
 

 
  
 

In het tweede leerjaar B zijn er 18 uren algemene vorming. Deze algemene vorming 

wordt aangevuld met een keuzegedeelte van 2 keer 7 uur. Dit keuzegedeelte laat je 

toe om in elke basisoptie van het tweede jaar verder te verkennen, te versterken of 

te verdiepen. In de tweede graad kies je dan een studierichting die best aansluit op 

je interesses. 

Wie slaagt in het tweede jaar, behaalt het getuigschrift van de eerste graad. 
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Eerste jaar B 

 

 

Lab Explore /1B 

 

Tweede jaar B 
 

Elektriciteit – Metaal 

 

Hout – Bouw 

 

Schilderen-Decoratie – Hout 

 

Mode-Verkoop-Verzorging-Voeding 

 

 

Tweede en derde graad BSO 
 

 
Je kiest een studierichting die best aansluit op je interesses. 

 

Afhankelijk van je behaalde attest in het tweede jaar kan 

je kiezen uit alle richtingen BSO. 

P E T R U S  &  P A U L U S  W E S T  

Tweede leerjaar B 
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Lessentabel tweede jaar 

 

 

 

 

 

 

 

Beroepsvoorbereidend leerjaar 

 

Elektriciteit -

metaal 

 

Hout –  

bouw 

 

Schilderen-

decoratie – 

hout 

Mode,  

verkoop 

verzorging 

en voeding 

Godsdienst 2 2 2 2 

Nederlands 3 3 3 3 

Frans 2 2 2 2 

Wiskunde 3 3 3 3 

Natuurwetenschappen  2 2 2 2 

Maatschappelijke vorming  2 2 2 2 

Beroepenveld - STEM 2 x 7 

 

          2 x 7              2 x 7               2 x 7 

Muzikale opvoeding 1 1 1 1 

Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 

Plastische opvoeding 1 1 1 1 



 

Beroepenvelden 

 

Je krijgt twee jaar de tijd om het beste talent uit jezelf naar boven te halen.  

Na het Lab Explore kies je 2 beroepenvelden(2 keer 7 lesuren) die je beter leert 

verkennen. Het keuzegedeelte laat je toe om Lab Explore uit het eerste jaar 

verder te verkennen, te verdiepen of te versterken. 

Zo verfijn je je talent en kan je in het derde jaar de studierichting kiezen die best 

bij je talent aanleunt. Je leert al doende. 

Onze school biedt 4 combinatiemogelijkheden aan. Het is belangrijk dat je in de 

eerste graad goed jezelf leert kennen zodat je vanaf het derde jaar de juiste 

beroepsopleiding kan starten. 

 

 

 

Beroepenveld ELEKTRICITEIT: 

Je maakt kennis met beroepen als elektrisch installateur, hersteller 

onderhoudstechnicus, installateur van boven- en ondergrondse leidingen, … 

Je leert wat elektriciteit precies is (spanning, stroom, weerstand) en hoe deze 

wordt opgewekt. Je leert draden, snoeren en kabels herkennen en waarvoor ze 

gebruikt worden. Je leert eenvoudige schema’s van elektrische installaties 

begrijpen en tekenen, het aantal draden op een leidingschema aanduiden. 

Je leert hoe je je kan beveiligen tegen elektrische schokken, overbelasting en 

kortsluiting.  

Belangrijke geleidende materialen als koper, aluminium en messing leer je  

gebruiken. Ook leer je op een veilige manier eenvoudige elektrische installaties 

herstellen. 

Beroepenveld METAAL: 

Je maakt kennis met enkele beroepen uit de metaalsector (lasser, 

plaatbewerker, frezer, installateur centrale verwarming en sanitair, 

onderhoudstechnicus, matrijzenbouwer, …). 

Je leert verschillende soorten metaal kennen en gereedschap om het te 

verwerken. Door ermee te oefenen leer je het gereedschap veilig gebruiken en 

onderhouden. Je leert opmeten en een eenvoudig ontwerp tekenen.  

In de praktijklessen maak je zelf een aantal alledaagse gebruiksvoorwerpen in 

metaal en al doende oefen je technieken als plooien, vijlen, boren, knippen, 

zagen,…. 

 

Beroepenveld BOUW: 

Je maakt kennis met het beroep van metser, vloerder, stukadoor, voeger, bekister, 

betonwerker, …. 

Je leert materialen uit de bouwsector kennen: de waterpas, het schietlood, de 

nijptang, de koevoet, de vouwmeter, het truweel, … 

Je leert het juiste gereedschap voor een taak kiezen en het veilig gebruiken. 

Je krijgt les over verschillende bouwmaterialen (soorten stenen, beton, ...), hun 

samenstelling en hoe en wanneer ze worden gebruikt. Je maakt kennis met 

verschillende bouwtechnieken. Ook leer je zelf mortel en (gewapend) beton maken, 

een plan gebruiken, uitmeten, metselen en voegen.  

En je mag reeds eenvoudige bouwconstructies (een tuinmuurtje, een brievenbus, ...) 

tekenen en maken. 

Bovendien leer je uitrekenen hoeveel materiaal je nodig hebt voor een eenvoudige 

constructie, hoeveel dit zal kosten en hoe lang je eraan zal werken. 

 



Beroepenveld HOUT:            

Je maakt kennis met beroepen uit de houtsector 

(timmerman, meubelmaker, binnen- en 

buitenschrijnwerker, dakwerker, …) en leert over veel 

voorkomende loof- en naaldbomen. 

Je leert verschillende houtsoorten (her)kennen, hoe ze 

best verwerkt worden en je ontdekt en oefent met de 

meest gebruikte gereedschappen om hout te 

verwerken. 

Ook maak je kennis met verschillende soorten 

plaatmateriaal, je krijgt inzicht in hoe ze gefabriceerd en 

toegepast worden. 

Je maakt zelf een aantal zaken uit hout en leert al doende rolmeter, houtvijl, -beitel, 

schroeven, -draaiers, zaag en vernisborstel gebruiken. Je leert eenvoudige plannen 

lezen, eenvoudige ontwerpen schetsen en je ontwerpen mooi afwerken. 

Beroepenveld DECORATIE: 

Je maakt kennis met beroepen als decorbouwer, etalagist, schilder, 

standenbouwer, behanger, reclameontwerper, plaatser van vloer- en 

wandbekleding, meubelstoffeerder, drukker, … 

Je leert over verschillende (nieuwe) materialen en technieken die 

gebruikt worden bij het decoreren. Je leert het juiste gereedschap 

correct gebruiken en goed onderhouden. Je leert milieu- en 

veiligheidsvoorschriften respecteren. 

Je krijgt de kans veel te tekenen, te experimenteren met vormen, 

kleuren, verschillende materialen  en technieken (collage, linodruk, 

boetseren, schilderen, tekenen, …). 

Beroepenveld MODE: 

Je leert een aantal beroepen uit de kleding- en modesector kennen: zelfstandig 

naaister, etalagist, verkoopster, stikster, strijkster, confectiearbeidster, retoucheuse, …. 

Je leert een eenvoudig kledingstuk ontwerpen, maken, presenteren en verkopen. 

Al doende leer je verschillende kleuren, materialen, stoffen kennen & gebruiken en 

oefen je verschillende technieken als tekenen, naaien, strijken. 

Ook leer je de naaimachine bedienen. 

Beroepenveld VERZORGING-VOEDING: 

Je maakt kennis met beroepen waarbij je zorgt voor je 

medemens. De aandacht gaat zowel naar lichamelijke 

verzorging, gezonde voeding als naar de leef- en 

woonomgeving. 

Je leert hoe je moet omgaan met anderen en maakt kennis 

met de werking van en de zorg voor het totale lichaam (handen, voeten, haar, huid, 

gelaat, gebit, houding,…). 

Je leert over de belangrijkste voedingsmiddelen, keukengereedschappen en -

toestellen. Je leert zorgen voor de gezonde dagdagelijkse voeding en eenvoudige, 

smaakvolle en betaalbare gerechten klaarmaken en opdienen. 

Daarnaast leer je een leefruimte onderhouden en zorg dragen voor kledij en textiel 

doordat je de etikettering voor het onderhoud en de stof kent.  

Ook het sorteren van de was, het wassen zelf, het plooien en het strijken van de eigen 

kledij krijgt aandacht. Bovendien mag je decoratieve werkstukjes maken. 

(versie 25 04 2019) 


