Studiegids 2021-2022
Deeltijds onderwijs
Duale opleidingen

Ik word wegwijs ...
Welkom in het Atlas College

Het Atlas College is een vernieuwend, sterk en katholiek
onderwijsmerk in Genk, rijk aan onderwijsexpertise en knowhow.
Ons krachtige 21ste-eeuwse onderwijsconcept vertaalt zich zowel
in openheid en ontmoeting op de campus als in geborgenheid en
eigenheid van elk domein.
Atlas verwijst naar de wereld, het ontdekken van de wereld, het
verleggen van grenzen, een weg vinden in de snel ontwikkelende
21ste eeuw. In de oudheid was Atlas een symbool voor draagkracht en sterkte. Ook vandaag is ‘sterk staan’ in de wereld
verbonden met draagkracht: het samen zorg dragen voor elkaar
gaat perfect samen met het beste uit jezelf halen.
Het boeiende en brede studieaanbod van het Atlas College
School & Werk geeft je de beste kansen om meer inzicht te krijgen
in jezelf en om te groeien in je talent. Het zorgt voor maximale
ontplooiingskansen om doelgericht verdere stappen te kunnen
zetten op de arbeidsmarkt. Het Atlas College maakt je klaar voor
je toekomst, met een rijk gevulde koffer van kennis en kunde!

Christel Schepers
Algemeen directeur Atlas College Genk

Olga Bijnens
Directeur School & Werk

Jean Ramaekers
Coördinator School & Werk

... in School & Werk
Is 5 dagen op de schoolbanken niet je ding, maar wil je wel een opleiding
volgen? Ben je tussen 15 en 25 jaar, heb je niet alleen interesse, maar ben je
ook gemotiveerd voor de arbeidsmarkt? Dan kom je bij School & Werk aan je
trekken. Je kan hier immers de combinatie maken tussen leren op school en
leren in een bedrijf. Dat betekent dat je de meeste van je beroepscompetenties
op de werkvloer in het bedrijf verwerft en dat je opleiding in de school tot een
minimum beperkt is.
Ben je nog niet helemaal klaar voor de arbeidsmarkt? In School & Werk bestaan
andere trajecten die je voorbereiden om je opleiding te starten in een leerbedrijf.
Je staat er niet alleen voor. Een team van leerkrachten en begeleiders helpt je
om je weg te maken en de nodige attitudes en vaardigheden te verwerven.
Ook als je extra hulp nodig hebt, zijn we er voor jou.
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Studiemogelijkheden
in dit domein
•
		

8 uur beroepsgerichte vorming • 7 uur algemene vorming
(3de graad BSO)

•
		
		
		

4 uur beroepsgerichte vorming • 10 of 11 uur algemene
vorming • 13 of 14 uur aanloopcomponent (beroepsgerichte
vorming, algemene vorming, loopbaangerichte competenties)
(2de graad BSO)

Techniek & Innovatie

Duaal:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hoeknaadlassen
Plaatlassen
Pijplassen
Sanitair installateur
Monteur centrale verwarming
Voeger
Werfbediener
Metselaar
Stratenmaker
Behanger
Schilder
Schilder-decorateur
Residentieel elektrotechnisch installateur

•
•
•
•
•
•
•

Elektrische installaties duaal (3de graad BSO)
Elektrotechnicus duaal (specialisatiejaar)
Lassen-constructie duaal (3de graad BSO)
Sanitair en verwarmingsinstallaties duaal (3de graad BSO)
Medewerker ruwbouw duaal (2de graad BSO)
Ruwbouw duaal (3de graad BSO)
Dakwerker duaal (specialisatiejaar)

Voltijds secundair onderwijs:
•
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1ste leerjaar 2de graad studiegebied bouw

Economie & Organisatie

Duaal:

•
•
•
•

Bestuurder heftruck
Bestuurder reachtruk
Magazijnmedewerker
Winkelbediende (aanvuller, kassier, verkoper)

•
•
•
•

Magazijnmedewerker duaal (2de graad BSO)
Verpakker duaal (2de graad BSO)
Logistiek duaal (3de graad BSO)
Logistiek assistent magazijn duaal (specialisatiejaar)

Zorg & Welzijn

Duaal:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hulpkelner
Kelner
Medewerker snackbar-taverne
Keukenmedewerker
Hulpkok
Kapper
Logistiek helper in de zorginstellingen
Verzorgende
Verzorgende/zorgkundige

•
•
•
•
•
•
•

Haarverzorging duaal (3de graad BSO)
Kapper – Stylist duaal (specialisatiejaar)
Zorgkundige duaal (specialisatiejaar)
Keukenmedewerker duaal (2de graad BSO)
Medewerker fastfood duaal (2de graad BSO)
Hulpkelner duaal (2de graad BSO)
Restaurant en keuken duaal (3de graad BSO)

De meest actuele versie van ons opleidingsaanbod vind je
terug op de website:
www.atlascollege.be/school-werk

7

8

9

Leren in het kwadraat (Leren²)
In het deeltijds onderwijs en in duale opleidingen combineer je leren op school met
leren in je leerbedrijf op jouw maat. Je volgt een individueel traject in een modulaire
structuur op jouw eigen tempo in kleine klasgroepen. Je volgt twee dagen les in
School & Werk en de andere drie dagen word je opgeleid in het leerbedrijf.
Ben je nog niet klaar om je opleiding te starten in het leerbedrijf? Geen probleem,
School & Werk heeft andere trajecten om je hiervoor klaar te stomen.

Wanneer kan je een opleiding volgen in het deeltijds onderwijs?
Je moet 15 jaar zijn en minstens de twee leerjaren van de eerst graad secundair
onderwijs gevolgd hebben (≠ geslaagd zijn). Als je 16 jaar bent, zijn er geen
bijkomende voorwaarden. Je kan je opleiding volgen in het deeltijds onderwijs tot
het einde van het schooljaar waarin je 25 jaar wordt.
Welke studiebewijzen kan je behalen aan het einde van je opleiding?
Een certificaat van je beroepsgerichte vorming eventueel aangevuld met een
getuigschrift tweede graad, een studiegetuigschrift tweede leerjaar derde graad,
een diploma secundair onderwijs.
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Trajectbegeleiding
Per domein is er in School & Werk een trajectbegeleider aangesteld die je
begeleidt gedurende je hele traject in je opleiding. Bij hem of haar kan je terecht
met al je vragen over de opleiding in je leerbedrijf of in de aanloopfase naar.
Als je te weinig werkervaring hebt, starten we met een aanloopfase.
Deze fase naar een opleidingsovereenkomst is een periode waarin je onder
begeleiding gaat werken om je werkhouding te verbeteren. Na enkele maanden
sta je dan voldoende sterk en heb je het nodige zelfvertrouwen om in hetzelfde
of in een ander bedrijf met een opleidingsovereenkomst te gaan werken.
Je trajectbegeleider legt je uit wat belangrijk is bij het werken in een bedrijf.
Als jij vertelt wat je interesses zijn en waarvoor je gemotiveerd bent om
aan te werken, dan zoeken jullie samen naar een geschikte werkplek. Ben je
minderjarig en kent je tewerkstelling een vlot verloop, dan kun je bovenop je
maandelijkse vergoeding nog een extra premie verdienen.
Daarnaast zal je praktijkleerkracht volgen wat je allemaal leert in je leerbedrijf
en hiermee rekening houden in de evaluatie van je vordering in je opleiding.
Geen examens en punten in School & Werk, maar wel permanente evaluatie
van je werkhouding, de te verwerven beroepscompetenties en leerdoelen.
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Naast School & Werk heeft het Atlas
College Genk nog 6 andere boeiende
studiedomeinen vanaf de
2de graad.
Voor meer info:
www.atlascollege.be
Voor ieder domein is er ook een
specifieke studiegids beschikbaar.
Vraag ernaar!

Ben je klaar voor een andere kijk op de wereld?
Als je door de gangen van Kunst & Vormgeving
loopt, kan je er niet naast kijken: hier wordt kunst
geleerd, bestudeerd, beleefd, geoefend, gemaakt.
Kunstvakken, zowel kunsttheoretische vakken
als kunstateliers, maken een belangrijk deel uit
van het lessenpakket, naast algemene vakken als
wiskunde, talen en wetenschappen. Binnen Kunst
& Vormgeving kies jij de discipline waarin je je wil
leren uitdrukken. Dat kan via verschillende media:
beeldend, 2D en 3D, audiovisueel, architecturaal of
met woord en beweging.
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Ben je geïnteresseerd in de klassieke cultuur
en word je geprikkeld door een boeiende tocht
doorheen de cultuurgeschiedenis?
Binnen Klassieke Humaniora duik je in de wereld
van oude beschavingen, die de pijlers vormen van
onze eigen westerse beschaving. Verder vind je in
dit domein ook antwoorden op wetenschappelijke
vraagstukken en ontdek je de complexe en
abstracte wereld van de wiskunde. Je leert
probleemoplossend denken, een sleutelvaardigheid
die je in je latere studies een heel eind op weg helpt.

Economie, handel en de wereld van de informatica
boeien je? Dan vind je je gading in ‘Economie &
Organisatie’. Een veelvoud van studierichtingen op
verschillende niveaus bereidt je voor op verdere
studies of op de werkvloer. De samenwerking
met de bedrijfswereld, de minionderneming en de
virtuele kantoren maken van deze studierichtingen
de perfecte voorbereiding op een mooie toekomst.

Wil je op de eerste rij zitten om ontwikkelingen in
de wetenschappen, de technologie en mechanica
te volgen? Is wiskunde, de basis voor alle exact
wetenschappelijk gerichte studies, echt jouw
ding? Dit vak verscherpt het abstract denken
en logisch redeneren, vaardigheden die ook in
andere disciplines van pas komen Ben je verder
ook gebeten door de sportmicrobe en kan je niet
stilzitten? Wil je juist weten hoe je moet bewegen en
wil je je fysieke en mentale grenzen aftasten? Dit en
nog veel meer in het domein Wetenschap & Sport.

Ben je sociaal en wil je op een creatieve manier
met en voor mensen werken, dan voel je je
ongetwijfeld thuis in dit domein. In elk vak is de
mens en zijn omgeving de invalshoek. Je denkt niet
enkel theoretisch, maar houdt ook van concrete
toepassingen. Ook mode maakt deel uit van deze
benadering. Ben je op dit vlak creatief, dan kijken
we uit naar je komst. Zorg & Welzijn, het domein
voor de sociale, zorgzame, praktische teamspelers
die hun verantwoordelijkheid durven nemen en
gaan voor hun talenten!

Ben je niet enkel theoretisch maar ook praktisch
gericht, dan is ‘Techniek & Innovatie’ een
uitstekende keuze. Techniek en Innovatie biedt een
brede waaier van degelijke opleidingen, waaronder
koeltechniek en vrachtwagenchauffeur, die enig zijn
in Limburg. De samenwerking met de bedrijfswereld
en de vele innoverende projecten die hier uitgewerkt
worden, zijn een uitdaging voor de leerlingen die
hiervoor kiezen.

Het internaat is een ‘thuis’ voor de jongeren die hier
tijdens de week verblijven. Het is erg belangrijk dat
zij zich er welkom voelen. Ze vinden er een plek, een
eigen nest waar het aangenaam samenleven is en
waar plaats is voor studie én ontspanning.
Zij kunnen gebruik maken van de sportfaciliteiten
van de campus en in de naaste omgeving.
Daarnaast zijn er ook heel wat culturele activiteiten
waar zij van kunnen proeven. Letterlijk ‘proeven’
ze van de kwaliteitsvolle catering die het
studentenhuis aanbiedt.
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Aandacht voor
zorgbeleid
Zit je met een probleem? Heb je last van faalangst?
Ondervind je hinder van een leerstoornis (dyslexie, ADHD, …)?
Heb je nood aan een luisterend oor?
Het welbevinden van onze leerlingen staat centraal. Wie zich
goed voelt in de klas, de school en in zijn eigen vel kan zich
immers optimaal ontplooien. En dat vinden wij belangrijk.
We kunnen niet altijd alles kunnen oplossen,… maar we zullen
luisteren en samen met jou een stukje op weg gaan.

Oudercontact
We hechten veel belang aan een goede samenwerking met
je ouders, ook al ben je meerderjarig en niet meer leerplichtig.
Zij mogen veel van ons verwachten en af en toe doen we ook
op hen beroep om samen aan een positief schoolklimaat te
werken en de slaagkansen van de leerlingen te verhogen.
Omdat een persoonlijk gesprek volgens ons het meeste
oplevert, nodigen wij hen op geregelde tijdstippen hiervoor uit.
Dit gebeurt o.a. bij het afhalen van het rapport op het einde
van ieder trimester.
Als zij ons willen spreken, volstaat een telefoontje of mailtje
naar de school om een afspraak te maken.
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Inschrijvingen
Als je na het lezen van deze brochure nog meer informatie
wenst, kan je telefonisch contact opnemen met de school:
secretariaat School & Werk - 089 333 900
Inschrijven:
- elke schooldag van 8.30 u. tot 16.00 u.
- tijdens de zomervakantie
(van 01/07 tot 09/07 en vanaf 23/08)
- maandag & donderdag van 13.00 u. tot 16.00 u.
dinsdag & vrijdag van 09.00 u. tot 12.00 u.

Lijn 31
Lijn 33
Lijn 44
Lijn G6
Lijn G8

/ Houthalen - Genk
/ Neerpelt - Genk
/ Opglabbeek - Genk
/ Genk Station - Zwartberg
/ Genk Station - Opglabbeek Nieuwe Kempen
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Lijn 31 / Houthalen - Genk
Lijn G6 / Station Genk - Zwartberg

Ruime infrastructuur

Bereikbaarheid

De gebouwen van School & Werk zal je niet terug vinden op
de grote campus van het Atlas College aan de Collegelaan.

Diverse bushaltes liggen op wandelafstand van onze
school. Voor verdere inlichtingen in verband met busuren en
opstapplaatsen kan je steeds op ons secretariaat terecht.

Onze opleidingen worden gegeven in onze vestigingsplaats
gelegen in de Minderbroedersstraat in Genk en voor bepaalde
opleidingen trekken we naar de T2-campus in het Thorpark.
De ruime praktijklokalen en goed uitgeruste leslokalen voor
algemene vorming, maken het mogelijk dat je in alle comfort je
opleiding kan volgen.
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Collegelaan 1 - 3600 Genk
Tel.: 089 33 30 00
info@atlascollege.be
www.atlascollege.be
Christel Schepers
Algemeen directeur Atlas College Genk
vzw KASOG
Tel.: 089 33 35 00
christel.schepers@atlascollege.be

School & Werk
Minderbroederstraat 14 - 3600 Genk
Tel.: 089 33 39 00
Directie School&Werk
Olga Bijnens
Directeur
Tel.: 089 33 36 00
olga.bijnens@atlascollege.be

Jean Ramaekers
Coördinator
Tel.: 089 33 39 00
jean.ramaekers@atlascollege.be
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Coördinatie School&Werk

School & Werk
Atlas College Genk
Minderbroederstraat 14 - 3600 Genk
Tel.: 089 38 58 12
info@atlascollege.be - www.atlascollege.be/school-werk

