Richtpunt
campus Eeklo

infobrochure

Richtpunt campus Eeklo

een school van de Provincie Oost-Vlaanderen

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.

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.

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 infrastructuur. 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.

schoolvisie
•

technisch sterk

•

cultuur

•

optimale begeleiding

•

talenten ontplooien

•

samenwerking
met bedrijfswereld

•

milieuzorg

•

structuur

•

•

•

welbevinden

•

respect

sportieve school

algemene
ontwikkeling

•

•

•

open communicatie

veiligheid

kwaliteit

•

opstap naar
hoger onderwijs

•

vernieuwing

•

zelfredzaamheid
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verschillende
domeinen in
ons aanbod
STEM
•
•
•
•

science
technology
engineering
mathematics

Het provinciaal onderwijs in Oost-Vlaanderen heeft
STEM in zijn DNA zitten. Het provinciebestuur maakte
in het verleden resoluut de keuze voor technische en
technologische opleidingen. Dit zorgt ervoor dat onze
school naadloos kan aansluiten en zelfs de toon zetten
bij deze evolutie. Ons STEM-aanbod is zowel gericht op
het opleiden van toekomstige ingenieurs, technici en
een breed gamma aan technisch geschoolde profielen.
Daarbij komt elk niveau aan bod, van uitvoering tot
berekening, van springplank naar de arbeidsmarkt tot
aanloop naar verdere studies. Op onze campussen kan
je terecht voor technisch onderwijs in een moderne en
up-to-date infrastructuur. Wetenschap, technologie,
creativiteit en innovatie betekenen vooruitgang, en
hiervoor werken we reeds jaren samen met meer dan
40 bedrijven in Oost-Vlaanderen.
•
•
•

Ben je graag creatief bezig?
Wil je mensen helpen en de wereld verbeteren?
Kriebelt het om zelf van alles te maken?

De samenleving van vandaag heeft mensen nodig met
een STEM-profiel, met een neus voor wiskunde, exacte
wetenschappen, ingenieurswetenschappen, techniek
en technologie. Daarom is het belangrijk dat jongeren
kiezen voor STEM en hierin een loopbaan kunnen
uitbouwen. Wie kiest voor een STEM-opleiding, kiest
voor een diploma waar veel vraag naar is.
Richtpunt campus Eeklo is dé STEM-school bij uitstek.
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studieaanbod
Richtpunt campus Eeklo

eerste graad

derde graad

1ste leerjaar A

1ste leerjaar B

2de leerjaar A

2de leerjaar B

TSO

BSO

1A STEM - wetenschappen

1B STEM

industriële wetenschappen

bouw - hout mechanica - elektriciteit

industriële wetenschappen

werktuigmachines

mechanica - elektriciteit

elektromechanica

lassen - constructie

bouw- en houttechnieken

elektriciteit - elektronica

hout

elektrotechnieken

ruwbouw

1A STEM - technieken

2021-2022: nieuwe studierichtingen door onderwijshervorming

tweede graad - eerste leerjaar
finaliteit
doorstroom

mechanische vormgevingstechnieken

dubbele finaliteit

finaliteit arbeidsmarkt

elektrotechnologische elektromechanische
bouwhoutmechanische
mechanica
wetenschappen technieken
technieken technieken technieken
technieken

bouw

houttechnieken
bouwtechnieken

hout

tweede graad - tweede leerjaar
TSO

BSO

industriële wetenschappen

basismechanica

elektromechanica

hout

elektriciteit - elektronica

bouw

secundair-na-secundair (Se-n-Se)

7de jaren

stuur- en beveiligingstechnieken

fotolassen

industriële onderhoudstechnieken

computergestuurde werktuigmachines
industriële houtbewerking
renovatie

elektrotechnieken

duale richtingen

mechanische technieken

technicus hernieuwbare energie

houttechnieken
bouwtechnieken
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studieaanbod
eerste graad, eerste jaar A
eerste leerjaar A
1A STEM - wetenschappen
voor wie?
•

Je hebt een goede basis voor wiskunde
en wetenschappen.

•

Je hebt meer dan een matige belangstelling
voor techniek en technologie.

•

Je werkt graag nauwkeurig.

•

Je hebt doorzettingsvermogen en studie-ijver.

wij bieden
•

•

een programma met extra wiskunde,
wetenschappen, techniek en ICT
uitdagende en innovatieve projecten

wij vragen aan kandidaat-leerlingen
•

meer dan gemiddelde schoolresultaten

•

een goede studiehouding

•

positief staan tegenover wiskunde, ICT en techniek
let wel interesse in games is niet hetzelfde als
interesse in ICT
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eerste leerjaar A
1A STEM - technieken
Je ouders en jij kiezen, naast een goede algemene
vorming, voor een opleiding met extra wetenschappen
en techniek. Dit start vanaf het eerste jaar. Een goede
keuze vanaf het eerste jaar betekent: goed begonnen
is half gewonnen!
Naast algemene vakken verwerf je al vanaf het eerste
jaar technologisch inzicht via de technische en praktische
vakken. Allerlei technologische aspecten worden onder
de loep genomen: techniek in bouwwerken, energie,
gebruiksvoorwerpen, maar ook techniek in transport,
gezondheid, informatie en communicatie komen aan bod.
Theoretische kennis wordt tijdens de praktijklessen
ingeoefend.

voor wie?
•

Je hebt een gezonde technische interesse.

•

Je hebt een uitgesproken belangstelling
voor techniek en doe-opdrachten.

•

Je hebt doorzettingsvermogen
en je bent technisch weetgierig.

wij bieden
•

een programma met extra STEM - technieken

•

uitdagende en innovatieve projecten

toekomst

•

mogelijkheid tot remediëring of verdieping

1A STEM - wetenschappen bereidt vooral voor op de
volgende jaren theoretisch onderwijs.

wij vragen aan kandidaat-leerlingen:
•

gemiddelde schoolresultaten

•

daadkracht

•

positief staan tegenover uitdagingen

Richtpunt

Je ouders en jij kiezen, naast een goede algemene
vorming, voor een opleiding met extra techniek. Dit start
vanaf het eerste jaar. Een goede keuze vanaf het eerste
jaar betekent: goed begonnen is half gewonnen!
Naast algemene vakken verwerf je al vanaf het eerste
jaar technologisch inzicht via project STEM - techniek.
Allerlei technologische aspecten worden onder de loep
genomen: techniek in bouwwerken, energie, gebruiksvoorwerpen, maar ook techniek in voeding, transport,
gezondheid, informatie en communicatie komen aan bod.
Kortom: in onze makerspace studeer je en tegelijk oefen
je je praktische skills.
toekomst
1A STEM - technieken bereidt vooral voor op de volgende
jaren praktisch onderwijs.
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studieaanbod
eerste graad, eerste jaar B
eerste leerjaar B
1B STEM
voor wie?
•

Je houdt van techniek en je hebt een goede
handvaardigheid.

•

Je werkt graag in het atelier.

•

Je bent of wordt twaalf jaar en
je hebt geen getuigschrift basisonderwijs.

•

Leerlingen uit het BLO.

Je goed voelen en graag naar school komen staat
centraal in 1B STEM. Daarom kiezen we voor kleine
klasgroepjes. De leerkrachten kunnen je daardoor
ook persoonlijker begeleiden.
Een goede keuze vanaf het eerste jaar betekent:
goed begonnen is half gewonnen!
In Richtpunt campus Eeklo kies je via de 1B-klas
voor een praktische beroepsopleiding.
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Tijdens het vak techniek bieden we de kans om onze
studierichtingen te verkennen en eigen talenten te
ontdekken. Volgende richtingen kun je later bij ons
volgen: bouw - hout - metaal - elektriciteit.
Ook het basiscomputergebruik, kunststoffen, landen tuinbouw, verzorging en voeding worden bekeken.
Het studiewerk is beperkt: je wordt vooral getraind in
goed praktijkwerk. Je bereidt je voor op het uitoefenen
van een beroep.
toekomst
Na een geslaagd eerste jaar B STEM mag je naar het
tweede jaar (2B STEM - technieken) van de eerste graad.

studieaanbod
eerste graad, tweede jaar
tweede leerjaar A
2A STEM - wetenschappen - industriële wetenschappen
voor wie?
•

Je bent geslaagd in het eerste leerjaar A.

•

Je hebt een voldoende sterk analytisch vermogen
en sterke aanleg voor wiskunde om de theoretische
basiskennis te verwerven.

•

Je hebt ruime belangstelling voor wetenschappen
en deze is wiskundig onderbouwd.

•

Je werkt nauwkeurig en je studeert graag.

Richtpunt

De basisoptie industriële wetenschappen behoort
tot de meer theoretisch gerichte opties in het tweede
leerjaar. Hier maak je voor het eerst kennis met de
industriële technologie. Je leert meerdere grondstoffen
kennen, gereedschappen gebruiken, de eigenschappen
en gebruiksmogelijkheden van een aantal materialen
en technologische producten kennen.
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studieaanbod
eerste graad, tweede jaar
2A STEM - technieken

2A STEM
technieken - mechanica - elektriciteit

voor wie?
•

Je bent geslaagd in het eerste leerjaar A.

•

Je beschikt over een goede handvaardigheid
en voldoende technische aanleg.

•

Je werkt nauwkeurig en hebt oog voor detail
om de praktijkoefeningen succesvol uit te voeren.

•

Je hebt belangstelling voor technologie en
technieken, in het bijzonder in de sectoren
mechanica en elektriciteit of hout en bouw.

•

Je hebt een voldoende sterk analytisch vermogen
om de theoretische basiskennis te verwerven.
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In het tweede leerjaar STEM - technieken heb je
de keuze uit twee basisopties:
•

mechanica - elektriciteit

•

bouw- en houttechnieken

Deze basisopties bereiden je voor op een studierichting in het TSO (technische vorming) of BSO
(beroepsopleiding).

In deze optie maak je kennis met twee belangrijke
domeinen van de technologie: de mechanica en de
elektriciteit. Je gebruikt je kennis van grondstoffen
en gereedschappen om allerlei gebruiksvoorwerpen
te maken.

2A STEM
technieken - bouw- en houttechnieken
In deze optie maak je kennis met twee belangrijke
domeinen van de technologie: bouw en hout. Je probeert
je kennis van grondstoffen, gereedschappen, …
te gebruiken om allerlei constructies te maken.

Richtpunt

studieaanbod
eerste graad, tweede jaar
tweede leerjaar B
2B STEM - technieken - bouw - hout - mechanica - elektriciteit
voor wie?
•

Voorkennis is niet vereist.

•

Je bent gemotiveerd om zelf
praktische vaardigheden te leren.

•

Je beschikt over een goede handvaardigheid
en voldoende technische aanleg.

•

Je werkt nauwkeurig en hebt oog voor detail
om de praktijkoefeningen succesvol uit te voeren.

•

Je hebt belangstelling voor technologie en
toegepaste technieken, in het bijzonder voor
bouw, hout, elektriciteit en mechanica.

Richtpunt

In deze optie maak je kennis met alle domeinen
van de technologie: bouw, hout, mechanica en
elektriciteit. Je probeert je kennis van grondstoffen,
gereedschappen, … te gebruiken om allerlei
constructies en materialen te maken.
Je zal een basiskennis opbouwen inzake theoretische
begrippen, meetinstrumenten, materialen en gereedschappen. In de praktijkvakken worden deze basistechnieken, werkmethodes en technisch tekenen
aangeleerd.
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studieaanbod
tweede graad, eerste jaar
finaliteit doorstroom
technologische wetenschappen
voor wie?
•

Je hebt een sterke interesse en aanleg voor
wiskunde, wetenschap en techniek.

•

Je beschikt over doorzettingsvermogen.

•

Je studeert graag en regelmatig. Kom je uit een
andere studierichting? Dan beschik je:

•

Over technisch inzicht en praktische aanleg.

•

De bereidheid om achterstand bij te werken.
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wat leer je?
•

In deze richting leer je alles over wiskunde,
wetenschappen en techniek. Het niveau van deze
richting is vergelijkbaar met het niveau van het
algemeen secundair onderwijs (aso). Dat nu behoort
tot de finaliteit doorstroom.

•

Je leert op een wetenschappelijke manier de
kenmerken van fysische verschijnselen onderzoeken
en wetenschappelijke wetmatigheden formuleren.

•

Je leert de toepassingen ervan in technologische
realisaties. Het ontwerpen van ruimtelijke vormen en
schema’s komt eveneens aan bod.

•

Je krijgt technische vakken over mechanica,
elektriciteit en elektronica, aangevuld met labo.

•

Doorheen het schooljaar werk je aan de ontwikkeling
van je STEM-skills. Je leert opgedane kennis en
vaardigheden te combineren en resultaatgericht in te
zetten.

studieaanbod
tweede graad, eerste jaar
dubbele finaliteit
elektrotechnieken

elektromechanische technieken

mechanische technieken

voor wie?

voor wie?

voor wie?

•
•
•
•

Je hebt belangstelling voor de praktische kant van
techniek.
Technische vakken zoals automatisatie en
technologie spreken je aan.
Je beschikt over een fijne handvaardigheid.
Je bent goed in wiskunde.

Kom je uit een andere studierichting? Dan beschik je:
Over technisch inzicht en praktische aanleg.
• De bereidheid om achterstand bij te werken.

•

•
•
•

Je wil technologische processen (machines,
elektrische installaties, automatisatie) bestuderen,
begrijpen en er mee aan de slag gaan.
Je hebt belangstelling voor de praktische en
theoretische kant van elektriciteit en mechanica.
Je bent geïnteresseerd in technische vakken als
computertekenen en technologie.
Je beschikt over een fijne handvaardigheid.

•

Kom je uit een andere studierichting? Dan beschik je:
Over technisch inzicht en praktische aanleg.
• De bereidheid om achterstand bij te werken.
•

wat leer je?

•
•
•

Kom je uit een andere studierichting? Dan beschik je:
• Over technisch inzicht en praktische aanleg.
• De bereidheid om achterstand bij te werken.
wat leer je?
•

•

•
•
•
•

In deze tso-richting met dubbele finaliteit leer je over
elektriciteit in woningen: lichtbronnen installeren,
schakelborden plaatsen, elektrische leidingen
leggen, defecten opsporen en herstellen.
Je past de theorie toe en sluit verlichting aan, legt
bedrading en installeert lichtschakelingen.
Je raakt vertrouwd met spanning, weerstand,
stroomsterkte, magnetisme en schakelingen.
Je leert technisch tekenen.
Doorheen het schooljaar werk je aan de ontwikkeling
van je STEM-skills. Je leert opgedane kennis en
vaardigheden te combineren en resultaatgericht in te
zetten.

wat leer je?
•

•

•

•
•
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In deze tso-richting met dubbele finaliteit krijg je
een stevige basis algemene vakken, aangevuld met
technische vakken uit de vakgebieden mechanica en
elektriciteit.
Je leert in het vakgebied mechanica over:
- mechanische processen en sturingen.
- technologische aspecten van de materialen.
- het gebruik en onderhoud van werktuigmachines.
- de vormgevingsbewerkingen en de daaraan
verbonden specifieke software, ICT-middelen en
-metingen.
Je leert in het vakgebied elektriciteit:
- elektromechanische kringen analyseren.
- berekeningen uitvoeren die steunen op een
wiskundige basis.
- de elektrische wetten kennen, met de daaraan
verbonden grootheden, eenheden en symbolen.
Je leert machines bedienen met computergestuurde
basistechnieken (CNC).
Doorheen het schooljaar werk je aan de ontwikkeling
van je STEM-skills. Je leert opgedane kennis en
vaardigheden te combineren en resultaatgericht in te
zetten.

Je hebt interesse in technische vakken als
computertekenen en technologie.
Je hebt belangstelling voor de praktische kant van
techniek en mechanica.
Je beschikt over een fijne handvaardigheid.

•

•

Je leert in de technisch-theoretische vakken van deze
tso-richting met dubbele finaliteit:
- over de principes van mechanica en elektriciteit.
- de soorten metalen en hun eigenschappen
kennen.
- inzicht krijgen in de verwerkingsmethodes van
metalen.
Je leert in het vakgebied mechanica:
- metaalbewerkingsmachines instellen en
gebruiken.
- aan de slag gaan met werktekeningen,
werkanalyses en werkmethodes.
- met hand- en machinewerk werkstukken boren,
frezen, draaien en slijpen.
Doorheen het schooljaar werk je aan de ontwikkeling
van je STEM-skills. Je leert opgedane kennis en
vaardigheden te combineren en resultaatgericht in te
zetten.

Richtpunt
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studieaanbod
tweede graad, eerste jaar
dubbele finaliteit
houttechnieken

bouwtechnieken

voor wie?

voor wie?

•

•
•
•
•
•
•

Je hebt belangstelling voor het werken met
hout, het maken van meubelen, schrijnwerk en
interieurelementen.
Je werkt graag met handgereedschappen (schaven,
beitels en hamers) en machines.
Je beschikt over wiskundig en ruimtelijk inzicht voor
de analyse van constructies.
Je hebt interesse in technische vakken als technisch
tekenen en technologie.
Je hebt aandacht voor veiligheid, werkmethode en
afwerking.
Je beschikt over een duidelijke handvaardigheid.
Je kan nauwkeurig werken, tekenen en meten.

wat leer je?
•

•
•
•
•
•

In deze tso-richting met dubbele finaliteit leer je
in de technische vakken over de verschillende
houtsoorten en constructies.
Je maakt traditionele machinale bewerkingen met
zaag-, frees- en schaafmachines.
Je leert nauwkeurig werken via de studie van regelen meettechniek.
Je leert ontwerpen voorbereiden tijdens de lessen
technisch tekenen.
Je leert meten, zagen, schaven en verbindingen
maken.
Doorheen het schooljaar werk je aan de ontwikkeling
van je STEM-skills. Je leert opgedane kennis en
vaardigheden te combineren en resultaatgericht in te
zetten.

•
•
•
•
•
•
•
•

Kom je uit een andere studierichting? Dan beschik je:
• Over technisch inzicht en praktische aanleg voor
handelingen uit de bouw.
• De bereidheid om achterstand bij te werken.
wat leer je?
•

•
•
•
•
•
•
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Je wil praktische taken opnemen in de bouw.
Je hebt belangstelling voor werken met machines.
Je beschikt over een gezonde dosis handvaardigheid.
Je hebt aandacht voor veiligheid, werkmethode en
afwerking.
Je hebt wiskundig en ruimtelijk inzicht voor de analyse van
constructies.
Je vindt praktijk belangrijk. Je kan nauwkeurig werken,
tekenen en meten.
Je beschikt over computervaardigheden en hebt interesse
voor informatica en computertekenen (CAD).
Je hebt interesse in technische vakken als technisch tekenen
(autocad - sketchup) en technologie.

In deze tso-richting met dubbele finaliteit leer je een
bouwdossier
- maken met plannen, beschrijvingen en metingen.
- uitwerken tot praktische realisaties zoals funderingen,
buiten- en binnenmuren, trappen, overspanningen,
ondersteuningen …
Je leert waarom bouwconstructies volgens welbepaalde
methoden ontwikkeld worden.
Je leert de bouwplaats veilig organiseren en leiding geven op
de werf.
Je leert klassieke bouwconstructies in de praktijk uitvoeren.
Je leert eenvoudige plannen tekenen met de computer (CAD).
Je bestudeert de belangrijkste bouwmaterialen.
Doorheen het schooljaar werk je aan de ontwikkeling van
je STEM-skills. Je leert opgedane kennis en vaardigheden te
combineren en resultaatgericht in te zetten.

studieaanbod
tweede graad, eerste jaar
finaliteit arbeidsmarkt
mechanica

hout

bouw

voor wie?

voor wie?

voor wie?

•

Je houdt van techniek.

•

Je hebt een grote belangstelling voor de praktische
kant van techniek en mechanica.

•

•

•

•

•

•

•

Je hebt belangstelling voor het werken met
hout, het maken van meubelen, schrijnwerk en
interieurelementen.

•

Je hebt belangstelling voor bouwen en verbouwen.

•

Je beschikt over een gezonde dosis handvaardigheid.

Je maakt werkstukken met aandacht voor veiligheid,
werkmethode en afwerking.

•

Je houdt van werken met machines en metaal. wat
leer je?

•

Mechanica is een meer praktische en polyvalente
bso-studierichting met finaliteit arbeidsmarkt.

•

Je bent geïnteresseerd in een opleiding tot
schrijnwerker, meubelmaker of interieurbouwer.

Je kennis maakt met materialen en gereedschappen
eigen aan het vak.

•

Je beschikt over een duidelijke handvaardigheid.

•

Je hebt ook belangstelling voor machines.

Je leert een groot aantal basistechnieken zoals
lassen, solderen, plooien, snijden, …
In de technische vakken bestudeer je de principes
van mechanica en de verschillende soorten
materialen (staal, aluminium, …).
Tijdens de praktijklessen maak je met hand- en
machinewerk (boren, frezen, draaien) allerlei
werkstukken.
Doorheen het schooljaar werk je aan de ontwikkeling
van je STEM-skills. Je leert opgedane kennis en
vaardigheden te combineren en resultaatgericht in te
zetten.
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•

•

In deze bso-richting met finaliteit arbeidsmarkt leer
je bouwplannen lezen, uitmeten, tekenen.

Je vindt praktijk belangrijk. • Je werkt zelfstandig en
in team.

•

Je leert ijzervlechten, beton gieten, bekisten en
voegen.

•

Je hebt de nodige aandacht voor veiligheid,
werkmethode en werking.

•

Je leert eenvoudige bouwopdrachten begrijpen en
uitvoeren.

•

Je hebt interesse in technische vakken als technisch
tekenen en technologie.

•

Je metselt eenvoudige bouwconstructies of muren.

•

Je leert de bouwplaats veilig organiseren en leiding
geven op de werf.

•

Je maakt kennis met gereedschappen en gebruikt en
onderhoud ze correct.

•

Je leert waarom bouwconstructies volgens
welbepaalde methoden ontwikkeld worden.

•

Je metselt spouwmuren, volle funderingsmuren en
rechte muren met raam- en deuropeningen.

•

Je leert een bouwdossier maken met plannen en
tekent zelf eenvoudige plannen met de computer
(CAD).

•

Je leert grondsoorten herkennen, manueel
graven, zand- en cementmengsels samenstellen,
aanbrengen en verdichten.

•

Doorheen het schooljaar werk je aan de ontwikkeling
van je STEM-skills. Je leert opgedane kennis en
vaardigheden te combineren en resultaatgericht in te
zetten.

•

wat leer je?
•

•

In deze bso-richting met finaliteit arbeidsmarkt
bestudeer je verschillende houtsoorten,
houtmaterialen en constructietechnieken.
Je bereidt basisconstructies voor van schrijn- en
timmerwerk en klein meubilair.

•

Je maakt de basisconstructies onder begeleiding.

•

Je kijkt kritisch naar zelfgemaakte constructies.

•

Je leert veiligheidsvoorschri en respecteren.

•

Doorheen het schooljaar werk je aan de ontwikkeling
van je STEM-skills. Je leert opgedane kennis en
vaardigheden te combineren en resultaatgericht in te
zetten.

wat leer je?

Je bent gemotiveerd om een praktische opleiding te
koppelen aan praktijkgerichte theorie.

Kom je uit een andere studierichting? Dan beschik je:
•

•

Over technisch inzicht en praktische aanleg voor de
bouw.
De bereidheid om achterstand bij te werken.

Richtpunt

25

studieaanbod
tweede en derde graad (TSO)
industriële wetenschappen
voor wie?
•

Je hebt een sterke interesse en aanleg voor
wiskunde, wetenschappen en techniek.

•

Je beschikt over doorzettingsvermogen
en je studeert graag en regelmatig.

•

Als je instroomt uit een andere studierichting zijn
technisch inzicht en praktische aanleg vereist.
De wil om de opgelopen achterstand bij te werken
moet aanwezig zijn.

•

Je zal na 6IW doorstromen naar het hoger onderwijs.

In de tweede graad kunnen jongeren starten die in
de eerste graad goede resultaten behaalden voor
wiskunde en wetenschappen.
Instroom vanuit andere studierichtingen in de derde
graad is niet voor de hand liggend, ook niet vanuit het
ASO; de basiskennis voor de technische vakken uit de
tweede graad moet dan ingehaald worden.
Industriële wetenschappen is een theoretischtechnische studierichting.

26

Het is de ideale keuze voor wie houdt van wiskunde,
wetenschappen en techniek en tegelijk de ambitie
heeft om na de derde graad verder te studeren in
het hoger onderwijs, zowel voor master- als voor
professionele bacheloropleidingen.
Bij de algemene vakken krijg je een goede basis.
In de taalvakken gaat doorheen het hele traject veel
aandacht naar de praktische kennis van de talen
Nederlands, Frans en Engels.
De theoretische aanpak van de wetenschappelijke
en technische vakken vereist een goede wiskundige
kennis. Het wiskundeprogramma volgt het uitgebreid
leerplan van het Gemeenschapsonderwijs en is
vergelijkbaar met dat van wiskunderichtingen in het
algemeen secundair onderwijs (ASO).
Ook het aandeel fysica en chemie is vergelijkbaar met
dat van een wetenschappelijke studierichting in het ASO.
De technische vakken focussen op mechanica,
elektriciteit en elektronica, aangevuld met labo.
Daarnaast komen in de derde graad eveneens
industriële ICT en technisch computertekenen
aan bod.

studieaanbod
tweede en derde graad (TSO)
elektromechanica
voor wie?
•

Je houdt van verrassingen en hebt veel verbeelding.
Twijfelen is geen probleem want je bent niet bang
voor de toekomst. Je lost graag problemen op en
durft vernieuwend te denken.

•

Je houdt van technologische processen
(machines, elektrische installaties, automatisatie, …).
Je wilt ze bestuderen, begrijpen en er creatief mee
aan de slag gaan.

•

Je hebt belangstelling voor de theoretische en
praktische kant van elektriciteit en mechanica.

•

Technische vakken als CAD (computertekenen)
en technologie schrikken je niet af.

•

Elektromechanica vraagt een duidelijke (fijne)
handvaardigheid.

•

Je studeert graag en zal na 6EM doorstromen naar
hoger onderwijs.

•

Als je instroomt in het derde jaar moet je een sterke
wiskundige basis hebben en technisch inzicht is
vereist. Als je later instroomt, moet de wil om de
opgelopen achterstand bij te werken aanwezig zijn.

•

Je beschikt over doorzettingsvermogen, zin voor
verantwoordelijkheid, flexibiliteit, zin voor nauwkeurigheid, kwaliteitsbewust handelen, zin voor
veiligheid en hygiëne, ambitieuze ingesteldheid
en creativiteit.

Richtpunt

Elektromechanica is een technisch - theoretische
studierichting die voorbereidt op hoger onderwijs en
omvat twee grote blokken: mechanica en elektriciteit.
In het vakgebied mechanica bestudeer je mechanische
processen en sturingen, technologische aspecten van
de materialen, de vormgevingsbewerkingen, de daaraan verbonden specifieke software, ICT-middelen
en -metingen, het gebruik en onderhoud van
werktuigmachines.
In het vakgebied elektriciteit bestudeer je de elektrische
wetten (met de daaraan verbonden grootheden, eenheden en symbolen). Je voert elementaire berekeningen
uit die steunen op een wiskundige basis. Je leert elektromechanische kringen analyseren.
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studieaanbod
tweede en derde graad (TSO)
elektriciteit - elektronica

elektrotechnieken (tweede graad)
elektrische installatietechnieken (derde graad)

voor wie?
•

Je houdt van elektriciteit, elektronica en de
geïnformatiseerde en gedigitaliseerde wereld.

Deze technisch - theoretische studierichting bereidt
je voor op hoger onderwijs.

•

Je houdt van technologische processen
(machines, elektrische installaties, automatisatie, …).
Je wil ze bestuderen, begrijpen en er creatief mee
aan de slag gaan.

Onze school heeft uitgebreide en moderne labo’s en
een goed uitgerust machinepark.

voor wie?
•

Je houdt van techniek en je hebt een grote
belangstelling voor de praktische kant van techniek.

Elektrotechnieken is een meer praktisch-theoretische
studierichting die voorbereidt op directe tewerkstelling.
Je leert vooral over elektriciteit in woningen. Je leert
lichtbronnen installeren, schakelborden plaatsen,
elektrische leidingen leggen, defecten opsporen
en herstellen.

•

Technische vakken als CAD-CAE – automatisatie en
technologie – schrikken je niet af.

Probleemoplossend denken vormt voor jou een
uitdaging.

Je koppelt een theoretische basis aan labo-ervaring.
Het pakket talen en wiskunde wordt aangevuld met
technische vakken uit het vakgebied elektriciteit en
elektronica.

•

•

Je hebt belangstelling voor zowel de theoretische als
de praktische kant van elektriciteit en elektronica.

Je leert inzichtelijk en creatief denken en handelen
in het kader van technologische processen.

Elektrotechnieken (tweede graad) en elektrische
installatietechnieken (derde graad) vragen een
duidelijke handvaardigheid.

•

Je hebt een goede wiskundige basis.

•

Technische vakken als CAD (computertekenen)
en technologie schrikken je niet af.

•

•

Je werkt graag met een computer en hebt interesse
in hardware, software en programmeren.

Als je instroomt in het derde jaar zijn technisch
inzicht en praktische aanleg vereist. Er is geen
specifieke voorkennis nodig.

•

•

Je wil leren hoe je met kleine, kwetsbare
componenten werkt.

Als je later instroomt, moet de wil om de opgelopen
achterstand bij te werken aanwezig zijn.

•

•

Je studeert graag en je zal na 6EE doorstromen naar
het hoger onderwijs.

•

Als je instroomt in het derde jaar moet je een sterke
wiskundige basis hebben en technisch inzicht is
vereist. Als je later instroomt, moet de wil om de
opgelopen achterstand bij te werken aanwezig zijn.

Je beschikt over een gezonde portie doorzettingsvermogen, zin voor verantwoordelijkheid, zin voor
nauwkeurigheid en orde, kwaliteitsbewust handelen,
zin voor veiligheid, ambitieuze en productieve
ingesteldheid.

•

Een gezonde portie doorzettingsvermogen, zin
voor verantwoordelijkheid, flexibiliteit, zin voor
nauwkeurigheid, kwaliteitsbewust handelen,
zin voor veiligheid en hygiëne, ambitieuze
ingesteldheid en creativiteit zijn gewenste
persoonlijkheidskenmerken.

•
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Richtpunt

Heb je goede schoolresultaten, dan behoort hoger
onderwijs tot de mogelijkheden (professionele bachelor).
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studieaanbod
tweede en derde graad (TSO)
mechanische technieken (tweede graad)
mechanische vormgevingstechnieken (derde graad)
voor wie?
•

Je houdt van techniek en je hebt een grote belangstelling voor de praktische kant van techniek en
mechanica. Je hebt bovendien een goede
wiskundige basis.

•

Technische vakken als CAD (computertekenen)
en technologie schrikken je niet af.

•

Mechanische technieken (tweede graad) en
mechanische vormgevingstechnieken (derde graad)
vragen een duidelijke (fijne) handvaardigheid.

•

Als je instroomt in het derde jaar zijn technisch
inzicht en praktische aanleg vereist. Er is geen
specifieke voorkennis nodig.

•

Je beschikt over een gezonde portie doorzettingsvermogen, zin voor verantwoordelijkheid, zin voor
nauwkeurigheid en orde, kwaliteitsbewust handelen,
zin voor veiligheid, een ambitieuze en productieve
ingesteldheid.
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Mechanische (vormgevings)technieken is een meer
praktisch-theoretische studierichting die voorbereidt
op directe tewerkstelling.
Heb je goede schoolresultaten, dan behoort hoger
onderwijs tot de mogelijkheden (professionele bachelor).

studieaanbod
tweede en derde graad (TSO)
houttechnieken
voor wie?
•

Je houdt van techniek. Je hebt belangstelling voor het
werken met hout.

Houttechnieken is een meer praktisch-theoretische
studierichting die voorbereidt op directe tewerkstelling.

•

De werkstukken worden gemaakt met de nodige
aandacht voor veiligheid, werkmethode en afwerking.

Heb je goede schoolresultaten, dan behoort hoger
onderwijs tot de mogelijkheden (professionele bachelor).

•

Houttechnieken vraagt een duidelijke handvaardigheid:
creatief bezig zijn met hout. Je werkt graag met handgereedschappen als schaven, beitels en hamers. Je
moet ook graag werken met het natuurproduct hout.

•

Je hebt belangstelling voor werken met machines.
Je houdt van variatie in werksituaties door wisselende
opdrachten. Praktijk is belangrijk. Je bent praktisch
aangelegd maar je kan ook nauwkeurig werken,
tekenen en meten. Je hebt enig wiskundig en ruimtelijk
inzicht nodig bij de analyse van constructies. Ook
computervaardigheden en interesse voor informatica
zijn vereist om het computertekenen en CNC-programmeren (derde graad) tot een goed einde te brengen.

Richtpunt
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studieaanbod
tweede en derde graad (TSO)
bouwtechnieken
voor wie?
•

Je houdt van techniek en je hebt belangstelling voor
praktische taken binnen de bouwsector.

•

Je beschikt over een gezonde dosis handvaardigheid:
je werkt graag met gereedschappen en met de
materialen uit de bouwsector.

•

Technische vakken als technisch tekenen en
technologie schrikken je niet af.

•

Je hebt de nodige aandacht voor veiligheid,
werkmethode en afwerking.

•

Je hebt belangstelling voor werken met machines.
Je houdt van variatie in werksituaties door
wisselende opdrachten. Praktijk is belangrijk.

•

Je kan nauwkeurig werken, tekenen en meten.
Je hebt enig wiskundig en ruimtelijk inzicht nodig
bij de analyse van constructies. Ook computervaardigheden en interesse voor informatica
zijn gewenst.

•

Een gezonde portie doorzettingsvermogen, zin voor
verantwoordelijkheid, flexibiliteit, zin voor nauwkeurigheid, kwaliteitsbewust handelen, zin voor
veiligheid en hygiëne, ambitieuze ingesteldheid en
creativiteit zijn vereiste persoonlijkheidskenmerken.

36

Bouwtechnieken is een meer praktisch-theoretische
studierichting die voorbereidt op directe tewerkstelling.
Naast een degelijke algemene opleiding, ligt de nadruk
op het verwerven van technische en praktische kennis.
Via deze doorgedreven praktische vorming word je
opgeleid tot vakarbeider in de bouwsector, die ook
leidinggevende taken aankan.
Behaal je goede schoolresultaten, dan behoort hoger
onderwijs tot de mogelijkheden (professionele bachelor).

studieaanbod
tweede en derde graad (BSO)
basismechanica (tweede graad)

lassen - constructie (derde graad)

werktuigmachines (derde graad)

voor wie?

voor wie?

voor wie?

•

Je houdt van techniek.

•

Je houdt van techniek.

•

Je houdt van techniek.

•

Je hebt een grote belangstelling voor de praktische
kant van techniek en mechanica.

•

Je hebt een grote belangstelling voor de praktische
kant van techniek en mechanica.

•

Je hebt een grote belangstelling voor de praktische
kant van techniek en mechanica.

•

Je houdt van werken met machines en metaal.

•

Je beschikt over een duidelijke (fijne) handvaardigheid.

•

Je beschikt over een duidelijke (fijne)
handvaardigheid.

Basismechanica is een meer praktische en polyvalente
studierichting waarbij je kennis maakt met materialen
en gereedschappen eigen aan het vak. Je leert een
groot aantal basistechnieken zoals lassen, solderen,
plooien, snijden, …
In de technische vakken bestudeer je de principes van
mechanica en de verschillende soorten materialen
(staal, aluminium, …). Tijdens de praktijklessen maak
je met hand- en machinewerk (boren, frezen, draaien)
allerlei werkstukken.
Tevens maak je zowel in de theorie- als in de
praktijklessen kennis met elektriciteit.
Na de tweede graad maak je een keuze uit de
volgende opleidingen:
•

lassen - constructie

•

werktuigmachines
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Lassen - constructie is een praktische studierichting die
voorbereidt op directe tewerkstelling of een specialisatiejaar fotolassen om het diploma secundair onderwijs
te behalen.
Je krijgt vaardigheden en inzicht in het uitvoeren van
verschillende lasopdrachten. Je leert tekens en symbolen uit tekeningen omzetten in een werkmethode
zodat je de opdracht op de juiste manier kunt uitvoeren.
In de praktijk word je vertrouwd gemaakt met verschillende lastechnieken en constructiemethoden. Tijdens
de stages ervaar je de realiteit van de werkvloer.

Werktuigmachines is een meer praktische studierichting
die voorbereidt op directe tewerkstelling of een specialisatiejaar computergestuurde werktuigmachines om
het diploma secundair onderwijs te behalen.
Je leert conventionele en computergestuurde werktuigmachines bedienen. Je bouwt een praktische
vaardigheid op in het bewerken van verschillende
soorten materialen. Hierbij bestudeer en gebruik je
handbediende of computergestuurde boormachines,
draaibanken, freesmachines, slijpmachines, … Vanuit
de analyse van tekeningen leer je een gepaste
werkwijze opstellen.
Tijdens de stages ervaar je de realiteit van de werkvloer.

Richtpunt

studieaanbod
tweede en derde graad (BSO)
hout
voor wie?
•

Je houdt van techniek. Je hebt belangstelling voor
het werken met hout. Het maken van meubelen,
schrijnwerk en interieurelementen interesseert je.

•

Hout vraagt een duidelijke handvaardigheid: creatief
bezig zijn met hout. Je moet dus graag werken met
het natuurproduct hout.

•

Je hebt belangstelling voor werken met machines.
Je houdt van variatie in werksituaties door wisselende
opdrachten. Praktijk is voor jou belangrijk.

•

De werkstukken worden gemaakt met de nodige
aandacht voor veiligheid, werkmethode en afwerking.

Hout is een praktische studierichting die voorbereidt
op directe tewerkstelling of een specialisatiejaar
industriële houtbewerking om het diploma secundair
onderwijs te behalen.

40

studieaanbod
tweede en derde graad (BSO)
bouw (tweede graad)
ruwbouw (derde graad)
voor wie?
•

Je hebt belangstelling voor bouwen en verbouwen en
je beschikt over een gezonde dosis handvaardigheid.
Je werkt graag met gereedschappen en met de
materialen uit de bouwsector.

•

Technische vakken als technisch tekenen en
technologie schrikken je niet af.

•

Je bent gemotiveerd om een praktische opleiding
te koppelen aan praktijkgerichte theorie.

•

Je hebt de nodige aandacht voor veiligheid,
werkmethodes en afwerking.

•

Je houdt van variatie in werksituaties door
wisselende opdrachten. Praktijk is belangrijk.

•

Je kan zelfstandig en in team werken.

•

Een gezonde portie doorzettingsvermogen, zin
voor verantwoordelijkheid, flexibiliteit, zin voor
nauwkeurigheid, kwaliteitsbewust handelen,
zin voor veiligheid en hygiëne zijn gewenste
persoonlijkheidskenmerken.

Bouw - ruwbouw is een praktische studierichting
die voorbereidt op directe tewerkstelling of een
specialisatiejaar renovatie om het diploma secundair
onderwijs te behalen.

Richtpunt
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studieaanbod
Secundair na Secundair
stuur- en beveiligingstechnieken

industriële onderhoudstechnieken

voor wie?

de inhoud van het vak

Je wordt aangetrokken door de wereld van techniek.

•

Je hebt een vooropleiding genoten met een elektrische
invalshoek en behaalde het diploma secundair onderwijs.
Je beschikt over een goed praktisch-technisch inzicht.
Je wenst je in één jaar technisch verder te bekwamen
in het uitgebreide domein van domotica, immotica,
beveiliging (inbraak- en brandbeveiliging), toegangscontrole en camerabewaking, vermogenssturingen en
aandrijfsystemen.
Je staat open voor een doorgedreven praktische samenwerking tussen school en bedrijfsleven tijdens deze
opleiding. Werkplekleren maakt deel uit van je opleiding.
Het Se-n-Se jaar stuur- en beveiligingstechnieken heeft
tot doel extra vaardigheden te verwerven om zelfstandig
systemen te installeren, in bedrijf te stellen, te onderhouden en te herstellen.
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•

sturingen: een uitdieping van theoretische maar
voornamelijk praktische toepassingen op het gebied
van programmeerbare controllers, bussystemen,
regelsystemen, …
beveiliging: werken met praktische opstellingen
op het gebied van inbraak- en brandbeveiliging,
bouwkundige beveiliging, alarmmeldingen,
domotica, toegangscontrole, …

Als je afstudeert in deze richting, behaal je een
certificaat Se-n-Se in de gekozen specialisatie
en het certificaat ‘Installatie en onderhoud van
alarmsystemen’.
Deze Se-n-Se bereidt voor op onmiddellijke
tewerkstelling op niveau 4 volgens de Europese
kwalificatiestructuur.
Na deze opleiding kan je ook nog verder studeren,
zoals bijvoorbeeld een professionele bachelor in het
domein van de elektromechanica en elektronica.

voor wie?
•

Je wordt aangetrokken door de wereld van techniek.

•

Je hebt een vooropleiding genoten met een
mechanische, elektromechanische of elektrische
invalshoek en behaalde het diploma secundair
onderwijs.

•

•

Je wenst je in één jaar verder te bekwamen in veel
gevraagde onderhoudsdomeinen als montage en
demontage, pneumatica, hydraulica, machinesystemen, CNC, CAD en automatisatie.
Je staat open voor een doorgedreven praktische
samenwerking tussen school en bedrijfsleven tijdens
deze opleiding.

De richting industriële onderhoudstechnieken beoogt
de beroepskwalificatie van onderhoudstechnici.
Daarom moet je een ruime theoretische kennis
hebben van mechanische constructies, mechanismen,
mechanische elementen, pneumatica, hydraulica,
industriële elektriciteit, vermogenselektronica,
logische schakeltechnieken, meet- en regeltechnieken
en automatiseringsprocessen.

Richtpunt

Je leert ingrijpen in het proces en de software
ervan beheren.
Tijdens werkplekleren en stage leer je meedraaien in
een onderhoudsploeg en krijg je de kans om de facetten
van onderhoud die je nog niet onder de knie hebt te
leren kennen. Tegelijk krijg je de nodige routine in zaken
waarvoor je al een sterke opleiding hebt genoten.
Als je afstudeert in deze richting, behaal je een
certificaat Se-n-Se in de gekozen specialisatie.
Deze Se-n-Se bereidt voor op onmiddellijke
tewerkstelling op niveau 4 volgens de Europese
kwalificatiestructuur.
Na deze opleiding kan je ook nog verder studeren,
zoals bijvoorbeeld een professionele bachelor in het
domein van de elektromechanica.
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studieaanbod
zevende specialisatiejaar (BSO)
fotolassen
voor wie?
•

Je wil je specialiseren na je lasopleiding.

•

Je beschikt over het nodige concentratievermogen
om de kleinste lasfouten te ontdekken.

•

Techniek en praktijk schrikken je niet af.

•

Je hebt een duidelijke (fijne) handvaardigheid.

•

Je wil het diploma secundair onderwijs behalen.

Fotolassen is synoniem voor hoogkwalitatief laswerk
dat wordt gecontroleerd en geëvalueerd met behulp
van radiografische onderzoeksmethodes. Dergelijke
vergevorderde controlevormen vereisen ook van de
leerlingen een grondige kennis van alle onderliggende
onderzoeksmethodes.

Richtpunt

In dit zevende specialisatiejaar wordt van in het begin
bijzonder veel aandacht besteed aan kwalitatief
laswerk. Ook wordt er op een meer intensieve wijze de
technologie bestudeert om gekwalificeerde laswerken
uit te voeren. Dit gebeurt via lab-lasonderzoek, lasmetallurgie en kennis van het lassen van aluminium. Er wordt
aangeleerd hoe lasconstructies uitgevoerd worden
en hoe gelast wordt volgens opgelegde criteria. Bij dit
alles wordt rekening gehouden met veiligheid, milieu
en kostprijs.
Dit zevende jaar is vooral een aanvulling op en
specialisatie in het uitoefenen van het beroep van
gekwalificeerd lasser.
Tijdens de stages ervaar je de realiteit van de werkvloer.
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studieaanbod
zevende specialisatiejaar (BSO)
computergestuurde
werktuigmachines
voor wie?
•

Je wil je specialiseren na het zesde jaar
werktuigmachines.

•

Je hebt belangstelling voor het werken met machines.

•

Techniek en praktijk schrikken je niet af.

•

Je wil het diploma secundair onderwijs behalen.

Je wordt gevormd tot volwaardig machinebediener en
zelfs tot machine-insteller van CNC-machines. Je hebt
vooral een uitvoerende taak. Steeds meer CNC-machines
worden in de metaalverwerkende industrie in het productieproces gebruikt. In dit specialisatiejaar word je
door het uitdiepen van de CNC-technieken (theoretisch
en vooral praktisch) optimaal voorbereid zodat je
tewerkstellingskansen groeien.
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studieaanbod
zevende specialisatiejaar (BSO)
industriële houtbewerking

renovatie

Je specialiseert je in de industriële productieprocessen
van de houtverwerkende nijverheid. Je bestudeert de
opstelling van machines in functie van een optimale
productie waarbij de aspecten van seriewerk en
automatisatie worden geïntegreerd.

In dit specialisatiejaar gaat de aandacht zowel
naar het leren renoveren van ruwbouw als naar
ruwbouwafwerking.

Verder worden technieken voor verduurzaming van
hout en afwerkingstechnieken aangeleerd om de
werkstukken te realiseren. Je leert voldoende inzicht en
vaardigheden te krijgen in CNC-verspaningstechnieken
en machinebediening om zo op een correcte wijze op
verspanende machines werkstukken te vervaardigen.

Richtpunt

In het specialisatiejaar word je opgeleid tot polyvalent
renovatiewerker van zowel ruwbouw als ruwbouwafwerking. Dat betekent dat je moet mee helpen
denken en plannen hoe je het project aanpakt.
Tijdens de praktijkuren en de stages krijg je de kans je
gespecialiseerde kennis toe te passen.
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studieaanbod
duaal
technicus hernieuwbare energie
Elke duale opleiding bestaat uit leren op school en
leren op de werkvloer.
voor wie?
•

Je hebt affiniteit met duurzame energie.

•

Je beschikt over een goed praktisch-technisch
inzicht.

•

Je hebt interesse in verwarmingstechnieken
en hernieuwbare energie.

•

Je staat open voor een combinatie tussen school
en bedrijfsleven tijdens deze opleiding.

De beroepsgerichte vorming krijg je voornamelijk op je
reële werkplek. Je gaat een overeenkomst alternerende
opleiding aan en leert:
•

fotovoltaïsche systemen, monobloc warmtepompen,
zonthermische systemen en systemen voor biomassa installeren, in dienst brengen, onderhouden
en herstellen.

Je brengt heel wat opleidingstijd door op de werkvloer.
Gemiddeld gaat het over 20 uur per week (op jaarbasis).
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Wesley Van Durme, oud-leerling en nu leraar PV en TV elektriciteit
“Als kind was ik gefascineerd door elektronisch
speelgoed. Ik moest het open krijgen om te weten
hoe het binnenin werkte. Het terug assembleren
ging toen minder vlot. Het was voor mij dan ook
logisch om in het secundair onderwijs te kiezen
voor techniek. Mijn interesse voor elektronica en
elektriciteit werd nog verder aangewakkerd door
de ervaren leerkrachten op het PTI (nu Richtpunt
campus Zottegem). We werden klaargestoomd voor
het bedrijfsleven. Na 10 jaar in de industrie vond ik
het tijd om zelf de stap naar het onderwijs te wagen.

Mijn opgedane kennis en ervaring doorgeven aan
leerlingen die dezelfde interesse delen, geeft mij
enorm veel voldoening. We leven ons uit in de
projecten die we uitvoeren. Het is een zeer groot
pluspunt dat in onze afdeling gewerkt wordt met de
recentste CAD-CAE-software en dat ook moderne
PLC-systemen hun plaats vinden in het uitwerken
van deze projecten! Onze leerlingen die afstuderen
in de richting elektrische installatietechnieken zijn
optimaal voorbereid om het werkveld in te gaan of
om verdere studies aan te vatten.”

Moreno Polfliet, oud-leerling
“Mijn studiekeuze voor de bouw had ik al vroeg
gemaakt. Over welke specifieke richting ik uit wou,
had ik nog veel twijfels. In de richting bouwtechnieken
leerde ik de verschillende bouwsectoren kennen.
De combinatie van theorie, praktijk en stages bij
bouwbedrijven maakte voor mij duidelijk welke
richting ik uit wou. Ook kreeg ik de motivatie om
mijn kennis over de bouw te blijven vergroten.

In mijn job als projectleider van woonprojecten bij
Huysman Bouw, leer ik nog steeds elke dag bij over
de uitwerking van de planning, de communicatie
met alle betrokken partijen, de opvolging van de
uitgevoerde werken, …
De richting bouwtechnieken is de ideale keuze om de
vele mogelijkheden in de bouwsector te leren kennen.”
Moreno is afgestudeerd in de richting bouwtechieken
TSO, nu werkzaam als projectleider bij Huysman
Bouw nv.

Kristof Goossens, oud-leerling
“In het secundair onderwijs koos ik voor de richting
houttechnieken. Het natuurproduct hout vind ik aangenaam om mee te werken. Tijdens de opleiding
ontdekte ik dat het coördineren van houtprojecten
mijn ding is. De richting houttechnieken is dé
ideale basis om vervolgens een professionele

bachelor Houttechnologie te volgen. Daar leerde
ik de vaardigheden die nodig zijn om mijn huidige
beroep uit te oefenen.”
Kristof is afgestudeerd in de richting houttechnieken
TSO en is nu werkzaam als logistiek verantwoordelijke
bij de firma WYCOR.

troeven van onze school
•

•

actieve school

•

eigen keuken

•

studiereizen

•

diverse broodjes

•

middagactiviteiten

•

verse, warme maaltijden

•

leerlingenraad

betaalbaar
•

maximumfactuur voor de eerste graad

•
•
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zorg

toekomstgerichte opleidingen
•

stage in het bedrijfsleven

•

CLB & CSW

•

deelname aan wedstrijden

•

GOK-werking

•

goed uitgeruste werkplaatsen

•

kwaliteitszorg

•

moderne labo’s

•

remediëringslessen

•

VCA-examen

•

aandacht voor leerstoornissen

•

•

leerlingenbegeleiding

leraren die enthousiaste en
ervaren specialisten in hun vak zijn

•

•

conflixers

kans tot professionalisering door
externe specialisten

Richtpunt
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bereikbaarheid
& infosessies
bereikbaarheid

met de trein

Waar vind je onze school en hoe geraak je daar?

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

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

met de fiets
met de bus
Er zijn verschillende buslijnen die passeren:
•

•

lijn 96, 97, 98: Eeklo - Zelzate
(via Lembeke, Kaprijke, Bassevelde, Boekhoute,
Assenede, of via Lembeke, Oosteeklo, Ertvelde)
lijn 58, 58s: Gent - Eeklo - Brugge
(via Wondelgem, Evergem, Sleidinge, Waarschoot,
Balgerhoeke, Adegem, Maldegem)

•

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

•

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

•

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

•

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

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

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

met de auto
Onze school is ook vlot bereikbaar met de auto en
er is voldoende parking in de buurt van de campus.

Richtpunt

het provinciaal onderwijs

Kiempunt
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.

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.

▸

Richtpunt

www.groeipunt.be
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provinciaal onderwijs
bij mij in de buurt…
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Richtpunt campus Eeklo
Roze 131
9900 Eeklo
09 370 73 73
info@richtpunteeklo.be
www.richtpunteeklo.be
www.richtpunt.be
Facebook
Richtpunt campus Eeklo

