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GO! technisch atheneum Den Biezerd

VISIE

GO! technisch atheneum Den Biezerd
GO! TA Den Biezerd biedt onderwijs op maat, zodat elke leerling de beste kansen krijgt om zich maximaal
te ontplooien en de nodige competenties verwerft om vlot door te stromen naar de arbeidsmarkt of om
verdere studies aan te vatten.
Ons pedagogisch project staat er borg voor dat al onze leerlingen opgroeien tot positief kritisch denkende
adolescenten die in een sfeer van wederzijds vertrouwen respectvol omgaan met elkaar.
We wakkeren de ondernemerszin van onze leerlingen aan door ze op een ervaringsgerichte manier
kennis te laten maken met het beroep van zelfstandig ondernemer.
Samen bereiken we meer dan alleen! Door de gezamenlijke inspanningen van leerkrachten, ouders,
het CLB en de beroepswereld werken we aan een brede, kwaliteitsvolle en krachtige leer- en leefomgeving.
De kleinschaligheid, de veilige en groene omgeving van onze campus dragen hier zeker toe bij.
De aandacht voor het welbevinden van onze leerlingen, ouders en leerkrachten staat hierbij voorop.
De ouders zijn dan ook voor ons volwaardige gesprekspartners bij de zorg voor hun kinderen.
GO! TA Den Biezerd reflecteert, evalueert en stuurt bij om duurzame kwaliteit te bieden.
Vanuit deze visie willen we onze leerlingen de weg naar zelfstandigheid en succes wijzen!

TWEEDE GRAAD
In de eerste graad kreeg je een brede vorming waarin je je eigen interessevelden kon ontdekken. Hierop kan je je baseren voor de keuze
van een studierichting in de tweede graad. De opleiding wordt specifieker, de leerstof neemt toe en je zal zelfstandiger moeten (leren)
werken. Als school willen we je daarbij helpen.
Om ook andere talenten in jezelf te ontdekken en je leven meer en meer zelf in handen te nemen, organiseert de school een multiculturele
dag, reizen naar onze buurlanden, interessante projecten, …
Voor wie extra uitdaging nodig heeft of juist méér oefening wil, zijn er uitdagingen op elk niveau en in elk leerjaar.
Wie op één of andere manier op studie-, emotioneel- of relationeel vlak in de knoop raakt, kan een beroep doen op onze
leerlingenbegeleiders om samen, in overleg en discreet, de problemen aan te pakken.

NIEUW in 2021-2022
Elke leerling in het derde jaar heeft zelf de keuze
uit talentenuren om zijn of haar talenten te
ontdekken of om eens te proeven
van iets totaal anders!

DERDE GRAAD
Je eigen interesses uitdiepen, het leren verwerken van grotere stukken leerstof, je studie-oriëntering naar het hoger onderwijs of de
arbeidsmarkt, ... het zijn allemaal uitdagingen voor de derde graad. Zelfstandig(er) werken wint nog meer aan belang. We willen je
stimuleren om je eigen leerproces in handen te nemen, zodat je goed voorbereid bent op het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt.
Onze school biedt een hele waaier aan studierichtingen aan waarin specifieke accenten worden gelegd.
Doorheen het jaar en in samenwerking met externe partners (onder meer uit het hoger onderwijs en het arbeidsveld (o.a. VDAB)) helpen
we je in je keuze.
We willen je als jongvolwassene aanspreken op je verantwoordelijkheidszin door je te betrekken bij de organisatie van onze
solidariteitsacties, de leerlingenraad en andere boeiende projecten.

Lessentabellen

Neem een kijkje op onze website
voor de recente lessentabellen.

WAT BIEDEN WE AAN?
MAATSCHAPPIJ & WELZIJN
DUBBELE FINALITEIT (gericht op arbeidsmarkt of hoger onderwijs)

Wellness & Lifestyle / Wellness & Schoonheid
Maatschappij & Welzijn / STW
ARBEIDSMARKTFINALITEIT (gericht op arbeidsmarkt)

Haar- & schoonheidsverzorging / Haarverzorging / Haarstilist
Zorg & Welzijn / Verzorging / Thuis- & bejaardenzorg - Zorgkundige
STEM
ARBEIDSMARKTFINALITEIT (gericht op arbeidsmarkt)

Bouw / Ruwbouw / Ruwbouw (duaal)
Hout / Meubel- & interieurwerk / Bijzondere schrijnwerktechnieken
Elektriciteit / Elektrische installaties / Industriële elektrische installatie
ECONOMIE EN ORGANISATIE
ARBEIDSMARKTFINALITEIT (gericht op arbeidsmarkt)

Organisatie & Logistiek / Onthaal, organisatie & sales

MAATSCHAPPIJ & WELZIJN

2de graad: Wellness & Lifestyle
3de graad: Wellness & Schoonheid

Wellness & Lifestyle / Wellness & Schoonheid
Ben je gepassioneerd door trends in haar- en lichaamsverzorging? Dan is deze richting iets voor jou!
Als schoonheidsspecialist bezit je de juiste vakkennis om raad te geven rond verzorgingsproducten. Je leert verschillende
lichaamsverzorgingstechnieken aan zoals het geven van een reinigende gelaatsverzorging en het aanbrengen van
feestelijke make-up of fancy nagels. Je geeft tips en tricks aan de klanten die worstelen met huidkwaaltjes. Je vergeet
niet om een ontspannende massage aan te bieden met de glimlach, want klantvriendelijkheid is topprioriteit. Je bent
bereid om te leren hoe je een klant in het Frans en Engels verder kan helpen.
Je leert:
- meer over je eigen gezondheidsgedrag en dat van de anderen;
- lichaamsverzorgingstechnieken uitvoeren zoals het reinigen van huid en nagels,
het uitvoeren van een hand-, gelaat- en voetverzorging met bijhorende massage en het aanbrengen van make-up op modellen;
- de theorie rond lichaamsverzorgingstechnieken in het vak toegepaste biologie en chemie;
- de mogelijkheden en beperkingen van verzorgingsproducten kennen en kritisch omgaan met reclame;
- materialen en apparaten hygiënisch en veilig gebruiken. Zo kan je schoonheidsbehandelingen verantwoord uitvoeren;
- de huid onderzoeken in functie van een behandelingsplan op maat van de klant;
- de klant informeren en advies geven over aangepaste producten en behandelingen en dit zowel in het Nederlands, Frans als Engels.
Sociale vaardigheden zijn belangrijk. Er wordt verwacht dat je klantvriendelijk en handig bent en gevoel voor schoonheid hebt.
Een specifieke vooropleiding is niet nodig. Je kan deze richting aanvatten na elke optie van het tweede jaar. Deze richting is meer gericht op
de arbeidsmarkt, dan op doorstroming naar het hoger onderwijs, maar vermits het een richting uit de dubbele finaliteit is, kunnen beiden.

Lessentabellen
Neem een kijkje
op onze website
www.denbiezerd.be

2de graad: Maatschappij & Welzijn
3de graad: STW

Maatschappij & Welzijn / STW
Je hebt een brede interesse in mens en maatschappij en je bent sociaalvoelend en creatief? Je bent bereid om je te
verdiepen in sociale, communicatieve- en (ped)agogische vaardigheden in functie van het ondersteunen, verzorgen
en begeleiden van kinderen en volwassenen? Dan is deze brede vorming je op het lijf geschreven!
In de opleiding Maatschappij & Welzijn staat het functioneren van de mens in de samenleving centraal.
Je ontwikkelt een wetenschappelijk-theoretische basis voor gezondheidszorg, pedagogie, ontwikkelingspsychologie, fysiologie en anatomie.
In het hoger onderwijs zijn de richtingen in de gezondheidszorg, het onderwijs en de sociale sector op jouw lijf geschreven.
De focus ligt op:
- je eigen gezondheidsgedrag en dat van anderen;
- de levensloopfasen van de mens en het theoretisch kader achter behoeften van kinderen en volwassenen;
- de invloed van opvoeding op het gedrag van mensen;
- de theoretische onderbouwing van gezondheidsondersteunende activiteiten;
- het theoretisch kader achter het uitvoeren van huishoudelijke en logistieke taken;
- de theorie rond het aspect vrije tijd.
Omdat deze studierichting een dubbele finaliteit heeft, kan je na het 6de jaar naar de arbeidsmarkt of hogere studies aanvatten.

Lessentabellen
Neem een kijkje
op onze website
www.denbiezerd.be

2de graad: Haar- & schoonheidsverzorging
3de graad: Haarverzorging
Specialisatiejaar: Haarstilist

Haar- & schoonheidsverzorging / Haarverzorging / Haarstilist
Je bent een bezige bij en je hebt interesse voor trends in haar – en lichaamsverzorging? Jeuken je handen al om werk
te maken van een handverzorging of mooie make-up? Dan is deze richting waarin je leert wassen, brushen, knippen
en kleuren jou op het lijf geschreven. Bovendien leer je ook basistechnieken aan om haar, huid en nagels te verzorgen,
zoals een hand -en gelaatsverzorging en massages. Je doet heel wat praktijkervaring op, zodat je de droom van elke
klant kan verwezenlijken!
Deze praktische en brede opleiding is een voorbereiding op het beroep van kapper of schoonheidsspecialist. Je leert niet alleen verschillende
haarsoorten kennen, kapsels vormgeven en omgaan met klanten, maar ook toestellen en producten veilig en correct gebruiken. Je leert ook
basistechnieken rond lichaamsverzorging aan (handmassage of gelaatsverzorging).

Lessentabellen
Neem een kijkje
op onze website
www.denbiezerd.be

Interesse voor mode en trends, een toffe omgang met mensen en een verzorgd uiterlijk, zijn een must.
Basisvaardigheden als wassen, knippen, kleuren en verzorgen, worden aangeleerd op oefenhoofden. Zo raak je al doende vertrouwd met
haar- en verzorgingsproducten en technieken. Door salonwerk leer je ook hoe je iemand scheert en hoe je baarden en snorren verzorgt.
Om je kennis te leren toepassen in de realiteit werk je af en toe op echte modellen.
In je opleiding zit ook een onderdeel klantvriendelijkheid. Zo krijg je les over het volgen van etiquette, vriendelijk omgaan met klanten,
telefoneren, leren omgaan met kritiek … Maar je leert ook je eigen kapsalon of schoonheidssalon op een aantrekkelijke manier in te richten
en decoreren.

Let op:

Bij het kiezen voor deze studierichting realiseer je je
best vooraf dat je als kapper lang moet rechtstaan en op
zaterdag werkt.
Allergieën voor bepaalde verzorgingsproducten kunnen
deze richting minder geschikt maken voor jou.

Zorg & Welzijn / Verzorging/ Thuis- & bejaardenzorg - Zorgkundige
Kook je graag en hou je van gezonde voeding? Heb je een groot hart voor mensen, zowel groot als klein? Heb je veel
verantwoordelijkheidszin, geduld en belangstelling voor het dagelijkse leven van gezonde én zieke mensen? Kies dan
voor deze richting.
Je leert de noden van hulpvragers kennen (voeding, voldoende (nacht)rust, vaste routines, veilig gebruik van
geneesmiddelen, hygiëne, aangepaste woning,…) en hoe jij hen gepast kan verder helpen in het dagelijkse leven.

2de graad: Zorg & Welzijn
3de graad: Verzorging
Specialisatiejaar: Thuis- & bejaardenzorg - Zorgkundige

KNELPUNTBEROEP

Je leert:
- gezonde, evenwichtige en eenvoudige maaltijden bereiden;
- het onderhouden van de woning, kleding en ander textiel;
- vrijetijdsactiviteiten voor kinderen en volwassenen ondersteunen;
- sociale en communicatieve vaardigheden aan in functie van het ondersteunen, verzorgen en begeleiden van kinderen en volwassenen.
Je moet bereid zijn mensen te verzorgen of ze nu jong, oud, man of vrouw zijn.
Deze studierichting bereidt je voor op beroepen in de kinder-, bejaarden-, en thuiszorg. In deze opleiding komt zowel de ontwikkeling van
peuters als het proces van ouder worden aan bod. Je krijgt aandacht voor relaties, gedrag, communicatie en omgangsvormen. Je traint je
in het observeren en rapporteren, en in het samenwerken met andere verzorgenden. Je leert over EHBO, gezonde voeding en de basis van
dieetleer. Je leert zelf kindervoeding en maaltijden, die tegelijkertijd gezond én lekker zijn, klaarmaken. Je leert de elementaire noden van de
hulpvragers kennen.
Tijdens verschillende stages maak je kennis met je toekomstige werksituatie en doe je de nodige werkervaring op.

Lessentabellen
Neem een kijkje
op onze website
www.denbiezerd.be

STEM

2de graad: Bouw
3de graad: Ruwbouw
Specialisatiejaar: Ruwbouw

Bouw / Ruwbouw / Ruwbouw (duaal)
Ben jij een harde werker en geïnteresseerd in techniek? Heb je doorzettingsvermogen om ook in weer en wind te
werken? Een technisch plan volgen, een muur metselen, een tegelvloer leggen, de juiste stenen en draagelementen
kiezen, .... dit hoort allemaal bij een job in de bouwsector. Overtuigd? Ga ervoor!
Bouw is een zeer praktische studierichting. Je brengt veel tijd door in het bouwatelier waar de focus ligt op:
- het realiseren van technische constructies en/of installaties, al dan niet met behulp van ICT;
- metselwerk inclusief betonnerings -en voegwerken;
- het plaatsen van dekvloeren, tegels, bepleistering en isolatie;
- het uitvoeren van verfraaiingswerken aan gebouwen en interieur;
- het leren kennen en gebruiken van verschillende materialen, gereedschappen en technieken;
- je leert tot slot ook berekenen hoeveel materieel je voor een opdracht nodig hebt en hoeveel alles zal kosten.
In de derde graad word je opgeleid tot een veelzijdig ruwbouwvakman/-vrouw.
Tijdens je opleiding maak je kennis met verschillende bouwmaterialen en technieken, bestudeer je verschillende constructies, leer je plannen
lezen en ruwbouwopdrachten voorbereiden en uitvoeren.
In de schoolwerkplaats en tijdens stages leer je grond-, funderings- en rioleringswerken uitvoeren, spouwmuren, gevels en muuropeningen
metselen. Je ontdekt hoe je stutten moet plaatsen, beton storten, ontkisten, op stellingen werken, betonherstellingen en alle vormen van
gevelwerken uitvoeren.

Lessentabellen
Neem een kijkje
op onze website
www.denbiezerd.be

Epilepsie, allergieën en een
zwakke rug maken je minder
geschikt voor deze opleiding.

KNELPUNTBEROEP

2de graad: Hout
3de graad: Meubel- & interieurwerk
Specialisatiejaar: Bijzondere schrijnwerktechnieken

Hout / Meubel- & interieurwerk /
Bijzondere schrijnwerktechnieken
Ben je handig en geïnteresseerd in techniek en in het maken van ontwerpen en constructies in hout? Dankzij jouw
vakkennis van materialen, ruimtelijk inzicht en het juiste gebruik van machines leer je een kwaliteitsvol houten
werkstuk maken.
In deze opleiding ligt de focus op:
- meten, schaven, zagen en werken met machines uit de schrijnwerkerij en de meubelmakerij (schaaf- en freesmachines, cirkelzaag,…);
- het ontdekken van de verschillende houtsoorten en materialen;
- basisconstructies van schrijn- en timmerwerk en eenvoudig klein meubilair voorbereiden en monteren, al dan niet met behulp van ICT;
- het leren naleven van veiligheidsvoorschriften.

Lessentabellen
Neem een kijkje
op onze website
www.denbiezerd.be

Alle fasen van ‘opdracht tot realisatie’ leer je uitvoeren: van planning tot schets, van prijsberekening tot opmeting en van het maken tot het
afwerken van het eindproduct.
Tijdens de opdrachten in het houtatelier en tijdens je stages
kan je je verder bekwamen in het zelfstandig werken
en in het steeds handiger worden in het werken met machines.

NIEUWE
moderne
werkruimte!

KNELPUNTBEROEP

Hou er rekening mee dat
deze opleiding misschien
niet aangewezen is wanneer
je last hebt van stofallergie
of wanneer je allergisch bent
aan bepaalde houtsoorten
of verwerkingsproducten.

2de graad: Elektriciteit
3de graad: Elektrische installaties
Specialisatiejaar: Industriële elektrische installaties

Elektriciteit / Elektrische installaties /
Industriële elektrische installaties
Een sterke vakman is goud waard. Sta jij onder stroom en ben je klaar om kabelgoten te plaatsen, de juiste spanning
te voorzien en schakelaars te installeren? Zelfstandig en nauwkeurig werken, oplossingsgericht en klantvriendelijk
zijn, horen bij het plaatje. Elektriciteit, dat is immers denken en doen!
In de tweede graad van deze praktische opleiding ligt de focus op:
- het leren kennen van materialen en toestellen die door de elektricien gebruikt worden;
- het plaatsen van elektropneumatische of elektrohydraulische schakelingen;
- de kennis van de belangrijkste symbolen die gebruikt worden in elektrische schema’s;
- elektrische schema’s begrijpen en kunnen tekenen met behulp van ICT.
Je kan fouten in elektrische schema’s opzoeken. Je leert draad trekken, kabels plaatsen, elektrische storingen oplossen en toestellen
(videofoon, deurbel, parlofoon, dimmers…) aansluiten.

KNELPUNTBEROEP

Lessentabellen
Neem een kijkje
op onze website
www.denbiezerd.be

Naast deze eenvoudige elektrische installaties wordt de basis gelegd om later te kunnen werken aan meer ingewikkelde residentiële en/of
industriële elektrische installaties in de derde graad.
In de derde graad leer je nieuwe elektrische installaties in woningen of gebouwen (scholen, ziekenhuizen, winkels, industrie…) plaatsen en
bestaande installaties onderhouden en renoveren.
Je leert over allerhande elektrische machines, elektronische sturingen en regelkringen, hoogspanningsinstallaties en meettechnieken zoals
die in de industrie worden toegepast. Je kan schema’s vertalen naar PLC-programma’s en eenvoudige sturingen zelfstandig automatiseren.
Je leert kosten berekenen en rekening houden met veiligheid, milieu en energiebeheersing.

NIEUWE
moderne
werkruimte!

ECONOMIE & ORGANISATIE

2de graad: Organisatie & Logistiek
3de graad: Onthaal, Organisatie en Sales

Organisatie & Logistiek / Onthaal, Organisaties en Sales
Ben je nauwkeurig, ordelijk en communicatief? Zie je een vlotte verkoopsbabbel in het Frans en in het Engels zitten?
Na deze studie behoort een job als onthaalmedewerker, logistiek medewerker of verkoper tot je mogelijkheden.

Lessentabellen

In deze opleiding ligt het accent op:
- vlot leren blind typen en softwaretoepassingen gebruiken;
- mensen ontvangen en verkoopsgesprekken voeren;
- administratieve taken correct en nauwkeurig uitvoeren zoals brieven verzorgd typen
en documenten overzichtelijk presenteren en klasseren;
- uitvoerende taken binnen de logistieke sector zoals de ontvangst en opslag van goederen;
- de inrichting van het kantoor verzorgen, de in- en uitgaande post en e-mails behandelen;
- je vlot en correct uitdrukken in het Nederlands, Frans en Engels in een zakelijke context.
Je wordt getraind in nauwkeurig, flexibel en onder tijdsdruk werken.
Verschillende stages geven je de kans al je vaardigheden en attitudes op de werkvloer te oefenen en te verfijnen.

Neem een kijkje
op onze website
www.denbiezerd.be

NIEUW!
Laptopproject
in de 2de graad
vanaf schooljaar
2021-2022.

PROJECTEN
Leerlingen bouwen automatische pannenkoekenmachine
Het Laatste Nieuw - 22 april 2017

De lerenden
- van alle richtingen bij GO! TA Den Biezerd
doen praktijkervaring op!

Laat je haar eens gratis knippen in IKEA:
leerlingen Den Biezerd openen pop-upschoonheidssalon
Het Laatste Nieuw - 20 maart 2019

Leerlingen coifferen en maquilleren klanten IKEA

Het Nieuwsblad - 21 maart 2019

Leerlingen Den Biezerd trekken dikke trui aan
Leerlingen Den Biezerd organiseren modeshow

Het Laatste Nieuw - 7 februari 2018

Het Laatste Nieuw - 20 maart 2019

De paardenstal 2.0: nieuw terras én ‘leuzze’

Het Laatste Nieuw - 20 juli 2018

Den Biezerd assisteert bij fashionshoot

Meer projecten
vind je op onze sociale media:
www.denbiezerd.be
Facebook / Den Biezerd

De Zondag - 4 november 2018

Leerlingen Den Biezerd maken tuinbanken voor basisschool

Het Laatste Nieuw - 8 mei 2018

CONTACT
Een school zoeken die bij jou past, is altijd een beetje een avontuur. Informatie inwinnen is daarbij noodzakelijk, maar veel belangrijker
dan een aantrekkelijke website is een echte ontmoeting. Je kan daarvoor via onze website een afspraak maken door het formulier in te
vullen.
GO! technisch atheneum Den Biezerd
Wirixstraat 56
2845 Niel

GO! TECHNISCH ATHENEUM

T 03 888 22 61
info@denbiezerd.be

BEREIKBAARHEID

Meer informatie over de school vind je op:

www.denbiezerd.be

Onze schoolcampus ligt in een uniek kader: in het centrum van Niel, tegelijkertijd omarmd door het groen van de Rupeldijk en de rust
van het hinterland.
De goede bereikbaarheid is een sterke troef:
- er zijn bushaltes op ongeveer 5 minuten van de school.
- vanaf het treinstation is het 10 minuten stappen.
- te voet of per fiets is de school veilig bereikbaar.
- via de veerdiensten over Rupel en Schelde is onze school ook bereikbaar vanuit Klein-Brabant en het Waasland.

GO! TECHNISCH ATHENEUM

