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Stage
TOTAAL

WOORDVERKLARING
Project Algemene Vakken: Vakken die vroeger apart gegeven
werden, zoals wiskunde, talen, geschiedenis en aardrijkskunde worden
nu als één vak gegeven.

RICHTING

In deze studierichting wordt er vooral aandacht besteed aan hout als constructiemateriaal: houtverwerking in de meubelproductie, binnen- en buitenschrijnwerkerij. In de
praktijk krijg je de kans om echte projecten
uit te voeren. Tijdens de stage doe je extra
werkervaring op.

LASSEN – CONSTRUCTIE
Godsdienst
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Lichamelijke opvoeding

2

2

Project Algemene Vakken

4

4

Je houdt ervan om creatief te werken met
houtmaterialen. Je steekt graag de handen
uit de mouwen en hoopt ooit je eigen bed,
kast of trap te maken. Je bent heel handig.

Realisaties LassenConstructie
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JE PROFIEL

Na de 3de graad heb je een grote kans op
een behoorlijke plaats op de arbeidsmarkt.
Je kan als houtbewerk(st)er terecht bij een
meubelfabrikant, interieurbedrijf of in de
productie van binnen- en buitenschrijnwerk.
Je kan je ook verder specialiseren in het 7de
jaar Dakwerken. Na deze opleiding heb je
een diploma secundair onderwijs op zak.

STUDIERICHTING
AANGEBODEN IN
Campus Beringen

TOTAAL

RICHTING

In deze studierichting leer je verschillende
lastechnieken aan. Ook het CNC-plasmasnijden komt aan bod. Kortom, je wordt een
echte specialist in je vakgebied. Via stages
in bedrijven kom je in direct contact met de
realiteit van het bedrijfsleven.

JE PROFIEL

Je hebt het altijd al geweten: werken met
metaal in al zijn vormen is je passie. Je hebt
een vaste hand, je kan je concentreren en
bent kwaliteitsbewust. Droge theorie boeit
je niet.

JE TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
WOORDVERKLARING
Project Algemene Vakken: Vakken die vroeger apart gegeven
werden, zoals wiskunde, talen, geschiedenis en aardrijkskunde worden
nu als één vak gegeven.

Je kan als lassersamensteller aan de slag.
Daarnaast heb je de kans om je verder te
specialiseren in het 7de specialisatiejaar
Pijpfitten-lassen-monteren. Zo behaal je
naast een extra opleiding ook een diploma
secundair onderwijs.

STUDIERICHTING
AANGEBODEN IN
Campus Beringen

38 • STUDIEKEUZEBROCHURE • SPECTRUMCOLLEGE

STUDIEKEUZEBROCHURE • SPECTRUMCOLLEGE •

39

