgevingstechnieken of Autotechnieken. 
 

MECHANISCHE TECHNIEKEN 

3 4
Godsdienst 2 2

Aardrijkskunde 1 1

Engels 2 2

Frans 2 2

Geschiedenis 1 1

Informatica 1

Lichamelijke opvoeding 2 2

Nederlands  4 4

Wiskunde 3 3

Elektriciteit 1

Fysica (toegepaste) 1

Mechanica 2 1

Natuurwetensch. (toegep.) 1

Technisch tekenen 2 3

Technologie 2 4

Praktijk mechanica 8 8

MECHANISCHE VORMGEVINGS-
TECHNIEKEN 

5 6
Godsdienst 2 2

Aardrijkskunde 1 1

Engels 2 2

Frans 2 2

Geschiedenis 1 1

Lichamelijke opvoeding 2 2

Nederlands 2 2

Wiskunde 2 2

Elektriciteit 1

Hydropneumatica / labo 2

Labo hydropneumatica 1

Labo mechanica 1

Mechanica 2 2

Technisch tekenen 3 3

Technologie 3 3

Praktijk mechanica 9 10

Stageweken 2

AUTOTECHNIEKEN 

5 6
Godsdienst 2 2

Aardrijkskunde 1 1

Engels 2 2

Frans 2 2

Geschiedenis 1 1

Lichamelijke opvoeding 2 2

Nederlands 2 2

Wiskunde 2 2

Auto-elektriciteit 3 3

Automechanica 3 3

Garage-organisatie 1

Labo 2 2

Motormanagement 2 3

Praktijk autotechniek 9 9

Stageweken 2

PRAKTISCH-TECHNISCHE STUDIERICHTINGEN
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Stuur- en beveiligingstechnieken

Talent
Wie ben je?

■ Je hebt een diploma secundair onderwijs behaald in één van volgende studierichtingen:
- Elektrische installatietechnieken TSO
- Elektromechanica TSO
- Elektriciteit-elektronica TSO
- Industriële wetenschappen TSO
- Industriële elektriciteit 7de jaar BSO

■ Je wil via een eenjarige voortgezette opleiding die zeer praktijkgericht is, je kennis en   
  vaardigheden rond automatiserings- en schakeltechnieken verder ontwikkelen en je wil  
  je verdiepen in de praktische en theoretische kant van beveiligingstechnieken.

Techniek
Wat leer je?

■ Je bestudeert tijdens de theoretische lessen ‘stuurtechnieken’ speciale motoren,   
  sensoren, communicatiedisplays ... en vooral diverse types van PLC’s. In labolessen   
  worden alle toestellen praktisch aangesloten en geprogrammeerd. 
■ Tijdens de lessen ‘beveiligingstechnieken’ zal je alarm- en beveiligingssystemen   
  samenstellen, aansluiten en via programmatie instellen. Een uitgebreid gamma van   
  sensoren, alarmcentrales, brandcentrales, sirenes, klavieren, camera’s, ...,    
  wordt besproken en uitgetest.    
■ Zes weken stage maken de opleiding nog concreter en bereiden je voor op de    
  arbeidsmarkt.

Toekomst
Wat doe je daarna?

■ Via een bijkomende proef kan je het ‘Certificaat van kwalificatie en opleiding inzake  
  instal latie en onderhoud van alarmsystemen en alarmcentrales’ behalen.  Dit certificaat   
  geeft je de wettelijke basis om aan de slag te gaan als installateur van alarmsystemen in   
  een beveiligingsonderneming. 
■ Je kan ook een mooie loopbaan uitbouwen als technicus automatiseringssystemen of als   
  installateur algemene elektriciteit en elektrotechnische uitrustingen.  
■ Je behaalt het getuigschrift ‘Basiskennis van bedrijfsbeheer’ dat je in de gelegenheid stelt   
  je als zelfstandige te vestigen.
   

STUUR- EN BEVEILIGINGSTECHNIEKEN 7de jaar

7

Aandrijftechnieken 4

Bedrijfsbeheer 4

Beveiligingstechnieken en wetgeving 6

Beveiligingstechnieken praktijklabo 2

Communicatietechnieken 4

PLC-sturingen praktijklabo 4

PLC-sturingen praktijklabo stage 2

Schakeltechniek 2

Toegangscontrole 2

Stage 6 weken

INFO  

INFO EN INSCHRIJVINGEN   

Infodag en startdag inschrijvingen : zaterdag 16 april 2016 
   van 9 tot 12.30 u. 

Opendeurdagen :  zaterdag 21 mei en zondag 22 mei 2016
   van 13.30 tot 17 u.

Tijdens de schooluren van 8.30 tot 16 u.     
Tijdens de vakantie
■  van 1 tot en met 9 juli en van 8 augustus tot en met 31 augustus, telkens van 9 tot 16 u.
■  op zaterdagen 2 en 9 juli, 13, 20 en 27 augustus, telkens van 9 tot 13 u.

   Mee te brengen bij de inschrijving : ■ Identiteitskaart 
 ■ BASO-fiche en rapport basisschool bij inschrijving 
  in eerste jaar
 ■ Behaald attest en rapport van het vorige schooljaar

VAN ASO NAAR TSO  
Kan ik na één, twee of drie jaar ASO overschakelen  
naar de VTST? 
 
Ja dat kan, hoe sneller hoe beter, als het een positieve keuze is en je geïnteresseerd bent 
in techniek! Informeer je vooraf goed rond de inhoud en het niveau van de studierichting. 
Elk jaar starten bijna 100 nieuwe leerlingen in de VTST met een andere vooropleiding en 
de meesten ronden het schooljaar succesvol af.

Kan ik starten in een theoretisch-technische richting 
als ik een B-attest heb met clausulering voor ASO?
 
Ja, zeker! Maar een flinke dosis aanleg en interesse voor wiskunde is noodzakelijk. Het vormt 
de basis voor dit soort studierichtingen met veel wiskunde en toepassingen in de technische 
vakken, zoals mechanica, engineering, elektriciteit en elektronica.

Waarmee houd ik best rekening bij mijn keuze tussen  
een theoretische en een praktisch-technische richting? 
 
De theoretisch-technische studierichtingen benaderen techniek op een theoretische manier. 
Tijdens de labolessen toets je de theorie aan praktische toepassingen en metingen. Binnen 
de algemene vorming maakt wiskunde een belangrijk deel uit van je opleiding. Bijna alle 
leerlingen die een theoretisch-technische richting gevolgd hebben, studeren daarna verder 
voor ingenieur of professionele bachelor.Een praktisch-technische studierichting combineert 
een algemene vorming met een technische vorming die ook toegepast wordt in praktijkles-
sen. Het abstract-theoretische niveau ligt minder hoog dan bij de theoretisch-technische 
richtingen. Na deze opleiding kan je direct aan de slag als geschoold technicus of je kan 
verder studeren in specialisatiejaren of professionele bachelor.
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BOUW  2de graad    RUWBOUW 3de graad 

RENOVATIE BOUW 7de jaar

Talent  
Wie ben je?

■  Je hebt interesse voor de bouwsector en doet graag praktijk.
■  Ook de algemene vakken zijn concreet, bijvoorbeeld maatschappelijke vorming  
  en praktisch toepasbare wiskunde.
■  Je wil je inspannen om een goed vakman te worden. Die inspanning lever je    
  vooral op school waardoor het (t)huiswerk beperkter is.

Techniek 
Wat leer je?

■  Je leert al vanaf het derde jaar zelfstandig ruwbouwonderdelen van een eenvoudige   
  woning te vervaardigen of buitenconstructies te metselen zoals een brievenbus of een   
  tuinmuur.
 ■ In het vijfde en zesde jaar word je opgeleid tot polyvalent ruwbouwvakman. Je leert de   
  vaardigheden om alle basiswerkzaamheden aan een woning uit te voeren: je oefent   
  op funderingswerken, gevelwerk, muuropeningen, vloerconstructies, overspanningen   
  en trappen, met veel aandacht voor duurzaamheid.
■ Tijdens de theorielessen krijg je inzicht in de bouwconstructies en leer je bouwplannen en  
  bouwdetails lezen en begrijpen.
■ In het zevende jaar Renovatie bouw specialiseer je je in het renoveren van    
  gebouwen. Slopen, demonteren en recupereren van materialen, isoleren en leren   
  stutten en schoren zijn technieken die je theoretisch en praktisch aanleert. Je wordt ook   
  bedreven in het metselen van complex siermetselwerk, je verbetert vaak de stabiliteit   
  van bouwwerken en dit alles met aandacht voor de geldende regelgeving qua bouw- 
  techniek, veiligheid, duurzaamheid en ergonomie.
■ De praktijklessen in de derde graad vinden plaats op echte werven en samen met de   
  stageweken doe je zo ervaring op op de echte werkvloer.

Toekomst
Wat doe je daarna?

■  Na het zesde jaar behaal je het studiegetuigschrift en kan je meteen aan de slag als   
   geschoold bouwvakker.
■  Na het zevende specialisatiejaar behaal je het ‘Diploma van secundair onderwijs’.  
   Met deze bijkomende kennis en vaardigheden rond renovatie zal je verantwoordelijkheid   
   op de werf snel toenemen.
■  Je behaalt ook het getuigschrift ‘Basiskennis van bedrijfsbeheer’ waarmee je je als  
   zelfstandige kan vestigen.

BOUW | RUWBOUW | RENOVATIE 

3 4 5 6 7
Godsdienst 2 2 2 2 2

Engels 2

Frans 1 1 1 1 2

Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2

Maatschappelijke vorming 2 2 2

Nederlands 2 2 2

Project algemene vakken 4 4

Wiskunde 2 2

Bedrijfsbeheer 1 2

Bouwtechnieken 3 3

Constructie 2

Informatica (toegepaste) 1

Kostprijs, planning & organisatie  1

Materialenleer 1 1

Renovatietechnieken 3

Technisch tekenen 3 3 4 4

Technologie 2

Toegepaste mechanica en elektriciteit 2

Werkvoorbereiding 2

Praktijk bouw 16 17 16 16 15

Stageweken 2 3
    

BSO | BEROEPSSECUNDAIRE STUDIERICHTINGEN
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HOUT  2de graad  HOUTBEWERKING  3de graad 

BIJZONDERE SCHRIJNWERKCONSTRUCTIES  7de jaar

Talent  
Wie ben je?

■  Je hebt interesse voor de houtsector (schrijnwerk & meubelmaken) en doet graag praktijk.
■ Ook de algemene vakken zijn concreet, bijvoorbeeld maatschappelijke vorming en 
  praktisch toepasbare wiskunde.
■ Je wil je inspannen om een goed vakman te worden. Die inspanning lever je vooral op   
  school waardoor het (t)huiswerk beperkter is.

Techniek 
Wat leer je?

■  Je maakt al vanaf het derde jaar mooie werkstukjes zoals kleine meubelstukken. Op die   
  manier leer je de basistoepassingen van schrijnwerk en meubelmaken.
■ Tijdens de theorielessen leer je de kenmerken van de houtsoorten kennen en ontdek je   
  de mogelijkheden van de verschillende materialen. Je leert ook machines instellen en   
  bedienen.
■ In het vijfde en zesde jaar leer je ontwerpen, tekenen en de beste constructiemethode   
  bepalen voor meubelen en schrijnwerk. Je werkt met de meest gangbare machines – dus   
  ook computergestuurde CNC. Ramen, eet- en slaapkamermeubilair, trappen behoren tot   
  de standaardopdrachten.
■ In het zevende jaar Bijzondere schrijnwerkconstructies leer je een bestaande   
  toestand opmeten en een vormgeving aanpassen aan een praktische situatie. Je   
  realiseert diverse constructies, waardoor je nog vaardiger wordt in het gebruik van de   
  houtbewerkingsmachines. 
■ Alle praktijkopdrachten zijn realistisch. Via de stageweken doe je ervaring op op de echte   
  werkvloer.

Toekomst
Wat doe je daarna?

■  Na het zesde jaar behaal je het studiegetuigschrift en kan je meteen aan de slag als   
   geschoold meubelmaker of schrijnwerker.
■  Na het zevende specialisatiejaar behaal je het ‘Diploma van secundair onderwijs’. Je   
   vindt zeker een job in de talrijke bedrijven en KMO’s als opmeter, uitvoerder van  maat-
   schrijnwerk of afwerker interieurbouw. Door je vakopleiding zal je verantwoordelijkheid   
   op de werf of het atelier snel toenemen.
■  Je behaalt ook het getuigschrift ‘Basiskennis van bedrijfsbeheer’ waarmee je je als 
   zelfstandige kan vestigen.

HOUT | HOUTBEWERKING | BIJZONDERE SCHRIJNWERKCONSTRUCTIES   
3 4 5 6 7

Godsdienst 2 2 2 2 2

Engels 2

Frans 1 1 1 1 2

Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2

Maatschappelijke vorming 2 2 2

Nederlands 2 2 2

Project algemene vakken 4 4

Wiskunde 2 2

Bedrijfsbeheer 1 2

Constructie meubelen 2 2

Constructie schrijnwerk 2 2

Elektriciteit 1

Gereedschaps- en machineleer 1 1 1

Informatica (toegepaste) 1

Materialenleer 1

Stijlleer - woning 1

Technisch tekenen 3 4 3 3 2

Toegepaste wetenschappen 1 1 2

Uitvoeringstechnieken 3

Praktijk hout 16 16 15 16 15

Stageweken 2 3
    

BSO | BEROEPSSECUNDAIRE STUDIERICHTINGEN
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ELEKTRISCHE INSTALLATIES | INDUSTRIËLE ELEKTRICITEIT   

3 4 5 6 7
Godsdienst 2 2 2 2 2

Engels 2

Frans 1 1 1 1 2

Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2

Maatschappelijke vorming 2 2 2

Nederlands 2 2 2

Project algemene vakken 4 4

Wiskunde 2 2

Bedrijfsbeheer 1 2

Automatie 3

Elektriciteit (en labo) 2 3 4 3

Elektrische machines 3

Informatica (toegepaste) 1

Installatie 3 3

Labo pneumatica  2

Technisch tekenen 2 2 2 2

Technologie 3 3

Praktijk elektriciteit 15 15 16 16 12

Stageweken 2 3

BSO  | BEROEPSSECUNDAIRE STUDIERICHTINGEN    

ELEKTRISCHE INSTALLATIES  2de en 3de graad

INDUSTRIËLE ELEKTRICITEIT  7de jaar

Talent  
Wie ben je?

■  Je hebt interesse voor de houtsector (schrijnwerk & meubelmaken) en doet graag praktijk.
■ Je hebt interesse voor elektriciteit (elektrische schema’s en stuurtechnieken) en doet   
  graag praktijk.
■ Ook de algemene vakken zijn concreet, bijvoorbeeld maatschappelijke vorming en  
  praktisch toepasbare wiskunde.
■ Je wil je inspannen om een goed vakman te worden. Die inspanning lever je vooral op   
  school waardoor het (t)huiswerk beperkter is.

Techniek 
Wat leer je?

■  Je leert de basisvaardigheden om elektrische installaties in woningen te plaatsen.  
  Daarvoor maak en lees je eenvoudige elektrische schema’s. Je maakt kennis met  
  verdeelkasten, verlichting, stopcontacten.
■ In het vijfde en zesde jaar kan je kiezen voor Elektrische installaties waar je huishoudelijke  
  en industriële installaties opbouwt. Je bestudeert schakeltechnische problemen en je  
  helpt die oplossen.
■ In het zevende specialisatiejaar Industriële elektriciteit worden je kennis en  
  vaardigheden uitgediept zodat je inzichtelijker werkt bij het opbouwen van huishoudelijke  
  en industriële installaties. Via praktische toepassingen leer je sturings- en  
  automatiserings technieken. Tijdens de stageweken doe je ervaring op op de echte  
  werkvloer.

Toekomst
Wat doe je daarna?

■  Na het zesde jaar behaal je het studiegetuigschrift en kan je meteen aan de slag als   
   geschoold elektricien.
■  Na het zevende specialisatiejaar behaal je het ‘Diploma van secundair onderwijs’. Je kan  
   een mooie carrière uitbouwen als onderhouds- en installatietechnicus van huishoudelijke   
   of industriële installaties. Door je vakopleiding zal je verantwoordelijkheid snel toenemen   
   omdat je geleerd hebt zelfstandig te werken.
■  Je behaalt ook het getuigschrift ‘Basiskennis van bedrijfsbeheer’ waarmee je je als  
   zelfstandige kan vestigen.
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KOELINSTALLATIES | KOELTECHNISCHE INSTALLATIES 
  

5 6 7
Godsdienst 2 2 2

Engels 2

Frans 1 1 2

Lichamelijke opvoeding 2 2 2

Maatschappelijke vorming 2

Nederlands 2

Project algemene vakken 4 4

Bedrijfsbeheer 1 2

Elektriciteit 2 2

Koeltechniek 4 4

Regeltechniek 3 2

Technieken 3

Technisch tekenen 1 2 2

Technologie 2

Praktijk koeltechniek 15 14 13

Stageweken 2 3
    

BSO  | BEROEPSSECUNDAIRE STUDIERICHTINGEN 
   
KOELINSTALLATIES  3de graad

KOELTECHNISCHE INSTALLATIES  7de jaar

Talent  
Wie ben je?

■  Je hebt interesse voor elektriciteit en koeltechnische systemen en doet graag praktijk.
■ Ook de algemene vakken zijn concreet, bijvoorbeeld maatschappelijke vorming en  
  praktisch toepasbare wiskunde.
■ Je wil je inspannen om een goed vakman te worden. Die inspanning lever je vooral op   
  school waardoor het (t)huiswerk beperkter is.

Techniek 
Wat leer je?

■  Je kiest in het vijfde en zesde jaar voor Koelinstallaties waar je de aanleg en montage van  
  koelsystemen leert. Daarvoor moet je vertrouwd raken met soldeer- en lastechnieken. Je   
  leert ook het elektrische gedeelte van de koelinstallatie aansluiten. Tekeningen    
  en schema’s lezen en interpreteren zijn daarvoor noodzakelijk. Je spoort fouten op   
  en werkt nauwkeurig, veilig en milieuvriendelijk.
■ In het zevende specialisatiejaar Koeltechnische installaties krijg je een beter inzicht  
  in de opbouw en de werking van deze opstellingen. Je leert zelfstandig problemen   
  analyseren en verhelpen, waarbij de strenge veiligheids- en milieunormen, reglemen-
  teringen en codes worden nageleefd. Dat ondervind je zeker ook tijdens de stageweken.

Toekomst
Wat doe je daarna?

■  Na het zesde jaar behaal je het studiegetuigschrift en kan je meteen aan de slag als   
   geschoold koeltechnicus.
■  Na het zevende specialisatiejaar behaal je het ‘Diploma van secundair onderwijs’. Je   
   kan een mooie carrière uitbouwen als onderhouds- en installatietechnicus van koel-
   technische installaties. Door je vakopleiding zal je verantwoordelijkheid snel toenemen   
   omdat je geleerd hebt zelfstandig te werken.
■  Je behaalt ook het getuigschrift ‘Basiskennis van bedrijfsbeheer’ waarmee je je als 
   zelfstandige kan vestigen.
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BASISMECHANICA 2de graad 

WERKTUIGMACHINES 3de graad

COMPUTERGESTUURDE WERKTUIGMACHINES 7de j.
 

Talent  
Wie ben je?

■  Je hebt interesse voor metaalbewerking (draaien, frezen, slijpen) en doet graag praktijk.
■ Ook de algemene vakken zijn concreet, bijvoorbeeld maatschappelijke vorming en  
  praktisch toepasbare wiskunde.
■ Je wil je inspannen om een goed vakman te worden. Die inspanning lever je vooral op   
  school waardoor het (t)huiswerk beperkter is.

Techniek 
Wat leer je?

■  Je leert de machines bedienen om metalen te bewerken. Je maakt ook kennis met  
  elektriciteit. Via montageoefeningen raak je vertrouwd met de moderne technologie in   
  deze sector. Bovendien leer je een basis van verschillende verbindingstechnieken,   
  bijvoorbeeld lassen.
■ In het vijfde en zesde jaar kan je kiezen voor Werktuigmachines. Je leert de praktische   
  vaardigheden om boor- en freesmachines, draaibanken en slijpmachines te bedienen.   
  Vanuit tekeningen stel je de werkwijze op en programmeer je de CNC-machine. Bij de   
  montageoefeningen voeg je de verschillende onderdelen samen.
■ In het zevende specialisatiejaar Computergestuurde Werktuigmachines worden   
  je kennis en vaardigheden uitgediept en word je vaardig in CAD en CAM. Tijdens de 
  lessen en de stage leer je verschillende CNC-machines bedienen.

Toekomst
Wat doe je daarna?

■  Na het zesde jaar behaal je het studiegetuigschrift en kan je meteen aan de slag als   
   geschoold draaier of frezer.
■  Na het zevende specialisatiejaar behaal je het ‘Diploma van secundair onderwijs’. Je kan  
   een mooie carrière uitbouwen als CNC-operator. Door je vakopleiding zal je  
   verantwoordelijkheid snel toenemen omdat je geleerd hebt zelfstandig te werken.
■  Je behaalt ook het getuigschrift ‘Basiskennis van bedrijfsbeheer’ waarmee je je als  
   zelfstandige kan vestigen.

BASISMECHANICA  

3 4
Godsdienst 2 2

Frans 1 1

Lichamelijke opvoeding 2 2

Maatschappelijke vorming 2 2

Nederlands 2 2

Wiskunde 2 2

Elektriciteit 1

Informatica (toegepaste) 1

Mechanica 1 1

Technisch tekenen 1 2

Technologie 2 3

Praktijk mechanica 16 17
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WERKTUIGMACHINES  |
COMPUTERGESTUURDE WERKTUIGMACHINES

5 6 7
Godsdienst 2 2 2

Engels 2

Frans 1 1 2

Lichamelijke opvoeding 2 2 2

Maatschappelijke vorming 2

Nederlands 2

Project algemene vakken 4 4

Bedrijfsbeheer 1 2

Elektriciteit 1

Energieomzettingen machines 2

Gereedschaps- en machineleer 2

Materialen en meettechniek 2

Mechanische vomgevingstechnologie 3 3

Numerisch gestuurde werktuigmachines 3

Technisch tekenen 3 3 2

Praktijk mechanica 16 16 13

Stageweken 2 2
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LASSEN-CONSTRUCTIE  3de graad

FOTOLASSEN  7de jaar

Talent  
Wie ben je?

■  Je hebt interesse voor lassen en doet graag praktijk.
■ Ook de algemene vakken zijn concreet, bijvoorbeeld maatschappelijke vorming en  
  praktisch toepasbare wiskunde.
■ Je wil je inspannen om een goed vakman te worden. Die inspanning lever je vooral op   
  school waardoor het (t)huiswerk beperkter is.

Techniek 
Wat leer je?

■  Je leert metalen op verschillende manieren verbinden, meestal door laswerk.  
  Daarnaast boor, knip en plooi je metalen met de meest gangbare, maar ook met  
  computergestuurde machines.
■ Je kiest in het vijfde en zesde jaar voor Lassen-Constructie. Via gevarieerde las- 
  opdrachten leer je autogeen lassen, elektrisch lassen en andere las-, en constructie- 
  technieken. Je leert lassen met de halfautomaat (MIG), je wordt vaardig in het lassen   
  van aluminium en roestvrij staal (TIG), je leert werken met een plaatschaar, een   
  plooibank, je maakt kennis met autogeen snijden en plasmasnijden. Je maakt    
  smeedwerk en bewerkt kunststoffen.
■ In het zevende specialisatiejaar Fotolassen leer je kwalitatief hoogstaand laswerk   
  afleveren. Je krijgt de lasprocédés van verschillende materialen in alle handels- 
  vormen (pijpen, profielen) onder de knie, zowel tijdens de praktijklessen op school als   
  tijdens de stageweken.

Toekomst
Wat doe je daarna?

■  Na het zesde jaar behaal je het studiegetuigschrift en kan je meteen aan de slag als   
   geschoold lasser.
■  Na het zevende specialisatiejaar behaal je het ‘Diploma van secundair onderwijs’.  
   Je kan een mooie carrière uitbouwen als fotolasser. Door je vakopleiding zal je 
   verantwoordelijkheid snel toenemen omdat je geleerd hebt zelfstandig te werken.
■  Je behaalt ook het getuigschrift ‘Basiskennis van bedrijfsbeheer’ waarmee je je als  
   zelfstandige kan vestigen.

LASSEN-CONSTRUCTIE | FOTOLASSEN
5 6 7

Godsdienst 2 2 2

Engels 2

Frans 1 1 2

Lichamelijke opvoeding 2 2 2

Maatschappelijke vorming 2

Nederlands 2

Project algemene vakken 4 4

Bedrijfsbeheer 1 2

Elektriciteit 1

Labo lasonderzoek 2

Lastechnologie 3 4

Technisch tekenen 3 3

Toegepaste mechanica 1

Uitvoeringstechnieken 3

Praktijk lassen-vonstructie 17 17 15

Stageweken 16 2 3

BSO  | BEROEPSSECUNDAIRE  STUDIERICHTINGEN



42 43BSO  | BEROEPSSECUNDAIRE STUDIERICHTINGEN 
   
CENTRALE VERWARMING 
EN SANITAIRE INSTALLATIES 3de graad

Talent  
Wie ben je?

■  Je hebt interesse voor verwarmingstechnieken en sanitaire installaties en doet graag   
  praktijk. 
■ Ook de algemene vakken zijn concreet, bijvoorbeeld maatschappelijke vorming en  
  praktisch toepasbare wiskunde.
■ Je wil je inspannen om een goed vakman te worden. Die inspanning lever je vooral op   
  school waardoor het (t)huiswerk beperkter is.

Techniek 
Wat leer je?

■  In het vijfde en zesde jaar Centrale verwarming en sanitaire installaties monteer, plaats   
  en voer je onderhoud uit op verschillende verwarmingstoestellen. Verder leer je sanitaire   
  installaties plaatsen, herstellen en onderhouden volgens de regels van de kunst. Warm  
  watervoorzieningen, afvoerleidingen, hydrofoorgroepen en moderne warmtewisselaars   
  staan ook op het programma.
■ Via montageoefeningen raak je vertrouwd met de moderne technologie in deze sector.   
  Bovendien leer je een basis van verschillende verbindingstechnieken, bijvoorbeeld lassen.

Toekomst
Wat doe je daarna?

Na het zesde jaar behaal je het studiegetuigschrift en kan je meteen aan de slag als 
geschoold installateur van centrale verwarming en sanitaire installaties. Door je vakop-
leiding zal je verantwoordelijkheid snel toenemen omdat je geleerd hebt zelfstandig te 
werken.

CENTRALE VERWARMING 
EN SANITAIRE INSTALLATIES 

5 6
Godsdienst 2 2

Frans 1 1

Lichamelijke opvoeding 2 2

Project algemene vakken 4 4

Bedrijfsbeheer 1

Centrale verwarmingstechnieken 3 3

Elektriciteit (en labo) 2 1

Sanitaire installatietechnieken 2 3

Technisch tekenen 2 2

Praktijk CV en SAN 16 15

Stageweken 2

BEREIKBAARHEID

Turnhout west Turnhout centrum

Hoogstraten
Rijkevorsel
Merksplas

Beerse
Vosselaar
Malle
Antwerpen

Baarle-Hertog

Kasterlee
Geel

Gierle
Tielen Tielen

Poppel
Ravels
Weelde

Arendonk
Dessel
Retie
Mol
Oud-Turnhout

NMBS

Zandstraat 101

BEREIKBAARHEID

OPENBAAR VERVOER 
■  Met de trein

Het station van Turnhout ligt op 5 minuten wandelafstand van de school.
  Voor dienstregelingen zie: www.nmbs.be 
■   Met de bus

Er is een bushalte vlak bij de Zandstraat op de Merodelei (Turnhout Stelplaats) of  
aan het station van Turnhout.
Voor dienstregeling zie : www.delijn.be

1 2 3 210
212 213 410 415
416 417 419 430
431 432 433 434
435 471

Eindhalte
200 305 450 451
459 460 470 472
480 490 492 494
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Leerlingen en leerkrachten van de studierichting 
Grafische communicatie en media, 
Grafische mediaen Printmedia werkten mee 
aan de realisatie van deze uitgave . 

Vrije Technische Scholen van Turnhout

TALENT

TECHNIEK

TOEKOMST

Contact : Vrije Technische Scholen van Turnhout

 Zandstraat 101

 2300 Turnhout

 014 41 69 51

 www.vtst.be | vrije.technische.scholen@telenet.be

VU:  L. Wens 
Zandstraat 101, 2300 Turnhout


