
EERSTE GRAAD

BVL NIJVERHEIDSTECHNIEKEN

Je bent geboeid door de beroepenvelden bouw, decoratie, hout en metaal.•

Je werkt veel liever met je handen dan met je neus in de boeken te zitten.•

Je wil de technologie, materialen en gereedschappen uit de beroepenvelden leren

kennen.

•

Je wil zelf werkstukken realiseren aan de hand van kleine projecten.•

Studieprofiel van de richting:

Is deze richting iets voor jou?

Zet jouw eigen inschatting van jouw

studieprofiel af tegenover dit van de

gekozen richting

Dit kan op: www.sint-michiel.be

Datum opmaak: mei 2017.

www.sint-michiel.be


LESSENTABEL 0 BVL NIJVERHEIDSTECHNIEKEN

Vakbenaming Uren/Week

Godsdienst 2

Frans 1

Lichamelijke Opvoeding 2

Maatschappelijke vorming 2

Muzikale Opvoeding 1

Natuurwetenschappen 2

Nederlands 3

Plastische Opvoeding 1

Wiskunde 3

Sociale Vaardigheden 1

Technische Activiteiten Nijverheid

Technische Activiteiten Bouw 3

Technische Activiteiten Decoratie 3

Technische Activiteiten Hout 4

Technische Activiteiten Metaal 4

Totaal 32

Tijdens het beroepsvoorbereidend leerjaar (BVL) krijg je nog steeds algemene vakken.

Die helpen jou om de nodige vaardigheden en kennis te blijven inoefenen die je ook later

zal nodig hebben.  Er wordt nog steeds rekening gehouden met jouw tempo en je kan ook

nog extra hulp krijgen van de logopediste bij bepaalde onderdelen.

Je zit in een kleine klas waardoor de leerkracht de vorderingen goed kan opvolgen en

meteen kan bijsturen waar nodig is.

Tijdens de lessen technische activiteiten krijg je les in de beroepenvelden hout, bouw,

decoratie en metaal. In elk beroepenveld maak je kennis met de basismaterialen en

gereedschappen. Je leert aan de hand van projecten al enkele basisvaardigheden

toepassen. Geen uitgebreide theoretische cursussen hier, theorie wordt meteen aan de

praktijk gekoppeld. Vaak heb je een mooi afgewerkt product als resultaat. Je mag dan

terecht trots zijn.

Na de kennismaking in BVL met de 4 beroepenvelden zou je moeten in staat zijn om de

juiste studiekeuze te maken. Advies aan de leerkrachten kan steeds gevraagd worden. Na

een BVL stromen de leerlingen door naar een derde jaar BSO. Ze kiezen dan voor

basismechanica, bouw, hout en schilderwerk & decoratie.

Voor uitgebreide informatie kunt u terecht op de website: www.onzejeugd.be

Datum opmaak: mei 2017.


