


1ste LEERJAAR
Secundair onderwijs
In onze brede eerste graad is er ruimte voor 
groepsdynamiek, leergierigheid, sociaal 
engagement en individuele ontplooiing. 

  1A                                                                                                           
                                           
In 1A krijg je een uitdagend pakket 
algemene vakken. We zetten extra in op 
Nederlands, wiskunde en remediëring. 
Je hoeft nog geen optievakken te kiezen.
Je leert je interesses verkennen en ont-
wikkelen via STE(A)M-projecten. 
Deze projecten, gesteund op weten-
schappen, techniek, wiskunde en pro-
bleemoplossend denken, geven je de
kans om je talenten te ontdekken
zodat je een goede keuze kan maken
voor je toekomst.

   1B                                                                                                            

Behaalde je geen getuigschrift van 
het basisonderwijs? Ligt je talent 
in het leren van een ‘echt’ beroep? 
Leer je graag al doende en op je 
eigen tempo? Dan ben je welkom in 
1B. We begeleiden je stap voor stap.
In 1B zal je in een kleine klasgroep 
zitten. Hierdoor krijgen je leerkrachten 
de mogelijkheid om je persoonlijker te 
begeleiden. Via STE(A)M-projecten ont-
dek je wat je talenten zijn om zo een 
beroep te kiezen dat je graag doet en 
waar je goed in bent.



2de LEERJAAR
met opties

    2A                                                                                                           

Basisopties
• Economie en organisatie
• Creatie en vormgeving
• Maatschappij en welzijn
• Moderne talen en wetenschappen
• STEM techniek - wetenschappen
• Sport*

   2B                                                                                                             

Basisopties
• Economie en organisatie
• Kunst en creatie
• Mode
• Verzorging
• Opstroomoptie          

* onder voorbehoud 



WETENSCHAPPEN

   Tweede graad 
ASO
Sportwetenschappen
Wetenschappen
TSO
Techniek – wetenschappen

   Derde graad 
ASO 
Sportwetenschappen
Wetenschappen – wiskunde
TSO
Chemie
Farmaceutisch technisch assistent

   Se-N-Se 
Chemische procestechnieken*, duaal 

* onder voorbehoud 



ONDERNEMEN

   Tweede graad 
ASO
Economie
TSO
Handel
BSO
Kantoor

   Derde graad 
ASO
Economie – moderne talen
Economie – wiskunde
TSO
Handel
BSO
Kantoor

   Specialisatiejaar 
BSO 
Kantooradministratie en
gegevensbeheer



MENS & 
GEZONDHEID
   Tweede graad 

ASO
Humane wetenschappen
TSO
Sociale en technische wetenschappen
BSO
Verzorging - voeding

   Derde graad 
ASO
Humane wetenschappen
TSO
Sociale en technische wetenschappen
BSO
Verzorging

    Specialisatiejaar 
BSO
Kinderzorg
Thuis- en bejaardenzorg
Zorgkundige, duaal leren
Kinderbegeleider, duaal leren



  CREATIE & 
  VORMGEVING

   Tweede graad 
KSO
Beeldende en architecturale 
kunsten
TSO
Creatie en mode
BSO
Moderealisatie en - presentatie
Publiciteit en etalage

   Derde graad 
KSO
Toegepaste beeldende kunst
TSO
Creatie en mode
BSO
Moderealisatie en -verkoop
Publiciteitsgrafiek

   Specialisatiejaar 
BSO
Publiciteit en illustratie
Moderealisatie en trendstudie

 



   Se-N-Se 
TSO
Integrale veiligheid

   Specialisatiejaar 
BSO
Veiligheidsberoepen

Als je een reële belangstelling hebt 
voor een job bij de politie, de 
brandweer of in de private veiligheids-
sector dan is dit een geschikte rich-
ting. Wij verwachten van jou voldoende 
maturiteit, evenwichtigheid, sportief 
én sociaal engagement. 
Je maakt uitvoerig kennis met de 
tewerkstellingsmogelijkheden bij de 
politie en andere veiligheidsberoepen. 
Niet alleen kennis, maar ook vaar-
digheden en attitudes zijn belangrijk. 

Je volgt
• een opleiding als bewakingsagent 
• een opleiding als voetbalsteward 
• een uitgebreide EHBO-cursus

Je maakt kennis met veiligheidsgere-
lateerde sectoren zoals de strafinrich-
ting, de civiele bescherming, defensie, 
douane en securail.   

   

MAATSCHAPPELIJKE 
VEILIGHEID



 ASO FLEXTRAJECT 
vanaf het 
3de leerjaar
   Kies voor een nieuwe aanpak!
   Je wordt eigenaar van je eigen
   leerproces.  

De leerkrachten worden je coach en 
ondersteunen je in dit leerproces. Een 
ideale voorbereiding om verder te stu-
deren in het hoger onderwijs.



DUAAL leren
   Specialisatiejaar 

Ben je iemand die het best leert 
vanuit de praktijk en ook graag 
een diploma behaalt, dan is een 
duale opleiding geknipt voor jou.

Zorgkundige
Deze duale opleiding leidt je naast het 
diploma ook naar het visum zorgkun-
dige waarmee je gegarandeerd aan de 
slag kan!

Kinderbegeleider
De opleiding kinderbegeleider combi-
neert studeren en werken. Je bouwt 
relevante werkervaring op zowel bij 
baby's en peuters als bij schoolgaande 
kinderen.

   Se-N-Se 
Chemische procestechnieken*
Heb je interesse en aanleg voor tech-
niek en chemie? Dan is de opleiding 
Chemische procestechnieken (CPT) 
iets voor jou. 
7CPT duaal bereidt je voor op het be-
roep van proces-operator. De opleiding 
die je krijgt is zowel theoretisch op 
school als praktisch tijdens het werk-
plekleren. Een procesoperator houdt 
toezicht op het goede verloop van de 
chemische processen in een bedrijf.

* onder voorbehoud 



7de jaar 
NAAMLOOS

Algemeen 7de jaar - voorbereiding op 
hoger onderwijs.
Wie slaagt in het 6de of 7de leerjaar 
BSO en daarna zijn kans op slagen wil 
verhogen in het hoger onderwijs, kan 
terecht in deze richting. De praktische, 

concrete aanpak in het BSO wordt hier 
omgezet in een meer theoretische en 
abstracte benadering nodig om hoger 
onderwijs te kunnen volgen. 
De leerling wordt geacht in dit schakel-
jaar het niveau van de TSO-eindtermen 
te behalen voor o.a. talen, wiskunde en 
wetenschappen. 



campus

JACOB JORDAENS
1ste graad
Sociaal technische wetenschappen
Verzorging
Verzorging duaal

Jacob Jordaensstraat 21 - 2018 Antwerpen
Tel.: 03 286 41 80
E-mail: info.avant@provincieantwerpen.be

* onder voorbehoud 

campus

BRIALMONTLEI
ASO
Chemie 
Farmaceutisch technisch assistent
Chemische procestechnieken*, duaal

Handel - Kantoor
Maatschappelijke veiligheid
7de jaar naamloos

Brialmontlei 45 - 2018 Antwerpen
Tel.: 03 286 41 40
E-mail: info.avant@provincieantwerpen.be



campus

RIVIERENHOF

1ste graad
ASO
Kunst
Mode 
Publiciteit

Turnhoutsebaan 250 - 2100 Deurne
Tel.: 03 360 59 00
E-mail: info.avant@provincieantwerpen.be



Goede begeleiding
   Je staat er niet alleen voor! 

Het is erg belangrijk dat je je goed 
voelt op school. Alleen dan kan je je 
talenten en je persoonlijkheid ontwik-
kelen en de juiste keuzes maken voor 
je toekomst. Je staat er op onze school 
niet alleen voor: je klasteam, je vak-
leerkrachten en het zorgteam willen 
je ondersteunen als je daar nood aan 
hebt. Je wordt begeleid als je het moei-
lijk hebt met bepaalde vakken tijdens 
extra uurtjes studiebegeleiding of in 
de huiswerkklas.  

Als je je eens wat minder goed voelt, kan 
je aankloppen bij je klastitularis of bij de 
leerlingbegeleiders.  

Kwaliteit 
   Wij streven naar beter 

avAnt provinciaal onderwijs draagt zorg 
voor het milieu, ook in haar eigen or-
ganisatie. Dat blijft niet onopgemerkt, 
dankzij onze inspanningen behaalden 
we het internationale milieucertificaat 
ISO14001 en het MOS label voor duur-
zame school.



INFO-MOMENTEN:  starten in het secundair
   Campus Rivierenhof 
   Campus Jacob Jordaens

DOEdag - 4 maart 2020 
Technische en creatieve workshops 
14 uur tot 16 uur

INFOavond - 12 maart 2020
19 uur



avAnt op de agenda

Inschrijvingen 
Je vindt alle informatie over de inschrijvingen 
op avAntonderwijs.be

Open campusdag - 9 mei 2020 
13 uur tot 17 uur

V.U. M. Vermoesen
Directeur

Brialmontlei 45, 2018 Antwerpen


