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De visie en missie van GO! atheneum Klein-BraBant

GO! atheneum Klein-Brabant stimuleert de persoonlijke ontwikkeling van al haar lerenden

De school biedt hiertoe een brede en harmonische vorming aan binnen een innoverende en lerende 
organisatiestructuur. Vertrekkende vanuit de eindtermen van de Vlaamse Regering geven wij onze lerenden een 
stevige	basis	van	kennis,	attitudes,	vaardigheden	en	competenties	mee,	die	in	reële contexten worden ingezet. 
Daardoor krijgen deze betekenis in de wereld buiten onze school. Verschillende samenwerkingsverbanden worden 
uitgebouwd om de lerenden nog beter te begeleiden en te ondersteunen binnen hun opleiding. Zo worden onze 
lerenden	optimaal	voorbereid	op	een	maatschappij	waarin	‘een leven lang leren’ en ‘oplossingsgericht denken’ 
een absolute must zijn. Ook het schoolteam wordt ondersteund en begeleid in haar persoonlijke ontwikkeling en 
professionalisering. 

Leren	op	GO!	atheneum	Klein-Brabant	start	vanuit	de	beginsituatie	van	elke	lerende.	Kernwaarden	zoals	
talentontdekking en -ontwikkeling en gepersonaliseerd leren worden vertaald in een kwaliteitsvolle 
onderwijspraktijk.	Maximale	leerwinst	wordt	nagestreefd	door	diverse activerende werkvormen in	te	zetten.	Het	
digitaal leren en het digitale aanbod worden sterk uitgebouwd, waardoor het eigenaarschap van de lerende over 
het	eigen	leerproces	gestimuleerd	wordt	en	de	lerenden	uitgedaagd	worden	om	gemotiveerd	verder	te	werken,	
zodat ze de vooropgestelde doelen van de opleiding behalen.

De	persoonlijke	ontwikkeling	wordt	nauwgezet	opgevolgd	en	gestimuleerd	door	een	enthousiast,	flexibel	en	
gedreven	schoolteam.	Op	basis	van	observatie	en	zelfexploratie	van	capaciteiten,	talenten	en	interesses	enerzijds	
en een passende begeleiding anderzijds zal de lerende steeds een goed geïnformeerde keuze kunnen maken 
doorheen	de	leerloopbaan.	Onderbouwde	feedback	en	een	transparante	communicatie	worden	hierbij	ingezet.

Samen	werken	we	aan	een	positief	school-	en	klasklimaat	waarin	er	op	een	positieve	wijze	wordt	omgegaan	met	
diversiteit. Mensen komen met elkaar in verbinding binnen een warm en veilig klimaat. Respect voor elkaar en 
elkaars verschillen zijn daarbij belangrijke pijlers.

actief burgerschap wordt als belangrijke meerwaarde en sterkte opgenomen binnen onze toekomstgerichte 
schoolvisie.	Onze	lerenden	kunnen	in	het	schoolteam	rolmodellen	vinden,	die	zelf	participatie,	kritisch	onderzoek	
en	democratisch	handelen	stimuleren.	Eén	van	onze	kernopdrachten	is	elke	lerende	centraal	plaatsen	en	
persoonlijk	begeleiden	tot	een	actieve	burger	binnen	een	sterk	veranderende	maatschappelijke	context.

inspraak en participatie worden aangemoedigd via verschillende organen en maken deel uit van het schoolbeleid. 
Op deze wijze worden het welbevinden en de betrokkenheid bij alle lerenden en het schoolteam nagestreefd.
We begeleiden de jongeren reeds van in de basisschool bij hun studiekeuze en overgang naar ons atheneum. Door 
de	nauwe	samenwerking	met	de	basisscholen	wordt	de	‘grote	stap’	minder	zwaar.	Deze	begeleiding	zetten	wij	hun	
hele schoolcarrière verder.  Onze slogan luidt dan ook duidelijk: “Als Kind Binnen, Als Kanjer Buiten!”

ALGEMEEN
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De schOlen van GO! Klein-BraBant

             
      
       
     GO! Kinderdagverblijf ’t Kasteeltje              GO! Kinderdagverblijf ‘t Schorreke
     Molenstraat 7                                                  J. Van Droogenbroeckstraat 49
     2870 Puurs                                                      2890 St.-Amands
  
                   
           

     Basisschool ‘t Kasteeltje        Basisschool De Linde
     Molenstraat 7             Lindestraat 123 A    
     2870 Puurs                 2880 Bornem  

         

     Basisschool ‘t Hinkelpad         Basisschool De Schorre
     St-Amandsestw.224             J.Van Droogenbroeckstr. 49
     2880 Bornem                        2890 St.-Amands
  

     Campus de Linde                                       
     Lindestraat 123 A                                            
     2880 Bornem                                                 

ONzE SCHOLENGROEP RIVIERENLAND

Het	GO!	atheneum	Klein-Brabant	valt	onder	GO!	scholengroep	Rivierenland.	De	scholengroep	heeft	
bestuursbevoegdheid over alle GO!-instellingen in het gebied Rivierenland en omvat een aantal basis- en 
secundaire scholen, een centrum voor volwassenenonderwijs en ook een centrum voor leerlingenbegeleiding.

Als scholen van het GO! – onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap uit Klein-Brabant zijn wij ervan overtuigd dat 
wij samen aan een opvoedingsproject moeten werken. Daarom drukken wij, de basisscholen en de secundaire 
school,	de	intentie	uit	om	ons	als	één	geheel	te	profileren,	zonder	daarbij	de	eigenheid	van	elke	school	op	te	
geven. Alle scholen van GO! Klein-Brabant delen een visie en een missie: jonge mensen tussen 2,5 (en zelfs 
jonger	in	onze	kinderdagverblijven)	en	18	jaar	(en	meer)	te	vormen,	op	te	leiden	en	hen	de	mogelijkheid	te	
geven om zichzelf te ontplooien. Daarbij gaan we ervan uit dat elk kind een viP is, eigen talenten, interesses en 
onderwijsbehoeften heeft. 
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Bij ons verloopt de overstap naar de middelbare school vaak makkelijker en vlotter.  Onze secundaire school 
bevindt	zich	op	hetzelfde	domein	als	één	van	onze	basisscholen,	namelijk	basisschool	de	Linde.	Door	de	uitbouw	
van een Jun10r-niveau wordt de samenwerking tussen de twee scholen intensiever gemaakt. Het doel van het 
jun10r-niveau is om de leerlingen meer te betrekken in hun leerproces. Zo krijgen ze meer inzicht in hun eigen 
interesses en talenten om naar het derde jaar secundair een bewustere studiekeuze te kunnen maken.  

Ook door geïntegreerde projecten	zoals	o.a.	My	Machine	slaan	de	verschillende	niveaus	van	het	onderwijs	
de handen in elkaar en wordt er meer verbondenheid gecreëerd. Dankzij de nauwe samenwerking tussen 
alle basisscholen en GO! atheneum Klein-Brabant, kunnen we elk kind tot het einde van de secundaire 
schoolloopbaan de beste ontwikkelingskansen en opleidingsmogelijkheden bieden.

Kiezen voor de scholen van het GO! is een waarborg op de toekomst nemen. Elke basisschool en GO! atheneum 
Klein-Brabant leggen daarbij eigen accenten binnen het onderwijsproject van het GO! onderwijs van de Vlaamse 
Gemeenschap.	Dat	Pedagogisch	Project		(PPGO!)	heeft	tot	doel	kinderen en jongeren te laten ontdekken dat 
er geen universele waarheid is om filosofische, ideologische en godsdienstige vragen te beantwoorden. In 
het	GO!	geniet	iedereen	de	vrijheid	om	zelf	keuzes	te	maken	en	kritisch	te	zijn.	Het	PPGO!	zegt	dat	we	ondanks	
verschillende	opvattingen	en	de	superdiversiteit	in	onze	samenleving	en	in	onze	scholen	vooral	moeten	leren	met	
elkaar samen te leven.

2IMPRESz  is een Europees project dat wil proberen om de cO2 uitstoot van ons schoolgebouw naar beneden 
te brengen. Eerst wordt het energieverbruik van de school in kaart gebracht door slimme meters te plaatsen. 
Die gegevens worden gebruikt om vaststellingen te doen en een doelgerichte campagne uit te schrijven. Onze 
leerlingen uit het eerste jaar gaan samen met de leerlingen uit het zesde leerjaar van GO! basisschool De Linde  
op zoek naar de beste manieren om energie te besparen. De nadruk wordt daarbij gelegd op communicatie, 
samenwerken en het ontwikkelen van interpersoonlijke vaardigheden.	Er	zal	ook	(digitaal)	uitgewisseld	worden	
met scholen uit andere landen zoals Nederland, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. 
Het project wordt gesubsidieerd door de gemeente Bornem, de provincie Antwerpen en het Europese North Sea 
Region Programma.
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het stuDieaanBOD in GO! atheneum Klein-BraBant

De	studierichtingen	die	aangeboden	worden	in	GO!	atheneum	Klein-Brabant	worden	hieronder	toegelicht.

a-stroom / asO  B-stroom / BsO

eerste jaar • modulair keuzegedeelte/ tOOls
- Latijn & klassieke cultuur
- STEAM
- Economie en communicatie
- Maatschappij in beweging

• modulair keuzegedeelte /         
TOOLS
- STEAM
- Economie en communicatie
- Maatschappij in beweging

tweede jaar • Basisopties
- Klassieke talen
- Stem-Wetenschappen
- Economie en organisatie
- Maatschappij en welzijn

• Basisopties
- Stem - Technieken
- Economie en organisatie
- Maatschappij en welzijn

Doorstroom finaliteit 
/ asO

Dubbele finaliteit 
/tsO

arbeidsmarkt finaliteit 
/BsO

Derde jaar •	 Latijn
•	 Economische            

wetenschappen
•	 Natuurwetenschappen
•	 Maatschappij en         

welzijnswetenschappen    

•	 Bedrijf	en	organisatie
•	 Biotechnieken

•	 Organisatie	en	logistiek
•	 Elektriciteit
•	 Zorg en welzijn

vierde jaar •	 Latijn
•	 Economie
•	 Wetenschappen

•	 Handel
•	 Techniek-                    

Wetenschappen

•	 Voeding – verzorging
•	 Basismechanica

ASO TSO BSO

Derde graad •	 Latijn-
      Wetenschappen
•	 Latijn-
      Moderne talen
•	 Economie-
      Wetenschappen
•	 Economie-
      Moderne talen
•	 Wetenschappen -    

Wiskunde

•	 Handel
•	 Techniek -                  

Wetenschappen

•	 Verzorging
•	 Mechanisch                

onderhoud

Ons	aanbod	in	de	tweede	en	derde	graad	wordt	de	volgende	schooljaren	geoptimaliseerd	in	het	kader	van	de	
modernisering secundair onderwijs. 

We bieden engels aan vanaf het eerste jaar. Een sterke troef!

STUDEREN AAN GO! atheneum Klein-Brabant
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CONCORDANTIETABEL

In	het	kader	van	de	modernisering	van	het	secundair	onderwijs	werden	verschillende	‘oude’	richtingen	herwerkt.	
Hieronder	een	overzicht	van	de	oude	en	nieuwe	richtingen	in	het	3e	jaar.

Concordantietabel	Modernisering	SO	voor	het	3de	jaar	vanaf	1	september	2021.

huidige studierichting studierichting vanaf 01.09.2021

DOMEIN: ECONOMIE EN COMMUNICATIE

Latijn Latijn

Economie Economische wetenschappen

Handel Bedrijf	en	Organisatie

Kantoor / Verkoop Organisatie	en	Logistiek

DOMEIN: STEM

Wetenschappen Natuurwetenschappen

Techniek – Wetenschappen Biotechnieken

Basismechanica Elektriciteit

DOMEIN: MAATSCHAPPIJ EN WELzIJN

Sociale Technische wetenschappen 
Humane wetenschappen

Maatschappij – en welzijnswetenschappen

Verzorging – Voeding Zorg en Welzijn



VOORBEELDROOSTER 1 A

Talen & Cultuur: gedurende deze uren oefenen we de Nederlandse taal en de vreemde talen. Tegelijk komen de 
lerenden in contact met de culturen van de aangereikte talen.

Wetenschap & techniek: de vakken aardrijkskunde, natuurwetenschappen en techniek worden gebundeld. Van 
de kleinste microob tot de hoogste bergtop, van natuur naar techniek en omgekeerd: het komt allemaal aan bod.
 
FleX – Wiskunde, nederlands: tijdens	de	FLEX-uren	kunnen	de	lerenden	elk	apart	maar	onder	begeleiding	van	de	
leerkrachten de leerstof die aangereikt werd herhalen en toepassen, of nieuwe leerstof verkennen.

BOOST: gedurende het BOOST-uur kan de lerende via een individueel traject en onder begeleiding van een 
leerkracht leerstof van alle vakken remediëren of verdiepen. De lerende kan binnen dit BOOST-uur tevens 
uitgedaagd worden binnen en buiten een vakgebied.

Geschiedenis & Burgerschap: twee uur per week trekken we in klasverband lessen uit het verleden en passen 
die	toe	op	vandaag.	Lerenden	doen	kennis	op	over	democratie	en	burgerzin	om	kritisch	te	leren	denken	en	
debatteren.

artistieke vorming: hierin	bundelen	we	drie	vakken	(muzikale	opvoeding,	plastische	opvoeding	en	expressie),	
waaraan we twee uren per week werken. Schilderen, beeldhouwen, tekenen, muziek of drama: leerlingen 
ontdekken	letterlijk	spelenderwijs	hun	creatieve	talenten.

lichamelijke opvoeding: twee	uur	per	week	staat	tijdens	de	lessen	lichamelijke	opvoeding	alles	in	het	teken	van	
gezondheid en beweging. 

levensbeschouwing: in het GO! is iedereen welkom, van welke geloofsovertuiging ook. We gaan graag in dialoog 
met elkaar en denken samen na over het ‘leven’ en de samenleving van vandaag. 
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VOORBEELDROOSTER 1 B

PAV: in	de	uren	project	algemene	vakken	(PAV)	worden	aardrijkskunde,	geschiedenis,	actief	burgerschap,	
wiskunde, Nederlands en wetenschappen geïntegreerd aangeboden en worden duidelijke banden gesmeed 
tussen	de	verschillende	disciplines	(vakken).	Het	doorbreken	van	de	klassieke	vakkenstructuur	laat	toe	de	
leerinhouden projectmatig/thematisch uit te werken.

Talen & Cultuur: gedurende deze uren oefenen we de vreemde talen. Tegelijk komen de lerenden in contact met 
de culturen van de aangereikte talen.

techniek: de lerenden ontwikkelen inzicht in technische processen en ze ontwerpen en testen hun zelf 
ontworpen	technische	systemen.

FLEX – PAV:	tijdens	de	FLEX-uren	kunnen	de	lerenden	elk	apart	maar	onder	begeleiding	van	de	leerkrachten	de	
leerstof die aangereikt werd herhalen en toepassen, of nieuwe leerstof verkennen.

BOOST: gedurende het BOOST-uur kan de lerende via een individueel traject en onder begeleiding van een 
leerkracht leerstof van alle vakken remediëren of verdiepen. De lerende kan binnen dit BOOST-uur tevens 
uitgedaagd worden binnen en buiten een vakgebied.

artistieke vorming:	hierin	bundelen	we	drie	vakken	(muzikale	opvoeding,	plastische	opvoeding	en	expressie),	
waaraan we twee uren per week werken. Schilderen, beeldhouwen, tekenen, muziek of drama: leerlingen 
ontdekken	letterlijk	spelenderwijs	hun	creatieve	talenten.

lichamelijke opvoeding: twee	uur	per	week	staat	tijdens	de	lessen	lichamelijke	opvoeding	alles	in	het	teken	van	
gezondheid en beweging. 

levensbeschouwing: in het GO! is iedereen welkom, van welke geloofsovertuiging ook. We gaan graag in dialoog 
met elkaar en denken samen na over het ‘leven’ en de samenleving van vandaag. 

Voor	de	specifieke	lessentabellen	van	alle	graden	en	alle	richtingen	
verwijzen we u graag door naar onze website: www.atheneumkleinbrabant.be.
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mODulair KeuZeGeDeelte - tOOls

Jongeren willen en moeten hun plan kunnen trekken in het leven en dit al doende leren. Ouders willen dat 
hun	kinderen	sterk	worden	gemaakt	om	in	onze	maatschappij	te	kunnen	functioneren.	Leerkrachten	willen	dat	
lerenden hun talenten ontwikkelen om zo in zichzelf te geloven. Onze maatschappij wil dat jongeren opgroeien 
tot	gedreven,	veerkrachtige	volwassenen	die	hun	eigen	talenten	gepast	kunnen	inzetten.

GO! atheneum Klein-Brabant bundelt al deze wensen in haar keuzegedeelte in de TOOLS. Via onderzoekende en 
ervaringsgerichte	projecten	op	maat	laten	we	onze	lerenden	ontdekken	waar	hun	sterktes	liggen.	Hierbij	zetten	
we	ook	in	op	een	aantal	essentiële	vaardigheden:	een	open	geest,	een	positief	kritische	instelling,	samenwerken,	
zelfstandigheid, plannen, IT en organiseren. 

voorstelling tOOls 1ste middelbaar:

 

Alle	domeinen,	met	uitzondering	van	Latijn	&	klassieke	cultuur,	zijn	combineerbaar	en	een	keuze	is	niet	
beperkend	of	bepalend	voor	de	verdere	schoolloopbaan.	De	leerlingen	maken,	met	uitzondering	van	Latijn	&	
klassieke cultuur, twee keuzes uit de verschillende tools. Gedurende twee verschillende modules doorheen 
het	schooljaar	gaan	de	lerenden	actief	aan	de	slag	binnen	de	twee	gekozen	modules.	De	samenstelling	van	
de groepen is vaak verschillend, gezien de lerenden allen een keuze maken volgens eigen interesseveld of te 
ontdekken talent. Dit maakt dat de lerenden de kans krijgen om met wisselende groepen samen te werken.
Het keuzeproces  wordt begeleid door de leercoachen TOOLS en wordt doorheen het jaar en naderhand met de 
lerenden besproken. De ouders ontvangen tevens feedback met een weergave van de progressie die hun kind 
binnen	de	gekozen	TOOL	maakt,	alsook	de	groeikansen	die	de	lerende	nog	in	zijn	mars	heeft.

In elk project trekken onze lerenden erop uit om onderzoek te voeren rond een relevante leervraag die hen zal 
leiden tot een heel concreet resultaat. Bent u benieuwd? Kom dit ontdekken op onze toonmomenten! Daar 
zullen onze kanjers in wording u graag vertellen wat ze ontdekten op hun zoektocht en welke tussenstops zij 
maakten om tot hun vondst te komen. Als ze hun ontdekkingsreis afronden gaan zij verder op hun eigen pad met 
kennis over hun talenten en interesses onder de arm.

Voorbeeld in het eerste jaar: 

De lerende kiest voor de tools STEAM en Maatschappij in beweging. 
De lerende zal gedurende module 1 (van september tot en met januari) aan de slag gaan binnen de tool 
Maatschappij in beweging samen met andere lerenden die voor deze tool hebben gekozen. 
In module 2 (van februari tot en met juni) gaat de lerende aan de slag binnen de tool STEAM, dit met een 
andere groep lerenden die ook deze tool hebben gekozen. 

*	STEAM	=	Science	Technology	Engineering	Arts	Mathematics

*

*
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DE EIGENHEID VAN DE STUDIEGEBIEDEN 

ECONOMIE EN COMMUNICATIE

latijn 
Latijn	brengt	je	in	contact	met	poëtische,	historische,	retorische	en	juridische	teksten.	Dit	geeft	je	inzicht	in	de	
literatuurgeschiedenis	en	draagt	bij	tot	de	ontwikkeling	van	je	literaire	smaak.	De	lectuur	van	de	Latijnse	auteurs	
brengt	je	tevens	in	contact	met	een	beschaving	die	één	van	de	pijlers	is	van	de	westerse	wereld.	

moderne talen
In	de	studierichting	Moderne	Talen	leer	je	beter	communiceren.	Met	deze	richting	heb	je	later	veel	
mogelijkheden. Je denkt na over de taal en maakt kennis met de anderstalige literatuur. In onze school start je 
met	Engels	vanaf	het	eerste	middelbaar.	Vanaf	het	derde	middelbaar	kan	je	een	extra	taal	kiezen	in	de	optie	“Taal	
en cultuur”.   Vanaf het vijfde jaar kan je zowel Duits als Spaans leren.

economische wetenschappen  (‘economie’ vernieuwd)  
Economie	wordt	abstract	benaderd.	In	het	vak	economie	leer	je	over	de	relatie	tussen	mensen	en	tussen	landen.	
Je leert ook hoe bedrijven hun producten en diensten produceren en promoten.

Bedrijf en organisatie  (‘handel’ vernieuwd) 
In	de	richting	Handel	word	je	opgeleid	voor	een	commerciële	of	een	administratieve	loopbaan	in	het	
bedrijfsleven, in de dienstensector of in een overheidsinstelling.
Er is een ruime bedrijfseconomische vorming met veel aandacht voor de technieken van boekhouding, de 
binnen-	en	buitenlandse	handel	en	de	toegepaste	informatica.	
Het	bedrijfsleven	hecht	veel	belang	aan	vlotte	communicatie	-	zowel	mondeling	als	schriftelijk	-	in	de	eigen	taal,	
maar ook in vreemde talen. Hierop wordt geoefend.
De	richting	Handel	bereidt	je	voor	op	het	hoger	onderwijs.

Organisatie en logistiek  (‘verkoop/kantoor’ vernieuwd)
In	de	studierichting	‘Organisatie	en	logistiek’	maak	je	kennis	met	mogelijke	toekomstige	beroepenvelden	binnen	
verkoop,	administratie	en	logistiek.	De	focus	ligt	daarbij	op	communicatieve	vaardigheden	(in	functie	van	onthaal	
en	verkoop),	administratieve	vaardigheden	(in	functie	van	onthaal)	en	uitvoerende	taken	(binnen	logistiek).	
Functioneel	ICT-gebruik	en	functionele	communicatie	in	het	Engels,	Frans	en	Nederlands	kan	je	in	deze	richting	
uitvoerig oefenen.
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STEM  (Science Technology Engineering Mathematics)

natuurwetenschappen en wiskunde-wetenschappen
De	richting	Wetenschappen	legt	de	focus	op	biologie,	chemie	en	fysica.	Je	krijgt	veel	wiskunde,	waardoor	je	bent	
voorbereid	op	alle	wetenschappelijke	richtingen	in	de	derde	graad	en	het	hoger	onderwijs.	In	deze	richting	wordt	
tijd	en	aandacht	besteed	aan	het	verzamelen	van	empirisch	feitenmateriaal	en	de	inzichtelijke	verwerking	ervan.

Biotechnieken en techniek – Wetenschappen 
Biotechnieken	is	een	wetenschappelijke	studierichting	waarbij	er	een	specifieke	focus	wordt	gelegd	op	chemie	
en	statistiek.	Het	praktisch	analyseren	van	biochemische	productieprocessen	staat	in	deze	studierichting	centraal	
waarbij jouw STEM- en labovaardigheden worden ontwikkeld.

Dit	is	een	theoretische	studierichting.	De	nadruk	ligt	op	de	studie	van	de	wetenschappen	(biologie,	fysica,	chemie	
en	in	de	3e	graad	ook	ecologie)	en	op	het	onderzoek	in	het	laboratorium.	Wiskunde	is	een	erg	belangrijke	
component.	Na	deze	richting	is	verder	studeren	in	het	hoger	onderwijs	eigenlijk	logisch.

elektriciteit en Basismechanica – mechanisch onderhoud 
Elektriciteit	is	een	studierichting	die	uitermate	geschikt	is	voor	leerlingen	met	interesse	in	techniek.	Leerlingen	
gaan	vooral	praktisch	aan	de	slag	met	technische	realisaties.	Ze	maken	kennis	met	o.a.	verschillende	materialen,	
gereedschappen	en	technieken	en	realiseren	constructies	en/of	installaties,	al	dan	niet	met	behulp	van	ICT.	In	de	
3de	graad	worden	de	talenten	als	polyvalent	technieker	verder	ontwikkeld.	Tijdens	stages	leren	de	leerlingen	in	
het	werkveld	hoe	preventief	onderhoud	aan	machines	en	installatie	wordt	gedaan	waardoor	ze	na	hun	carrière	
op Atheneum Klein-Brabant voorbereid zijn om aan de slag te gaan als onderhoudstechnieker.  

Sleutel	je	graag	aan	machines?		Maak	je	graag	producten	in	metaal?		Wil	je	je	kennis	aanvullen	met	pneumatica,	
elektriciteit, draaien, frezen, lastechnieken,...? Dan is ‘Mechanisch onderhoud’ zeker iets voor jou! In de tweede 
graad krijg je onder de naam ‘Basismechanica’ een sterke basisvorming. In de derde graad mag je op stage. 
Tijdens	je	stage	sta	je	mee	in	voor	het	preventief	onderhoud	van	machines	en	kleine	herstellingen	in	industriële	
bedrijven.  Wil je snel aan het werk? De arbeidsmarkt schreeuwt om geschoolde onderhoudsmecaniciens. 
Onderhoudsmecanicien is een knelpuntberoep.
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