Certificaten en attesten

Praktisch

Het zevende jaar biedt je ook kansen om verschillende certificaten te behalen die nodig zijn
om aan de verschillende verwarmingsinstallaties te mogen werken.

U kunt vrijblijvend de school bezoeken na afspraak.

Zo zijn er
•
•
•
•

Technicus vloeibare brandstoffen (werken
aan stookoliebranders).
Technicus gasvormige brandstoffen G1
(werken aan atmosferische gastoestellen).
Technicus gasvormige brandstoffen G2
(werken aan premixbranders).
Technicus verwarmingsaudit (uitschrijven
van verwarmingsaudit rapporten).

Inschrijven
Inschrijven kan elke schooldag na telefonische
afspraak.

Na het 7de jaar kan je aan de slag

Aan nieuwe leerlingen vragen we bij de inschrijving:
• De begeleiding door minstens 1 ouder.
• Een geldig identiteitsbewijs.
• De originele getuigschriften en attesten die in
de vroegere school behaald werden.
• Het rapport van het vorige leerjaar: dit bevat
nuttige informatie voor de begeleiding van de
leerling.

•

Voor verdere inlichtingen

Tevens kan het attest Bedrijfsbeheer behaald
worden, wat je toelaat je te vestigen als zelfstandige.

Wat na je studie?

•
•

als monteur (plaatsen van verwarmings- en
sanitaire installaties);
als technieker (onderhouden en herstellen
van verwarmings- en sanitaire installaties);
of een combinatie van beide.

INDUSTRIELE SECTOR

Tijdens de vakantieperiode tot en met 5 juli en
vanaf 16 augustus:
• Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van
9u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 16u00;
• Dinsdag ook van 18u00 tot 20u00;
• Woensdag en zaterdag van 9u00 tot 12u00.

Azalealaan 21 – 9160 Lokeren
Tel: 09/348.22.12
E – mail: kta.lokeren@g-o.be
Website: http://www.ktalokeren.be

BSO BASISMECHANICA
CENTRALE VERWARMING
SANITAIRE INSTALLATIES

Wat mag je verwachten?
Gaat je interesse uit naar verwarmingsinstallaties en alles wat hiermee te maken heeft? Dan
verwelkomen we je graag in de richting Basismechanica / Centrale Verwarming - Sanitaire Installaties.

Lessentabel BSO Basismechanica
BSO Centrale verwarming – Sanitaire installaties
TWEEDE GRAAD
3 BM

5 CV

6 CV

7 VI

12 u

12 u

10 u

10 u

12 u

Godsdienst/N-C Zedenleer

2

2

2

2

2

Frans

2

2

2

2

2

L.O

2

2

2

2

2

Project algemene vakken

6

6

4

4

6

Specifiek gedeelte

20 u

20 u

24 u

24 u

20 u

Lassen-constructie

2

2

Elektriciteit/Elektronica

2

2

In de 3 graad Centrale Verwarming – Sanitaire Installaties wordt de opleiding gegeven
tot installateur Centrale verwarming en tot installateur Sanitaire installaties.

Praktijk Elektriciteit/Elektronica

2

2

Mechanica/Elektromechanica

2

2

Praktijk Mechanica/Elektromech.

4

4

Je leert sanitaire en verwarmingsinstallaties
monteren en repareren. Verder zie je ook de
beginselen van dakwerker.

Sanitair/Centr. verwarming

2

4

6

6

4

Praktijk Sanitair/Centrale
verwarming

6

4

14

10

6

Indien je je verder wil bekwamen is een specialisatiejaar Verwarmingsinstallaties ideaal.
Hier leer je voornamelijk omgaan met gastoestellen.

Stage sanitair/CV

4

8

8

2u

2u

4u

Onze school heeft gekozen voor de cluster
(specialisatie) Koeling en warmte. Hierdoor zal
je je verdiepen in de werking en plaatsing van
centrale verwarming en sanitaire installaties.
Plaatbewerking, elektriciteit, lassen, sanitair,
centrale verwarming, montage en demontage
zijn zaken die op het leerprogramma staan in
de 2de graad Basismechanica.
de

Basisvorming

4 BM

DERDE GRAAD

Complementaire gedeelte

4u

4u

2

