Ben jij al
in vorm
voor het
secundair
onderwijs?
Laat je ouders
gerust even meekijken
in deze studiegids

Beste leerling
Proficiat!

Beste ouder
Proficiat!

Binnenkort verlaat je de lagere school.
Geef toe: het werd tijd om aan iets
helemaal nieuws te beginnen.

Binnenkort verlaat je kind de lagere school.
Een grote stap – vooral omdat die stap
mee vorm geeft aan de toekomst van je kind.

Dat doe je in een nieuwe school. Maar welke?
De school waar je vrienden en vriendinnen naartoe gaan?
De school waar je ouders naartoe zijn geweest?
De school het dichtst in de buurt?
De school die past bij je talenten?

De stap naar het secundair onderwijs betekent ook
de stap naar een nieuwe school. Maar welke?
Want een school is niet zomaar een plek om vakken te leren,
maar ook om te leren wie je bent, wat je kunt en waar je
naartoe wilt. Het is een plek waar je je talent ontwikkelt.
Een plek waar je gevormd wordt – als scholier én als mens.

Wij helpen je graag om de juiste keuze te maken.
Waarbij je kiest voor:
• wat je nu graag doet
• wat je later graag wil doen

Wij helpen jou en je kind graag
om de juiste keuze te maken.
Veel succes bij je keuze!

Veel succes bij je keuze!

VORM is de Scholengemeenschap voor Katholiek Secundair Onderwijs in de Regio Mechelen.
Met 11.500 leerlingen, 2.300 leerkrachten en 10 scholen vormen we samen de grootste
scholengemeenschap van Vlaanderen – maar we zijn vooral een thuis voor je talent.
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Zo ziet het secundair onderwijs eruit

Waarop
moet je letten
bij je keuze?

3 graden
1ste graad = 1ste + 2de jaar
2de graad = 3de + 4de jaar
3de graad = 5de + 6de jaar

Dit kan je kiezen in het secundair onderwijs
8 studiedomeinen









Economie & Organisatie
Maatschappij & Welzijn
STEM
Taal & Cultuur
Kunst & Creatie
Sport
Voeding & Horeca
Land- & Tuinbouw (niet mogelijk bij VORM)

Het studieaanbod is nog onder voorbehoud van goedkeuring door de Vlaamse regering.

Dit kan je doen na het secundair onderwijs

TIP

In onze scholengemeenschap
bestaat ook Se-n-Se en HBO5.
Raadpleeg hiervoor
de website van VORM:
 vormscholen.be

3 finaliteiten
De keuze die je in het secundair maakt, bepaalt welk perspectief je nadien hebt:
ga je meteen aan het werk of studeer je nog voort?
Doorstroom
Je gaat voortstuderen in hoger onderwijs
Arbeidsmarkt
Je gaat meteen aan het werk
Dubbel (Doorstroom/Arbeidsmarkt)
Je gaat voortstuderen of je gaat aan het werk
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Welke keuzes
moet je maken?
1ste graad

voortstuderen

1ste jaar: b
 asisvorming +
keuzegedeelte
(differentiatie)
BASISVORMING 27 LESUREN

Wil je weten welke basisopties
onze scholen aanbieden?
Surf dan naar de website
van de scholen via
 vormscholen.be/scholen

Er zijn twee stromen:
 Heb je een getuigschrift van het basisonderwijs? Dan kom
je in de A-stroom terecht. Dat is een studietraject dat je
voorbereidt op hogere studies of op werken.

De twee studiejaren van de
1ste graad zijn vooral algemeen
vormend. Je kan er ook je
interesses en talenten ontdekken.

1A
1B

TIP

voortstuderen of werken

> zie scholen 1 t.e.m. 9

 Heb je geen getuigschrift van het basisonderwijs? Dan kom je, als je al
12 jaar bent, in de B-stroom terecht. Dat is een studietraject dat je meteen
voorbereidt op werken. Wil je na het secundair toch nog voortstuderen?
Dat kan. Daarvoor kan je na de derde graad een schakeljaar volgen. Ook
tussentijds kan je uitzonderlijk de overstap naar de A-stroom maken.

5U

werken

2 jaar: basisvorming +
keuzegedeelte
(basisopties afhankelijk
van de school) +
differentiatie

> zie scholen 3, 5, 7, 8 en 9

de

8

2A

BASISVORMING 25 LESUREN

5U

2U

2B

BASISVORMING 20 LESUREN

10U

2U

Zowel in de A-stroom als de B-stroom krijg je een
uitgebreide basisvorming, aangevuld met:
 
Differentiatie: uren om te verkennen, te versterken of te verdiepen. Deze uren
vult de school volledig vrij in.
 Basisopties: hiermee maak je een keuze in een ‘domein’. Je kan verkennen
en ontdekken of dat domein past bij jouw mogelijkheden en talenten. In de
A-stroom zijn er bij VORM 9 basisopties, in de B-stroom zijn er 6 basisopties.
Deze basisopties verschillen van school tot school.

En wanneer
moet je die maken?
2de graad

3de graad

In de 2de graad geef je écht
richting aan je studie.

In de 3de graad verdiep je je nog verder in
je studiekeuze. Zo bereid je je,
in de laatste 2 jaar van het secundair
onderwijs, voor op je verdere studie of
om meteen te gaan werken.

Je hebt in onze scholen de keuze
uit 7 studiedomeinen. Binnen elk
studiedomein bieden onze scholen
verschillende studierichtingen aan.
 In de schema's op de volgende
pagina's zie je welke studiedomeinen
en studierichtingen je in welke scholen
kan volgen. Zo kan je, op basis van
je interesse, de juiste keuze maken.

In de 3de graad moet je opnieuw een
keuze maken. Het is logisch dat je
verdergaat in het studiedomein en de
studierichting die je hebt gekozen,
maar dat hoeft niet: je mag ook een
andere keuze maken voor de 3de graad.
Afhankelijk van de keuze zal je dan wel
moeten bijwerken voor enkele vakken.
 In de schema's op de volgende
pagina's zie je welke studierichtingen
uit de 3de graad je in welke scholen
kan volgen. Je ziet ook meteen welke
richtingen perfect aansluiten op de
studierichtingen van de 2de graad.
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Duffel

1

2

3

Waar
vind ik
mijn school?

Onze-Lieve-Vrouw-Waver

4
7
5

2

6

Sint-Katelijne-Waver

7

8

10

6

8

1

4

Mechelen

9

10

Berthoutinstituut-Klein Seminarie
Bleekstraat 3 | 2800 Mechelen
 bimsem.be   015 20 35 30
College Hagelstein
Berlaarbaan 229 | 2860 Sint-Katelijne-Waver
 collegehagelstein.be   015 55 19 79
COLOMAplus
Tervuursesteenweg 2 | 2800 Mechelen
 colomaplus.be   015 42 27 03
Scheppersinstituut
Melaan 16 | 2800 Mechelen
 aso.scheppers-mechelen.be   015 28 79 10
Sint-Norbertusinstituut
Stationsstraat 6 | 2570 Duffel
 snorduffel.be   015 30 38 58
Sint-Romboutscollege
Veemarkt 56 | 2800 Mechelen
 srco.be   015 20 24 10

Sint-Ursula-Instituut
Bosstraat 9 | 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver
 sui.be   015 76 78 60
Technische Scholen Mechelen
Onder den Toren 13-14 | 2800 Mechelen
 tsmmechelen.be   015 64 69 00
Ursulinen Mechelen
Sint-Jacobstraat 15 | 2800 Mechelen
 ursulinenmechelen.be   015 42 35 42
Sint-Janshof
Nekkerspoelstraat 358 B | 2800 Mechelen
 sint-janshof.be   015 20 27 61
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Alle informatie over onze
scholengemeenschap vind je op
 vormscholen.be
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Economie
& Organisatie

1ste GRAAD

De twee studiejaren van
de 1ste graad zijn algemeen
vormend, maar je houdt bij de
keuze van je 1ste graad best
rekening met heel je studietraject.

Je wil leren over wat je in de wereld ziet gebeuren?
En hoe je daarover je eigen mening kunt vormen?
Je wil maatschappelijke thema’s onderzoeken
vanuit een economisch perspectief?
In de doorstroomrichtingen die voorbereiden om
verder te studeren ligt de focus op een brede algemene
vorming en de specifieke vorming in economie. Dankzij
die specifieke vorming krijg je inzicht in economie
als systeem en in de werking van ondernemingen.
In de dubbele finaliteit ligt de nadruk op
bedrijfswetenschappen en het ontwikkelen van
competenties om boekhoudkundige, commerciële,
logistieke en HR-activiteiten te ondersteunen.
In de arbeidsmarktfinaliteit ontwikkel je je
communicatieve en sociale vaardigheden en digitale
competenties zodat je professioneel onthaal-,
verkoop- en logistieke activiteiten kan uitvoeren.
Waar kan je Economie & Organisatie volgen? De cijfers
in de tabel hiernaast verwijzen naar deze scholen.
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2de GRAAD

3de GRAAD

PERSPECTIEF

SCHOOL

Bedrijfswetenschappen

Bedrijfswetenschappen

voortstuderen

1

2

7

9

Economische wetenschappen

Economie - Moderne talen

voortstuderen

1

2

4

5

6

97

9

Economie - Wiskunde

voortstuderen

1

2

4

5

6

7

9

Bedrijfsorganisatie

voortstuderen of werken

3

5

9

Commerciële organisatie

voortstuderen of werken

1

3

5

Internationale handel
en logistiek

voortstuderen of werken

9

Logistiek

werken

8

Onthaal, organisatie en sales

werken

3

5

9

Winkelmedewerker

werken

10

Bedrijf en organisatie

1

Berthoutinstituut-Klein Seminarie

2

College Hagelstein

3

COLOMAplus

4

Scheppersinstituut

5

Sint-Norbertusinstituut

6

Sint-Romboutscollege

7

Sint-Ursula-Instituut

8

Technische Scholen Mechelen

9

Ursulinen Mechelen

10

Sint-Janshof

Organisatie en logistiek

Basis Organisatie en logistiek
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Maatschappij
& Welzijn

1ste GRAAD

De twee studiejaren van
de 1ste graad zijn algemeen
vormend, maar je houdt bij de
keuze van je 1ste graad best
rekening met heel je studietraject.

Je bent sociaal ingesteld. Je bent geïnteresseerd
in het gedrag en (het zorgen voor) het
welzijn van mensen. Je wil meer weten
over maatschappelijke fenomenen?
In de doorstroomrichtingen ligt de focus op een
brede algemene vorming en specifieke vorming in
menswetenschappelijke vakken zoals psychologie,
sociologie, filosofie en pedagogiek.

1

Berthoutinstituut-Klein Seminarie

3

COLOMAplus

In de dubbele finaliteit kan je kiezen voor studierichtingen
waar gezondheid, wellness en lifestyle, opvoeding en
begeleiding van kinderen of veiligheid centraal staan.

4

Scheppersinstituut

5

Sint-Norbertusinstituut

In de arbeidsmarktgerichte finaliteit word je opgeleid
om zelf te zorgen voor het lichamelijk en psychisch
welzijn van kinderen, volwassenen en ouderen.

7

Sint-Ursula-Instituut

8

Technische Scholen Mechelen

Waar kan je Maatschappij & Welzijn volgen? De cijfers
in de tabel hiernaast verwijzen naar deze scholen.

9

Ursulinen Mechelen

10

14

Sint-Janshof

2de GRAAD

3de GRAAD

PERSPECTIEF

SCHOOL

Humane wetenschappen

Humane wetenschappen

voortstuderen

1

4

5

7

9

Maatschappij- en
welzijnswetenschappen

Welzijnswetenschappen

voortstuderen

1

4

5

7

9

Maatschappij en welzijn

Gezondheidszorg

voortstuderen of werken

5

7

9

Opvoeding en begeleiding

voortstuderen of werken

5

7

9

Wellness en schoonheid

voortstuderen of werken

3

Defensie en veiligheid

voortstuderen of werken

8

Haarverzorging

PERSPECTIEF
werken

3

Schoonheidsverzorging

werken

3

Moderealisatie en
textielverzorging

Moderealisatie

werken

3

Zorg en welzijn

Assistentie in wonen,
zorg en welzijn

werken

5

9

Verzorging

werken

5

7

Huishoudhulp

werken

10

Logistiek assistent in de zorg

werken

10

Wellness en lifestyle

Haar- en
schoonheidsverzorging

Basis logistiek onderhoud

9
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STEM
Je bent verwonderd over dingen die je in het dagelijkse
leven ziet? En je wil de wetenschappelijke principes en
toepassingen daarachter leren kennen? Je wil daarbij
vaardiger worden in onderzoekend leren?

1ste GRAAD

De twee studiejaren van
de 1ste graad zijn algemeen
vormend, maar je houdt bij de
keuze van je 1ste graad best
rekening met heel je studietraject.

STEM (Science-Technology-Engineering-Mathematics) is een
letterwoord, waarbij het geheel méér is dan zijn delen.
In ‘STEM-studierichtingen’ ligt het accent op:
• Fysica, chemie en biologie (samen ‘Natuurwetenschappen’ genoemd)
en wiskunde. Deze vakken vormen de theoretische basis.
• Technologie, waarbij je wetenschap en techniek toepast en combineert
bij o.a. constructies, robotica, automatiseringen en media.
• Engineering: je koppelt de verschillende STEM-onderdelen aan elkaar
om te komen tot nieuwe inzichten, toepassingen en creaties.

1

Berthoutinstituut-Klein Seminarie

2

College Hagelstein

Doorstroom, voorbereiding op voortstuderen
• Je leert een oplossing zoeken voor technische,
wiskundige en wetenschappelijke uitdagingen.
• Je denkt, redeneert en ontwerpt door de theoretische
achtergrond en de onderzoeksresultaten aan te wenden.
• Je werkt het ontwerp verder uit tot een prototype en via
het prototype kan je onderzoeksresultaten toetsen.
• Je bent geïnteresseerd in het doelgericht toepassen en
ontwikkelen van (duurzame) technologie.
• Je leert informatie kritisch analyseren, interpreteren en verbeteren.

4

Scheppersinstituut

5

Sint-Norbertusinstituut

6

Sint-Romboutscollege

7

Sint-Ursula-Instituut

8

Technische Scholen Mechelen

Waar kan je STEM volgen? De cijfers in de tabel
hiernaast verwijzen naar deze scholen.

9

Ursulinen Mechelen

10

Sint-Janshof

>> Lees verder op volgende pagina.
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2de GRAAD

3de GRAAD

PERSPECTIEF

SCHOOL

Biotechnische wetenschappen

Biotechnologische
en chemische wetenschappen

voortstuderen

4

Bouwwetenschappen

Bouw- en houtwetenschappen

voortstuderen

8

Natuurwetenschappen

Wetenschappen - Wiskunde

voortstuderen

1

Technologische wetenschappen

Mechatronica

voortstuderen

8

Technologische wetenschappen
en engineering

voortstuderen

8

Informatica- en
communicatiewetenschappen

voortstuderen

8

Informatica- en
communicatiewetenschappen

voortstuderen

Biotechnieken

Biotechnologische
en chemische technieken

Elektromechanische technieken

5

7

8

9

2

4

5

6

2

7

9

voortstuderen of werken

5

8

9

Elektromechanische technieken

voortstuderen of werken

8

Koel- en warmtetechnieken

voortstuderen of werken

8

Mechanische
vormgevingstechnieken

voortstuderen of werken

8

Elektrotechnieken

voortstuderen of werken

8

Industriële ICT

voortstuderen of werken

8

Podiumtechnieken

voortstuderen of werken

8

Crossmedia

voortstuderen of werken

8

Grafimedia

voortstuderen of werken

8

Houttechnieken

Houttechnieken

voortstuderen of werken

8

Voertuigtechnieken

Autotechnieken

voortstuderen of werken

8

Autotechnieken - duaal

voortstuderen of werken

8

Elektrotechnieken

Grafische technieken

7

9
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STEM vervolg
Dubbele finaliteit, voorbereiding op
voortstuderen of werken
• Je bent gefascineerd door technologie.
• Je hebt een goed technisch inzicht en
bestudeert graag concrete dingen.
• Theorie en schema’s schrikken jou niet af.
• Je ben geïnteresseerd in wiskundige,
wetenschappelijke en ICT-toepassingen en
je wil die interesse verder ontwikkelen.
Arbeidsmarkt
• Je steekt graag de handen uit de mouwen.
• Je werkt graag met machines.
• Je bent ICT-vaardig en je leert tekenen met de computer.
• Het is voor jou een uitdaging om:
 te werken met gereedschappen, materialen
en grondstoffen zoals hout en metaal
 elektriciteit te leren toepassen op elektrische
wagens, fietsen en motoren
 een drukwerk te maken, vanaf de
tekening of de foto tot de afwerking
Waar kan je STEM volgen? De cijfers in de tabel
hiernaast verwijzen naar deze scholen.
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1ste GRAAD

De twee studiejaren van
de 1ste graad zijn algemeen
vormend, maar je houdt bij de
keuze van je 1ste graad best
rekening met heel je studietraject.

2de GRAAD

3de GRAAD

PERSPECTIEF

Bouw

Ruwbouw
duaal
Ruwbouw

werken

8

Elektriciteit

Elektrische installaties

werken

8

Fietsinstallaties

werken

8

Onderhoudsmechanica auto

werken

8

8

Technische Scholen Mechelen

Onderhoudsmechanica
auto duaal

werken

8

10

Sint-Janshof

Sanitaire en
verwarmingsinstallaties

werken

8

Binnenschrijnwerk en interieur

werken

8

Binnen- en buitenschrijnwerk

werken

8

Koetswerk

werken

8

Lassen-constructie

werken

8

Mechanische vormgeving

werken

8

Printmedia

Printmedia

werken

8

Basis hout

Medewerker hout

werken

10

Basis Mechanica

Hoeknaadlasser

werken

10

Bandenmonteur

werken

10

Hout

Mechanica

19

Taal
& Cultuur

1ste GRAAD

De twee studiejaren van
de 1ste graad zijn algemeen
vormend, maar je houdt bij de
keuze van je 1ste graad best
rekening met heel je studietraject.

Je hebt een voorliefde voor taal, cultuur en literatuur.
Je houdt van communiceren en gaat graag sociaal
met andere mensen om? Dan is het studiedomein
Taal & Cultuur je op het lijf geschreven.
Voor Klassieke talen:
• hou je van verhalen, geschiedenis en cultuur
• hou je van de uitdaging om verbanden te
leggen, te redeneren en te analyseren
• heb je een ruime interesse voor
talen, cultuur, wiskunde…
• heb je een grote studiediscipline
Wil je graag Grieks en/of Latijn volgen, dan doe je
dit vanaf het 1ste jaar. Je kan nadien, na de 1ste of 2de
graad, nog alle kanten uit. Ook na de 3de graad heb
je nog keuze uit alle richtingen in de doorstroom.
Voor de andere richtingen:
• wil je graag (vreemde) talen onderzoeken
en er vaardiger in worden
• geniet je van taal en van de beeldende
kracht van taal en literatuur
• wil je later met taal aan de slag gaan
Afhankelijk van de richting die je kiest, biedt die je
perspectief op een bachelor en/of de arbeidsmarkt.
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Waar kan je Taal & Cultuur volgen? De cijfers in de
tabel hiernaast verwijzen naar deze scholen.

2de GRAAD

3de GRAAD

PERSPECTIEF

SCHOOL

Grieks - Latijn

Grieks - Latijn

voortstuderen

6

7

Grieks - Wiskunde

voortstuderen

6

7

Latijn - Moderne talen

voortstuderen

1

2

4

5

6

7

Latijn - Wetenschappen

voortstuderen

1

2

4

6

7

9

Latijn - Wiskunde

voortstuderen

1

2

4

5

6

7

Moderne talen - Wetenschappen

voortstuderen

1

2

4

5

6

7

Taal- en
communciatiewetenschappen

voortstuderen

2

7

9

Taal en communicatie

Taal en communicatie

voortstuderen of werken

3

Toerisme

Toerisme

voortstuderen of werken

3

Onthaal en recreatie

Onthaal en recreatie

werken

3

Latijn

Moderne talen

1

Berthoutinstituut-Klein Seminarie

2

College Hagelstein

3

COLOMAplus

4

Scheppersinstituut

5

Sint-Norbertusinstituut

6

Sint-Romboutscollege

7

Sint-Ursula-Instituut

9

Ursulinen Mechelen

9

9

9
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Kunst
& Creatie

1ste GRAAD

De twee studiejaren van
de 1ste graad zijn algemeen
vormend, maar je houdt bij de
keuze van je 1ste graad best
rekening met heel je studietraject.

Je bent creatief en fantaseert graag?
Je houdt van kunst, tekenen en ontwerpen?
Je kan dingen bedenken en ze uitwerken?
Je wil graag experimenteren met kunst en cultuur?
In het studiedomein Kunst & Creatie onderzoek je
de verschillende expressievormen en ontdek je de
mogelijkheid om je in die vormen uit te drukken in een
artistiek proces. Tegelijk ontplooi je jezelf als persoon door
het beleven van beeld, beweging, klank, media en woord.
Volg je een opleiding die voorbereidt om verder te
studeren (finaliteit doorstroom of dubbele finaliteit)?
Dan is die opleiding specifiek gericht op hoger
onderwijs in een gelijkaardige richting.
Kies je voor een opleiding met perspectief op werken?
Dan kan je na deze opleiding onmiddellijk aan de slag.
Waar kan je Kunst & Creatie volgen? De cijfers in
de tabel hiernaast verwijzen naar deze scholen.
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3

COLOMAplus

8

Technische Scholen Mechelen

2de GRAAD

3de GRAAD

PERSPECTIEF

SCHOOL

Architecturale en
beeldende vorming

Architecturale vorming

voortstuderen

3

Beeldende vorming

voortstuderen

3

Beeldende
en audiovisuele vorming

Audiovisuele vorming

voortstuderen

8

Architecturale
en beeldende kunsten

Architectuur en interieur

voortstuderen of werken

3

Beeldende kunst

voortstuderen of werken

3

Creatie en mode

Mode

voortstuderen of werken

3

Fotografie

Fotografie

voortstuderen of werken

3

Grafische technieken

Grafimedia

voortstuderen of werken

3

Decor en etalage

Decor, etalage en publiciteit

werken

3

8
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Sport

Voeding & Horeca

Als sociaal ingestelde teamspeler ben je uiteraard
sportief aangelegd. Je combineert het sportieve met een
onderzoekende houding en interesse in natuurweteschappen.

Koken, bakken en lekker eten: dat is
helemaal jouw ding. Je bent handig en
steekt je handen graag uit de mouwen.

In het studiedomein Sport werk je aan je fysieke
capaciteiten. Je ontwikkelt je technische en tactische
vaardigheden, maar ook je sociale en communicatieve
vaardigheden: teamspirit, verantwoordelijkheid,
fairplay. Je krijgt ook inzicht in de relatie tussen
natuurwetenschappen, sport en beweging.

In het studiedomein Voeding & Horeca leer je
activiteiten plannen, organiseren en uitvoeren. Je krijgt
inzicht in evenwichtige, eerlijke en duurzame voeding.
Tegelijk leer je om je sociale en communicatieve
vaardigheden in verschillende situaties toe te passen.
Volg je een opleiding die voorbereidt om
verder te studeren (dubbele finaliteit)? Dan
is die opleiding specifiek gericht op hoger
onderwijs in een gelijkaardige richting.

Volg je een opleiding die voorbereidt om verder te
studeren (finaliteit doorstroom of dubbele finaliteit)?
Dan is die opleiding specifiek gericht op hoger
onderwijs in een gelijkaardige richting.

Kies je voor een opleiding met perspectief
op werken? Dan kan je na deze
opleiding onmiddellijk aan de slag.

Kies je voor een opleiding met perspectief op werken?
Dan kan je na deze opleiding onmiddellijk aan de slag.
Waar kan je Sport volgen? Het cijfer in de
tabel hiernaast verwijst naar deze school.

1ste GRAAD

De twee studiejaren van
de 1ste graad zijn algemeen
vormend, maar je houdt bij de
keuze van je 1ste graad best
rekening met heel je studietraject.
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1

Berthoutinstituut-Klein Seminarie

2de GRAAD

3de GRAAD

PERSPECTIEF

Sportwetenschappen

Sportwetenschappen

voortstuderen

Sport

Sportbegeleiding

voortstuderen of werken

Waar kan je Voeding & Horeca volgen? Het cijfer
in de tabel hiernaast verwijst naar deze school.

1ste GRAAD

De twee studiejaren van
de 1ste graad zijn algemeen
vormend, maar je houdt bij de
keuze van je 1ste graad best
rekening met heel je studietraject.

3

COLOMAplus

2de GRAAD

3de GRAAD

PERSPECTIEF

Horeca

Horeca

voortstuderen of werken

Bakkerij

Brood- en banketbakkerij

werken

Restaurant en keuken

Grootkeuken en catering

werken

Restaurant en keuken

werken
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35 jaar
ervaring in
Leren & Werken

Onderweg met
buitengewoon talent

Centrum voor Leren & Werken TSM-campus Merode

BUSO Sint-Janshof
Heb je een M-attest, uitgereikt door het CLB? Dan kan je terecht bij BUSO Sint-Janshof.
• Voorbereiding naar een dagverblijf
of Opleidingsvorm 1 (OV1):
 
type 2:
leerlingen met een verstandelijke beperking
 
type 9 en Club 9:
leerlingen met autismespectrumstoornis
Je leert zo zelfstandig mogelijk wonen en werken
binnen een beschermd leefmilieu en de maatschappij.
• Voorbereiding naar een maatwerkbedrijf
of Opleidingsvorm 2 (OV2):
 
type 2:
leerlingen met een verstandelijke beperking
 
type 9:
leerlingen met autismespectrumstoornis
Je oefent vaardigheden waarmee je aan
het werk kan in een maatwerkbedrijf. Je
wordt voorbereid op begeleid wonen.

Stap op
naar een job

• Voorbereiding naar de reguliere arbeidsmarkt
of Opleidingsvorm 3 (OV3):
 
type basisaanbod
 
type 9: leerlingen met autismespectrumstoornis
Wat kan je bij BUSO Sint-Janshof volgen?
 
Er zijn 4 basisrichtingen: Basis Mechanica,
Basis Hout, Basis Logistiek en onderhoud
en Basis Organisatie en logistiek. Al
deze opleidingen vind je ook terug in de
schema’s op de pagina’s hiervoor.
 
Daarnaast kan je studeren voor hoeklasser,
werkplaatsschrijnwerker, logistiek assistent in
verzorgingsinstellingen of winkelmedewerker.
Wat je ook kiest, je kan altijd een beroepskwalificatie
of een onderwijskwalificatie behalen.

In het Centrum voor Leren & Werken volg je duaal leren.
Je volgt 2 dagen les op school en de rest van je opleiding
gebeurt op de werkvloer. Een mentor, trajectbegeleider en
vakleerkracht ondersteunen je daar. Je krijgt les op maat, en je
behaalt beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties. Dit kan
vanaf de 2de graad.
Duaal leren is nog in volle ontwikkeling. Het aanbod zal de
komende jaren nog uitbreiden, maar volgend schooljaar kan
je alvast deze richtingen volgen.

2de GRAAD

3de GRAAD

SENSE - SPECIALISATIE

studiedomein
Economie & Organisatie

Magazijnmedewerker duaal
NIEUW

Logistiek duaal

Logistiek assistent
magazijn duaal NIEUW

studiedomein
STEM

Medewerker ruwbouw duaal
NIEUW

Ruwbouw duaal

IJzervlechter bekister duaal
Vloer-/tegelzetter duaal

Alle info vind je op
 sint-janshof.be

Stukadoor duaal

Je vindt alle opleidingen ook
terug in de schema’s op de pagina’s
hiervoor. Alle info vind je op
 tsmmechelen.be
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In onze scholengemeenschap
hebben we de voorbije jaren heel wat
expertise opgebouwd over duaal leren.
Dat deden we in onze ‘proeftuinen’,
georganiseerd en begeleid door
onderwijs en sectoren. Met 35 jaar
ervaring in leren en werken hebben
we een stevige samenwerking
uitgebouwd met vele bedrijven
in de regio.

Decoratie en
schilderwerken duaal
Sanitair en verwarmingsinstallaties duaal
NIEUW
Koetswerk duaal

Spuiter carrosserie duaal
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Hoe
schrijf
je je in?

TIP

Neem zeker nu al eens een
kijkje op de site waarop je je
moet aanmelden. Je vindt er
alle uitleg over hoe je een
account aanmaakt en hoe
je je aanmeldt.

Inschrijvingen eerstejaars 2021-2022
Heb je de school van je keuze gevonden? Mooi zo. Hieronder vind je
hoe je je kan aanmelden voor onze scholen. Je kan je pas inschrijven
in een school zodra je bent toegewezen, na je aanmelding.
Let wel:
 de inschrijvingsprocedure is niet voor alle scholen gelijk.
 
je schrijft je best in voor meerdere scholen,
in volgorde van je voorkeur.
Berthoutinstituut-Klein Seminarie
College Hagelstein
COLOMAplus
Scheppersinstituut
Sint-Romboutscollege
Sint-Ursula-Instituut
Technische Scholen Mechelen
Ursulinen Mechelen
 Vanaf maandag 29 maart om 14 uur
tot maandag 26 april om 14 uur kan
je je aanmelden op de website
https://aanmelden.school. Daar geef je aan in
welke school je je kind wil inschrijven.

Sint-Norbertusinstituut
 
Vanaf maandag 8 maart om 9 uur tot
vrijdag 26 maart om 12 uur kan je je
aanmelden op de website
https://sozuidrand.aanmelden.in.
Daar geef je aan in welke school je je kind
wil inschrijven.
Sint-Janshof
 Vanaf maandag 29 maart om 14 uur tot
maandag 26 april om 14 uur kan je je
aanmelden op de website
https://naarschoolinregiomechelen.be.

Voor inschrijvingen in de tussenliggende jaren neem je best contact op met de desbetreffende school.
VORM | Katholieke Scholen Regio Mechelen
Tervuursesteenweg 14, 2800 Mechelen
0496 455 693
vormscholen.be

