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Plumerlaan 26, IEPER 

www.technischatheneumieper.be 

info@technischatheneumieper.be 
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Vanuit onze kernwaarden: 

BETROKKENHEID 

RESPECT 

ATTITUDEVORMING 

VEILIGHEID 

OPENHEID 

vormen we onze leerlingen tot actieve, kritische burgers.   

Het is de hoofddoelstelling van onze school om alle leerlingen te begeleiden  

naar het behalen van een diploma om zo hun kansen in de maatschappij te vergroten. 

BETROKKENHEID 

Wij zijn een warme school waar leerlingen individueel begeleid en opgevolgd worden.  

Onze leerlingenbegeleiding zet fulltime in op individuele leerlingengesprekken, begeleiding van socio-

emotionele problemen en leren leren/plannen. In nauwe samenwerking met het CLB gaan we aan de slag 

met klastrajecten, studie- en onderwijsloopbaanbegeleiding.  

RESPECT 

Om tot een veilig leerklimaat te komen vindt onze school een respectvolle omgang essentieel.  We gaan op 

een persoonlijke en positieve manier om met onze leerlingen en waarderen ze in alle facetten van hun per-

soonlijkheid. In een sfeer van vertrouwen en met een open en kritische houding werken en leren. De be-

trokkenheid van het volledige schoolteam en de ouders heeft invloed op het welbevinden van de leerlingen  

en zorgt ervoor dat hun zelfvertrouwen toeneemt. Zo creëert onze school de ideale context om tot leren te 

komen.  
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ATTITUDEVORMING 

Als school geven we al onze leerlingen maximale groeikansen. Om mogelijke obstakels voor onze leerlingen 

weg te werken zet onze school in op attitudevorming via bijvoorbeeld SODAplus (attitudes op school worden 

duurzaam gekoppeld aan stageplaatsen en werkplekleren) en allerhande workshops rond contextueel taalge-

bruik en attitude, presentatietechnieken… Leerlingen krijgen indien nodig een individueel traject aangeboden 

VEILIGHEID 

OPENHEID 

Een veilig leer- en leefklimaat staat bij ons centraal.  We werken continu aan een goed klasmanagement en 

creëren zo een positieve sfeer in de klas. Leerlingen kunnen op onze school zichzelf zijn. Wij benaderen leer-

lingen als individuen en begeleiden hen zo persoonlijk mogelijk. Via de klastitularis, de fulltime leerlingenbe-

geleiding en de klassenraad bieden we hulp op maat van de individuele leerling.  

Onze school is een laagdrempelige en transparante school die de kostprijs zo laag mogelijk houdt voor ouders 

en leerlingen. Onze vriendenkring draagt regelmatig een steentje bij in de financiële ondersteuning van onze 

leerlingen, het voorzien van  digitale middelen, kluisjes.... We werken samen met zoveel mogelijk externe 

partners waardoor we ons als school verankeren in de samenleving. Ook de verschillende externe partners 

Wnd. Directeur 

Kimberly Maricau 
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2de graad 

Dubbele finaliteit - TSO 

• Elektrotechnieken  

• Maatschappij en welzijn  

• Wellness en lifestyle 

3de graad 

• Elektrotechnieken - duurzame energie 

• Sociale en technische wetenschappen  

• Schoonheidsverzorging 

Arbeidsmarktgerichte finaliteit - BSO 

2de graad 3de graad 

• Elektriciteit 

• Hout 

• Haar- en schoonheidsverzorging 

• Elektrische installaties (+ 5 - 6 DUAAL) 

• Houtbewerking 

• Haarzorg 

• Verzorging 

Specialisatiejaren 

• Industriële elektriciteit 

• Elektrotechnicus Duaal  

• Stijl- en designmeubelen 

• Haarstilist 

• Thuis- en bejaardenzorg 



7 

Elektrotechnieken 

Het specifiek gedeelte in Maatschappij en welzijn richt zich op een beroep of 

opleiding waarin mens en samenleving centraal staan. Er wordt toegepaste 

psychologie, pedagogiek en toegepaste biologie gegeven die belangrijk zijn bij 

de omgang met kinderen en volwassen. En onderwijs en maatschappelijk werk 

zijn vaak terugkomende opleidingen in het hoger onderwijs. 

Maatschappij en welzijn 

In elektrotechnieken krijgen de leerlingen toegepaste fysica (naar de mechani-

ca toe), toegepaste wiskunde en een stevig pakket elektronica en elektriciteit. 

Leerlingen worden opgeleid tot technicus industriële elektrotechnische instal-

laties. Industriële installaties en meer complexe residentiële installaties zoals 

elektriciteit in productiebedrijven, appartementen, winkelpanden, kantoren, 

scholen, ziekenhuizen,… komen ook aan bod. De klemtoon wordt gelegd op 

elektronische en computergestuurde schakelingen en metingen. 

Wellness en lifestyle 

Leerlingen Wellness en Lifestyle leren over het reinigen van huid en nagels, het 

uitvoeren van hand-, gelaat- en voetverzorging met bijhorende massage en 

het aanbrengen van make-up op modellen. Zorg dragen voor de gezondheid 

en het welbevinden van mensen staat centraal. Na deze opleiding kan worden 

verder gestudeerd in bv. de gezondheidszorg of het onderwijs of je kan als 

schoonheidsspecialist-adviseur gaan werken. 

Na een richting in de Dubbele finaliteit TSO kan je gaan verder studeren 

of gaan werken. 
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Elektriciteit 

Elektriciteit is een praktische studierichting voor handige leerlingen met inter-

esse in techniek en elektrische installaties. Je leert draden en kabels trekken, 

elektrische componenten plaatsen en aansluiten; zelfs een eigen installatie in 

werking stellen volgens de wettelijke reglementeringen. Je leert over el-

ektrische schakelingen, pneumatische en (elektro-) hydraulische schakelingen. 

Hout 

Je maakt kennis met massieve hout- en plaatmaterialen. Je 

leert gereedschappen kennen en klassieke, tradi-

tionele houtbewerkingsmachines bedienen en instellen. In het schoolatelier 

oefen je aan de werkbank, met houtbewerkingsmachines en in de montageru-

imten. Je leert de basistechnieken m.b.t. het meubelmaken. Veilig werken, 

kwaliteitscontroles uitvoeren en machines en materialen onderhouden, staan 

ook op het programma.  
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Zorg en welzijn 

Je leert hoe je kinderen en volwassenen kan helpen in hun dagdagelijks leven. 

Bv. door een gezonde maaltijd te serveren, hen te begeleiden in en onder-

steunen bij vrijetijdsactiviteiten,… Je leert directe hulp bieden in de thuiscon-

text, het hoort er allemaal bij. Maar ‘zorg dragen voor mensen’ is meer dan 

huishoudelijke hulp bieden:  je leert ook hoe je een aangename leefomgeving 

Haar- en schoonheidsverzorging 

Eenvoudige haarverzorging, brushing en het maken van eenvoudige gelegen-

heidskapsels,…  worden ingeoefend. Eerst op oefenhoofden en later op le-

vende modellen. Zo raak je al doende vertrouwd met haarproducten en tech-

nieken. Nieuw sedert de modernisering: Naast de haarverzorging leer je ook 

de basis over lichaamsverzorging:  het reinigen van de huid, hand- en nagelver-

Arbeidsmarktgerichte finaliteit bereidt voor op de arbeidsmarkt 
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Elektrotechnicus duaal 

Je gaat een overeenkomst alternerende opleiding aan en leert leidingen en dozen 

monteren en plaatsen, draden en kabels trekken, elektrische componenten plaatsen 

en aansluiten in verschillende borden. Fouten zoeken en herstellingen uitvoeren... 

Industriële elektriciteit 

Deze praktijkgerichte specialisatie wordt ingericht om je de mogelijkheid te geven 

niet alleen het diploma van secundair onderwijs te behalen, maar je ook verder te 

bekwamen in de industriële elektriciteit en elektronica. 

Stijl- en Designmeubelen 

Haarstilist 

Thuis- en Bejaardenzorg 

In dit specialisatiejaar vergroot je je eerder verworven kennis. Meubels en hun 

uitvoering doorheen de tijd worden bestudeerd. Vooral naar de houten, klassiek 

uitgevoerde meubels gaat veel aandacht. Je leert hoe deze klassiekers vandaag de 

In dit specialisatiejaar word je opgeleid om als verantwoordelijke in een kapsalon de 

werkzaamheden te organiseren, te coördineren, er op toe te zien en er verslag over 

uit te brengen. Je leert samenwerken in een team, klanten professioneel onthalen, 

In verschillende vakken ervaar je de maatschappelijke veranderingen, zorgvisies en 

de toepassing hiervan in de praktijk. Dit aanvullende opleidingsjaar zorgt voor een 

kwaliteitsvolle afsluiting van je opleiding. 

Na het derde leerjaar van de derde graad behaal je een Diploma van het secundair 

onderwijs of studiegetuigschrift van het 3de leerjaar van de 3de graad ingericht onder de 

vorm van een specialisatie. 



25 



26 



27 



28 



29 



30 

Schooluren 

’s Morgens zijn de leerlingen om 8.25 uur aanwezig. 

Pauze van 10.10 tot 10.20 uur en van 14.30 tot 14.40 uur 

Middagpauze van 12.00 tot 12.50 uur. 

Op woensdag eindigen de lessen om 12 uur. 

Avondstudie 

Tijdens  de examens is er mogelijkheid tot studie onder toezicht, dit op maandag, 

dinsdag, woensdag en donderdag van 13 uur tot 16 uur. 

Examenstudie 

Er is mogelijkheid tot avondstudie op maandag, dinsdag en donderdag tot 17 uur. 
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Schoolrestaurant 

Voor €4,90 kan er een warme  maaltijd genuttigd worden. Leerlingen kunnen hun 

lunchpakket gratis opeten.  

Ze kunnen, indien gewenst, soep verkrijgen aan €0,60. 

Inschrijven 

Inschrijven kan elke schooldag na afspraak. 

Ben je al zeker van je studiekeuze?  

Dan kan je ook rechtstreeks inschrijven op onze school via onze website! 

Internaat 

Er is mogelijkheid tot internaat. 

Voor meer informatie: 

Internaat aan de ijzer 

Kaaskerkestraat 22 te 8600 Diksmuide 

051/51 92 61 - 0497/43 05 50 
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Als school blinken we uit in individuele begeleiding en opvolging. Een fulltime leerlingbe-

geleiding volgt studieproblemen of socio-emotionele problemen dagelijks op en werkt nauw 

samen met externe diensten of het CLB om indien nodig door te verwijzen.  

Zelf stellen we ook eigen klastrajecten en projecten op bij specifieke noden. We organiseren 

workshops rond bv. taalregister, attitude op stage, diversiteit, presentatietechnieken om leer-

lingen op te leiden tot actieve burgers. 
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Als school geven we iedere leerling kansen om te groeien en te ontdekken in een kader van re-

spect. We houden de kostprijs zo laag mogelijk, de gip wordt gemaakt en bewaard in de Google 

omgeving zodat er geen 100den pagina’s moeten worden afgedrukt op kosten van de leerling.  

Via de leerlingenraad krijgen ze de kans om te participeren en acties op te stellen; kastjes voor 

de leerlingen, een spaghettiavond, een bezoek van de Sint.... Wij werken zeer vaak projectmatig 

en in co-teaching; met 2 leerkrachten in de les. 
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Leerlingen doen heel veel kennis op door het in de praktijk uit te voeren en leren uit ervaring. 

Ze leren ook allerlei facetten: het plannen, financiële luik van bv. een strijkatelier. Leerlingen 

leren zo ondernemingszin tonen en het is super voor de schoolsfeer. 

Waarom projectmatig werken? 
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Een klein aanbod uit onze talrijke projecten: we werken met heel veel partners samen zoals het 

Heilig Hart ziekenhuis, dé soroptimsten (vrouwenvluchthuis), dé Academie waarmee we vol-

gend jaar een project organiseren in het BSO, verscheidene basisscholen... 

Dan hebben we nog onze interne projecten waarover om de leerlingen te ondersteunen bij 

stage, hun gip, bij de omgang met diversiteit...Tijdens onze GWP maken leerlingen kennis met 

cultuur, geschiedenis, ergonomie, zelfverdediging... 
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We zijn pionier in het afstandsonderwijs. We bieden al jaren de gip aan in de Google omgeving 

waardoor we snel konden schakelen naar Google Classroom en Hangouts om onze leerlingen 

online te begeleiden.  

Dankzij de digisprong stellen we per leerling een laptop ter beschikking. We leren onze leer-

lingen met diverse toestellen werken, dit bereidt hen voor op de arbeidsmarkt.  

Leerkrachten zetten iPads in tijdens hun lessen. Voor het project STEM en de lessen elektronica 

kochten we de VEX V5 robotica kits aan waarin leerlingen leren programmeren,... 
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Er wordt een raming van de kosten per leerjaar opgemaakt.  

Een exacte weergave van de kosten is onmogelijk op te maken vanwege de grote variatie.  

Deze raming werd opgesteld op basis van de gegevens van vorig schooljaren.  

Bij een vroegtijdige uitschrijving kunnen aangekochte en gebruikte materialen niet terugbetaald worden. De 

leerling krijgt dit mee naar huis. 

Kostprijs van één schooljaar 

Onze school kan niet voor alle kosten instaan.  

Voor bepaalde onderwijsactiviteiten en didactisch materiaal zijn wij genoodzaakt een minimale bijdrage aan 

je ouders te vragen, hiervoor werken wij voornamelijk met het extern boekenfonds "Iddink".  

De betalingsmodaliteiten van de firma zijn hierbij van toepassing. De betalingsvoorwaarden van de overige 

kosten die u aangerekend krijgt van de school zullen u hieronder verder worden toegelicht.  

Schoolonkosten 

De didactische kosten bestaan uit werkboeken, fotokopieën (€0.06/stuk),  

toetsenbladen (€2.80), agenda (€5.01), kledij (stage uniform, turn T-shirt (€7), schort…), grondstoffen, licen-

ties voor digitale leermiddelen, kooklessen, gereedschappen…  

Onze school werkt hiervoor samen met het extern boekenfonds “Iddink”.  
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Bezoek ons op afspraak 

Bel ons om een afpsraak te maken:  

057/20.16.20 

Schrijf je online in 

Bezoek onze website om je online in te schrijven:  

www.kta-ieper.com 

Volg ons op social media 

Er zijn talrijke momenten voorzien om onze school te komen bezoeken.  

Deze momenten worden gecommuniceerd via onze Facebookpagina en 

onze website. 
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