Koel is cool!
Kiezen voor koeling

derde graad

LESSENTABEL

De opleiding tot koelspecialist
heeft heel wat troeven:


aangepaste, goed uitgeruste lokalen,



een fijne en toffe leeromgeving,



milieubewust,

Project algemene
vakken (PAV)



opleiding elektriciteit in functie van de
koelopleiding,

realisaties



verfijning van de compe tenties via bedrijfsstages,



certificaat brandertechnicus,



getuigschrift over de basiskennis van
het bedrijfsbeheer.

Er is grote vraag naar koelspecialisten…
dus werkgelegenheid en werkzekerheid!
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Iedereen die naar het vijfde jaar secundair onderwijs mag gaan (of je nu een vooropleiding Latijn,
wetenschappen, hout of basismechanica hebt), is
welkom in deze studierichting.
Er is geen voorkennis vereist. Bij alle technische
vakken begint de leerstof immers vanaf het
begin. Handigheid en technische interesse
daarentegen zijn een must.
Het Damiaaninstituut is de enige school in
Vlaams-Brabant die deze richting aanbiedt. De
leraars technische vakken zijn mensen met
praktijkervaring in ‘de koeltechniek’.
In deze studierichting leer je alles over koeltechnieken.


Je gaat luchtbehandelings-, koelinstallaties,
airco’s, warmtepompen en industriële koelinstallaties afregelen en in gebruik nemen.



Je leert hardsolderen, buisbewerking,
mechanica, elektriciteit.



Je voert onderhoud uit aan elektrische
kringen of aan het koeltechnische gedeelte
van de bestudeerde installaties. Je voert
diagnoses uit en je herstelt defecten.

Toekomstperspectieven
Een brede waaier aan tewerkstelling


In bedrijven van de koel– en warmtesector
kun je aan de slag als:
°
°
°
°
°

koelmonteur,
koeltechnieker,
airco-technieker,
monteur klimatisatie,
technieker klimatisatie.



Je kunt je 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.




Levenslang leren: een must voor iedereen.
Als lesgeven je ding is, kun je — met de nodige ervaring en een bijkomende pedagogische opleiding — aan de slag in het onderwijs.

Inlichtingen en inschrijvingen

Koelinstallaties
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.

Als je kiest voor de opleiding koelinstallaties kies
je voor een knelpuntberoep.
Werkzekerheid is dus een grote troef.

sterk in technologie
BSO

