
 

 

 

Studierichting Elektrische Installaties 

 

   PROFIEL 
 

 

Hoewel in de opleiding de nadruk ligt op het praktisch uitvoeren van de opdrachten, is een 
theoretische ondersteuning onontbeerlijk. Een elektricien moet immers altijd goed nadenken 
vooraleer hij/zij iets uitvoert. Indien je een brede interesse hebt in elektriciteit en techniek, is deze 
praktisch gerichte opleiding wellicht iets voor jou.  
 

   OPLEIDING 
 

 

In de 2e graad van deze praktische opleiding leer je de materialen en (onderdelen van) toestellen 
die door de elektricien gebruikt worden, kennen en correct gebruiken. Je krijgt eerder weinig 
algemene vorming maar oefent veel. Tijdens deze opdrachten leer je al doende een aantal 
technieken toepassen met aandacht voor veiligheid, gezondheid en milieu. 
 
Op het einde van de 2e graad kan je de elektrische installatie in een nieuwe woning installeren of 
een bestaande installatie renoveren. Je leert de belangrijkste symbolen die gebruikt worden in 
elektrische schema’s kennen, tekenen en begrijpen. Ook leer je fouten in elektrische schema’s 
opzoeken. Je leert draad trekken, kabels plaatsen, elektrische storingen oplossen en toestellen 
(videofoon, deurbel, parlofoon, dimmers…) aansluiten. Naast deze eenvoudige elektrische 
installaties wordt de basis gelegd om later te kunnen werken aan meer ingewikkelde residentiële 
en/of industriële elektrische installaties. 
 
In de 3de graad leer je zelfstandig meer complexe opdrachten tot een goed einde brengen. In de 
praktijklessen leer je omgaan met meettoestellen, specifieke lichtinstallaties plaatsen, fouten 
opsporen in huishoudelijke toestellen (was- en vaatwasmachine, droogkast…), motoren, 
elektrische verwarming, zonne-energie, domotica … en kleine herstellingen uitvoeren. Je leert 
over allerhande elektrische machines, elektronische sturingen en regelkringen, 
hoogspanningsinstallaties en meettechnieken zoals die in de industrie worden toegepast. Je leert 
schema’s vertalen naar PLC-programma’s en eenvoudige sturingen zelfstandig automatiseren. 
 
Onze werkplaatsen zijn ruim en voorzien van moderne installaties. In de werkplaatsen en de 
klaslokalen is internetverbinding aanwezig; je kunt hiervan gebruik maken om je oefeningen en 
lessen te verwerken. We gebruiken de programma’s eplan en Caddy++ om het tekenen aan te 
leren. 
 

   TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN 
 

 

Wanneer je afstudeert in deze studierichting kan je aan de slag als zelfstandig elektricien of als 
onderhoudselektricien bij bedrijven. Indien je wil verder studeren ben je verplicht een 7e jaar te 
doen en je diploma te behalen. 
 
Je wordt toegelaten tot alle 7de specialisatiejaren BSO van het studiegebied Mechanica-
elektriciteit. Als je slaagt in dit specialisatiejaar behaal je het diploma secundair onderwijs. Dit geeft 
toegang tot verdere opleidingsmogelijkheden zoals het Se-n-Se en het hoger onderwijs. Voor een 
aantal richtingen in het hoger onderwijs kan je een voorbereidend jaar volgen. Er is één 7de jaar 
dat zich specifiek richt op doorstroming naar het hoger onderwijs.  
 



 

 

 

 
7e specialisatiejaren 
Dit zijn de mogelijkheden: Composietverwerking, computergestuurde werktuigmachines, 
fotolassen,  industrieel elektrotechnisch installateur, industrieel onderhoud, industriële elektriciteit, 
matrijzenbouw, metaal- en kunststofschrijnwerk, non-ferro metalen dakbedekkingen, pijpfitten-
lassen-monteren.  
 
Meer informatie?  www.onderwijskiezer.be 
 

 

  

http://www.onderwijskiezer.be/


 

 

 

 
Lessentabel 2de en 3de graad Elektrische installaties 
 

  3ELINS 4ELINS 5ELINS 6ELINS 

   BASISVORMING      

Frans 2u 2u 2u 2u 

Levensbeschouwelijk vak 2u 2u 2u 2u 

L.O. 2u 2u 2u 2u 

Project algemene vakken 5u 6u 4u 4u 

   SPECIFIEK GEDEELTE    

Elektriciteit/elektronica 22u 22u - - 

Elektriciteit/elektronica (incl. 
stage) - - 24u 24u 

Onderwijsloopbaanbegeleiding * * - - 

Totaal aantal lesuren 33u 34u 34u 34u 
 

* Onderwijsloopbaanbegeleiding geïntegreerd gegeven in het vak elektriciteit/elektronica 


