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In de B-stroom bereiden we leerlingen voor op een richting 

in de Arbeidsmarkt door hen iets minder theorie voor te schotelen 

en al een aantal uren praktijk te geven, 

zodat ze een krak in hun vak worden!

Bernardustechnicum
 

1ste jaar - 1ste graad
B-stroom

Economie en maatschappij
STEM - Technieken: Land- en tuinbouw
STEM - Technieken: Elektriciteit, mechanica, bouw- en houttechnieken

De basisvorming is voor iedereen gelijk. Deze vorming neemt 28 van de 32 lesuren in
beslag. Wij kiezen er als school bewust voor om in elke klas 1 uur ICT+ te geven binnen de
algemene vorming.

Voor een viertal lesuren maak je een specifieke keuze:



Algemene
vorming - 28 u.

byod?
Via het project BYOD (Bring Your Own Device) creëren we
de mogelijkheid om een digitale leeromgeving vorm te
geven zodat we onze leerlingen alle kansen bieden om een
succesvolle, digitale toekomst uit te bouwen.
Graag verwijzen we naar onze laptopbrochure op onze
website 'www.bernardustechnicum.be' voor extra
informatie.

wat na 1B?
Als je met succes het eerste leerjaar B beëindigt, ontvang
je het getuigschrift van het basisonderwijs. Je keuze in het
eerste leerjaar hoeft niet dezelfde te zijn als in het tweede
leerjaar. 
Op het einde van het eerste jaar zal de klassenraad je een
advies geven. Dit advies is niet bindend, maar het opvolgen
is zinvol.
Na 1B kan je ook starten in het eerste leerjaar A. In de
praktijk is deze overgang alleen haalbaar als je goede
resultaten behaalt voor Nederlands, Frans en wiskunde.

Beeld 1

Engels 1

Frans 2

Godsdienst 2

ICT + 1

Lichamelijke opvoeding 2

Maatschappelijke vorming 3

Muziek 1

Nederlands 4

Techniek 4

Wetenschappen 3

Wiskunde 4

het 6de leerjaar van het gewoon basisonderwijs hebt
beëindigd én niet geslaagd bent,
het 6de leerjaar hebt beëindigd en geslaagd bent,
reeds 12 jaar bent op 31 december van dat schooljaar
én het 6de leerjaar niet hebt gevolgd,
uit het buitengewoon onderwijs komt, geen
getuigschrift basisonderwijs hebt, maar wel het
akkoord van je ouders én van de klassenraad van de
secundaire school.

Je kan starten in het eerste leerjaar B als je 

Wie kan starten?

Specifieke 
keuze - 4 u.

STEM - Technieken: 
Land- en tuinbouw

Landbouw 2

Tuinbouw 2

Economie & maatschappij

Economie en
organisatie

2

Maatschappij en
welzijn

2

STEM - Technieken: Elek.,
mech., bouw- en houttech.

Bouw 1

Elektriciteit 1

Hout 1

Mechanica 1
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https://www.bernardustechnicum.be/src/Frontend/Files/MediaLibrary/00/byod-lln-bt-gecomprimeerd.pdf

