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ELEKTRISCHE INSTALLATIETECHNIEKEN

RICHTING
Deze studierichting vormt je tot een veelzij-
dig elektricien. Het accent ligt in de derde 
graad op industriële installaties en automati-
sering. Je leert procesmatig denken en han-
delen om je als elektrotechnicus te kunnen 
bewegen tussen de opdrachtgever-ontwer-
per en de uitvoerder.
De ervaringen op de werkvloer (via de stage) 
sluiten aan bij je opleiding en vormen een be-
langrijke component.

JE PROFIEL
Je hebt belangstelling voor alles wat met 
elektriciteit, elektronica en automatisering 
te maken heeft. Je bent handig en je werkt 
graag met de computer. In de tweede graad 
heb je best een richting gevolgd met een 
aanzienlijk pakket elektrotechniek.

JE TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
Je kan je studies nog vervolledigen met het 
Se-n-Se-jaar (7de specialisatiejaar) Indus-
triële onderhoudstechnieken. Of je kan als 
elektricien aan de slag voor ontwerp, aanleg 
en onderhoud van installaties in woningen, 
openbare gebouwen en in de industrie.

STUDIERICHTING 
AANGEBODEN IN
Campus Beringen

5DE JAAR 6DE JAAR
Aardrijkskunde / 
Natuurwetenschappen

1 1

Engels 2 2

Frans 2 2

Geschiedenis 1 1

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Nederlands 2 2

Wiskunde 2 2
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TOTAAL 32 32

/// DOORSTROMING HOGER ONDERWIJS OF ARBEIDSMARKTGERICHT

5DE JAAR 6DE JAAR
Aardrijkskunde 1 1

Engels 2 2

Frans 2 2

Geschiedenis 1 1

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Nederlands 3 3

Plastische opvoeding 1 1

Praktijk schoonheidsverzorging 9 10

Stijlleer 1 1

Theorie schoonheidsverzorging 3 2

Toegepaste wetenschappen 4 4

Wiskunde 2 2

TOTAAL 33 33

SCHOONHEIDSVERZORGING

RICHTING
Schoonheidsverzorging is de logische voort-
zetting van de studierichting Bio - Esthetiek. 
Deze studierichting bereidt je voor op een 
dienstverlenend beroep, op het zorgen voor 
mensen. In de 3de graad worden eerder aan-
geleerde basistechnieken verder uitgediept. 
Vanaf nu werk je in de praktijklessen op mo-
dellen van buiten de school.

JE PROFIEL
Als je creatief wil werken, handig bent en je 
liefde voor schoonheid wil uiten, is deze stu-
dierichting echt iets voor jou. Om de klant op 
de juiste manier te kunnen benaderen, moet 
je over vaktechnische kennis en sociale en 
communicatieve vaardigheden beschikken. 
Instromen in de 3de graad kan enkel als je 
in de 2de graad de richting Bio - Esthetiek 
gevolgd hebt.

JE TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
Je kan verder studeren in het studiegebied 
Gezondheidszorg (professionele bachelor) of 
je kan kiezen voor een lerarenopleiding die bij 
deze studierichting aansluit. Studeer je niet 
verder, dan kan je aan de slag als zelfstandi-
ge of als werknemer in een parfumerie, een 
schoonheidsinstituut of een wellness.

STUDIERICHTING 
AANGEBODEN IN
Campus Beringen

WOORDVERKLARING

Stijlleer: Kennis over algemene principes, klederdracht, haardracht, 
hoofddeksels, schoonheidsverzorging van personen doorheen de tijd in 
functie van de studierichting. 


