Warmte: waarom niet?
Kiezen voor warmte?




Ben je geslaagd in het vierde jaar, dan
ben je welkom! De meeste leerlingen
komen uit de tweede graad Basismechanica. Er is echter geen specifieke
voorkennis vereist; bij alle technische
vakken begint de leerstof immers vanaf het begin. Handigheid en technische
interesse daarentegen zijn een must.
Je krijgt een veelzijdige opleiding, van
loodgieter tot specialist verwarming;



In het 5e jaar krijg je de opleiding tot
het bekomen van het VCA-attest;



Je werkt volgens de milieurichtlijnen.



Via bedrijfsstage verfijn je je competenties;



Je kan bijkomende certificaten behalen: het certificaat oliebrandertechnicus
en het certificaat technicus GI gasvormige brandstoffen en audit stookplaats.

Toekomstperspectieven

Studiegebied KOELING EN WARMTE
warmte – derde graad – eerste leerjaar
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Het Damiaaninstituut kiest ervoor om de lesinhouden zo nauw mogelijk bij elkaar te laten aansluiten.
Het werken met projecten draagt hiertoe bij. Voor
het vijfde jaar draaien de projecten rond het thema
‘badkamer’.
Je leert de leidingen en toestellen die aanwezig zijn
in een moderne badkamer berekenen, tekenen en
monteren. Bijzondere aandacht gaat uit naar afvoer– en toevoerleidingen.
Verwarmingstoestellen waaronder gasketels passeren de revue: je leert aan– en afvoerbuizen berekenen in functie van het vermogen. Aandacht voor
een veilige elektrische installatie is natuurlijk een
must.
Kortom, na dit jaar kun je een badkamer op vlak
van sanitair en verwarming pimpen.





In bedrijven van de sanitaire en warmtesector kan je aan de slag als:
° loodgieter,
° installateur individuele gasverwarming,
° monteur centrale verwarming,
° technieker centrale verwarming,
° installateur centrale verwarming .

Je kan je ook vestigen als zelfstandige in deze
sectoren.

Hoger beroepsonderwijs: met je diploma
secundair onderwijs kun je je in het hoger beroepsonderwijs verder bekwamen in de nieuwste technieken;
Als lesgeven je ding is, kan je - met de nodige
ervaring en een bijkomende pedagogische opleiding- aan de slag in het onderwijs.

Inlichtingen en inschrijvingen

Centrale verwarming en
sanitaire installaties
niveau 4

Op schooldagen
van 9 tot 17 uur
op woensdagnamiddag tot 15 uur
In de vakantieperiode
alle werkdagen
van 9 tot 12 uur
van 13 tot 16 uur

op maandag tot 19 uur
op zaterdag van 9 tot 12 uur
De school is gesloten
van 7 juli tot en met 10 augustus 2016
en op maandag 15 augustus 2016.

sterk in technologie
BSO

