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 VOORWOORD

Welkom!
M

isschien herken jij ze ook in
je klassen: de
nieuwsgierige jongens
en meisjes die de wereld
graag met hun handen
onderzoeken. Die het liefst
van al iets openvijzen,
checken hoe dingen in
elkaar zitten en dan weer
in elkaar steken op een nét
iets andere manier. Kortom: kinderen en jongeren
die enthousiast worden
van alles wat naar techniek
ruikt, zolang ze maar hun
hoofd, handen én creativiteit kunnen gebruiken.
En voor wie zeven uur
theorie slikken op een dag,
moeilijk is.
Zie je ze voor je? Dan is dit
studiekeuzemagazine er
voor jou én hen. Het wil
je ondersteunen in je rol
als studiekeuzebegeleider.
Het reikt je handvatten
aan en wijst je de weg om
kinderen met goesting in
techniek aan te moedigen
om iets met hun talenten te doen. Ook al roei je
daarmee soms tegen de
stroom in, tegen de opvattingen van hun ouders of
hun omgeving.
Want te veel kinderen met
technisch talent durven of
mogen niet kiezen voor
een technische opleiding.
Of ze doen dat pas veel te
laat, na teleurstellende en
demotiverende jaren in
een andere richting.

Met studiekeuzetips,
inspirerende verhalen
en boeiend lesmateriaal
willen we met dit
magazine leerkrachten
aanmoedigen om met
kinderen én hun ouders
het gesprek aan te durven
gaan.

“

Nog te veel kinderen
met technisch talent
durven of mogen
vandaag niet kiezen
voor een technische
opleiding.
Terwijl elektrotechnici
de wereld van morgen
vormgeven.

Jullie zijn immers de belangrijkste studiekeuzebegeleiders die leerlingen op
weg kunnen zetten naar
een technische opleiding
die past bij hun talenten.
We bieden jou graag dit
magazine aan omdat we
als Volta, de sectorale
organisatie voor elektrotechniek, er oprecht van
overtuigd zijn dat onze
sector bijzonder boeiende
en innovatieve loopbaanmogelijkheden biedt. Van
laadpalen tot zonnepanelen en domoticasystemen:
elektrotechnici geven de
maatschappij van morgen
écht vorm.
Peter Claeys
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De studiekeuze van je
leerlingen begeleiden:
zo pak je dat aan
JE LEERLINGEN VAN DE DERDE GRAAD LAGER ONDERWIJS OF
DE EERSTE GRAAD SECUNDAIR STAAN VOOR EEN BELANGRIJKE
KEUZE. WELKE STAPPEN ZIJN ER IN HET STUDIEKEUZEPROCES?
WIE BEÏNVLOEDT HEN DAARBIJ? EN HOE KAN JE DE LEERLINGEN
ÉN HUN OUDERS ONDERSTEUNEN?

“

De stem van de
onderwijzer of
klastitularis is vaak
doorslaggevend.

GOED OM TE WETEN:

HET STUDIEKEUZEPROCES IN 3 STAPPEN
In het studiekeuzeproces van je leerlingen zal je
deze drie grote stappen herkennen:

STAP 2:

ze gaan zich oriënteren en
informeren

STAP 1:

ze verkennen hun
talenten en kwaliteiten
— Zelfexploratie: wat kan ik
(minder) goed? Wat doe ik
(minder) graag?
— De blik van anderen: wat
vinden mijn ouders, vrienden,
leraar(s) over mijn talenten en
beperkingen?

— Hoe zit het secundair onderwijs in elkaar?
Welke richtingen zijn er? Welke zouden bij
mijn kwaliteiten passen? Wat leer en doe je
dan in die richtingen? En ook: als ik over
mijn toekomst denk, wat zie ik mezelf dan
later doen? Wat zou ik willen worden? En
welke richtingen passen daarbij?
— Welke scholen zijn er in mijn buurt met
deze richtingen? Wat lees en hoor ik
daarover van anderen? Wat voel ik zelf als
ik er op bezoek ga? Wat vind ik goed of niet
goed aan een school?

STAP 3:

ze willen
beslissen

— Welke richtingen en scholen
blijven er over? Ken ik er de vooren nadelen van?
— Heb ik met anderen over mijn
keuze gepraat? Voel ik me blij
bij het vooruitzicht van mijn
nieuwe richting?
4

Wie beïnvloedt hun studiekeuze?
Drie belangrijke partijen spelen een rol:

1 Ouders

2 Onderwijzer/leraar

Met stip de meest bepalende
factor! Zij zoeken op hun
beurt steun bij hun omgeving,
maar ook in belangrijke mate
bij de school en de leraar(s)
van hun kinderen. De eigen
achtergrond of beroepskeuze
beïnvloedt vaak ook de
studiekeuze van hun kinderen.

Zeker sinds de verschuivingen
in de rol die het CLB speelt, is
de stem van de onderwijzer of
klastitularis vaak doorslaggevend in de studiekeuze. Hij/
zij kent het best de kwaliteiten
van de leerlingen, ook deze die
niet in rapportcijfers weerspiegeld worden.

3 Familie, vrienden,
kennissen
Het sociale netwerk wordt vaak
geraadpleegd in de verkennende fase én de beslissende fase:
“Onze zoon of dochter zou xx
kiezen, hoe denk jij daarover?”.
De reactie van de omgeving
kan het beslissingsproces doen
kantelen.

Hoe kan ik mijn leerlingen helpen
bij hun studiekeuze?
Deze drie sites en bijbehorende tools zetten je alvast aardig op weg:

Vanbasisnaarsecundair.be
Een uitstekend vertrekpunt voor zowel leerkrachten als ouders. De site is gebaseerd op de
resultaten van het Transbaso-onderzoek en geeft houvast en materialen bij de diverse stappen in
het studiekeuzeproces. De stappen zijn ook bruikbaar voor een studiekeuze binnen het secundair.
 www.vanbasisnaarsecundair.be

Belangstellingstests I Like Basic/I Like Junior test
De speelse I Like Basic-test op studiekiezer.be is gericht op kinderen aan het eind van het lager
onderwijs en laat hen voor 54 activiteiten aangeven hoe graag ze dit zouden doen (van techniek,
koken tot talen). Het eindresultaat is een grafiek waarin de voornaamste belangstellingsdomeinen
zichtbaar worden. Van daaruit kan je doorklikken naar verwante studierichtingen.
De belangstellingstest I-Like Junior is gericht op de keuzes voor de 2de graad secundair.
 onderwijskiezer.be/ilike_basic
 onderwijskiezer.be/ilike_junior

De Materialenbox van Onderwijskiezer i.s.m. Klascement
Onderwijskiezer.be bundelt in samenwerking met Klascement een hele reeks leermaterialen rond
onderwijsloopbaanbegeleiding voor de diverse niveaus.
 www.onderwijskiezer.be/v2/box/index.php
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LEERKRACHT BASIS
BART BEGELEIDT
ZIJN LEERLINGEN
RICHTING
EERSTE GRAAD

“

Dankzij de klasopdrachten
en de kleurcodes komen
leerlingen soms uit bij een
opleiding waar ze nooit
aan zouden denken, maar
die perfect bij hen past.

6

Bart Meesseman
leerkracht 6de leerjaar
Vrije Basisschool
Sint-Salvator Gent

 ZO DOEN WIJ HET!

“
“Wij beginnen onze
leerlingen al in het vijfde
leerjaar voor te bereiden
op hun studiekeuze. Samen bezoeken we enkele
middelbare scholen zodat
ze kunnen ontdekken
wat het secundair onderwijs inhoudt, en staan we
stil bij het gevoel dat de
verschillende scholen hen
geven. Ook gaan we aan
de slag rond talenten, wat
in het zesde leerjaar wordt
verdergezet met Kies Raak.
Dat is een methode die
enkele jaren geleden in het
Antwerpse werd ontwikkeld, vooral voor CLB’s,
om jongeren te helpen
uitzoeken wie ze zijn en
waar hun sterktes liggen.
Concreet betekent dat
dat onze zesdejaars elke
week twee tot drie opdrachten krijgen in de klas.
Een spreekbeurt geven,
bijvoorbeeld. Of iets wat
klaar is om weggegooid te
worden omtoveren tot een
nieuw gebruiksvoorwerp.
Na elke activiteit moeten
zij aangeven of ze de taak

“

We moedigen
leerlingen en hun
ouders aan om
kennis te maken met
onze ambassadeurs
en met hen een
gesprek aan te
gaan over hun
schoolloopbaan.

leuk vonden of niet, en
of ze er goed in waren of
niet. Afhankelijk van hun
antwoorden krijgen ze een
kleurcode. Tegen januari
hebben ze een rooster vol
kleuren verzameld dat onthult wat hun interesses en
talenten zijn: zorg, administratie en boekhouden,
techniek …”
“Het mooie aan deze methode is dat de leerlingen
en hun ouders een volledig profiel krijgen voorgeschoteld. Op papier,
op basis van een reeks
opdrachten. Dat vormt
een erg goede houvast om
de knoop door te hakken.
Anders zouden ze hun beslissing misschien baseren
op de mening van mama
of papa, of op de ervaringen van een familielid.
Terwijl leerlingen nu soms
uitkomen bij een opleiding
waar ze spontaan nooit
aan zouden denken, maar
die wel goed bij hen past.
Denk maar aan meisjes die
plots beseffen dat ze graag
een technische richting uit
willen.”
“Uiteraard is het advies
dat de leerlingen en ouders krijgen vrijblijvend.
Niet iedereen volgt het op.
Maar wij weten uit ervaring dat de keuze die naar
boven komt vaak de beste
is. Het is uiteindelijk de
bedoeling om elke leerling
naar de juiste richting te
begeleiden, op de juiste
school. ‘De juiste richting’
is voor iedereen anders, en

hangt samen met wat je
goed en graag doet. Sommige ouders willen per se
dat hun kind Latijn gaat
volgen, omdat ze denken
dat het meer kansen zou
bieden. Als we hen duidelijk maken dat je na een
technische opleiding ook
naar het hoger onderwijs
kan, beginnen velen hun
kar al te keren. Ook het
belang van technische
beroepen benadrukken
helpt. Het zijn tenslotte
bijna allemaal knelpuntberoepen. En het is niet
omdat je een technische
achtergrond hebt dat je in
een uitvoerende functie
terechtkomt, je kan perfect
doorgroeien en leidinggevende worden.”
“Daarnaast werken we
samen met een aantal
ambassadeurs buiten
onze school. Voorbeeldfiguren voor onze leerlingen
die bijvoorbeeld actief zijn
binnen de speelpleinwerking, en ook technisch
geschoold zijn. Het is een
grote troef als leerlingen
en ouders met hen kunnen kennismaken en in
gesprek kunnen gaan over
hun schoolloopbaan. Zelf
heb ik trouwens ook een
technische achtergrond.
Ik heb industriële wetenschappen gedaan en koos
daarna voor een opleiding
tot leraar lager onderwijs.
Veel ouders verwachten
dat niet, maar zijn aangenaam verrast als ze het
horen.”

Sommige ouders
willen dat hun kind
Latijn gaat volgen
omdat ze denken
dat het meer kansen
biedt. Als we hen
duidelijk maken dat
je na een technische
opleiding ook naar het
hoger onderwijs kan,
beginnen velen hun kar
al te keren.
“Uiteindelijk blijkt de
onwetendheid van ouders
en grootouders vaak het
grootste struikelblok te
zijn bij de keuze voor een
technische richting. Op
onze school hebben we
veel allochtone leerlingen.
In veel landen is beroepsonderwijs hetzelfde als
buitengewoon onderwijs
bij ons. ‘Mijn kind heeft
toch geen beperking’,
krijgen we soms te horen.
Terwijl het eigenlijk om
miscommunicatie gaat.
Maar ook Vlaamse ouders
hebben vaak een vertekend beeld van technische
richtingen. Terwijl die heel
wat toekomstperspectieven opleveren. Eigenlijk
hebben we het technischen beroepsonderwijs
heel hard nodig voor de
ontwikkeling van onze
maatschappij.”
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KIEZEN VOOR
TECHNIEK
VANAF DE
EERSTE GRAAD?
YES, YOU CAN!
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 KIEZEN VANAF JE 12E VOOR TECHNIEK: HET KAN

ZIE JE BIJ KINDEREN IN JE KLAS VONKJES ALS ZE IETS UIT ELKAAR MOGEN
HALEN? LEVEN ZE OP ALS ZE IETS KUNNEN MAKEN MET HUN HANDEN,
AL ZOEKEND ZONDER AL TE STRAKKE KADERS? GA DAN ALS LERAAR HET
GESPREK AAN MET (DE OUDERS VAN) KINDEREN OVER EEN POSITIEVE
KEUZE VOOR TECHNIEK VANAF DE EERSTE GRAAD.

FEIT: TECHNIEK
LAAT ALLE
OPTIES OPEN
Een positieve keuze van
bij het begin voor een
richting die aansluit bij
hun talenten laat kinderen
openbloeien. Al te vaak
zien ouders en kinderen,
onder druk van hun omgeving en maatschappij,
een keuze voor algemeen
onderwijs als de meest
logische, ongeacht de
talenten en de belangstelling van hun kind. Jammer
genoeg leidt dat geregeld
na enkele jaren tot een negatieve keuze, het ‘moeten
zakken’ naar tso of bso.
Een keuze in de eerste
graad houdt vooral een
verkenning in: blijkt het
gekozen domein dan toch
niet je ding, dan blijven
alle opties open voor een
andere keuze in de tweede
graad.

HOE KIEZEN
VOOR TECHNIEK?

HOE ZIT DAT IN
‘MIJN’ SCHOOL?

De eerste graad van het
secundair onderwijs omvat
naast basisvorming (wiskunde, talen ...) ook een
aantal uren keuzegedeelte.
De scholen vullen dit zelf
in. In het eerste jaar is dit
aantal uren beperkt (minder dan 5 uur), in het tweede jaar A is dit maximum 7
u, in 2B omvat dit 12 u. Je
kiest een basisoptie waarin
je kennismaakt met een
domein: (nijverheids)technieken, hotel-voeding ...
In de tweede graad kan
je een richting kiezen die
aansluit bij de basisoptie
uit de eerste graad, maar je
kan ook probleemloos een
andere koers inslaan.

Elke school kiest zelf welke
basisopties ze aanbiedt.
In zogenaamde ‘domeinscholen’ worden nagenoeg
alle opties aangeboden. De
leerlingen volgen samen
de basisvakken, en volgen
daarnaast de keuze-uren
voor het gekozen domein.
Andere scholen bieden
dan weer slechts enkele
opties aan.
Op de websites van de
scholen kom je te weten
welke opties aangeboden
worden.

getuigschrift
basisonderwijs

“

Een keuze in de
eerste graad is altijd
verkennend. In de
tweede graad is nog
alles mogelijk.

geen getuigschrift
basisonderwijs

"

"
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 ZO DOEN WIJ HET!

3 leerkrachten

TECHNIEK

aan het woord
Jo De Meyer
Leerkracht techniek in
de eerste graad
PTI Eeklo
“Het studiekeuzeverhaal
is de laatste twee jaar
sterk veranderd door de
hervorming van het onderwijs. Voor onze school
betekent dat concreet dat
we nu STEM aanbieden
in de eerste graad. Vroeger was 75% van onze
leerlingen er echt van
overtuigd dat ze later een
technisch beroep wilden
uitoefenen. Nu wordt die
keuze nog wat vooruitgeschoven, omdat STEM een
stuk algemener is. Naast
techniek ligt de focus sterk
op wiskunde en wetenschappen. Enerzijds heb ik
het daar een beetje moeilijk mee. De leerlingen die
graag volop in de praktijk
wilden vliegen moeten nu
wat geduld hebben, omdat
de focus meer op theorie
ligt dan vroeger. Anderzijds bereiken we nu een
groter publiek. In die eerste
twee jaar kan een leerling
die twijfelt perfect proeven
van het technische verhaal, om nadien eventueel
toch een andere richting

10

in te slaan. Het gebeurt
dan weleens dat wij tegen
onze winkel spreken, hoor.
Als we merken dat iemand
meer thuis zou zijn in een
sociale richting, zeggen we
dat. Het is belangrijk dat
elke leerling op de juiste
plaats zit.”
“In het beste scenario
komt elke leerling natuurlijk metéén in de
juiste richting terecht.
Voor ouders is het niet
altijd gemakkelijk om de
weg ernaartoe te vinden,
want ze willen meestal het
hoogst haalbare voor hun
kind. Terwijl het belangrijker is om naar zijn of haar
interesses te kijken. Is je
zoon of dochter geboeid
door techniek? Motoren?
Wil hij of zij weten hoe
huizen in elkaar zitten? Is
je kind motorisch sterk?
Dan is de kans groot dat
het zich goed zal voelen
in het technisch. En dat is
heel mooi, want haast alle
technische beroepen zijn
knelpuntberoepen!”

“

Dankzij STEM kan een twijfelende
leerling perfect proeven van het
technische verhaal, om nadien
eventueel toch een andere richting
in te slaan.

Frank Reyntiens
klastitularis 1B en leraar
techniek en elektriciteit
GTI Beveren
“Vooral toen mijn eigen
kinderen de stap naar het
middelbaar moesten zetten, heb ik ondervonden
dat in veel lagere scholen
nog het idee heerst dat
leerlingen best ‘zo hoog
mogelijk’ starten omdat
‘zakken altijd kan’. Zeker
mijn dochter werd gestimuleerd om allesbehalve
een technische richting te
kiezen. Dat stoot mij, als
leraar techniek, eigenlijk
wel tegen de borst. Natuurlijk zijn Nederlands en
wiskunde belangrijk, maar
technische en praktische
vaardigheden zijn minstens even noodzakelijk!
Zeg eens eerlijk, hoe vaak
heb je in het dagelijks
leven al een sinusfunctie
toegepast? Nooit, toch? En
hoe vaak heb je al gedacht
dat je je schroevendraaier
kon bovenhalen om een
defect apparaat te herstellen? Meermaals, ongetwijfeld.”
“Werken met de handen is ook goed voor de
eigenwaarde, het geeft
een gevoel van trots.
Bovendien helpt het om
je probleemoplossend
vermogen te trainen,
mensen die het vaak doen
werken doorgaans plan-

matig en inzichtelijk. Ik
vind daarom dat technische en praktische vaardigheden eigenlijk al vanaf
het vijfde leerjaar moeten
worden gegeven, of zelfs
vroeger. Niet in de vorm
van knutselen, maar via
een tekening echt oefeningen realiseren met de
juiste gereedschappen en
veiligheidsvoorschriften.
Bouwen met blokken op
basis van een bouwplan,
bijvoorbeeld. Wie dat als
kind heeft geleerd zal later
hoogstwaarschijnlijk veel
minder problemen hebben
om een kleerkast met een
handleiding in elkaar te
steken.”
“Toch zien veel ouders dat
niet zo. Ouders die zelf
met hun handen werken
wel natuurlijk, zij die zelfstandig zijn, een boerderij
hebben … Hun kinderen
vinden meestal vlot hun
weg naar een technische
opleiding. Ook omdat ze

van thuis uit vaak gestimuleerd worden om mee
te helpen en er plezier aan
beleven om de handen uit
de mouwen te steken. Zij
weten al dat techniek écht
boeiend is. Die boodschap
proberen wij als school zo
veel mogelijk te verspreiden, om ook aan de andere
leerlingen te tonen wat dat
precies inhoudt. Daarom
organiseren we al een
achttal jaar Techniekacademies, waarbij we
zesdejaarsleerlingen uit
de buurt uitnodigen naar
onze school om een praktijkles te volgen, met alles
erop en eraan. Zo wordt
hun interesse geprikkeld.
Als een leerling aangeeft
hierin verder te willen,
zouden de leerkracht van
de lagere school en het
CLB hier zeker op moeten inspelen, om ook de
ouders goed te informeren
over de troeven van een
technische richting.”

“

In veel lagere scholen
heerst het idee dat
leerlingen best ‘zo
hoog mogelijk’ starten
omdat ‘zakken altijd
kan’. Dat vind ik erg.

11
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Kris Broos
Leerkracht techniek
Vrije Basisschool De Wieltjes in Haacht

“Onze school heeft techniek twee jaar geleden uit
het lessenpakket getrokken en er een apart vak
van gemaakt. Alle leerlingen krijgen het eerst om
de twee weken en vanaf
het vierde elke week. Dat
is vrij uitzonderlijk, maar
wij voelden die noodzaak:
techniek wordt ondergewaardeerd, terwijl het de
toekomst is. Op de meeste
lagere scholen komen
technische vaardigheden
kort tussendoor eens aan
bod, en meestal erg theoretisch. Dat is geen verwijt
naar mijn collega-leerkrachten toe! Wij zijn geen
supermensen, soms heb
je gewoon de kennis, tijd
of mogelijkheden niet om
er dieper op in te gaan.
Daarom ben ik blij dat ik de
kans heb gekregen om dat
op mij te nemen, in onze
speciaal uitgeruste containerklas ‘De Werf’.”
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“In het eerste leerjaar
leren we onder andere
over diverse werktuigen en materialen, over
mengen met vloeistoffen.
Oudere leerlingen maken
kennis met stopcontacten, magneten en drones.
Daarbij steken we zo vaak
mogelijk de handen uit de
mouwen. We schroeven
afgedankte elektrische
voorwerpen open, met
het zesde leerjaar hebben
we een omheining van
palletten getimmerd rond
ons nieuw voetbalplein …
De kinderen vinden dat
fantastisch, als een les
wegvalt zijn ze erg teleurgesteld. En ook de ouders
reageren positief omdat ze
het enthousiasme merken.
Sommige leerlingen die
vroeger tot de middenmoot behoorden, blijken
nu soms technisch heel
sterk te zijn, waardoor ze
leren leuker gaan vinden.
Dat maakt het uiteraard
makkelijker om hen naar
een technische of beroepsopleiding te oriënteren. Twijfelen ouders toch,
dan gaan we uiteraard
met hen in gesprek. Velen
weten niet dat je na een
technische richting zo veel
verschillende kanten op
kan.”

“

Techniek wordt
ondergewaardeerd,
terwijl het de toekomst
is. Als er een les
techniek wegvalt
zijn alle leerlingen
teleurgesteld.

!

We schroeven afgedankte elektrische voorwerpen open, met het zesde
leerjaar hebben we een omheining van palletten getimmerd rond ons nieuw
voetbalplein … De kinderen vinden dat fantastisch, als een les
wegvalt zijn ze erg teleurgesteld.

#
Sommige leerlingen die
vroeger tot de middenmoot
behoorden, blijken
nu soms technisch heel
sterk te zijn, waardoor ze
leren leuker gaan vinden.
Dat maakt het uiteraard
makkelijker om hen naar
een technische of beroepsopleiding te oriënteren.
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Kiezen voor
elektrotechniek
vanaf de 2de graad?

DIT ZIJN DE OPTIES!
Vanaf de 2de graad (het 3de en 4de jaar) kan je
kiezen tussen technisch secundair onderwijs
(tso) en beroepssecundair onderwijs (bso).

tso of bso: wat is het verschil?
— Het technisch secundair onderwijs (tso) is
een mix van theorie en praktijk, van weten en
doen. Na het tso kun je meteen gaan werken,
een 7de specialisatiejaar (of Se-n-se) volgen
of kiezen voor hoger onderwijs.
— Wie kiest voor het beroepsonderwijs (bso)
kiest voor een beroep, een vak. Wanneer je
afstudeert, ben je meteen klaar om te gaan
werken. Idealiter volg je nog een 7de specialisatiejaar om je kennis te verdiepen. Na het
6de jaar bso ontvang je een attest, het 7de jaar
levert je een diploma secundair onderwijs op.
Dat is je toegangsticket tot het hoger onderwijs. Als de studiemicrobe je plots te pakken
krijgt, kan je bijvoorbeeld kiezen voor een
tweejarige technische graduaatsopleiding.

“

Als je interesse toont
en een goede attitude
hebt, dan lacht de
toekomst je toe.
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WELKE ELEKTROTECHNISCHE RICHTINGEN
KUN JE VOLGEN IN DE 2DE GRAAD?
N tso –
3de en 4de jaar
Elektrotechnieken
Je bestudeert elektrische
installaties in woningen en
gebouwen, je leert elektrische toestellen plaatsen
en aansluiten en je maakt
kennis met computerprogramma’s om elektrische
stroomschema’s te tekenen. In de praktijkvakken
pas je de theorie toe.

N tso –
3de en 4de jaar
ElektriciteitElektronica
Hier krijg je een brede,
theoretische vorming en
je leert probleemoplossend
te denken en te handelen.
Praktisch, uitvoerend werk
komt minder aan bod.
Hier kom je meer te weten
over de basisschakelingen,
elektrostatica, elektromagnetisme, gelijk- en wisselstroom, elektrische wetten,
elektrische installaties in
woningen …

N tso –
3de en 4de jaar
Industriële
wetenschappen

N bso –
3de en 4de jaar
Elektrische
installaties

In Industriële wetenschappen ligt het accent op wiskunde en wetenschappen.
Het is een eerder theoretische richting. Zo leer je
op een wetenschappelijke
manier de kenmerken van
fysische verschijnselen
onderzoeken en wetenschappelijke wetmatigheden formuleren. Maar ook
technische vakken zoals
mechanica, elektriciteit,
fysica en chemie komen
aan bod. Wanneer je voor
deze richting kiest moet
je goed abstract kunnen
denken.

Je kiest voor een opleiding
die van jou een deskundig
elektricien maakt. Veel
theorie krijg je niet, de
nadruk ligt op praktijk. Er
is aandacht voor het oplossen van storingen en het
herstellen van kleine huishoudtoestellen. Je verdiept
je in verlichting, domotica
(alsmaar belangrijker in
onze nieuwe huizen en
gebouwen!) en moderne
computertechnieken.

N tso –
3de en 4de jaar
Elektromechanica
Elektromechanica is een
eerder theoretische richting, waarin wiskunde,
mechanica en elektriciteit
ruim aan bod komen.
Je maakt kennis met
verschillende materialen
en technieken, en je leert
werken met professionele
software. Je ontdekt de
wereld van verlichting,
motoren en generatoren
en automatisering. Je
leert hoe machines met
de computer bediend en
ontworpen worden.

“

Grote bedrijven op
onze jobbeurs stellen
maar één vraag:
hoeveel leerlingen
zijn er? Die mogen
allemaal starten.

Je leest meer over al deze richtingen op studiekiezer.be
 www.studiekiezer.be
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 ZO DOEN WIJ HET!

“ALS JE INTERESSE TOONT
EN EEN GOEDE ATTITUDE HEBT,
DAN LACHT DE TOEKOMST JE TOE”
LEERLINGEN DIE AMBASSADEURS WORDEN, DAT IS
UITERAARD VOOR ELKE TECHNISCHE SCHOOL EEN
DROOM. KRIS DECOENE GEEFT LES AAN 5 EN 6 EIT
EN 7 RT. HIJ ZIET VOORAL HEIL IN HET DOORBREKEN
VAN DE SCHOTTEN TUSSEN ASO, TSO EN BSO.
KRIS: “Het grootste probleem waar wij al jaren
mee kampen, is imago. Wij
zijn geen tweedeklasseonderwijs, die drempel
moet naar beneden. Op
onze campus van de eerste
graad zitten leerlingen aso,
tso en bso voor algemene
vakken gewoon bij elkaar.
Dat is een stap in de goede
richting. In een ideale
wereld krijgen we dus
flexibele scholen die alle
richtingen aanbieden en
waartussen je eenvoudig
kan veranderen. Van Latijn
naar elektriciteit. Waarom
niet? Ook kinderen hebben
vooruitschrijdend inzicht.”

“Ik hoop dat steeds meer
kinderen bewust kiezen
voor een technische
richting, liefst in samenspraak met de ouders en
al dan niet met het CLB.
Een belangrijke troef voor
leerlingen in een technische richting is dat ze na
afloop van het 6de middelbaar al een diploma in
handen hebben. En vaak
krijgen ze daarvoor al –
vaak op hun stageplaats
– een job aangeboden. Wie
toch verder wil studeren,
kan dit zowel in een SeNse
specialisatiejaar als in een
professionele bachelor.
De vraag is altijd wat de
leerling zelf wil na het 6de
jaar: is hij/zij tevreden met
wat op het diploma staat?
Een extra specialisatiejaar

“
meet- en regeltechnieken kan een grote troef
zijn omdat de vraag op
de arbeidsmarkt voor dit
soort profielen enorm is.
Wij zijn de enige school in
West- en Oost-Vlaanderen
die dit aanbieden. Elk jaar
zien we hetzelfde fenomeen op onze jobbeurs.
Grote bedrijven die daar
staan, stellen maar één
vraag: hoeveel leerlingen
zijn er. Die mogen allemaal
starten.”
“In feite zouden ze gradaties in de term knelpuntberoep moeten stoppen.
In dat geval behoren wij
tot de hoogste categorie
van ‘superknelpuntberoep’. Daarom raad ik mijn
leerlingen altijd aan om
hun stageplaats goed uit te
kiezen want eigenlijk zijn
ze op dat moment al aan
het solliciteren.”
“Iedereen die met passie
zijn beroep uitoefent na
het verlaten van onze
school, is voor ons een
goede ambassadeur. Maar
uiteraard heb je er die ook
naam en faam weten te
maken. Iemand die bij ons
het specialisatiejaar deed,
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Bij ons zitten aso, tso
en bso in de eerste
graad bij elkaar voor
algemene vakken. In
een ideale wereld zijn
er flexibele scholen
die alle richtingen
aanbieden waartussen
je eenvoudig kan
veranderen.
LEERKRACHT KRIS

heeft nu een verantwoordelijke functie bij Stora
Enso waar hij onder meer
aan hoogspanning mag
werken. Hetzelfde geldt
voor iemand die bij Arcelor-Mittal verantwoordelijk is voor alle hoogspanningsaangelegenheden.
Je kan dus bereiken wat
je wil met een technische
richting. Op voorwaarde
dat je interesse toont, een
goede attitude hebt, kan
samenwerken en een beetje bagage hebt. Dan lacht
de toekomst je toe.”
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En wat na
het secundair?

ALLE WEGEN
LIGGEN OPEN …

Aan de slag!

De sector van de elektrotechniek
es
heeft momenteel 2.000 vacatur
nsecu
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Of liever verder
studeren?

Kriebelt het toch om
verder te
studeren? Heel wat we
gen liggen open na tso en bs
o, van een
specialisatiejaar tot ee
n hoger
onderwijsopleiding
(tweejarige
technische graduaatso
pleiding).

18

Beroepen en
toekomstmogelijkheden
in de sector ET

niek

otech
Elektr

ZO ZIET JE
TOEKOMST ERUIT

ONTDEK HIER ENKELE VAN DE 26 BEROEPEN
IN DE ELEKTROTECHNISCHE SECTOR!

N Zeker van een
boeiende job

Technicus
domotica

N Goed betaald

Domoticasystemen zorgen voor
geautomatiseerd
huiselijk comfort.
Alles wordt centraal
bediend, de verlichting springt vanzelf aan of de verwarming wordt uitgeschakeld als de bewoners weggaan.
Installatie, onderhoud en herstel van
deze systemen is voor de technicus
domotica. Immotica is de naam voor
deze automatisatiesystemen in grotere gebouwen zoals kantoorgebouwen
of ziekenhuizen.

KIES UIT ÉÉN VAN DE
26 STRAFFE ELEKTROTECHNISCHE BEROEPEN
Weinig sectoren tellen
zoveel boeiende en toekomstgerichte beroepsmogelijkheden als de
elektrotechnische sector.
Van podiumtechnicus
tot koeltechnieker:
carrièremogelijkheden
zat! Aan jobaanbiedingen zal het
trouwens niet
ontbreken: meer dan
2.000 elektrotechnische
vacatures staan
momenteel open.

Installateur
fotovoltaïsche
panelen
Misschien staan
er op het dak van
jouw huis ook wel
zonnepanelen? Ze
halen energie - en dus ook elektriciteit - uit het zonlicht. De installatie
van die fotovoltaïsche systemen is
voer voor specialisten. En aangezien
steeds meer mensen bewust kiezen
voor groene stroom, is er véél werk
aan de winkel. Elke dag opnieuw.

Koeltechnicus
Bij de installatie
van koel- en vriessystemen, airco’s
en warmtepompen
geef je leiding aan
de koelmonteur.
Maar je bent ook verantwoordelijk
voor het nazicht, onderhoud en herstel. In het weekend en ’s avonds sta
je regelmatig stand-by om dringende
herstellingen uit te voeren. Want de
gekoelde waren mogen zeker niet
bederven of onbruikbaar worden.

Elektrotechnisch
installateur
(tertiair)
Als tertiair elektrotechnisch
installateur plaats
je de elektrische
voorzieningen in kantoorgebouwen
en andere grote, niet-industriële
gebouwen. Geen fabrieken of huizen
dus voor deze technicus. Hier gaat
het vooral over verlichting, energieverdeling, klimatisatie- en meet- en
regelsystemen. Ook voer je herstellingen en onderhoud uit.

Monteur data- en
telecommunicatie
Als monteur dataen telecommunicatie vorm je de
schakel tussen de
netwerkprovider
- Telenet, Proximus, … - en de gebruiker. Dat betekent dat je ter plaatse
komt op werven om kabels te trekken van de datakast naar elk toestel
- computers, telefoons, printers, tv’s,
alarmen, … - dat aangesloten moet
worden op het netwerk.

Technicus
toegangssystemen
Je installeert, onderhoudt en herstelt badgelezers,
videocamera’s,
bewegingssensoren en andere onderdelen van toegangssystemen. Je
werkt vooral voor banken, fabrieken
en andere gebouwen waar de toegang
elektrisch wordt geregeld.

19

ELEKTROCLUB VOOR LEERKRACHTEN

 LEERKRACHTEN ELEKTRICITEIT GETUIGEN

“ER ZIJN ONEINDIG
VEEL MOGELIJKHEDEN
NA JE TECHNISCHE
OPLEIDING”

“

Elektricien is een job
met veel afwisseling en
je verdient héél goed je
boterham.
Als je vroeger voor elektricien
had gestudeerd, ging je nadien
meestal langs bij mensen thuis
om de lampen te doen branden.
Vandaag is elektriciteit, net als
alle andere technische richtingen, véél ruimer. ICT maakt er
een groot deel van uit, je leert
programmeren en duikt in domotica, maakt kennis met hernieuwbare energietechnieken, je
kan je verdiepen in ventilatie en
koeltechnieken … Eigenlijk zijn er
oneindig veel mogelijkheden na
een technische opleiding. Zowel
voor wie meteen in het werkveld wil stappen, als voor wie wil
verder studeren. Het vakgebied
is enorm geëvolueerd. Maar de
ideeën die veel ouders hebben
over techniek helaas niet. Velen
zien hun kinderen liever achter
een bureautje werken, in plaats
van met hun handen. Terwijl je
een schitterende carrière kan
uitbouwen als elektricien. Er is
veel afwisseling en je verdient
héél goed je boterham. Dat geldt
eigenlijk voor alle specialisten,
ook voor lassers bijvoorbeeld.”
“Door de hervormingen in het
secundair onderwijs is de eerste
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graad tegenwoordig heel algemeen. Waar je zoon of dochter
ook naar school gaat, hij of zij
krijgt sowieso een paar uur
techniek. Merk je als ouder of
leerkracht dat een kind daarin
geïnteresseerd is? Dan loont het
zeker om daarop in te pikken.
Omdat die jongere ervan zal
genieten, hij of zij zal plezier
beleven wanneer het lukt om iets
te maken, wanneer hij of zij erin
slaagt om met z’n eigen handen iets te laten werken. En ook
omdat er een grote nood is aan
technische krachten. Bedrijven
zijn continu op zoek naar gemotiveerde techniekers. Iemand
die interesse toont en een basis
techniek kent, kan later werkelijk overal aan de slag. Eigenlijk
zouden we de jobs die voor het
rapen liggen veel meer moeten promoten, zodat ouders en
jongeren een beter zicht krijgen
op de vele toekomstperspectieven die een technische opleiding
biedt. Hopelijk krijgen technische beroepen dan eindelijk de
waardering die ze verdienen.”

Mark Vanden Eede
Docent elektriciteit,
mechanica en
koeltechnieken
Campus D’Hek Landen

“

Veel ouders denken
nog dat een elektricien
iemand is met een
kniptang en een
schroevendraaier. Dat
is de technieker van
twintig jaar geleden,
die van vandaag heeft
een laptop bij.
“Dat er te weinig uitstroom is
uit technische richtingen komt
vooral door de visie van de
ouders. Velen vinden dat hun
zoon of dochter naar het aso
móét. Soms komen aso-klassen
uit de buurt hier technische
modules volgen, en het gebeurt
dat leerlingen me toevertrouwen
dat ze liever tso hadden gedaan,
maar niet mochten van thuis.
Dat vind ik jammer. Veel ouders
denken nog dat een elektricien
iemand is met een kniptang en
een schroevendraaier. Dat is de
technieker van twintig jaar geleden. De technieker van vandaag
heeft een laptop bij zich. Die
kan programmeren. Informatica
en automatisatie komen steeds
dichter bij elektriciteit. Qua
werkzekerheid kan je eigenlijk
geen betere keuze maken. Waar
een bedrijf vroeger 50 mensen
nodig had in de productie en 5
technische krachten voor het
onderhoud, zoekt het vandaag
10 productiemedewerkers en
evenveel techniekers. Want alles
wordt geautomatiseerd. Als ik op
stagebezoek ga kom ik regelmatig oud-leerlingen tegen die in
die bedrijven aan de slag zijn. En
zij zijn altijd heel fier op hun job.”
“Net zoals er een tekort heerst
aan technische krachten in bedrijven, heerst er trouwens ook
een tekort aan technische leerkrachten. Zelf heb ik daarom be-

wust de stap naar het onderwijs
gezet, na 25 jaar in de industrie.
Ik doe erg mijn best om mijn microbe voor techniek door te geven. Daarom onderhoud ik ook
contacten met het werkveld. Als
bedrijven materiaal niet langer
gebruiken of zelfs nieuwe motoren, sensoren, motorsturingen
of pc’s ter beschikking hebben,
probeer ik die gratis naar onze
school te krijgen. Want de technische wereld verandert continu.
Er komen steeds nieuwere en
betere systemen en machines
op de markt. Niet evident als je
daar steeds voor moet betalen,
maar wel erg boeiend als je in die
wereld zit. Als kandidaat-leerlingen hier binnenkomen, zijn ze
meteen gefascineerd door wat ze
in het lokaal aantreffen.”
“Aan ouders van kinderen die
twijfelen over hun studierichting zou ik zeker aanraden om
verschillende scholen te bezoeken tijdens de opendeurdagen.
Praat daar met de leerlingen die
aanwezig zijn. Wat vinden zij
van hun studierichting? Welke
lessen vinden ze leuk? Op welke
manier wordt er gewerkt? En
hou daarnaast vooral rekening
met de interesses van je zoon of
dochter. Is je kind geboeid door
techniek? Weet dan dat er heel
wat mogelijkheden zijn na zo’n
opleiding.”

Luc Rotthier
Docent techniek in de
derde graad
weTech Academy
Sint-Niklaas
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LESMATERIAAL OM JE LESSEN
TECHNIEK TE DOEN KNETTEREN
ZIJN JOUW JONGEREN GEBETEN DOOR TECHNIEK?
WETEN ZE VAN WANTEN MET STROOMKRINGEN EN GELEIDERS?
WAKKER DAN HUN PASSIE AAN MET ONS EDUCATIEF AANBOD.

BESTEL HET OP � www.elektroclubvoorleerkrachten.be/boeiende-lessen-techniek

Hier brandt de lamp
a Doelgroep: 3de graad
basisonderwijs.
a Lespakket met lesfiches en
uitdagende kennis- en doeopdrachten.
a Inleiding in de wereld van
elektriciteit, een goede
mix van theorie en praktische
opdrachten.

ste
ad
a Doelgroep: 1 gra
secundair.
fiches
a 8 thematische les
om
ten
ch
met opdra
jkste
leerlingen de belangri
en
pp
gri
be
principes en
van elektriciteit
bij te brengen.

DOWNLOAD

DOWNLOAD

ElektroGREEN

box

a Doelgroep: de
3 gr
basisonderwijs aad
en
1ste graad secu
ndair.
a Een speels
lespakket met
lesfiches.
a Alles over gr
oene energie,
duurzaamheid
en zuinig
elektriciteitsve
rbruik.
DOWNLOAD

Op zoek naar de
stroombron

Speldoos ‘Word
elektrogenie’
a Doelgroep: 3de graad
basisonderwijs en
1ste graad secundair.
a Een reeks kaartspellen om te spelen
in groepjes.
a Tijdens het spel worden de
leerlingen vertrouwd gemaakt met
enkele belangrijke aspecten van de
huishoudelijke elektrische installatie.
BESTEL ze aan € 30 per exemplaar
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RESERVEER NU ALVAST

Stroomkring XL
a Ideaal edutainment voor in de klas, tijdens
opendeurdagen en technieklessen!
a Jongeren vanaf tien jaar maken zelfstandig
een oversized stroomkring en leren zo over
symbolen en schema’s,
geleiders en isolatoren en
serie- en parallelschakelingen.
a Met een duidelijke handleiding en
verschillende gebruiksscenario’s.
a Er zit ook een fiets bij voor een
wedstrijd ‘laat zo snel mogelijk
de lamp branden’.

op
Kom bij de Elektroclub
www.elektroclub.be

ge
atief platform voor jon
a Een digitaal en educ
14 jaar.
technofans van 10 tot
teit,
de wereld van elektrici
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o
a Met boeiende inf
ks
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,
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nte
erime
proefjes om zelf te exp
illende beroepen
filmpjes over de versch
in de sector, ...
or projectwerking en
a Perfect materiaal vo
spreekbeurten.

... EN ONTVANG GRATIS
het escapeboek ‘Shock’

jkste basisprincipes
met daarin de belangri
speelse
van elektriciteit op een
Je kunt ook
d.
leg
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r
nie
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en
enkele exemplar vo
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tell
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Toon jouw le
de weg naar erlingen
Elektroclub!
BESTEL NU
de gratis
deurhangers
!
Ideaal om u
it
te delen aan
je leerlingen
.
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VOOR

LEERKRACHTEN

GLOEDNIEUW:
www.elektroclubvoorleerkrachten.be

Word lid van onze online
community op Facebook. Zoek op
‘Elektroclub voor leerkrachten’
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