
Een school in een groene omgeving met het oog op de toekomst!
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 057 20 16 20    057 21 72 75     @ kta.ieper@g-o.be

 kta-ieper.com

Werkgelegenheid:
• installateur elektriciteit: huisinstallaties

• technicus industriële installaties

• bordenbouwer voor de industrie 

• installateur domotica, videofonie en alarmsystemen

Verder studeren:
• een 3de jaar in de 3de graad: industriële elektriciteit, specialisatie: automatisering, klima-

tisatie, auto-elektriciteit, regeltechniek of robotica (zie aanbod specialisatiejaren in het 

Technisch Atheneum Ieper); 

• onderwijs voor sociale promotie;

• professionele bachelor (opleiding na een 7de jaar).

Wat na het zesde jaar Elektrische installaties?

  Heb je er al eens bij stilgestaan hoe onze wereld er zou uitzien zonder elektriciteit? 

Wij worden omringd door systemen en toestellen die werken op elektriciteit, maar toestel-

len maken en herstellen zich niet vanzelf.  

Technisch geschoolde werkkrachten, waaronder elektriciens, zijn een knelpuntberoep.  

Wil je later een goed betaalde job, waarin er werkzekerheid is? Word dan technieker in 

de elektriciteit!

BSO - Elektrische installaties
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Basisvorming 1e leerjaar 2de leerjaar

AV Godsdienst of Niet-confessionele zedenleer 2 2

AV Engels 2 2

AV Lichamelijke opvoeding 2 2

AV Project algemene vakken 6 6

Totaal 12 12

Basisvorming 1e leerjaar 2de leerjaar

AV Godsdienst of Niet-confessionele zedenleer 2 2

AV Engels 2 2

AV Lichamelijke opvoeding 2 2

AV Project algemene vakken 4 4

Totaal 10 10

Specifiek gedeelte 1e leerjaar 2de leerjaar

PV/TV/Elektriciteit/Elektronica 22 22

Totaal 22 22

Specifiek gedeelte 1e leerjaar 2de leerjaar

PV/TV/Elektriciteit/Elektronica/(incl. stage) 24 24

Totaal 24 24

Algemeen totaal 34 34 Algemeen totaal 34 34

Tweede graad EI Derde graad EI

Na het tweede leerjaar van de tweede graad: 

Getuigschrift van de tweede graad van het 

secundair onderwijs

Na het tweede leerjaar van de derde graad: 

Studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van 

de derde graad van het secundair onderwijs

Tweede graad BSO Derde graad BSO


