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Voor wie?

De kleine klusjes in huis zelf kunnen op-
knappen, dat is het doel van deze cursus. 
In 1 jaar tijd krijg je de kans om als volle-
dige beginner de basisvaardigheden met 
betrekking tot hout, elektriciteit, sanitair 
en bouw onder de knie te krijgen. Het is 

vooral een doe-cursus, waarbij je naast 
basistheorie ook praktische opdrachten 
krijgt. Voorkennis is niet vereist. Iedereen 
die bereid is met zijn handen te werken, 
kan starten! Infrastructuur

De lessen gaan door in de lokalen van de 
dagscholen waarmee we samenwerken. 
Deze hebben door de jaren heen een 
grote know-how opgebouwd en zijn 
toonaangevend in de sector. Zowel de 
theorie- als de praktijklessen worden 

gegeven met behulp van actuele 
leermiddelen.

Modeltraject

1 module omvat 10 lesweken. De modules worden na elkaar geprogrammeerd, de volgorde kan 
verschillen per vestigingsplaats.  
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Elektriciteit Hout Sanitair

Basis elektriciteit Basis manuele houtbewerking Basis installaties

Je krijgt een inleiding over lichtschake-
lingen, je leert hoe de aarding werkt, de 
differentieerschakelaar en comfort- en 
schakeltoestellen.

Je leert een eenvoudige houtconstructie 
samenstellen. Je leert ook met elektri-
sche machines werken om het hout te 
bewerken.

Je gaat aan het werk met kranen, wc's, 
enz. Je leert buizen op maat snijden, lei-
dingen en installaties monteren, hoe te 
ontstoppen.

1 avond/week 1 avond/week 1 avond/week

LT = Lestijden - 1 LT = 50 minuten
In sommige vestigingen wordt slechts een gedeelte van dit modeltraject gevolgd of worden losse 
modules aangeboden. Raadpleeg hiervoor de website www.hik.be.

Wat kan je doen na de opleiding? 

Certificaat

Na elke afgewerkte module ontvang je een deelcertificaat.

Dit is een inleiding tot elektriciteit, hout, 
sanitair en bouw. Indien je nieuwsgierig 
bent geworden na deze beginnersmodu-
le, kan je de gespecialiseerde opleiding 
starten waarbij je het certificaat van de 
opleiding Residentieel Elektrotechnisch 

Installateur, Meubelmaker of Loodgieter 
kan behalen. Indien je in onze vestigings-
plaats Tessenderlo voor het tweede jaar 
bouw kiest, kan je aansluitend de oplei-
ding Metselaar volgen. 


