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CV EN SANITAIRE INSTALLATIES

3de graad 

Wat?

De BSO-afdeling Centrale Verwarming en Sanitaire Installaties legt de basis voor een goede praktisch gerichte vakbekwaamheid. Het accent 
ligt bij deze afdeling op praktische vaardigheden met technologische ondersteuning. De leerling maakt gebruik van technische informatie, om 
centrale verwarming en sanitaire installaties te installeren en te onderhouden volgens de regels van de vigerende wetgeving. De leerling leert 
de realiteit van een installatiebedrijf kennen en het werken aan concrete realisaties gebeurt volgens het technologische proces en met aandacht 
voor kwaliteit, preventie en creativiteit.

Voor wie?
De logische vooropleiding is de 2de graad Basismechanica BSO.

Toekomstmogelijkheden?

De afgestudeerden verwerven in de 3de graad Centrale Verwarming en Sanitaire Installaties de startkwalificatie om het beroep van monteur 
centrale verwarming en installateur sanitair loodgieter te kunnen uitoefenen. 
De leerling kan zich vervolmaken in het 7de specialisatiejaar Verwarmingsinstallaties BSO en verwerft hierna het diploma van secundair on-
derwijs.
En indien later het attest bedrijfsbeheer behaald wordt, behoort zelfstandig worden eveneens tot de mogelijkheden.

Lessenrooster:

LEERJAAR: I II

AV

Frans - -

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Maatschappelijke vorming - -

Nederlands - -

Project algemene vakken 4 4

Wiskunde - -

TV

Realisaties mechanische constructies - -

Centrale verwarming/sanitair 6 6

PV

Centrale verwarming/sanitair 18 18

Realisaties mechanische constructies - -

CNC - -

TOTAAL 32 32
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Oud aanbod
2de jaar van de 1ste graad  Tot en met 2019-2020
1ste jaar van de 2de graad  Tot en met 2020-2021
2de jaar van de 2de graad   Tot en met 2021-2022
1ste jaar van de 3de graad  Tot en met 2022-2023
2de jaar van de 3de graad   Tot en met 2023-2024
3de jaar van de 3de graad   Tot en met 2024-2025

Opgelet:
Leerlingen die instromen in een jaar hoger dan het eerste jaar 
van de eerste graad vallen automatisch onder het studieaanbod 
van het oude aanbod.


