Lessentabel

Troeven
Twee afdelingen met elektriciteit?!
In de studierichting Elektrische Installatietechnieken gaan we eerst leren hoe je
volgens de wettelijke normen en regels
van goed vakmanschap een elektrische
huisinstallatie ontwerpt en uitvoert. In
de derde graad verdiepen we ons in het
correct uitvoeren van industriële schakelkasten.
In
de
studierichting
ElektriciteitElektronica is men hoofdzakelijk bezig
met het in mekaar ‘knutselen’ van elektronicaonderdelen in kleine projecten.
Hierbij is het schrijven van programma’s
en het gebruiken van specifieke software
heel belangrijk. In de derde graad gaat
men over tot ontwerpen, opbouwen, afwerken en inbouwen van bruikbare elektronische schakelingen.
In beide gevallen blijft het pakket algemene vakken belangrijk.
Heeft het in deze tijd nog zin om
elektriciteit te studeren?

Het belang aan elektriciteit zal niet verminderen. Vooral op het vlak van het
comfort en de ecologische voetafdruk
zal er de komende jaren nog heel wat
gebeuren.

Elektrotechnieken
Elektr. Installatietechn.
LESSENTABEL
godsdienst
aardrijkskunde
geschiedenis
lichamelijke opvoeding
Nederlands
Frans
Engels
natuurwetenschappen
wiskunde
elektrotechnieken
-elektriciteit

3e jaar
2
1
1
2
4
2
2
1
3

4e jaar
2
1
1
2
4
2
2
1
3

15

15

5e jaar
2
1
1
2
2

6e jaar
2
1
1
2
2

2
2
2

2
2
2

18

18

Toekomstperspectieven

-installatiemethoden
en realisaties
LESSENTABEL
godsdienst
geschiedenis
aardrijkskunde
lichamelijke opvoeding
Nederlands
Frans
Engels
wiskunde
Realisaties elektrische
installatietechnieken

arbeidsmarkt,



Se-n-Se: Stuur- en Beveiligingstechnieken,



professionele bachelor,



bachelor onderwijs.

Nuttige links voor coole beroepenfilmpjes:
http://www.stroomopwaarts.be/
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http://vdab.be/tests/
http://vdab.be/trends/schoolverlaters.shtml

Inlichtingen en inschrijvingen

Elektrotechnieken
Elektrische installatietechnieken

Op schooldagen

niveau 3

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
Van 7 juli tot en met 10 augustus 2016:
gesloten
Maandag 15 augustus 2016: gesloten
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