Diplomagerichte
dagopleidingen

Persoonlijke groei
is mijn keuze!

Je behaalt twee certificaten, van Loodgieter en van Monteur centrale verwarming. Wil je je
diploma secundair onderwijs behalen? Dan volg je bijkomend de opleiding Aanvullende Algemene
Vorming.
Duurtijd van de opleiding:
1 jaar

Dagopleiding
Loodgieter - Monteur
centrale verwarming
Doel:
Je wilt als werknemer of zelfstandige aan de slag in de sector centrale verwarming en sanitair,
en je wilt eventueel een diploma secundair onderwijs behalen. Je moet geslaagd zijn voor beide
trajecten (Aanvullende algemene vorming + Loodgieter - monteur centrale verwarming) om je
diploma secundair onderwijs te kunnen behalen.
Wat moet je kunnen voor je aan deze opleiding begint?
Geen specifieke voorkennis nodig, maar houd er rekening mee dat je fysiek werk gaat doen.
Op welke manier krijg je les?
Je volgt les in de klas. Je oefent de vaardigheden in tijdens de les. Nadien ga je concreet aan de
slag in een bedrijf en oefen je de vaardigheden in de praktijk onder begeleiding van een mentor
(werkplekleren).
Welk lesmateriaal krijg je ter beschikking?
We werken met een cursus. Dit vullen we aan met powerpoints en oefenmateriaal.
Hoe word je beoordeeld?
Dit gebeurt door gespreide evaluatie. Dit betekent dat je getest wordt op theoretische kennis en
praktische vaardigheden. Daarnaast is er ook een zelfevaluatie, waarbij je leert om je eigen werk
te beoordelen.
Wat kan je na de opleiding?
	basisvaardigheden aan de dag leggen als loodgieter omtrent buizen, sanitaire en gastoestellen, kraanwerk en meer
	basisvaardigheden aan de dag leggen als monteur centrale verwarming omtrent leidingen,
ketels, brandstoftanks, ventilatiesystemen en meer
	werken als monteur centrale verwarming en loodgieter
werken als magazijnier centrale verwarming en loodgieter

Kosten:
Je betaalt het inschrijvingsgeld en bijkomende materiaalkosten. Meer info hierover vind je op
www.hik.be
Lesschema
Je volgt les op maandag en vrijdag op Campus Geel (Kleinhoefstraat 4, 2440 Geel).
De lessen Aanvullende Algemene Vorming zijn overdag en ‘s avonds te volgen op Campus
Herentals DTL (Kerkstraat 38, 2200 Herentals).
Dagtraject: dinsdag, woensdagvoormiddag en donderdag
Avondtraject: maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagavond en zaterdagvoormiddag

Maandag
Uren

Vrijdag

03/09-21/01

28/01 - 17/06

07/09-25/01

01/02-21/06

8:30-10:20

Luchtkanalen en ventilatie

Water- en afvoerleidingen

Aansluiting sanitaire
toestellen

Centrale verwarmingsleidingen en -lichamen

10:40-12:30

Basis Installaties

Water- en afvoerleidingen

Aansluiting sanitaire
toestellen

Centrale verwarmingsleidingen en -lichamen

13:10-15:00

Basis Lassen

Gastoestellen

Basis Elektriciteit

Centrale Verwarmingsketels

15:20-15:50

Gastoestellen

Centrale Verwarmingsketels

Je behaalt het certificaat van Hulpkok na het eerste jaar. Het eerste semester van het tweede jaar
volg je de modules uit de opleiding Kok en behaal je het certificaat Kok. Wil je je diploma secundair onderwijs behalen? Dan volg je bijkomend de opleiding Aanvullende Algemene Vorming. Dit
combineer je best met de opleiding Hulpkok in het eerste jaar.
Duurtijd van de opleiding:
1,5 jaar
Kosten:
Je betaalt het inschrijvingsgeld en bijkomende materiaalkosten. Meer info hierover vind je op
www.hik.be

Dagopleiding
Hulpkok - Kok
Doel:
Je wilt aan de slag als hulpkok of kok, en je wilt eventueel een diploma secundair onderwijs behalen. Je moet geslaagd zijn voor beide trajecten (Aanvullende algemene vorming + Hulpkok / Kok)
om je diploma secundair onderwijs te kunnen behalen.
Wat moet je kunnen voor je aan deze opleiding begint?
Geen specifieke voorkennis nodig, maar je moet wel kunnen omgaan met werkdruk / stress.
Hiervoor krijg je tips aangeboden om dit juist te kaderen voor jezelf.
Op welke manier krijg je les?
Het eerste jaar van je opleiding volg je vooral theorie- en demonstratielessen. Het eerste semester
van het tweede jaar krijg je meer praktijklessen en volg je stage op een werkplek. De begeleiding
gebeurt deels door een verantwoordelijke op de werkplek, deels door leraren van het CVO.
Welk lesmateriaal krijg je ter beschikking?
We werken met een cursus. Dit vullen we aan met powerpoints en oefenmateriaal. Keukenmateriaal is aanwezig.
Hoe word je beoordeeld?
Dit gebeurt door gespreide evaluatie. Dit betekent dat je getest wordt op theoretische kennis en
praktische vaardigheden. Daarnaast is er ook een zelfevaluatie, waarbij je leert om je eigen werk
te beoordelen.
Wat kan je na de opleiding?
	alle bepalingen rond voedselveiligheid toepassen
	zorgen voor de hygiëne in de keuken en je werkzone
	toestellen en onderhoudsproducten correct gebruiken
	alle basiskeukentermen correct gebruiken
	diverse snijtechnieken toepassen
	diverse basisbereidingen toepassen
	productkennis aantonen (sauzen, vlees, vis, groenten, fruit, vetstoffen, melkproducten,
bindproducten)
	met diverse keukentechnieken omgaan

Lesschema
Je volgt het eerste jaar les op maandag en vrijdag in Campus Laakdal (Vorstsebaan 3,
2431 Laakdal). Het tweede jaar volg je de lessen in de hotelschool te Geel (Technische schoolstraat 52, 2440 Geel), samen met de leraar ga je op zoek naar een werkplek.
De lessen Aanvullende Algemene Vorming zijn overdag en ‘s avonds te volgen op Campus
Herentals DTL (Kerkstraat 38, 2200 Herentals).
	Dagtraject: dinsdag, woensdagvoormiddag en donderdag
	Avondtraject: maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagavond en
zaterdagvoormiddag

Maandag

Vrijdag

Uren

03/09-21/01

28/01 - 17/06

07/09 - 25/01

01/02 - 21/06

08.30 - 09.25

Basis keuken

Dagschotels met vis

Basiskeuken

Dagschotel met vis

09.25 - 10.20

Basis zaal

Dagschotels met vis

Basis zaal

Dagschotels met vis

10.40 - 12.30

Initiatie koude keuken

Dagschotels met vlees en
gevogelte

Initiatie koude keuken

Dagschotels met vlees en
gevogelte

12.30 - 14.20

Initiatie warme keuken

Nagerechten

Initiatie warme keuken

Nagerechten

Duurtijd van de opleiding:
1 jaar
Kosten:
Je betaalt het inschrijvingsgeld en bijkomende materiaalkosten. Meer info hierover vind je op
www.hik.be

Dagopleiding
Residentieel Elektrotechnisch Installateur
Doel:
Je wilt aan de slag als residentieel elektrotechnisch installateur, en je wilt eventueel een
diploma secundair onderwijs behalen. Je moet geslaagd zijn voor beide trajecten (Aanvullende algemene vorming + Residentieel elektrotechnisch installateur) om je diploma secundair
onderwijs te kunnen behalen.
Wat moet je kunnen voor je aan deze opleiding begint?
Geen specifieke voorkennis nodig, maar houd er rekening mee dat je fysiek werk gaat doen.
Op welke manier krijg je les?
Je volgt les in de klas. Je oefent de vaardigheden in tijdens de les. Nadien ga je concreet aan
de slag in een bedrijf en oefen je de vaardigheden in de praktijk onder begeleiding van een
mentor (werkplekleren).

Lesschema
Je volgt les op maandag, woensdagnamiddag en vrijdag op Campus Laakdal (Vorstsebaan 3,
2431 Laakdal).
De lessen Aanvullende Algemene Vorming zijn overdag en ‘s avonds te volgen op Campus
Herentals DTL (Kerkstraat 38, 2200 Herentals).
Dagtraject: dinsdag, woensdagvoormiddag en donderdag
Avondtraject: maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagavond en
zaterdagvoormiddag

Maandag
Uren

Wat kan je na de opleiding?
elektrische installaties bedraden en aansluiten
herstellings- en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren
	elektrische installaties in gebouwen voor huishoudelijk en tertiair gebruik realiseren en in
bedrijf stellen volgens de veiligheidsregels
Je behaalt het certificaat Residentieel elektrotechnisch installateur. Wil je je diploma
secundair onderwijs behalen? Dan volg je bijkomend de opleiding Aanvullende Algemene
Vorming.

12/11 - 21/01

28/01 - 01/04

08/04 - 17/06

08.30 - 10.20

Basis
elektriciteit

Basis schakelingen

Afstandsschakelingen

Communicatiesystemen en woningautomatisatie

10.40 - 12.30

Basis
elektriciteit

Basis schakelingen

Afstandsschakelingen

Communicatiesystemen en woningautomatisatie

13.10 - 15.00

Aarding, tellerkast en
verdeelbord

Basis schakelingen

Verlichting

Communicatiesystemen en woningautomatisatie

07/09-09/11

16/11 - 25/01

01/02 - 05/04

12/04 - 21/06

08.30 - 10.20

Aarding, tellerkast en
verdeelbord

Gecombineerde
schakelingen

Verlichting

Werkplekleren REI

10.40 - 12.30

Aarding, tellerkast en
verdeelbord

Gecombineerde
schakelingen

Verlichting

Werkplekleren REI

13.10 - 15.00

Aarding, tellerkast en
verdeelbord

Gecombineerde
schakelingen

Afstandsschakelingen

Communicatiesystemen en woningautomatisatie

Welk lesmateriaal krijg je ter beschikking?
We werken met een cursus. Dit vullen we aan met powerpoints en oefenmateriaal.
Hoe word je beoordeeld?
Dit gebeurt door gespreide evaluatie. Dit betekent dat je getest wordt op theoretische
kennis en praktische vaardigheden. Daarnaast is er ook een zelfevaluatie, waarbij je leert
om je eigen werk te beoordelen.

03/09-05/11

Woensdag

Vrijdag
Uren

24/04 - 19/06

Werkplekleren hoogtewerker

Wat kan je na de opleiding?
	
aan de slag gaan in een eigen praktijk op zelfstandige basis
	aan de slag gaan in dienstverband bij een schoonheidsinstituut, wellness centrum,
nagelstudio, massagesalon, ...
Je behaalt het certificaat Schoonheidsspecialist. Wil je je diploma secundair onderwijs behalen? Dan volg je bijkomend de opleiding Aanvullende Algemene Vorming.
Duurtijd van de opleiding:
1 jaar

Dagopleiding
Schoonheidsspecialist

Kosten
Je betaalt het inschrijvingsgeld en bijkomende materiaalkosten. Meer info hierover vind je op
www.hik.be

Doel:
Je wilt aan de slag in de sector schoonheidsverzorging, en je wilt eventueel een diploma secundair onderwijs behalen. Je moet geslaagd zijn voor beide trajecten (Aanvullende algemene
vorming + Schoonheidsspecialist) om je diploma secundair onderwijs te kunnen behalen.
Wat moet je kunnen voor je aan deze opleiding begint?
Geen specifieke voorkennis nodig.
Op welke manier krijg je les?
Je volgt les in de klas. Je oefent de vaardigheden in tijdens de les. Daarna ga je over naar zelfstandig begeleid leren. Dit is het zelfstandig inoefenen met individuele coaching.
Welk lesmateriaal krijg je ter beschikking?
Alle nodige basisapparatuur is aanwezig. Producten worden aangekocht door de school waarvoor een forfaitair bedrag wordt aangerekend. Schort, klein materiaal en instrumentarium dat
je nodig hebt om thuis te oefenen, moet je zelf aanschaffen.
Hoe word je beoordeeld?
Dit gebeurt door gespreide evaluatie. Dit betekent dat je getest wordt op theoretische kennis
en praktische vaardigheden. Daarnaast is er ook een zelfevaluatie, waarbij je leert om je eigen
werk te beoordelen.

Maandag
Uren

Lesschema:
Je volgt les op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag op Campus Laakdal
(Vorstsebaan 3, 2431 Laakdal).
De lessen Aanvullende Algemene Vorming zijn overdag en ‘s avonds te volgen op Campus
Herentals DTL (Kerkstraat 38, 2200 Herentals).
Dagtraject: dinsdag, woensdagvoormiddag en donderdag
Avondtraject: maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagavond en
zaterdagvoormiddag

Woensdag
Uren

Donderdag

06/09-07/11

14/11 - 23/01

30/01 - 03/04

10/04 - 19/06

07/09-06/11

15/11 - 24/01

31/01 - 04/04

11/04 - 20/06

08.30 - 10.20

Voetverzorging

Voetverzorging

Gelaatsverzorging

Lichaamsverzorging

Voetverzorging

Voetverzorging

Gelaatsverzorging

Lichaamsverzorging

10.35 - 12.25

Voetverzorging

Voetverzorging

Gelaatsverzorging

Lichaamsverzorging

Voetverzorging

Voetverzorging

Gelaatsverzorging

Lichaamsverzorging

13.00 - 14.50

Lichaamsverzorging

15.05 - 16.55

Lichaamsverzorging

Vrijdag

Dinsdag
Uren

07/09-09/11

16/11 - 25/01

01/02 - 03/04

10/04 - 19/06

08.30 - 10.20

Make-up

Make-up

Lichaamsverzorging

Lichaamsverzorging

Gelaatsverzorging

10.35 - 12.25

Make-up

Make-up

Lichaamsverzorging

Lichaamsverzorging

Lichaamsverzorging

13.00 - 14.50

Make-up

03/09-05/11

12/11 - 21/01

28/01 - 01/04

08/04 - 17/06

04/09-06/11

13/11 - 22/01

29/01 - 02/04

09/04 - 18/06

08.30 - 10.20

Handverzorging

Handverzorging

Gelaatsverzorging

Gelaatsverzorging

Handverzorging

Handverzorging

Lichaamsverzorging

Gelaatsverzorging

10.35 - 12.25

Handverzorging

Handverzorging

Gelaatsverzorging

Gelaatsverzorging

Handverzorging

Handverzorging

Lichaamsverzorging

13.00 - 14.50

Voetverzorging

Voetverzorging

Gelaatsverzorging

Lichaamsverzorging

Voetverzorging

Voetverzorging

Gelaatsverzorging

15.05 - 16.55

Voetverzorging

Voetverzorging

Gelaatsverzorging

Lichaamsverzorging

Voetverzorging

Voetverzorging

Lichaamsverzorging

Hoe word je beoordeeld?
Dit gebeurt door gespreide evaluatie. Dit betekent dat je getest wordt op theoretische kennis
en praktische vaardigheden. Daarnaast is er ook een zelfevaluatie, waarbij je leert om je eigen
werk te beoordelen.
Wat kan je na de opleiding?
ICT-vaardigheden voor administratieve toepassingen optimaal gebruiken
efficiënt documenten opstellen met tekst en getallen
gegevens beheren
communicatie en informatie managen
internet en sociale media gebruiken
administratief werk automatiseren

Dagopleiding
ICT en administratie

Je behaalt het certificaat ICT en administratie. Wil je je diploma secundair onderwijs behalen? Dan volg je bijkomend de opleiding Aanvullende Algemene Vorming.

Doel:
Je wilt diverse softwaretoepassingen leren gebruiken om administratief werk te vereenvoudigen, in functie van je job of je studies of uit persoonlijke interesse, en je wilt eventueel een
diploma secundair onderwijs behalen. Je moet geslaagd zijn voor beide trajecten (Aanvullende algemene vorming + ICT en administratie) om je diploma secundair onderwijs te kunnen
behalen.
Wat moet je kunnen voor je aan deze opleiding begint?
Je moet een korte test afleggen om jouw basiskennis te testen of in het bezit zijn van een deelcertificaat van ‘Aan de slag met ICT’ en ‘E-communicatie’, internet en online diensten’.
Op welke manier krijg je les?
Je volgt les in de klas en maakt veelvuldig gebruik van een computer. Dit alles wordt aangevuld
met een klein gedeelte afstandsonderwijs (thuisleren) gecoacht door de lesgever.
Welk lesmateriaal krijg je ter beschikking?
Alle nodige apparatuur (pc’s) is aanwezig. Een office 365 licentie wordt tijdens de duur van de cursus
ter beschikking gesteld. Er wordt gewerkt met een cursus aangevuld met bijkomend lesmateriaal.

Duurtijd van de opleiding:
1 jaar
Kosten:
Je betaalt het inschrijvingsgeld. Meer info hierover vind je op www.dtl.be
Lesschema
Je volgt les op maandag, woensdagnamiddag en vrijdag op campus Herentals DTL
(Kerkstraat 38, 2200 Herentals).
De lessen Aanvullende Algemene Vorming zijn overdag en ‘s avonds te volgen op Campus
Herentals DTL (Kerkstraat 38, 2200 Herentals).
Dagtraject: dinsdag, woensdagvoormiddag en donderdag
Avondtraject: maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagavond en
zaterdagvoormiddag

Vrijdag
Maandag
Uren

08.15 - 11.55

12.30 - 16.10

24/09 -12/10

Uren

Woensdag
15/10 - 25/01

Aan de slag met
teksten en getallen

Online en offline
aan de slag met
Word, Excel en
andere tekst- en
cijferprogramma’s

Aan de slag met
teksten en getallen

Online en offline
aan de slag met
Word, Excel en
andere tekst- en
cijferprogramma’s

28/01 - 05/04

22/04 - 14/06

24/09 -12/10

15/10 - 25/01
08.15 - 11.55

Administratiewerk
automatiseren

Internetgebruik en
sociale media

Gegevens beheren
met Access

Meer interessante
toepassingen voor
het beheer van je
administratie

12.30 - 16.10
Aan de slag met
teksten en getallen

8 lesmomenten in
afstandsonderwijs

24/09 -12/10

15/10 - 25/01

28/01 - 05/04

22/04 - 14/06

Aan de slag met teksten en
getallen

Online en offline aan de
slag met Word, Excel en
andere tekst- en cijferprogramma’s

Administratiewerk automatiseren

Internetgebruik en sociale
media

Aan de slag met teksten en
getallen

Online en offline aan de
slag met Word, Excel en
andere tekst- en cijferprogramma’s
(vanaf 16/11/2018)
Professionele presentaties
maken

Gegevens beheren met Access (tot vr 22/03/2019)

Meer interessante toepassingen voor het beheer van
je administratie

CAMPUS GEEL
Thomas More
Kleinhoefstraat 4, 2440 Geel
Tel.: 014 56 23 22 | geel@hik.be

CAMPUS HERENTALS
DTL
Kerkstraat 38, 2200 Herentals
Tel.: 014 23 23 70 | herentals@hik.be

CAMPUS WESTERLO
Vrije Sint-Lambertusschool
Denis Voetstraat 21, 2260 Westerlo
Tel.: 0474 54 50 75 | westerlo@hik.be

CAMPUS TESSENDERLO
Technisch H.-Hartinstituut
Heilig-Hartlaan 16, 3980 Tessenderlo
Tel.: 013 67 02 87 | tessenderlo@hik.be

CAMPUS ARENDONK
Sint-Claracollege
Kloosterbaan 5, 2370 Arendonk
Tel.: 014 67 85 72 | arendonk@hik.be

CAMPUS LAAKDAL
Veerle
Vorstsebaan 3, 2431 Laakdal
Tel.: 0472 04 21 71 | laakdal@hik.be
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