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pedagogisch project en missie 
van het provinciaal onderwijs in 
Oost-Vlaanderen 
Het onderwijs van de Provincie Oost-Vlaanderen biedt 
pluralistisch, kwaliteitsvol en betaalbaar onderwijs dat 
flexibel inspeelt op hedendaagse ontwikkelingen en 
regionale eigenheden.

Professionele medewerkers staan borg voor een brede 
persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen en cursisten  
in nauwe samenwerking met alle belanghebbenden.

Wij zetten in op innovatie in een eigentijdse infra-
structuur. We werken met dynamische leermiddelen 
en methodieken en hebben bijzondere aandacht voor 
welzijn, milieu en duurzaamheid.

We garanderen een inspirerende en motiverende leer-, 
leef- en werkomgeving.

We respecteren eigenheid, waarderen inzet, betrokkenheid  
en creativiteit. We streven naar het welbevinden van 
elke persoon en versterken de aanwezige talenten.

We bieden kansen en uitdagingen voor iedereen. 

Richtpunt campus Eeklo
Onze school maakt namelijk deel uit van een groot 
netwerk van scholen: de provinciale scholen van 
de Provincie Oost-Vlaanderen. De lagere scholen 
van de Provincie Oost-Vlaanderen heten Kiempunt, 
de middelbare scholen Richtpunt en de centra voor 
volwassenenonderwijs CVO Groeipunt. 

Richtpunt campus Eeklo  
een school van de Provincie Oost-Vlaanderen
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Richtpunt campus Eeklo wil jongvolwassenen op hun 
eigen tempo professioneel klaarstomen voor een intrede  
op de arbeidsmarkt en hun brede integratie in de maat- 
schappij. Onze school biedt daarom ook deeltijds onder- 
wijs aan met een eigen pedagogische aanpak. Daarbij 
staan 3 pijlers centraal:

• jongvolwassenen professioneel  
klaarstomen voor de reguliere arbeidsmarkt

• jongeren voorbereiden op hun brede  
integratie in de maatschappij

• de individuele begeleiding van de jongere

Richtpunt campus Eeklo wil niet enkel een leeromgeving,  
maar ook een leefomgeving zijn. We geloven sterk dat 
elke jongere zich pas optimaal kan ontwikkelen als hij 
of zij zich thuis voelt.

visie
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studieaanbod  
deeltijds onderwijs Eeklo

trajecten
In het deeltijds onderwijs volg je twee dagen les in 
een opleiding naar keuze en de andere dagen volg je 
een traject buiten de school. Je gaat werken of volgt 
een traject dat leidt naar werk. Bij je inschrijving in 
Richtpunt campus Eeklo word je gescreend en stippel 
je samen met je begeleiders een starttraject uit. 
Doorheen je schoolloopbaan wordt dit voortdurend 
geëvalueerd en aangepast. Zo kan je doorstromen van 
het ene naar het andere traject, volgens je ontwikkeling 
en mogelijkheden.

je kan kiezen uit de volgende trajecten: 

• alternerend leren of Leren en Werken

• aanloopfase werkervaring

• aanloopfase vorming

• NAFT (naadloos flexibel traject)

alternerend leren of Leren en Werken

• voor arbeidsrijpe leerlingen, die staan te popelen  
om de arbeidsmarkt te betreden

• betaalde tewerkstelling met arbeidscontract

• in vakanties wordt niet gewerkt

aanloopfase werkervaring

• voor arbeidsbereide leerlingen 

• je ervaart wat werken in een team is,  
vaak bij een overheidsdienst

• in vakanties wordt niet gewerkt

aanloopfase vorming

• voor arbeidsbereide leerlingen 

• je versterkt er buiten de school en in groep de 
arbeidsgerichte attitudes en vaardigheden door 
te werken aan de vaktechnische, arbeids- en 
loopbaangerichte competenties 

• niet tijdens de vakanties

NAFT (naadloos flexibel traject)

• voor jongeren die problemen hebben waardoor het 
schoolgaan belemmerd wordt en hieraan willen werken

• niet tijdens de vakanties

studiebewijzen
In het deeltijds onderwijs kan je ook een diploma 
beroepssecundair onderwijs behalen, net als in een 
voltijds onderwijs. Alleen is de weg ernaartoe anders: 
je combineert lesdagen met een traject dat bij jou past. 
Door de combinatie van algemene vakken (PAV), praktijk  
(BGV) en werk, haal je op eigen tempo een certificaat  
en / of diploma. De meeste opleidingen zijn modulair:  
na elke module of leerinhoud haal je een deelcertificaat  
en als einddoel een certificaat of getuigschrift én een 
diploma. Je bepaalt je eigen tempo: iets trager of net 
iets vlugger, volgens je mogelijkheden.

beroepsgerichte vorming

• certificaat

• deelcertificaat (modulaire opleidingen)

• attest verworven competenties

algemene vorming

• getuigschrift van de tweede graad

• studiegetuigschrift van het tweede leerjaar  
van de derde graad

• diploma secundair onderwijs
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studieaanbod  
deeltijds onderwijs Eeklo

duaal leren
Bij duaal leren, kies je ervoor je diploma secundair onder-
wijs te willen behalen via de combinatie van ‘leren in een 
onderwijsinstelling’ + ‘leren in een onderneming’. Hierbij 
is de onderneming ook van groot belang. Het is immers 
de bedoeling dat je ook leert via werkervaring op  
je werkplek. 

waarom duaal leren?

• je ontwikkelt vaardigheden die later goed van pas komen

• je leert op de werkplek en doet werkervaring op

• je hebt meer kansen op de arbeidsmarkt na je studies

hoe ziet je schooljaar eruit?

Je brengt een belangrijk deel van de opleiding door in 
een bedrijf. De hoeveelheid dagen per week hangt af 
van je studierichting.

Op school helpt je trajectbegeleider bij je zoektocht 
naar een geschikte werkplek. Hij of zij zal je gedurende 
de hele ervaring begeleiden en ondersteunen.

In het bedrijf helpt een mentor je met al je vragen.  
Hij / zij zorgt ook voor je opleiding op de werkplek.

kan jij deelnemen aan het project?

De klassenraad adviseert of je klaar bent om in duaal 
leren te stappen. Neem zeker contact op met je school 
voor meer informatie. 

soorten overeenkomsten

Er zijn twee soorten overeenkomsten. Deze sluit je af 
met het bedrijf en de school. Jouw school weet welke 
over-eenkomst voor jou geldt.

• stageovereenkomst alternerende opleiding

• je krijgt geen leervergoeding  
(maar soms wel een kleine onkostenvergoeding)

• je leert minder dan 20 uur per week  
op de werkvloer

• overeenkomst alternerende opleiding

• je krijgt een leervergoeding en bouwt in 
beperkte mate sociale zekerheidsrechten op 

• je ontvangt maximaal 549,90 euro per maand

• je  ouders hebben nog recht  op kindergeld

• je leert minimaal 20 uur per week op de werkvloer

krijg je een diploma?

Als je slaagt voor een duale studierichting, behaal je  
je diploma of getuigschrift van de studierichting.

bouw

vloerder - tegelzetter  
(duaal 7de jaar BSO)

ruwbouw  
(duaal 3de graad) 

hout

operator CNC-gestuurde houtbewerkingsmachines 
(7de jaar BSO of Se-n-Se)

interieurbouw  
(duaal 3de graad BSO specialisatiejaar)

mechanica - elektriciteit

elektrische installaties duaal 
(3de graad BSO)

lassen - constructie  
(duaal 3de graad BSO)

lassen - monteur  
(duaal 3de graad BSO specialisatiejaar)

voeding

restaurant en keuken  
(duaal 3de graad BSO)

land- en tuinbouw

groenaanleg en -beheer  
(duaal 3de graad BSO)

vragen over duaal leren?

Wil je in het komende schooljaar een van deze 
opleidingen volgen?

Contacteer ons dan snel want de plaatsen zijn beperkt. 

info

09 370 74 06 
info@richtpunteeklo.be 
www.onderwijs.vlaanderen.be/duaal-leren 

Heb je vragen?  
Mail naar duaalleren@vlaanderen.be

opleidingen
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studieaanbod  
Richtpunt campus Eeklo

elektriciteit - elektronica

residentieel elektrotechnisch installateur

technicus domotica

onderhoud in de zorg

logistiek helper in de verzorgingsinstellingen

logistiek assistent in de ziekenhuizen

personenzorg

verzorgende

verzorgende / zorgkundige

voeding - horeca

keukenmedewerker

hulpkok

kok

hulpkelner

kelner

medewerker snackbar - taverne

metaal en kunststoffen

sanitair installateur

monteur centrale verwarming

hoeknaadlasser

plaatlasser

pijplasser

handel en administratie

administratief medewerker

administratief medewerker KMO

kassier 

winkelbediende

bouw

dakdekker leien en pannen

tegelzetter

werfbediener

hout

machinaal houtbewerker

interieurbouwer

buitenschrijnwerker

opleidingen deeltijds onderwijs
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studieaanbod  
elektriciteit - elektronica

residentieel elektrotechnisch installateur

profiel

Als residentieel elektrotechnisch installateur voer je ruw- 
bouwwerkzaamheden uit in een residentiële omgeving 
zoals een woning, kleinhandelszaak, appartement, … 
Dit doe je in functie van de elektrische installatie. Je mon- 
teert, installeert en sluit de residentiële installatie aan. 
Je stelt de elektrische installatie in gebruik, spoort 
storingen op en verhelpt ze.

omschrijving

De opleiding residentieel elektrotechnisch installateur 
bestaat uit 5 modules:

• ruwbouwwerken elektriciteit residentieel 

• montagewerken elektriciteit residentieel 

• installatiewerken elektriciteit residentieel 

• verdeelbord elektriciteit residentieel

• inbedrijfstelling residentiële installatie 

Wanneer je een module succesvol hebt afgerond, 
ontvang je een deelcertificaat. Op het einde van de 
volledige opleiding wordt een certificaat uitgereikt.

technicus domotica

profiel

Als technicus domotica installeer en parametreer je 
een automatiseringssysteem in privéwoningen. Je 
implementeert het domoticasysteem in de woning 
volgens wensen van de klant. 

omschrijving

De opleiding technicus domotica bestaat uit 6 modules: 

• montagewerken elektriciteit residentieel 

• ruwbouwwerken elektriciteit residentieel 

• installatiewerken elektriciteit residentieel 

• verdeelbord elektriciteit residentieel

• implementatie domoticasysteem 

• inbedrijfstelling residentiële installatie 

Wanneer je een module succesvol hebt afgerond, 
ontvang je een deelcertificaat. Op het einde van de 
volledige opleiding wordt een certificaat uitgereikt.
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studieaanbod  
onderhoud in de zorg

logistiek helper  
in de verzorgingsinstelling

profiel

Als logistiek helper werk je samen met en enkel onder 
toezicht van het verzorgend personeel. Je neemt niet 
deel aan de verzorging van de zorgvrager, maar voert 
vooral ondersteunende taken uit. Omdat je voornamelijk  
in rust- en verzorgingstehuizen zal werken, is het heel 
belangrijk dat je goed kan omgaan met bejaarden en 
mensen met een beperking.

omschrijving

Dit is een niet-modulaire opleiding en dit wil dus zeggen  
dat je het certificaat enkel kan behalen indien de opleiding  
minstens 500 uren bedraagt, waarvan ten minste 250 uren 
alternerende werkplekopleiding. Tijdens het schooljaar 
werk je rond 16 vooropgestelde competenties.

logistiek assistent  
in de ziekenhuizen

profiel

Als logistiek assistent werk je samen met en onder 
toezicht van het verzorgend personeel. Je helpt de 
verpleegkundigen en verzorgenden door een aantal 
ondersteunende taken uit te voeren. De logistiek 
assistent neemt niet deel aan de verzorging van  
de zorgvrager.

omschrijving

Dit is een niet-modulaire opleiding en dit wil dus zeggen  
dat je het certificaat enkel kan behalen indien de opleiding  
minstens 500 uren bedraagt, waarvan ten minste 250 uren  
alternerende werkplekopleiding. Tijdens het schooljaar 
werk je rond 15 vooropgestelde competenties.
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studieaanbod  
personenzorg

verzorgende 

profiel

Als verzorgende zorg je voor mensen die tijdelijk of 
permanent hulp nodig hebben met betrekking tot alle 
activiteiten in het dagelijks leven. Je vangt hiermee 
tijdelijke of permanente tekorten in de zelfzorg op.  
De verzorgende waarborgt daarbij de maximale zelf-
redzaamheid van de zorgvrager.

omschrijving

Dit is een niet-modulaire opleiding en dit wil dus zeggen  
dat je het certificaat enkel kan behalen indien de opleiding  
minstens 2400 uren bedraagt, waarvan ten minste 
1200 uren alternerende werkplekopleiding. Tijdens 
het schooljaar werk je rond 12 vooropgestelde 
competenties.

vooropleiding

De opleiding logistiek helper in de verzorgingsinstelling 
is de basis voor de opleiding verzorgende.

verzorgende / zorgkundige

profiel

Als verzorgende / zorgkundige sta je een verpleegkundige  
bij op het vlak van zorgverlening. Je werkt binnen een 
gestructureerde equipe en onder het toezicht van de 
verpleegkundige. Je wordt betrokken bij het bijhouden 
van het verpleegkundig dossier van de zorgvrager. De 
verzorgende / zorgkundige mag welbepaalde verpleeg- 
kundige handelingen uitvoeren onder toezicht van een 
verpleegkundige die hem / haar deze taken toevertrouwt.

omschrijving

Dit is een niet-modulaire opleiding en dit wil dus 
zeggen dat je het certificaat enkel kan behalen indien 
de opleiding minstens 600 uren bedraagt, waarvan 
ten minste 300 uren alternerende tewerkstelling in 
de residentiële ouderenzorg of in een ziekenhuis. 
Tijdens het schooljaar werk je rond 12 vooropgestelde 
competenties.

vooropleiding

De opleiding verzorgende is de basis voor de opleiding 
verzorgende / zorgkundige.
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kok

profiel

Als kok verwerk je ingrediënten door het toepassen 
van kooktechnieken tot warme en koude keuken-
bereidingen en maak je gerechten volgens eigen 
creatie die passen binnen de bedrijfsformule. Je volgt 
de keukenprocessen op, regelt de organisatie van 
de keuken, geeft leiding aan keukenmedewerkers en 
hulpkokken en beheert de voorraden.

omschrijving

De opleiding kok bestaat uit 7 modules: 

• initiatie keuken

• keukentechnieken

• warme keukenbereidingen

• koude keukenbereidingen

• creatieve keuken

• keukenprocessen

• keukenorganisatie

Wanneer je een module succesvol hebt afgerond, 
ontvang je een deelcertificaat. Op het einde van de 
volledige opleiding wordt een certificaat uitgereikt.

vooropleiding

De opleidingen keukenmedewerker en hulpkok zijn de 
basis voor de opleiding kok.

studieaanbod  
voeding - horeca 

keukenmedewerker

profiel

Als keukenmedewerker voer je volgens instructies van 
de verantwoordelijke voorbereidende taken (mise-en-
place) en vaat uit. Je verwerkt basisingrediënten tot 
basisbereidingen binnen een keuken door middel van 
de basiskooktechnieken stoven, koken, bakken  
en blancheren.

omschrijving

De opleiding keukenmedewerker bestaat uit 2 modules: 

• initiatie keuken

• keukentechnieken

Wanneer je een module succesvol hebt afgerond, 
ontvang je een deelcertificaat. Op het einde van de 
volledige opleiding wordt een certificaat uitgereikt.

hulpkok

profiel

Als hulpkok voer je de voorbereidende werkzaamheden  
(mise-en-place) in functie van warme en koude keuken- 
bereidingen uit. Je verwerkt ingrediënten door het toe-
passen van basiskooktechnieken tot warme en koude 
keukenbereidingen. Daarnaast bestel en ontvang je  
de voedingsmiddelen binnen de keuken. Ook organiseer  
en volg je de keukenprocessen op en geef je instructies  
aan de keukenmedewerker.

omschrijving

De opleiding keukenmedewerker bestaat uit 5 modules: 

• initiatie keuken

• keukentechnieken

• keukenprocessen

• koude keukenbereidingen

• warme keukenbereidingen

Wanneer je een module succesvol hebt afgerond, 
ontvang je een deelcertificaat. Op het einde van de 
volledige opleiding wordt een certificaat uitgereikt.

vooropleiding

De opleiding keukenmedewerker is de basis voor de 
opleiding hulpkok.
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hulpkelner / kelner

profiel

Als kelner organiseer je de zaal en geef je instructies 
aan de hulpkelner. Je begeleidt klanten, geeft menu-  
en drankenadvies en handelt de betaling af. Je beheert 
ook de voorraad, plaatst bestellingen en berekent  
de kostprijs.

omschrijving

De opleiding kelner bestaat uit 5 modules: 

• initiatie bar en bediening

• zaal- en tafelschikking

• bediening

• klantenservice

• zaalorganisatie

Wanneer je een module succesvol hebt afgerond, 
ontvang je een deelcertificaat. Op het einde van de 
volledige opleiding wordt een certificaat uitgereikt.

vooropleiding

De opleiding hulpkelner is de basis voor de  
opleiding kelner.

medewerker snackbar - taverne

profiel

Als medewerker in een snackbar of taverne verzorg je 
de keukenbereidingen, de bardienst en de bediening 
van de klanten. In een sneldienstrestaurant pas je  
de specifieke sneldiensttechnieken toe en bedien  
je de klanten.

omschrijving

De opleiding medewerker snackbar-taverne bestaat uit 
2 modules:

• snackbar - taverne

• sneldienstrestauratie

Wanneer je een module succesvol hebt afgerond, 
ontvang je een deelcertificaat. Op het einde van de 
volledige opleiding wordt een certificaat uitgereikt.

studieaanbod  
voeding - horeca 

Richtpunt 21



sanitair installateur

profiel

Als sanitair installateur monteer en demonteer je 
leidingen voor aan- en afvoer van water in functie 
van de sanitaire installatie. Je plaatst, onderhoudt, 
herstelt en sluit sanitaire toestellen aan. Je monteert 
en demonteert leidingen voor gas in functie van de 
individuele gasverwarmingstoestellen. Je stelt de 
sanitaire installatie en de individuele gasverwarmings-
toestellen in gebruik, spoort storingen op en verhelpt ze.

omschrijving

De opleiding sanitair installateur bestaat uit 4 modules:

• plaatsing leidingen sanitair

• plaatsing en aansluiting toestellen sanitair

• plaatsing leidingen individuele gasverwarming

• plaatsing en aansluiting toestellen individuele 
gasverwarming

Wanneer je een module succesvol hebt afgerond, 
ontvang je een deelcertificaat. Op het einde van de 
volledige opleiding wordt een certificaat uitgereikt.

monteur centrale verwarming

profiel

Als monteur centrale verwarming monteer en demonteer  
je leidingen van water, gas en stookolie in functie van  
de centrale verwarmingsinstallatie. Je plaatst de centrale  
warmtegenerator en sluit appendages en regelapparatuur  
aan. Je realiseert de ventilatie van de stookruimte en  
maakt de centrale verwarmingsinstallatie voor inbedrijf- 
stelling klaar. Je werkt onder supervisie en volgens plan.

omschrijving

De opleiding monteur centrale verwarming bestaat uit  
2 modules:

• plaatsing leidingen centrale verwarming

• plaatsing en aansluiting toestellen centrale 
verwarming

Wanneer je een module succesvol hebt afgerond, 
ontvang je een deelcertificaat. Op het einde van de 
volledige opleiding wordt een certificaat uitgereikt.

vooropleiding

De opleiding sanitair installateur is de basis voor  
de opleiding monteur centrale verwarming.

studieaanbod  
metaal en kunststoffen
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pijplasser

profiel

Als pijplasser las je stompe pijpverbindingen in alle 
lasposities op aluminium, staal of roestvast staal.  
Je gebruikt hiervoor een laspost voor lassen met 
beklede elektrode, MIG / MAG en TIG. Je volgt strikt  
de lasmethodebeschrijving.

omschrijving

De opleiding pijplasser bestaat uit 9 modules:

• beklede elektrode hoeknaadlas B

• beklede elektrode pijplas 

• beklede elektrode plaatlas 

• MIG / MAG hoeknaadlas 

• MIG / MAG pijplas 

• MIG / MAG plaatlas 

• TIG hoeknaadlas  

• TIG pijplas  

• TIG plaatlas

Wanneer je een module succesvol hebt afgerond, 
ontvang je een deelcertificaat. Op het einde van de 
volledige opleiding wordt een certificaat uitgereikt.

vooropleiding

De opleidingen hoeknaaldlasser en plaatlasser zijn  
de basis voor de opleiding pijplasser.

hoeknaaldlasser

profiel

Als hoeknaaldlasser las je hoeknaadverbindingen in alle  
lasposities op werkstukken plaat of pijp van aluminium,  
staal of roestvast staal. Je gebruikt hiervoor een laspost  
voor lassen met beklede elektrode, MIG / MAG en TIG. 
Je volgt strikt de lasmethodebeschrijving.

omschrijving

De opleiding hoeknaaldlasser bestaat uit 3 modules:

• beklede elektrode hoeknaadlas

• MIG / MAG hoeknaadlas

• TIG hoeknaadlas

Wanneer je een module succesvol hebt afgerond, 
ontvang je een deelcertificaat. Op het einde van de 
volledige opleiding wordt een certificaat uitgereikt.

plaatlasser

profiel

Als plaatlasser las je stompe plaatverbindingen in 
alle lasposities op aluminium, staal of roestvast staal. 
Je gebruikt hiervoor een laspost voor lassen met 
beklede elektrode, MIG / MAG en TIG. Je volgt strikt  
de lasmethodebeschrijving.

omschrijving

De opleiding plaatlasser bestaat uit 6 modules:

• beklede elektrode hoeknaadlas

• beklede elektrode plaatlas

• MIG / MAG hoeknaadlas

• MIG / MAG plaatlas

• TIG hoeknaadlas

• TIG plaatlas

Wanneer je een module succesvol hebt afgerond, 
ontvang je een deelcertificaat. Op het einde van de 
volledige opleiding wordt een certificaat uitgereikt.

vooropleiding

De opleiding hoeknaaldlasser is de basis voor  
de opleiding plaatlasser.

studieaanbod  
metaal en kunststoffen
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administratief medewerker

profiel

Als administratief medewerker sta je in voor het onthaal,  
het bedienen van de telefoon, het verwerken van de post,  
het uitvoeren van administratieve taken aan de hand 
van instructies, het bijhouden van een klassement,  
het uitvoeren van ondersteunende taken bij meetings 
en het uitvoeren van ondersteunende kantoortaken.

omschrijving

De opleiding administratief medewerker bestaat uit  
5 modules:

• telefonie

• onthaal

• postverwerking

• administratief werk

• ondersteunende taken

Wanneer je een module succesvol hebt afgerond, 
ontvang je een deelcertificaat. Op het einde van de 
volledige opleiding wordt een certificaat uitgereikt.

administratief medewerker KMO

profiel

Als administratief medewerker KMO sta je in voor het  
onthaal, het bedienen van de telefoon, het verwerken 
van de post, het bijhouden van de agenda, het archiveren,  
de correspondentie en het uitvoeren van de onder-
steunende administratieve taken. Je voert in opdracht 
taken uit binnen de aankoop- en verkoopadministratie. 
Daarnaast voer je ondersteunende boekhoudkundige 
taken uit. 

omschrijving

De opleiding administratief medewerker KMO bestaat 
uit 8 modules:

• telefonie

• onthaal

• postverwerking

• administratief werk

• ondersteunende taken

• aankoopadministratie

• verkoopadministratie

• ondersteunende boekhoudkundige taken

Wanneer je een module succesvol hebt afgerond, 
ontvang je een deelcertificaat. Op het einde van de 
volledige opleiding wordt een certificaat uitgereikt.

vooropleiding

De opleiding administratief medewerker is de basis 
voor de opleiding administratief medewerker KMO.

studieaanbod  
handel en administratie
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kassier 

profiel

Als kassier sta je in voor het bedienen van de kassa,  
het opstarten en afsluiten van de kassa, het onderhouden  
van de kassaomgeving, het verwerken van de artikelen  
en het informeren over en toepassen van de verschillende  
betalingsmogelijheden. Je staat ook in voor het inpakken 
van producten, diefstalpreventie en het helpen van klanten 
met vragen en klachten.

omschrijving

De opleiding kassier bestaat uit 2 modules:

• kassawerk

• klantencontact

Wanneer je een module succesvol hebt afgerond, 
ontvang je een deelcertificaat. Op het einde van de 
volledige opleiding wordt een certificaat uitgereikt.

winkelbediende

profiel

Als winkelbediende sta je in voor het aanvullen, pre-
senteren en beheren van de voorraad, de controle op  
prijsaanduidingen, het verkopen, begeleiden en adviseren  
van de klant, diefstalpreventie, het afhandelen van de 
verkoopstransactie en het bedienen van de kassa.  
Je werkt steeds op een klantvriendelijke manier.

omschrijving

De opleiding winkelbediende bestaat uit 5 modules:

• aanvulwerk

• kassawerk

• klantencontact

• presentatiewerk

• verkoop

Wanneer je een module succesvol hebt afgerond, 
ontvang je een deelcertificaat. Op het einde van de 
volledige opleiding wordt een certificaat uitgereikt.

vooropleiding

De opleiding kassier is de basis voor de opleiding 
winkelbediende.

studieaanbod  
handel en administratie
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dakdekker leien en pannen

profiel

Als dakdekker leien en pannen plaats en herstel je 
dakbedekkingen en gevelbekledingen met leien, 
pannen en kunststofmateriaal.

omschrijving

De opleiding dakdekker leien en pannen bestaat uit  
3 modules:

• voorbereiding dakwerken

• plaatsing pannen

• plaatsing leien

Wanneer je een module succesvol hebt afgerond, 
ontvang je een deelcertificaat. Op het einde van de 
volledige opleiding wordt een certificaat uitgereikt.

tegelzetter

profiel

Als tegelzetter bekleed je wanden, vloeren, trappen  
en terrassen met tegels. Je werkt met mortel of lijm.

omschrijving

De opleiding tegelzetter bestaat uit 3 modules:

• basistechnieken tegelzetten

• plaatsing vloertegels

• plaatsing wandtegels

Wanneer je een module succesvol hebt afgerond, 
ontvang je een deelcertificaat. Op het einde van de 
volledige opleiding wordt een certificaat uitgereikt.

studieaanbod  
bouw

werfbediener

profiel

Als werfbediener help je bij het plaatsen van steigers 
of stellingen. De werfbediener voert grondwerken en 
sloopwerken uit en treft voorbereidingen voor het 
metselwerk. Je voert ook funderingen op staal uit,  
legt rioleringen, afwateringsstelsels en opritten aan  
en plaatst thermische isolatie. Je dient in hoofdzaak  
de metselaar.

omschrijving

De opleiding bestaat uit 6 modules:

• basistechnieken metselwerk

• funderingen op staal

• grondwerk

• opritten

• riolerings- en afwateringsstelsels

• werfbediening ruwbouw

Wanneer je een module succesvol hebt afgerond, 
ontvang je een deelcertificaat. Op het einde van de 
volledige opleiding wordt een certificaat uitgereikt.
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machinaal houtbewerker

profiel

Als machinaal houtbewerker bedien je één of meerdere 
houtbewerkingsmachines. Je kan de machines instellen,  
bedienen en reinigen. Je gebruikt ook handgereedschap.

omschrijving

De opleiding machinaal houtbewerker bestaat uit  
2 modules:

• machinale houtbewerking

• manuele houtbewerking

Wanneer je een module succesvol hebt afgerond, 
ontvang je een deelcertificaat. Op het einde van de 
volledige opleiding wordt een certificaat uitgereikt.

interieurbouwer

profiel

Als interieurbouwer vervaardig en plaats je interieur-  
of projectmeubilair. Je maakt en plaatst kasten, balies 
en bureaus voor verschillende interieurs: keukens, 
badkamers, inrichting van winkels, horeca, kantoren 
en banken, binneninrichting. Je maakt meestal de 
meubels en interieurelementen in de werkplaats en 
bouwt ze op de plaats van bestemming verder op.

omschrijving

De opleiding interieurbouwer bestaat uit 4 modules:

• machinale houtbewerking

• manuele houtbewerking

• plaatsing interieurelementen

• interieurelementen

Wanneer je een module succesvol hebt afgerond, 
ontvang je een deelcertificaat. Op het einde van de 
volledige opleiding wordt een certificaat uitgereikt.

vooropleiding

De opleiding machinaal houtbewerker is de basis voor 
de opleiding interieurbouwer.

studieaanbod  
hout

buitenschrijnwerker

profiel

Als plaatser buitenschrijnwerk plaats je ramen, deuren, 
rolluiken, kroonlijsten en (gevel)bekledingen uit hout, 
aluminium en kunststof, gericht op het afwerken, 
isoleren, dichtzetten en verfraaien.

omschrijving

De opleiding plaatser buitenschrijnwerk bestaat uit  
3 modules:

• voorbereiding plaatsing buitenschrijnwerk

• plaatsing buitenschrijnwerk

• afwerking buitenschrijnwerk

Wanneer je een module succesvol hebt afgerond, 
ontvang je een deelcertificaat. Op het einde van de 
volledige opleiding wordt een certificaat uitgereikt.

Richtpunt32



Marc Verhoeyen, leerkracht sanitair en verwarming, met 30 jaar ervaring in het werkveld

“Voor sanitair en verwarming zijn er permanent 
300 arbeidsplaatsen vacant in onze provincie.  
En er studeren jaarlijks slechts 30 leerlingen af in 
de 10 resterende scholen die het beroep aanleren. 
Binnen een duaal traject of de opleidingsvorm 
‘deeltijds beroepsonderwijs’ zijn afgestudeerden 
volledig klaar voor de werkvloer. Ik weet na 30 jaar 
zelfstandig ondernemen wat de werkgever en 
zijn klant vraagt. Ik geef dat graag door met een 

geïntegreerde, projectmatige en activerende aanpak.  
Met een comfortabele leerhoek in een veilige werk- 
plaats. Om zo soepel te kunnen afwisselen en 
de verworven competenties op de werkplek echt 
duurzaam en onderbouwd te maken. We leren er  
buizen van meer dan 20 jaar doeltreffend herstellen.  
Maar we leren ook de uitstoot van een stooksysteem  
minimaliseren, uit respect voor het milieu.”
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troeven van onze school

• actieve school

• studiereizen

• middagactiviteiten

• leerlingenraad

• zorg

• CLB & CSW

• GOK-werking

• kwaliteitszorg

• remediëringslessen

• aandacht voor leerstoornissen

• leerlingenbegeleiding

• conflixers

• eigen keuken

• diverse broodjes

• verse, warme maaltijden

• toekomstgerichte opleidingen

• stage in het bedrijfsleven

• deelname aan wedstrijden

• goed uitgeruste werkplaatsen

• moderne labo’s

• VCA-examen

• leraren die enthousiaste en  
ervaren specialisten in hun vak zijn

• kans tot professionalisering door  
externe specialisten



bereikbaarheid  
& infosessies

bereikbaarheid
Waar vind je onze school en hoe geraak je daar?

Onze school ligt vlakbij het centrum van Eeklo  
en op 10 minuten wandelafstand van het station. 

met de bus

Er zijn verschillende buslijnen die passeren:

• lijnen 96, 97, 98: Eeklo - Zelzate  
(via Lembeke, Kaprijke, Bassevelde, Boekhoute, 
Assenede, of via Lembeke, Oosteeklo, Ertvelde)

• lijnen 58, 58s: Gent - Eeklo - Brugge  
(via Wondelgem, Evergem, Sleidinge, Waarschoot, 
Balgerhoeke, Adegem, Maldegem)

• lijnen 62: Eeklo - St.-Margriete  
(via Balgerhoeke, St.-Laureins)

• lijnen 63: Eeklo - Watervliet  
(via Bentille, door naar Waterland-Oudeman, 
St.-Jan-in-Eremo)

• lijnen 64: Eeklo - Aalter  
(via Veldekens, Ursel, Knesselare)

• lijnen 66: Eeklo - Zomergem  
(via Veldekens, Oostwinkel, Ronsele, Zomergem, 
door naar Lovendegem, Mariakerke, Gent)

met de trein

Eeklo - Gent-Sint-Pieters (met haltes in Waarschoot, 
Sleidinge, Wondelgem, Gent-Dampoort, Gentbrugge)

met de fiets

• vanuit Kaprijke via Eindeken of Zuidstraat

• vanuit Adegem via Veldekens en Raverschoot

• vanuit Lembeke via Oostveld en  
de Antwerpse Heirweg

• vanuit Maldegem via de N9

• vanuit Sint-Laureins via de Peperstraat

• vanuit Waarschoot via Sleidinge,  
Lovendegem en Zomergem

met de auto

Onze school is ook vlot bereikbaar met de auto  
en er is parking op de campus aanwezig.

open dagen  
en infosessies bijwonen

Maak je graag eens kennis met onze school, ons team 
en de gebouwen waar we les geven? Kom dan zeker 
eens langs op onze open dag en / of infosessies. 
Alle informatie hierover en de exacte datums kan je 
terugvinden op onze website.

▸ www.richtpunteeklo.be 
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Het onderwijs van de Provincie Oost-Vlaanderen bestaat 
uit vele facetten. Verspreid in de hele Provincie kan je bij 
ons op iedere leeftijd terecht: er zijn drie lagere scholen 
voor buitengewoon onderwijs, negen secundaire scholen  
en maar liefst 55 lesplaatsen van onze centra voor 
volwassenenonderwijs. 

Sinds kort hebben deze drie grote groepen, lager, 
secundair en volwassenonderwijs, een nieuwe naam: 
Kiempunt voor de lagere scholen, Richtpunt voor de 
secundaire scholen en CVO Groeipunt voor de centra 
voor volwassenenonderwijs.  

De keuze voor deze namen is gebaseerd op het concept 
van groei, in het leerproces en als mens. Kiempunt, de 
lagere scholen, is waar het allemaal begint, waar talent 
kan ontkiemen. In Richtpunt, de middelbare scholen, 
kiest een leerling al meer een richting, en ten slotte in 
CVO Groeipunt, de centra voor volwassenenonderwijs, 
kunnen volwassenen verder blijven groeien en bijleren.

Kiempunt
Er zijn drie scholen voor buitengewoon lager onderwijs:  
Kiempunt campus Eeklo, Kiempunt campus Assenede  
en Kiempunt campus Buggenhout. Deze drie scholen  
bieden buitengewoon lager onderwijs aan. In Buggenhout  
en Eeklo kan je terecht voor type basisaanbod en type 9  
onderwijs. In Assenede voor type basisaanbod en  
type 2 onderwijs. 

Meer informatie vind je terug op de website. 

▸ www.kiempunt.be 

Richtpunt
In totaal heeft de Provincie Oost-Vlaanderen negen 
secundaire scholen, met elk hun eigenheid en troeven. 
Deze scholen zijn verspreid over de hele Provincie en  
je kan er terecht voor talrijke opleidingen. 

Alle informatie vind je terug op de website.

▸ www.richtpunt.be 

cvo Groeipunt
In de centra voor volwassenenonderwijs van de 
Provincie Oost-Vlaanderen vind je vast en zeker ook 
een cursus die tegemoet komt aan jouw wensen. 
Van je middelbare diploma behalen tot het volgen 
van een kook- of fotografiecursus en het leren van 
Chinees? Het kan allemaal bij CVO Groeipunt.

Je kan bij CVO Groeipunt terecht voor maar liefst  
176 verschillende opleidingen op 55 lesplaatsen  
in heel Oost-Vlaanderen. 

▸ www.groeipunt.be 

het provinciaal onderwijs

Richtpunt 41



ka
naal G

en
t–

Te
rn

eu
ze

n

           kanaal Brugge–Gent

Moervaart

Durme

Dender

Leie
Schelde

Schelde

Schelde

afleidingskanaal van de Leie

Leopoldkanaal

Zelzate

Wachtebeke 

Moerbeke

Stekene

Sint-Niklaas

Temse

Beveren

Kruibeke

Lokeren
Waasmunster

Hamme

Dendermonde

Berlare

Lebbeke

Aalst

Denderleeuw
Haaltert

Ninove

Geraardsbergen

Herzele

Lierde

Wetteren

Zottegem
Zwalm

BrakelMaarkedal

Horebeke
Oudenaarde

De Pinte

Oosterzele  

Erpe-Mere  

Lede  

Wichelen

Merelbeke  
Nazareth

Gavere

Zulte

Kruisem

Ronse

Kluisbergen

Wortegem-Petegem

Melle

Destelbergen

Gent

Deinze
St.-Martens-

Latem

St.-Lievens-
Houtem

Aalter

Evergem

Lochristi

Laarne

Buggenhout

Zele

Sint-Gillis-Waas

Maldegem

Sint-Laureins
Assenede

Kaprijke

Eeklo

Lievegem

G

G

G

G

G

G

G

G

G
G

G
G

G
G

G

GG

G

G

G

G

G
G

G

R

R

R

R

R

RR

K
K

K

provinciaal onderwijs  
bij mij in de buurt…

legende

 Kiempunt

 Richtpunt

 cvo Groeipunt



Richtpunt campus Eeklo
Roze 131
9900 Eeklo

09 370 74 06

info@richtpunteeklo.be 
www.richtpunteeklo.be  
www.richtpunt.be 

Facebook 
Richtpunt campus Eeklo


