Renovatie Bouw - Specialisatiejaar
Live opendeurdag

Ideale vooropleiding
Als je graag het specialisatiejaar Renovatie Bouw wenst te volgen dan is de ideale vooropleiding de derde graad Bouw
(Ruwbouw).

Profiel van de richting
Wil je metselen, ijzerbinden, bekisten en betegelen? Dan is het specialisatiejaar Renovatie bouw zeker iets voor jou. Je wordt
opgeleid tot een polyvalent renovatiewerker van zowel ruwbouw als ruwbouwafwerking.
Je leert omgaan met een grote variatie aan technieken in een gevarieerde werkomgeving. Daarbovenop krijg je een
vorming tot metselaar siermetselwerk en betonhersteller. Je wordt ingeschakeld in echte werken zoals renoveren van douches
en toiletten, herinrichten van gebouwen, betegelen van wanden en leggen van nieuwe vloeren of opnieuw construeren van
ingangen.
Via stages en bedrijfsopleidingen kom je direct op de werkvloer terecht en leer je zowel zelfstandig als in een team werken.
Bovendien is de bouw- en renovatiemarkt in volle expansie. De sector schreeuwt om goedgeschoolde arbeiders. Bouw mee
aan de toekomst!

Stage
De leerlingen die het specialisatiejaar Renovatie Bouw volgen, hebben 1 dag per week stage vanaf oktober en twee weken
blokstage voor de paasvakantie.

Laptopproject
Onze school gelooft in een digitale toekomst, en verweeft IT & innovatie als rode draad doorheen al haar pijlers. Daarom gaan
alle leerlingen van alle jaren en alle richtingen dagelijks met hun eigen toestel aan de slag.
Om elke leerling op een gelijkaardige manier te laten werken met onze digitale mogelijkheden, kiezen we er als school ook
voor om dat type toestel reeds vast te leggen. Voor bepaalde richtingen van onze Engineering-pijler (Auto, Carrosserie, Bouw,
Hout en Schilderen) is een Chromebook verplicht.

Via de webshop hiernaast kan u een Chromebook huren of kopen.
Bestel voor 15 juli om zeker te zijn dat we tijdens de eerste schoolweek samen kunnen starten!
Nog vragen?
In het document 'Veelgestelde vragen' hiernaast vind je gegarandeerd een antwoord!
Info over ons laptopproject binnen de volledige school

Mogelijke vervolgopleiding
Na dit specialisatiejaar kan je starten aan een graduaats- of bacheloropleiding aan de hogeschool.
Bovendien kan je ook aan het werk in de bouwsector. Na deze studierichting behaal je ook je diploma secundair onderwijs.

