
IN AARSCHOT
DUAAL



DUAAL IN AARSCHOT

 

ONZE OPLEIDINGEN

VOEDING EN HORECA

ECONOMIE EN ORGANISATIE

STEM

HOUT

AUTO

BOUW

KOELING EN WARMTE

LASSEN

WIE DOET WAT?

 

ALGEMENE INFORMATIE

 

WELKOM IN ONZE SCHOOL

INHOUD

2

5

6

10

12

17

19

23

25

27

28



DUAAL IN AARSCHOT
EEN WEEK IN DUAAL LEREN

Je combineert het beste uit twee werelden, leren op school en  op de werkvloer. Dit

betekent dat je twee dagen leert op school en 3 dagen op de werkvloer. 

algemene vorming

specifiek gedeelte school

specifiek gedeelte werk

Je week is opgedeeld in 3 componenten:

Algemene vorming

Tijdens de twee dagen dat je op school bent, krijg je één

dag algemene vorming. De algemene vorming bestaat uit

project algemene vakken:

- PAV-thema's

- Actieve vorming 

- Moderne vreemde taal

- Feedbackmomenten

Tijdens de algemene vorming stomen we jullie zo goed mogelijk klaar voor zelfredzaamheid in de

maatschappij met een basiskennis Nederlands, Frans, Wiskunde, Natuurwetenschappen,

Maatschappelijke vorming, maar ook ICT en vakoverschrijdende doelen die werken aan waarden en

normen.

Dit bouwen we samen met jou stapsgewijs op. 

In de tweede graad voer je opdrachten uit onder

begeleiding van de leerkracht. In de derde graad

zetten we zo veel mogelijk in op zelfstandig werken

en zelfredzaamheid met afgebakende opdrachten.

In het derde jaar van de derde graad worden dat

open opdrachten.

Specifiek gedeelte school

De andere dag krijg je beroepsgerichte vorming op school. Hier wordt er gewerkt aan je vakkennis en aan

vaktechnische competenties. 

Specifiek gedeelte werk

De overige drie dagen in de week leer je op de werkvloer. Je past de vakkennis en vaktechnische

competenties die je op school geleerd hebt toe, maar je leert ook nieuwe competenties aan. De

leerkracht en je mentor op de werkvloer werken voor jou een opleidingsplan uit op maat, gebaseerd op

jouw noden en je competenties. 

58%
27%

15%
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EXPERT

VAKMAN

LERENDE

STARTER

Om een getuigschrift van de tweede graad, derde graad of om een diploma van het secundair onderwijs te
behalen, moet je je beroepskwalificatie behalen én slagen voor je algemene vorming. 

OP SCHOOL EVALUATIE OP HET WERK

Ben je een vakman of expert in alle 
competenties van de deelkwalificaties?
Dan behaal je je beroepskwalificatie.

zelfstandig
zoals gevraagd
correct uitgevoerd

zoals gevraagd
met hulp van de leerkracht
op een vlotte manier

bijna zoals gevraagd
met hulp van de leerkracht
niet op een vlotte manier

niet zoals gevraagd
met hulp van de leerkracht
niet op een vlotte manier

Als je nog niet over de nodige
ervaring op de werkvloer beschikt,

dan regelen we samen met jou een
stageovereenkomst bij een

werkgever. 
 

Op die manier bouw je ervaring op
om zo snel mogelijk de overstap
naar een OAO ( overeenkomst

alternerende opleiding) te maken.
 

Het doel is een OAO op te starten
en te voltooien. 

 
 

Werken aan je vakkennis en

vaktechnische competenties.

STAPPEN NAAR EEN BEROEPSKWALIFICATIE

STAPPEN NAAR EEN ONDERWIJSKWALIFICATIE

LESVERLOOP

PAV- thema's
 

Actieve vorming Moderne vreemde taal

EVALUATIE

ZEER GOED

GOED

MATIG

ONVOLDOENDE

Behaal je goed of zeer goed op 2/3 van
alle leerplandoelen? Dan behaal je je
getuigschrift of in het derde jaar van de
derde graad je diploma.

zelfstandig
zoals gevraagd
correct uitgevoerd

zoals gevraagd
met hulp van de leerkracht
op een vlotte manier

bijna zoals gevraagd
met hulp van de leerkracht
niet op een vlotte manier

niet zoals gevraagd
met hulp van de leerkracht
niet op een vlotte manier

GETUIGSCHRIFT TWEEDE
GRAAD

GETUIGSCHRIFT  DERDE
GRAAD

DIPLOMA SECUNDAIR
ONDERWIJS

ik behaal mijn ONDERWIJSKWALIFICATIE

Op een actieve manier werken
aan de leerplandoelen 

vb. workshops, uitstappen,...

Feedbackmoment
Frans met oog op

communicatie

Hoe is de dag verlopen? Heb je
bereikt wat voor ogen was?

-> je krijg elke periode de kans
om te remediëren. 

ik behaal mijn BEROEPSKWALIFICATIE
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DUAAL IN AARSCHOT
STAPPEN NAAR EEN DIPLOMA
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 vanaf je 15 jaar 

 eerste graad behaald

Ben je geïnteresseerd in één van onze duale opleidingen? Dan kan je je komen

aanmelden als je aan de toelatingsvoorwaarden voldoet:

De eerste 5 weken zal je gescreend worden. Het doel van deze screening is dat je ons

toont dat je bereid bent om te gaan werken (=arbeidsbereidheid), maar ook in welke

mate je al beschikt over de juiste vaardigheden en attitudes die nodig zijn om mee te

draaien op de werkvloer (=arbeidsrijpheid). Hiervoor zal je een aantal opdrachten

uitvoeren die je bundelt in een screeningsportfolio. Bvb. solliciteren, weekendwerk,

vrijwilligerswerk,...

Na 5 weken zullen je leraren, trajectbegeleider en leerlingenbegeleider beslissen of je

al dan niet wordt toegelaten tot een (voorbereidend) duaal traject. Opgelet! Het

advies van de screeningsklassenraad is bindend. Heb je nog geen tewerkstelling?

Dan start je in de aanloopfase. 

In de aanloopfase helpen we je  twee dagen per week intensief voorbereiden op een

duaal traject. Tijdens deze opleidingsdagen werken we aan je arbeidskwaliteiten,

technische- en sollicitatievaardigheden. Je kan al een eerste werkervaring opdoen in

de vorm van een stage/vrijwilligerswerk. 

Het doel bij duaal leren is dat je leert op school én op de werkvloer. Je kan dus enkel

een kwalificatie, getuigschrift of diploma behalen indien je werkt. Dit doe je in een

OAO (=overeenkomst alternerende opleiding). Je zal dus 3 dagen per week,

ongeveer 60% van de tijd, leren op de werkplek. 

Wanneer je alle doelen van beroepsgerichte vorming hebt behaald, dan krijg je een

beroepskwalificatie.  Behaal je een beroepskwalificatie en slaag je voor algemene

vorming? Dan kan je een getuigschrift of diploma behalen. Deze zijn dezelfde als in

het reguliere secundaire onderwijs. 
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Als medewerker fastfood duaal leer je basistaken in de keuken en in de zaal aan. Je bereidt en schikt

koude en warme gerechten zoals belegde broodjes, salades, hamburgers, pizza's, frietjes, dessert,... 

 Je zorgt voor de bediening van je gasten en verkoopt/serveert de gerechten. Ook het klaarmaken

van de zaal,  het buffet en de toonbank behoort tot je takenpakket. 

Je werkplek situeert zich binnen de horeca als medewerker in de zaal

en in de keuken bij een broodjeszaak, bij een traiteur, in een

snelwegrestaurant, een fastfoodrestaurant, taverne of brasserie,... 

Vervolgopleiding Restaurant Keuken 

ONZE OPLEIDINGEN
VOEDING EN HORECA

DEELKWALIFICATIES

MEDEWERKER FASTFOOD
TWEEDE GRAAD

VOLGTRAJECT

PROFIEL

Je bent flexibel, een harde werker, stressbestendig.

Je kan in team en onder leiding van een chef of manager werken.

Je werkt nauwkeurig en hygiënisch.

Je wil de wereld van de voeding ontdekken. 

Je houdt mensen klantvriendelijk bedienen. 

Je interesseert je in de basistechnieken van koken. 

Basistaken fastfoodkeuken

 

Basistechnieken en bereidingen

fastfood

 

Klantencontact fastfoodrestaurant

good mood
F A S T  F O O D
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Tijdens de opleiding restaurant keuken duaal leer je het hele proces dat zich vooraf doet aan het

serveren van een kwaliteitsvolle koude of warme maaltijd. Aan de hand van een recept zal je de

nodige voedingsmiddelen bestellen en ontvangen. Je doet de nodige voorbereidingen voor een

vlotte service. In het restaurant sta je in voor het ontvangen van de gasten en het voorstellen van de

menu. Je bent verantwoordelijk voor het opnemen van de bestelling en deze te serveren en ze

eventueel aan tafel af te werken. 

Je werkplek situeert zich in alle takken in de horeca, o.a. medewerker
in een grootkeuken, in restaurants, tavernes, als kelner in de zaal,...

Vervolgopleiding Kok 

ONZE OPLEIDINGEN
VOEDING EN HORECA

RESTAURANT KEUKEN
DERDE GRAAD

VOLGTRAJECT

PROFIEL

Je bent flexibel, een harde werker, stressbestendig.

Je kan in team en onder leiding van een chef of manager werken.

Je bent communicatief vaardig om de klanten kwaliteitsvol te

bedienen.

Je hebt verantwoordelijkheidszin. 

Je werkt nauwkeurig en hygiënisch.

Je wil je verdiepen in de wereld van lekker eten maken. 

Basis keukentaken

Basis keukentechnieken en- bereidingen

Basis keukenorganisatie

Bediening zaal

Organisatie zaal

Bereidingen zaal 

DEELKWALIFICATIES
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Je werkplek situeert zich in alle takken in de horeca, o.a. kok in
restaurants, tavernes,.. 

ONZE OPLEIDINGEN
VOEDING EN HORECA

KOK
DERDE JAAR DERDE GRAAD

VOLGTRAJECT

PROFIEL

In de opleiding kok duaal worden je vaktechnische vaardigheden verdiept en uitgebreid. Je creëert

gerechten die passen bij de wensen van je klanten en denkt mee over de samenstelling van de

kaart. Je leidt de keuken en staat in voor de administratie en organisatie. Je zorgt voor een goede

werksfeer en het vlot verloop van de service. Je houdt toezicht op veiligheid en hygiëne. Je zet je in

om constant de kwaliteit van het werk en de gerechten te verbeteren en de voorraden te beheren. 

Je bent flexibel, een harde werker, stressbestendig.

Je kan een team (bege)leiden. 

Je bent communicatief vaardig.

Je hebt zin voor verantwoordelijkheid en een kritische blik. 

Je werkt nauwkeurig en hygiënisch.

Je wil creatief experimenteren met gerechten. 

Keukentaken

Keukentechnieken en- bereidingen

Keukenorganisatie

Creatieve keuken

Interactie met gasten

create
your taste

DEELKWALIFICATIES
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In de opleiding winkelmedewerker duaal leer je producten op een commerciële wijze in de winkel

plaatsen. Je staat in voor de etikettering en aanduiding van de producten. Naargelang het soort

winkel, help je ook een deel van een afdeling te beheren. Tevens ben je verantwoordelijk voor het

bedienen van de kassa. De vaardigheden en kennis worden opgedaan op school en op de werkvloer.

Je werkplek situeert zich in de retailsector: 
detailhandel, supermarkten en andere verkooppunten. 
Kortom: alles wat met handel te maken heeft. 

Vervolgopleiding Winkelbediende (L&W)

ONZE OPLEIDINGEN
ECONOMIE EN ORGANISATIE

WINKELMEDEWERKER
TWEEDE GRAAD

VOLGTRAJECT

PROFIEL

Je bent klantvriendelijk, energiek en communicatief. 

Je hebt oog voor detail en bent verzorgd. 

Je kan goed samenwerken, bent snel en ordelijk. 

Je wil je verdiepen in correct rekenen, tellen en de

logistiek van de winkel. 

Je houdt van tevreden klanten

Je bent bereid om te werken op feestdagen en in het

weekend.

Aanvulwerk

Kassawerk

Y O U  L O V E  T O  S M I L E

DEELKWALIFICATIES
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ONZE OPLEIDINGEN
ECONOMIE EN ORGANISATIE

WINKELBEDIENDE
DERDE GRAAD

VOLGTRAJECT

PROFIEL

In de opleiding winkelbediende  word je voorbereid op een afwisselende job. Je  vormt samen met

je collega's het hart van de winkelvloer. Je bent het eerste aanspreekpunt voor de klanten en zorgt

dat zij op een klantvriendelijke manier worden geholpen. Gedurende de dag ben je bezig met het

aanvullen van de winkel. Verder werk je als kassamedewerker en help je de klanten op een

vriendelijke en vlotte wijze. Ook het schoonmaken van de winkel behoort tot de werkzaamheden.

De kennis en vaardigheden worden opgedaan op school en ingeoefend op de werkvloer.

Verkoopmedewerker

Je werkplek situeert zich in de retailsector: 

detailhandel, supermarkten en andere verkooppunten. Kortom: 

alles wat met handel te maken heeft. 

Je bent klantvriendelijk, energiek en communicatief. Je hebt oog

voor detail en bent verzorgd. 

Je kan goed samenwerken, bent snel en ordelijk. 

Je wil je verdiepen in correct rekenen, tellen en de logistiek van de

winkel. 

Je houdt van tevreden klanten en weekendwerk.

Vervolgopleiding Commercieel assistent

klantencontact

presentatiewerk

verkoop

klantencontact

kassawerk

Kassamedewerker

klantencontact

presentatiewerk

aanvulwerk

Aanvuller

(L&W)

DEELKWALIFICATIES
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In de opleiding commercieel assistent duaal ben je werkzaam op de binnendienst van de

verkoopafdeling. Daar ben je verantwoordelijk voor de ondersteuning van de

vertegenwoordigers/verkopers. Daarnaast ben je ook het aanspreekpunt voor klanten en

leveranciers. Je behandelt bestellingen, maakt offertes en volgt ze op. Verder zorg je als

commercieel assistent voor de verdeling van documentatie van producten en/of diensten naar

klanten en vertegenwoordigers. 

Je werkplek situeert zich in de bedrijfswereld binnen alle sectoren. 

ONZE OPLEIDINGEN
ECONOMIE EN ORGANISATIE

COMMERCIEEL ASSISTENT
DERDE JAAR DERDE GRAAD

VOLGTRAJECT

PROFIEL

Je bent klantvriendelijk, energiek en communicatief. Je

hebt oog voor detail en bent verzorgd. 

Je kan goed samenwerken, bent snel en ordelijk. 

Je wil je verdiepen in correct rekenen, tellen en de

logistiek van de winkel. 

Je houdt van tevreden klanten en weekendwerk.

Uitvoering commerciële activiteiten

Uitvoering commerciële administratie

Opvolging klant-, product- en

marktmogelijkheden

DEELKWALIFICATIES
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ONZE OPLEIDINGEN
HOUT

MEDEWERKER HOUT
TWEEDE GRAAD

VOLGTRAJECT

PROFIEL

In de opleiding medewerker hout duaal leer je ondersteunende routinematige handelingen

uitvoeren zoals het (machinaal) bewerken van werkstukken, het vergaren of het afmonteren van

onderdelen in hout of het plaatsen van houten elementen. Je doet dit steeds onder leiding van een

verantwoordelijke en aan de hand van instructies om de continuïteit van de werkzaamheden te

ondersteunen.

Medewerking bij vervaardiging en

plaatsing van houten elementen

Je kan terecht in een schrijnwerkerij, bij een meubelmaker of

trappenmaker,...

Vervolgopleiding Binnenschrijnwerk en interieur

Binnen- en buitenschrijnwerk

Je bent gepassioneerd door machines en nauwkeurig.

Je wil je verdiepen in plan lezen en houtbewerking.

Je houdt van het realiseren van ontwerpen en werken met je

handen.

to product
F R O M  I D E A

DEELKWALIFICATIES

Mogelijkheid tot het

behalen van een 

VCA-attest
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In de opleiding binnenschrijnwerk en interieur duaal hebben binnenschrijnwerk vervaardigen en

plaatsen geen geheimen meer voor jou. Zo leer jij hoe je trappen, binnendeuren, lambriseringen,

gordijnkasten, plinten, radiatorkasten, wanden, plafonds en houten vloerbekleding,... kan

vervaardigen en plaatsen.

Je kan terecht bij een trappenmaker, keukenbouwer,
meubelbouwer,...

ONZE OPLEIDINGEN
HOUT

BINNENSCHRIJNWERK EN INTERIEUR
DERDE GRAAD

VOLGTRAJECT

PROFIEL

Je werkt graag met natuurlijke producten

Je bent creatief en nauwkeurig

Je wil schrijnwerk vakkundig leren plaatsen

Je hebt ambitie in de (binnen)schrijnwerkerij

Binnenschrijnwerk 

en interieur

Vervolgopleiding Interieurbouwer

DEELKWALIFICATIES

VCA-attest

veilig werken op

hoogte

Mogelijkheid tot het

behalen van:
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ONZE OPLEIDINGEN
HOUT

BINNEN- EN BUITENSCHRIJNWERK
DERDE GRAAD

VOLGTRAJECT

PROFIEL

In de opleiding binnen- en buitenschrijnwerk duaal leer je alles over het vervaardigen en plaatsen

van ramen, deuren, poorten, veranda's, gevelbekleding, luiken,...

Maar ook het binnenschrijnwerk heeft geen geheimen meer voor jou. In deze opleiding leer je alles

over houtbewerking.

Binnen- en buitenschrijnwerk

Als binnen- en buitenschrijnwerker kan je terecht bij bedrijven die

ramen, deuren, gevelbekleding,.. plaatsen.

Vervolgopleiding Daktimmerman

Je bent uit het juiste hout gesneden.

Je wil vakkundig alle schrijnwerk leren vervaardigen en plaatsen

Je hebt interesse in techniek, in het bijzonder in het realiseren van

ontwerpen en constructies in hout- en plaatmateriaal.

DEELKWALIFICATIES

Mogelijkheid tot het

behalen van een 

VCA-attest

juiste hout gesneden?
B E N  J I J  U I T  H E T  
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Je de opleiding interieurbouwer duaal leer je keukenkasten maken, een badkamermeubel plaatsen

maar ook zelf de waterkraantjes, spiegel en LED-verlichting in de kasten integreren. Als

interieurbouwer doe je dat allemaal, in het atelier, op de werf of bij mensen thuis. Heel wat variatie

dus! Samen met je collega's zorg je overal waar je komt voor een propere veilige werkomgeving met

veel aandacht voor een goede afwerking.

Je kan terecht in een schrijnwerkerij, bij een meubelmaker of
trappenmaker,...

ONZE OPLEIDINGEN
HOUT

INTERIEURBOUWER
DERDE JAAR DERDE GRAAD

VOLGTRAJECT

PROFIEL

Vervaardiging interieurelementen

Plaatsing interieurprojecten

 Je bent creatief en ordelijk.

 Je wil je verdiepen in planlezen, houtbewerken, tot in detail

werken met verschillende soorten hout.

 Je houdt van het realiseren van ontwerpen plaatmaterialen.

M A K E  I T

B r e a k  i t  t i l l  y o u

DEELKWALIFICATIES

Mogelijkheid tot het

behalen van een 

VCA-attest
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ONZE OPLEIDINGEN
HOUT

DAKTIMMERMAN
DERDE JAAR DERDE GRAAD

VOLGTRAJECT

PROFIEL

In de opleiding daktimmerman duaal ben je verantwoordelijk voor het voorbereiden van je eigen

werkzaamheden en het verwerken van de grondstoffen. Je stelt (houtbewerkings)machines in.  Je

bewerkt en maakt onderdelen voor daktimmerwerk en daktimmerelementen.  Op hoogte plaats je,

isoleer je of renoveer je daktimmerwerk aan de ruwbouw.  

Daktimmerwerk

Je kan terecht in een schrijnwerkerij, bij een bouwbedrijf of

dakwerker.

   Je bent niet bang van hoogtes, handig en leergierig.

    Je wil je verdiepen in het herstellen en aanleggen van daken.

   Je houdt van buiten werken op hoogtes en hard werken.                              

another roof
another proof

DEELKWALIFICATIES

VCA-attest

veilig werken op

hoogte

Mogelijkheid tot het

behalen van:
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In de opleiding bandenmonteur duaal zorg je ervoor dat alles op wieltjes loopt. Je beoordeelt de

slijtage van een band en zorgt voor het vervangen ervan. Je balanceert wielen uit en zorgt voor een

goede wegligging door de uitlijning van het voertuig. Je staat in voor het wisselen van zomer en

winterbanden. Ook herstellen van een band heeft voor jou geen geheimen meer. De nodige kleine

mechanische herstellingen zoals het vervangen van remblokken of schokdempers komen zeker aan

bod. 

ONZE OPLEIDINGEN
AUTO

BANDENMONTEUR
TWEEDE GRAAD

VOLGTRAJECT

PROFIEL

Banden personenwagens en lichte

bedrijfsvoertuigen

Banden zware bedrijfsvoertuigen

Als bandenmonteur kom je terecht in een bandencentrale en

garages om als zelfstandig bandenmonteur aan de slag te kunnen

gaan.

Vervolgopleiding Onderhoudsmechanicien

Je hebt een aangeboren liefde voor alles met wielen.

Je volgt aanwijzingen nauwkeurig op en zelfstandig werken

schrikt jou niet af.

Je wil je verdiepen in het monteren, balanceren en uitlijnen van

banden.

Je staat in voor de veiligheid op de baan.

WIELTJES

A L L E S  L O O P T  O P

DEELKWALIFICATIES

Mogelijkheid tot het

behalen van een 

VCA-attest
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ONZE OPLEIDINGEN
AUTO

ONDERHOUDSMECHANICIEN
DERDE GRAAD

VOLGTRAJECT

PROFIEL

In de opleiding onderhoudsmechanicien duaal leer je hoe je auto's en lichte bedrijfsvoertuigen

veilig op de baan kan houden. Je leert over het nodige onderhoud en vervangt olie en de nodige

filters. Je controleert en vervangt mechanische onderdelen zoals remmen, schokdempers en

ophangingsonderdelen. Je vervangt banden en zorgt voor een goede uitlijning van het voertuig.

Ook het elektrisch circuit heeft voor jou geen geheimen tijdens het controleren en herstellen van

de verlichting. Je leert het werk uitvoeren op een veilige manier, volgens de voorschriften van de

constructeur en rekening houdend met de milieuvoorschriften. 

Periodiek onderhoud en sneldienst

 

Voorbereiding technische keuring en

aflevering

Als onderhoudsmecanicien kan je tewerkgesteld

worden in een grote merkgarage, kleine lokale garages, de

autokeuring en distributiecentra van automerken. 

Je hebt een aangeboren liefde voor alles op wielen.

Je bent goed in het opzoeken van gegevens, probleemoplossend

denken en hebt inzicht in techniek.

Je werkt zelfstandig en luistert naar tips die je mentor geeft.

Je staat in voor de veiligheid van alle weggebruikers.

Je wil je verdiepen in de oude mechanische onderdelen maar ook

in de nieuwste elektrische vooruitgang. 

     

DEELKWALIFICATIES

VCA-attest

HEV2

Aircocertificering

Mogelijkheid tot het

behalen van:
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In de opleiding medewerker ruwbouw duaal leer je volgens instructies ruwbouwwerken uitvoeren.

Je helpt bij inrichting van de bouwplaats, uitvoering van grondwerken, organisatie materiaal,

fundering, metselwerk, voegwerk, bekisting, ijzervlechtwerk, betonwerk, sloopwerk,... om de

ruwbouwwerkzaamheden vlot te laten verlopen. 

ONZE OPLEIDINGEN
BOUW

MEDEWERKER RUWBOUW
TWEEDE GRAAD

VOLGTRAJECT

PROFIEL

Medewerking bij ruwbouw

Je werkplek situeert zich in een bouwbedrijf op de werven. 

Vervolgopleiding Ruwbouw

Je bent graag buiten aan het werk en kwaliteitsbewust. 

Je kan veilig en gedreven werken. 

Je wil je verdiepen in bekisting en fundering, siermetselwerk en

voegen. 

Je houdt van stevig aan de slag gaan.

WORKING ON YOUR FUTURE

brick by brick

DEELKWALIFICATIES

VCA-attest

veilig werken op

hoogte

Mogelijkheid tot het

behalen van:
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ONZE OPLEIDINGEN
BOUW

RUWBOUW
DERDE GRAAD

VOLGTRAJECT

PROFIEL

In de opleiding ruwbouw duaal leer je in een residentiële context:  metselwerken,

bekistingstechnieken, ijzervlechttechnieken, betonwerken,... om nieuwbouw en renovatiewerken te

realiseren.

Ruwbouw

Je werkplek situeert zich op de werf van een bouwbedrijf.

Vervolgopleiding Tegelzetter (L&W)

DEELKWALIFICATIES

Je bent graag buiten aan het werk en kwaliteitsbewust. 

Je kan nauwkeurig, zelfstandig en veilig werken. 

Je wil je verdiepen in de toekomst van de bouw: nieuwe

technieken en toepassingen.

Je houdt van stevig aan de slag gaan.

NOT JUST ANOTHER BRICK
IN THE WALL

 

 

VCA-attest

veilig werken op

hoogte

Mogelijkheid tot het

behalen van:
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In de opleiding tegelzetter leren&werken leer je vloer- en muurbekleding in verschillende materialen

plaatsen.  Om je werk in de beste omstandigheden te kunnen uitvoeren, moet je kennis hebben van

andere bouwtechnieken. Je zal zelf al eens een vloeronderlaag (chape) moeten afstrijken of een

muur rechttrekken om tegels vakkundig aan te brengen. 

ONZE OPLEIDINGEN
BOUW

TEGELZETTER
DERDE JAAR DERDE GRAAD

VOLGTRAJECT

PROFIEL

Vloer- en tegelwerk

Je werkplek situeert zich op de werf van een bouwbedrijf.  

Je bent kwaliteitsbewust.

Je kan nauwkeurig, zelfstandig en veilig werken.

Je wil je verdiepen in vloeren, betegelen en invoegen.

Je gaat stevig aan de slag.

Je houdt van gladde vloeren en strakke tegelwanden.

 
walking on a

 

CLEAN
FLOOR

DEELKWALIFICATIES

(L&W)

Mogelijkheid tot het

behalen van een 

VCA-attest
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ONZE OPLEIDINGEN
KOELING EN WARMTE

MONTEUR SANITAIRE EN VERWARMINGSINSTALLATIES
TWEEDE GRAAD

VOLGTRAJECT

PROFIEL

In de opleiding monteur sanitaire en verwarmingsinstallaties duaal leer je leidingen bewerken en

leggen voor water, gas, afvoer, hemelwater en centrale verwarming. Elektrische verbindingen

maken behoren ook tot het takenpakket. Je plaatst sanitaire kranen en toestellen voor de

badkamer. Ook de toestellen voor warmteafgifte leer je aansluiten. Je zal technologische kennis

verwerven, technische vaardigheden ontwikkelen en realisatietechnieken toepassen. Zorg voor het

milieu en veilig en ergonomisch werken vormen een rode draad doorheen de opleiding.

Monteur sanitaire- en

verwarmingsinstallaties

Je kan terecht in een bedrijf dat sanitaire en verwarmingsinstallaties

doet.

Vervolgopleiding Sanitaire en verwarmingsinstallaties

Je bent niet bang van werken met je handen.

Je wil je verdiepen in de sanitaire- en verwarmingswereld en

vaardigheden aanleren.

Je houdt van afwisseling, een opleiding met veel

toekomstperspectieven, samenwerken en sociale contacten.

E E N  O P L E I D I N G
D I E L O O N T

DEELKWALIFICATIES

Mogelijkheid tot het

behalen van een 

VCA-attest
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In de opleiding sanitaire en verwarmingsinstallaties duaal bereid je je werkzaamheden voor en

maak je een planning op. Je leert technische tekeningen en schema’s lezen en begrijpen. Je sluit de

verschillende componenten van een sanitaire en verwarmingsinstallatie aan. Je monteert en

herstelt leidingen. Ventilatie, luchtbehandeling en elektrische aansluitingen voer je uit.  Je plaatst

verwarmingstoestellen, toestellen voor warmteafgifte en koeling.

ONZE OPLEIDINGEN
KOELING EN WARMTE

SANITAIRE EN VERWARMINGSINSTALLATIES
DERDE GRAAD

VOLGTRAJECT

PROFIEL

Sanitaire installaties

Centrale verwarmingsinstallaties

Ventilatie- en

luchtbehandelingsinstallaties

Je kan terecht in een bedrijf dat sanitaire en verwarmingsinstallaties
doet.

Je bent niet bang van uitdagend werk en installeren.

Je wil je verdiepen in de sanitaire- en verwarmingswereld,

luchtbehandelingsinstallaties en energiezuinige technieken.

Je houdt van variatie, zelfstandig werken, realisatietechnieken en

sociale contacten.

Vervolgopleiding Technicus verwarmingsinstallaties

 

Deze opleiding is
warm aanbevolen

DEELKWALIFICATIES

Mogelijkheid tot het

behalen van een 

VCA-attest
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TECHNICUS INSTALLATIETECHNIEKEN

ONZE OPLEIDINGEN
KOELING EN WARMTE

DERDE JAAR DERDE GRAAD

VOLGTRAJECT

PROFIEL

In de opleiding technicus installatietechnieken duaal leer je vooral de indienststelling, onderhoud

en herstellingen uit te voeren aan toestellen van sanitair, verwarming, ventilatie en

luchtbehandeling. Je gebruikt een aantal meetinstrumenten om de toestellen te regelen. Advies

en instructies geven over het gebruik van de toestellen behoort tot jouw takenpakket. Onderdelen

en componenten vervangen indien nodig het nodig is. 

Sanitaire technieken

 

Centrale verwarmingstechnieken

 

Ventilatie- en

luchtbehandelingstechnieken

Je kan terecht in een bedrijf dat sanitaire en verwarmingsinstallaties

doet. 

Je bent gemotiveerd en men kan op je rekenen.

Je wil je verdiepen als technieker in sanitair, verwarming,

ventilatie en luchtbehandeling.

Je houdt van afwisselend werk, een job die je voldoening geeft,

onderhoud, meten en afregelen van toestellen

Wij laten jou niet
in de kou staan

DEELKWALIFICATIES

VCA-attest
veilig werken op
hoogte
technicus vloeibare
brandstof
technicus gasvormige
brandstof
cerga 

Mogelijkheid tot het

behalen van: 

24



In de opleiding hoeknaadlassen duaal leer je stukken metaal aan elkaar lassen volgens een bepaald

lasproces: elektrode, halfautomaat of TIG. Je werkt volgens plan of op basis van een model. Je draagt

beschermingsmiddelen, zoals brandvertragende kledij, veiligheidsschoenen, handschoenen en een

laskap. Ook leer je de verschillende materialen en technieken kennen. Je leert werken met het

lastoestel.

ONZE OPLEIDINGEN
LASSEN

HOEKNAADLASSER
TWEEDE GRAAD

VOLGTRAJECT

PROFIEL

Elektrode hoeknaadlas

MIG/MAG hoeknaadlas

TIG hoeknaadlas

Hoeknaadlassers werken meestal in een werkplaats of op een werf

van de metaalproductie en -bewerking, in sectoren als de machine-

industrie, elektrotechniek, carrosseriebouw,.... 

Vervolgopleiding Lassen constructie

Je bent kwaliteitsbewust, handig, geconcentreerd en nauwkeurig.

Je hebt een vaste hand.

Je wil je verdiepen in lasprocedés en planlezen.

Je houdt van maatwerk/reeksen volgens plan of volgens model

uitvoeren.

Let's stick
togheter

DEELKWALIFICATIE

Mogelijkheid tot het

behalen van een 

VCA-attest
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ONZE OPLEIDINGEN
LASSEN

LASSEN CONSTRUCTIE
DERDE GRAAD

VOLGTRAJECT

PROFIEL

In de opleiding lassen constructie duaal leer je hoeknaad-, plaat- en pijpverbindingen lassen met

het halfautomaat- en TIG-lasproces in alle posities. Je realiseert  een lasverbinding in

constructiestaal, aluminium en roestvast staal die voldoen aan de geldende internationale normen,

de lasmethodebeschrijving, het lasplan en de constructietekening. 

Lassen-monteren

Je werkt in een werkplaats of op een werf van de metaalproductie en

-bewerking, in sectoren als de machine-industrie, elektrotechniek,

carosseriebouw,...

Je bent kwaliteitsbewust, handig, geconcentreerd en nauwkeurig.

Je hebt een vaste hand.

Je wil je verdiepen in lasprocedés en plan lezen.

Je houdt van rechtopstaand werk, alleen werken,

maatwerk/reeksen, volgens plan of volgens model.

CONSTRUCT ITCONSTRUCT IT
DESIGN ITDESIGN IT

DEELKWALIFICATIES

Mogelijkheid tot het

behalen van een 

VCA-attest
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Trajectbegeleider: plant, organiseert en begeleidt het individuele duale traject van een leerling.

Hij is betrokken bij de voorbereiding, screening en evaluatie van jouw volledige duale traject.    

 De trajectbegeleider is betrokken bij de selectie van werkplekken en waakt mee over een goede

afstemming tussen werkplek en leerling. Je kan hier terecht voor alle vragen i.v.m. je individueel

traject en je tewerkstelling. De trajectbegeleider is dus het eerste aanspreekpunt voor zowel de

mentor als de leerling. 

Leerkrachtenteam: dit team zorgt op school voor een goede invulling van de te behalen

competenties uit het opleidingsplan enerzijds en de te behalen leerplandoelen anderzijds. In

overleg met de mentor en het bedrijf stelt het leerkrachtenteam je persoonlijk opleidingsplan

op. 

Coördinator: de coördinator volgt vanop een afstand het duale traject op.

Begeleider: deze persoon begeleidt je dagelijks op de werkvloer.

Mentor: hij plant, organiseert en begeleidt je persoonlijk duale traject van start tot finish. Je

mentor evalueert jou op de werkplek.

Verschillende partijen werken samen om jouw aan de hand van een persoonlijk opleidingsplan alle

competenties op de werkvloer én in de schoolse context te laten verwerven.

Jij neemt je eigen leren in handen tijdens je duale traject. Je screening brengt je persoonlijke noden

in kaart en toont duidelijk in welke context jij het best functioneert en welke ondersteuning je nodig

heb om het duale traject tot een succes te maken.

 

WIE DOET WAT?
ROLLEN EN TAKEN IN EEN DUAAL TRAJECT
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SCHOOL

WERKPLEK

LEERLING



ALGEMENE INFORMATIE
SMARTSCHOOL

Wij gebruiken Smartschool als online communicatie– en leerplatform. 

De agenda, rapporten en individueel traject kunnen hier geraadpleegd worden. 

Ook ontvangen je ouders via dit platform schoolinformatie omtrent hun zoon of dochter.

We vragen jou en je ouders om wekelijks Smartschool te raadplegen, dit kan op

www.dia.smartschool.be
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CONTACT
TELEFOON

016 56 37 33

BEREIKBAARHEID

Ons centrum is vlot bereikbaar met de fiets en het openbaar vervoer. 
Er zijn verschillende bushaltes in de onmiddellijke omgeving van de school. Het station van
Aarschot ligt op wandelafstand.

toekomst!
S A M E N  B O U W E N  W E  A A N  J E


