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Veiligheid • Gezondheid • Kunst & Mode

Welkom op avAnt
Ben je op zoek naar jouw passie? Wil je goed voorbereid naar jouw ideale toekomst?
Kies dan voor avAnt!
Hier helpen we je bij elke stap van je leerproces, vanaf het eerste jaar. Onze gepassioneerde
leerkrachten en onze moderne infrastructuur staan garant voor interessante lessen. Onze
zorgcoördinatoren staan dan weer voor je klaar als je moeilijkheden ondervindt.
Baan je eigen weg en kies voor één van onze 25 afstudeerrichtingen die perfect zijn
afgestemd op de noden van de arbeidsmarkt. Behaal hier een diploma dat de perfecte
opstap vormt voor hogere studies of rechtstreeks naar jouw ideale job.
Joke Van Craen
algemeen directeur

“Ik sta met veel passie aan het stuur van
onze school en zorg ervoor dat we altijd op koers blijven.”
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Ga mee richting morgen!

Wim De Smedt
technisch adviseur coördinator
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“Ik zorg er onder meer voor dat we investeren
in innovatieve leermiddelen en technologieën
zodat de school klaar is voor de toekomst.”

Hilde Lion
campusdirecteur Brialmontlei

“Ik hou ervan hoe we elkaar als team van campus
Brialmontlei inspireren om de betrokkenheid en
verbondenheid op school te vergroten.”

Karin De Pooter
campusdirecteur Jacob Jordaens

“Ik waak over campus Jacob Jordaens, en ben de
hevigste supporter van mijn leerlingen.”
Martine Laumen
campusdirecteur Rivierenhof

“Op campus Rivierenhof valt zoveel te beleven,
dat geen enkele dag voor mij dezelfde is.”

Waarom kies je
voor avAnt?
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Wij zorgen ervoor da
t je zo snel mogelijk
in
je ideale richting ter
echt komt.

Onze campussen zijn gemakkelijk
bereikbaar met het openbaar vervoer.
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Ons zorgteam luistert aandachtig, help
waar het kan en gaat altijd discreet te
werk.
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Onze lokalen zijn uitgerust met mod
ern
materiaal, zodat jij mee bent met de
toepassingen van vandaag en morgen
.

avAnt - Provinciaal Onder wijs

3

Net zoals in Antwerpen is diversiteit
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Eerste jaar A en B
In het eerste jaar start je in de A- of B-stroom. Heb je een getuigschrift van het basisonderwijs? Dan start
je in de A-stroom. Heb je geen getuigschrift van het basisonderwijs? Dan moet je starten in de B-stroom.
Via STE(A)M-projecten* ontdek je jouw interesses en ontwikkel je vaardigheden in beide stromen. Tijdens
deze projecten voer je zelfstandig wetenschappelijk onderzoek uit en doe je leuke experimenten zoals
het bouwen van een spaghettibrug. Er zijn verschillende projecten waarvoor je kan kiezen. Daarnaast
heeft de A-stroom 3 examenperiodes doorheen het schooljaar. In de B-stroom leg je geen examens af.
In de eerste graad kan je zowel les volgen op campus Rivierenhof als campus Jacob Jordaens.
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Vak A-stroom
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#uren/
week

Vak B-stroom

#uren/
week

Levensbeschouwelijk vak

2

Levensbeschouwelijk vak

2

Nederlands

4

Nederlands

2

Frans

4

Frans

1

Wiskunde

4

Wiskunde

2

Aardrijkskunde

1

PAV (Project algemene vakken)

9

Geschiedenis

2

Techniek

6

Natuurwetenschappen

3

Lichamelijke opvoeding

2

Techniek

2

Muzikale opvoeding

1

Lichamelijke opvoeding

2

Plastische opvoeding

1

Muzikale opvoeding

1

ICT / Economie

2

Plastische opvoeding

1

STE(A)M projecten*

2

ICT

1

Flex-traject

2

STE(A)M projecten

2

Klasuur

1

Flex-traject

3

Klasuur

1

*STE(A)M is een samentrekking van science,
technology, engineering, arts en mathematics

Deze lessentabellen zijn steeds onder voorbehoud van wijzigingen

Tijdens de uren flex-traject is er tijd voor remediëring en verdieping voor de vakken Nederlands, wiskunde
en Frans. Tijdens deze uren leer je je eigen leerproces in handen nemen.
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Tweede jaar A
Als je in de A-stroom start, kan je in het tweede
jaar kiezen tussen 6 verschillende basisopties.
Het basislessenpakket is voor alle richtingen
hetzelfde, aangevuld met 5 lesuren per week die
aansluiten bij de basisoptie die je hebt gekozen.
Lessenpakket:

avAnt - Provinciaal Onder wijs
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vak
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#uren/
week

Levensbeschouwelijk vak

2

Nederlands

4

Frans

3

Engels

2

Wiskunde

4

Natuurwetenschappen

2

Aardrijkskunde

1

Geschiedenis

1

Plastische opvoeding

1

Techniek

2

Lichamelijke opvoeding

2

Economie

1

Flex-traject

2

Basisoptie

5

Deze lessentabellen zijn steeds onder voorbehoud van
wijzigingen

MODERNE TALEN & WETENSCHAPPEN
Campus Jacob Jordaens & Campus Rivierenhof

Ben je goed in talen, wiskunde en wetenschappen? Studeer je
graag en wil je misschien nog hogere studies doen? Dan is deze
richting zeker iets voor jou!
ECONOMIE & ORGANISATIE
Campus Jacob Jordaens & Campus Rivierenhof

Kan je goed met de computer werken? Ben je communicatief sterk
en heb je interesse in bedrijven van verschillende sectoren? Of wil
je ooit je eigen zaak starten? Kies dan voor deze richting!
CREATIE & VORMGEVING
Campus Rivierenhof

Ben je creatief en wil je graag experimenteren met verschillende
materialen? Teken je graag, heb je interesse in verschillende
kunstvormen of wil je leren hoe je textiel verwerkt en een eigen
stijl ontwikkelt? Dan is creatie en vormgeving de richting voor jou.
MAATSCHAPPIJ & WELZIJN:
Campus Jacob Jordaens & Campus Rivierenhof

Ben jij geïnteresseerd in onze complexe samenleving? Ben je
bovendien sociaal en help je graag andere mensen? Ga dan voor
de richting maatschappij en welzijn.
STEM-WETENSCHAPPEN
Campus Jacob Jordaens & Campus Rivierenhof

Vertoef je graag in een labo en kan techniek je boeien? Heb je
doorzettingsvermogen en studeer je graag? Dan ben je de
geknipte leerling voor de richting STEM-wetenschappen.
SPORT
Campus Rivierenhof

Ben je sportief en word je graag uitgedaagd? Heb je doorzettingsvermogen en ben je geïnteresseerd in wetenschap?
Of studeer je graag en wil je misschien nog hogere studies
doen? Dan is sport de beste keuze voor jou!
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Tweede jaar B
Als je in de B-stroom start, kan je in het tweede
jaar kiezen tussen 4 verschillende basisopties.
Het basislessenpakket is voor alle richtingen
hetzelfde, aangevuld met 10 lesuren per week die
aansluiten bij de basisoptie die je hebt gekozen.
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Vak

8

#uren/
week

Levensbeschouwelijk vak

2

Frans

1

PAV (Project algemene
vakken)

10

Lichamelijke opvoeding

2

Plastische opvoeding

1

Techniek

3

ICT/economie

1

Flex-traject

2

Klasuur

1

Basisoptie
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ECONOMIE & ORGANISATIE
Campus Jacob Jordaens & Campus Rivierenhof

Ben je goed met cijfers en woorden? Wil jij meer weten over het
bedrijfsleven? Of wil je misschien ooit een eigen zaak starten?
Kies dan voor de richting economie en organisatie!
KUNST & CREATIE
Campus Jacob Jordaens & Campus Rivierenhof

Ben je creatief en heb je veel fantasie? Heb je tekentalent en
heb je interesse in alle kunstvormen? Dan zit je goed bij kunst
en creatie.
MODE
Campus Rivierenhof

Hou je van mode, trends en accessoires? Wil je je eigen kleding
kunnen maken? Heb je geduld en ben je creatief? Dan is mode de
ideale richting voor jou!
VERZORGING
Campus Jacob Jordaens & Campus Rivierenhof

Deze lessentabellen zijn steeds onder voorbehoud van
wijzigingen

Ben je sociaal? Help je graag anderen en wil je later werken in een
rusthuis of een crèche? Ga dan voor verzorging!

Een dag op avAnt
8u00
- 8u15

Aankomst op school
- Je fiets kan in de
fietsenstalling

LESUREN
8u20 - 10u00

10u00
- 10u10

Pauze

11u50
of 12u40

Middagpauze
in twee shiften
- De eerste en tweede
graad eten op school

Pauze

LESUREN
14u30 - 15u20 of 16u10

16u10

Einde schooldag

avAnt - Provinciaal Onder wijs
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LESUREN
12u40 - 14u20

Ga mee richting morgen!

LESUREN
10u10 - 11u50
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Overzicht opleidingen per
graad / finaliteit / domein
EERSTE GRAAD

A-STROOM

B-STROOM

1 jaar

1e leerjaar A

1e leerjaar B

2 jaar met volgende
basisopties

Moderne Talen en
Wetenschappen

e

e

STEM-Wetenschappen
Sport
Economie en Organisatie

Economie en Organisatie

Creatie en Vormgeving

Kunst en Creatie

Maatschappij en Welzijn

Mode

TWEEDE GRAAD

Domein
Wetenschappen

Biotechnologische STEMWetenschappen*

avAnt - Provinciaal Onder wijs
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DUBBELE FINALITEIT

ARBEIDSFINALITEIT

Biotechnieken*

Humane Wetenschappen
Sportwetenschappen

Domein
Ondernemen

Economische Wetenschappen

|

2022 - 2023

DOORSTROOMFINALITEIT
Natuurwetenschappen

|
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Verzorging

Domein
Kunst & Mode

Bedrijf en Organisatie

Organisatie en Logistiek

Beeldende en audiovisuele
kunsten

Decor en Etalage

Creatie en mode

Moderealisatie en
Textielverzorging

Grafische Technieken*
Domein
Gezondheid

Maatschappij – en
Welzijnswetenschappen**

Maatschappij en Welzijn

Zorg en Welzijn

* Vanaf 2023 - 2024 kunnen de nieuwe opleidingen uit de tweede graad worden verdergezet in de derde graad.
** Onder voorhoud programmatie aanvraag 2022 - 2023.

DERDE GRAAD (5-6)*

ASO

TSO/KSO

Wetenschappen-Wiskunde

Chemie

BSO

Farmaceutisch Technisch
Assistent

Domein Wetenschappen
Sportwetenschappen
Humane Wetenschappen

Handel

Kantoor

Toegepaste Beeldende
Kunst

Publiciteitsgrafiek

Creatie en Mode

Moderealisatie en
-verkoop

Domein
Gezondheid

Sociaal Technische
Wetenschappen

Verzorging

Domein Veiligheid

Defensie en Veiligheid

Economie-Wiskunde

Domein
Kunst & Mode

SPECIALISATIEJAREN
(7E JAREN)

TSO – SE-N-SE***

Domein Wetenschappen

Chemische Procestechnieken (duaal)

BSO - SPECIALISATIEJAREN

Domein Ondernemen

Kantooradministratie en Gegevensbeheer

Domein Kunst & Mode

Modespecialisatie en Trendstudie
Publiciteit en Illustratie

Domein Gezondheid

Kinderzorg
Thuis- en bejaardenzorg
Zorgkundige - duaal
Kinderbegeleider - duaal

Domein Veiligheid
Schakeljaar Hoger
onderwijs

Integrale veiligheid

Veiligheidsberoepen
7e jaar Naamloos

* Vanaf 2023 - 2024 kunnen de nieuwe opleidingen uit de tweede graad worden verdergezet in de derde graad.
*** Secundair-na-secundair.
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Wetenschappen
Wetenschappers maken morgen beter door te antwoorden op de vragen van vandaag. Denk
maar aan de klimaatverandering. Wetenschappelijk onderzoek is leuk en gebeurt in verschillende
sectoren, zoals de chemiesector in Antwerpen, bijvoorbeeld. Ben jij ook gebeten door het wetenschapsvirus? Trek dan je labojas aan en experimenteren maar!

“Ik wilde altijd al de wereld rondom mij begrijpen en
koos daarom voor
de richting Wetenschappen Wiskunde. Tijdens de vakke
n fysica en chemie
leerde ik dat atomen de bouwstenen zijn van alles om
ons heen. Dat heeft
me getriggerd om later Fysica te gaan studeren aan
de universiteit. Daar
behaalde ik een masterdiploma en een doctoraat. Vand
aag onderzoek ik de atomaire structuur van materialen met elektronenmicro
scopie in de onderzoeksgroep
EMAT van Universiteit Antwerpen. Zo kan ik de eigen
schappen van bijvoorbeeld zonnecellen
en batterijen begrijpen en verbeteren. De goede basis
wetenschappen en wiskunde, de
talen, waardoor ik nu kan communiceren en netwerken
met internationale collega’s, en het
enthousiasme van de leerkrachten van avAnt, ware
n mijn springplank naar de toekomst.”

- Nathalie °1991
12

Ondernemen
Ondernemers voorzien in de behoeften van de samenleving. Daarom moeten ze goed weten wat
er leeft en hoe ze daarop kunnen inspelen. In een grootstedelijke context als Antwerpen zijn de
mogelijkheden eindeloos. Surf jij mee op de succesformule van een ander of stamp je liever zelf iets
uit de grond? Maak de ondernemer dan maar in je wakker!

“Tijdens mijn opleiding Kantoor moest ik een
minionderneming
leiden. Zo heb ik mijn communicatietalent ontd
ekt, waardoor
het kriebelde om verder te studeren. Daarom
heb ik ook het 7e
Kantoor gevolgd. Perfect voorbereid ben ik daar
na een professionele
bachelor Communicatiemanagement gestart.
Uiteindelijk bleef ik daar plakken op
mijn stageplaats, en nu werk ik als productie
assistent voor televisieprogramma’s.”

- Robbe °1997
13

Veiligheid
Veiligheidswerkers zijn onmisbaar in de samenleving. Denk maar aan brandweerlieden of politieagenten. Ze bewaken de goede gang van zaken en zijn er om ons te helpen in nood. Deze helden
hebben uitstekende sociale vaardigheden en een hands-on mentaliteit. Laat jij ook de held in jou
los?
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Gezondheid
Zorgverleners zijn er in alle soorten: zorgkundigen, verpleegkundigen, kinderverzorgers, opvoeders,
hulpverleners, animatoren, psychologen,… en ze doen fantastisch werk! Ze verbeteren de levenskwaliteit van hulpbehoevenden en verhogen zo het algemene welzijn. Daar is heel wat kennis voor nodig,
maar ook veel empathie, doorzettingsvermogen en geduld. Heb jij het in je? Twijfel dan zeker niet!
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Kunst & Mode
Kunstenaars en modeontwerpers verleggen grenzen, doorbreken patronen, zetten ons
aan het denken en veranderen zo de wereld. Daarom is kunst uitermate waardevol. Mode,
Publiciteit of Grafische technieken? Inspireer mensen met je creaties. Daag jezelf en anderen
uit. Wek je verbeelding tot leven. Laat je creativiteit de vrije loop. Word een echte kunstenaar
of modeontwerper.
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Duaal leren
Al doende leert men, zegt het spreekwoord, en dat is zeker waar. Wil je dus meteen praktijkervaring
opdoen, ga dan voor een duale opleiding! Deze opleidingen combineren theorielessen met werkplekleren, waardoor je meteen ontdekt hoe je toekomstige job eruit zal zien. Naast de theorielessen
die je op school krijgt, krijg je ook taken waar je zelfstandig aan werkt. En, tijdens het werkplekleren
op je werkplek doe je meteen professionele ervaring op. Dat vergroot na je studies je kansen op
de arbeidsmarkt. Bovendien bestaat de kans dat je na je studies meteen kan blijven werken op je
stageplaats.

“Kunnen doen wat me gelukkig maa
kt, is het belangrijkste voor mij.
Daarom heb ik mijn droom nagejaagd
en heb ik de duale opleiding
Kinderzorg gevolgd. Van mijn eerste
tot mijn laatste schooldag werd ik
begeleid door gepassioneerde leerkrac
hten. Ik kreeg altijd hulp wanneer ik
daarom vroeg, en kon meteen praktijke
rvaring opdoen. Zodoende wist ik dat
ik de
juiste keuze had gemaakt. Nadien kree
g ik zelfs meteen een job aangebode
n op mijn
toenmalige stageplek. Dankzij mijn ople
iding heb ik dus heel snel werk gevo
nden.”

- Jay °1999
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Campus Jacob Jordaens &
Campus Rivierenhof
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Jacob Jordaens

Rivierenhof

• Eerste graad
• Gezondheid

•
•
•
•

De speelplaats van campus Jacob Jordaens is uitgerust met
panagoals, tafeltennistafels en basketringen. De campus
heeft een eigen turnzaal. Er zijn drie volledig ingerichte
keukens en twee zorgklassen met levensechte poppen. De
meeste theorielokalen zijn uitgerust met interactieve borden
en ook de labo’s zijn voorzien van moderne toestellen. De
campus bevindt zich op een boogscheut van het stadspark,
en dat biedt leuke ontspanningsmogelijkheden.

Campus Rivierenhof is pas volledig gerenoveerd en is
daarom de meest moderne campus van de drie. Er zijn twee
speelplaatsen: één voor de eerste graad en één voor de
tweede graad en derde graad. Zo is er plaats genoeg voor
iedereen. Ook op deze campus zijn de lokalen uitgerust
met modern lesmateriaal. Sporten doen de leerlingen
in de nabijgelegen expohal. Maar ook de twee parken in
de buurt, Rivierenhof en Park Groot Schijn, bieden extra
sportmogelijkheden.

Campusteam:
• Karin De Pooter : campusdirecteur
• Marjan Scheynen: campuscoördinator
• Tom Van Camp: leerlingbegeleider
• Veerle Lemmens: leerlingbegeleider

Eerste graad
Kunst & Mode
Wetenschappen
Ondernemen

Campusteam:
• Martine Laumen : campusdirecteur
• Ann Tobback: campuscoördinator
• An Van Marcke: leerlingbegeleider
• Ingrid Van Hecke: leerlingbegeleider

Campus
Brialmontlei

• Hilde Lion : campusdirecteur
• Katty Schotsmans: campuscoördinator
• Sarah Willekens: leerlingbegeleider

Of ben je benieuwd naar onze school?
Schrijf je dan in voor onze Opencampus-dag op zaterdag 30 april.
Inschrijven kan op onze website
www.avantonderwijs.be

|
2022 - 2023
|

Campusteam:

Wil je inschrijven in het eerste jaar, maar
weet je niet welke campus je moet kiezen?
Boek dan een rondleiding op zaterdag 19 maart of woensdag 23 maart.

avAnt - Provinciaal Onder wijs

Op campus Brialmontlei zijn bijna alle klassen uitgerust met een
interactief bord. Er is ook een polyvalente klas die kan worden
aangepast afhankelijk van welke les er wordt gegeven. Daarnaast zijn er moderne labo’s, hebben we een grote speelplaats
met panagoals en fitnesstoestellen en is er een studieruimte
met podium. Turnen doen de leerlingen op campus Jacob
Jordaens, want die campus is vlakbij. Ook het stadspark dat
vlakbij ligt, biedt extra sportmogelijkheden

Ga mee richting morgen!

• Ondernemen
• Wetenschappen
• Veiligheid
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Bereikbaarheid
Fiets
Op campus Jacob Jordaens en campus Brialmontlei is er een overdekte fietsenstalling.
Op campus Rivierenhof is er een bovengrondse fietsenstalling.

Trein, tram of bus?
Campus Jacob Jordaens

Campus Rivierenhof
• Recht tegenover de campus is er het Velo-station Oude Terminus
• Vanuit station Antwerpen-Centraal en station Mortsel is de school het best te
bereiken met het openbaar vervoer.
Antwerpen-Centraal: tram 10, bus 410, 411 en 412
Mortsel: bus 33
• Halte Ruggeveldlaan van tram 5 bevindt zich op wandelafstand tegenover de
campus.
• Halte Seraphin de Grootestraat van bus 33 bevindt zich op 550 meter van de campus.

Campus Brialmontlei

avAnt - Provinciaal Onder wijs
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• Op enkele minuten van de campus is er het Velo-station Loosplaats
• Station Antwerpen-Centraal ligt op 1 kilometer van de campus
• De volgende tramlijnen hebben een halte in de buurt van de school
2, 4, 6, 9, 15
• De volgende buslijnen hebben een halte in de buurt van de school
17, 20, 21, 32
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• Op enkele minuten van de campus is er het Velo-station Loosplaats of Premetro
Plantin
• Station Antwerpen-Centraal ligt op 900 meter van de campus
• De volgende tramlijnen hebben een halte in de buurt van de school
2, 6, 9, 15
• De volgende buslijnen hebben een halte in de buurt van de school
17, 20, 21, 32

Goed om weten
Maximumfactuur
Alle kosten die de school aanrekent, behalve uniformkledij, meerdaagse uitstappen en persoonlijk
materiaal zoals een rekenmachine of balpennen, zijn inbegrepen in de maximumfactuur. De totale
kosten worden aan de start van het schooljaar meegedeeld, maar de factuur wordt in 3 delen
aangerekend. Het eerste deel wordt aangerekend in oktober, het tweede deel in februari en het
derde deel in mei. Voor leerlingen van het eerste jaar in de A stroom is dit standaard €300 en voor
leerlingen van het eerste jaar in de B stroom is dit €275. Voor leerlingen van andere jaren, hangen
de kosten af van de opleiding.

Uniform
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Ga mee richting morgen!

Op onze school zijn alle leerlingen gelijk en dat vertaalt zich ook in het verplichte uniform dat door
al onze leerlingen, behalve de 7de jaars, gedragen wordt. Dat uniform bestaat in verschillende
kleuren, en combineren is uiteraard toegelaten. Je kan het uniform kopen in The Robin Store op de
Leopoldplaats 9 te Antwerpen. Meer informatie vind je op www.therobinstore.com
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Voel je goed op school
Het welzijn van onze leerlingen staat altijd
voorop. Dat vertaalt zich in een anti-pestbeleid, de goede begeleiding door onze
leerkrachten, de toegewijde zorg van ons
zorgteam en het aanbod aan ontspanningsmogelijkheden op school. Voor individuele
zorg, kan je terecht bij onze bekwame zorgcoördinatoren en leerlingbegeleiders. Zij zijn
voor iedereen aanspreekbaar en werken heel
discreet.
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Ga mee richting morgen!

Vraag hulp bij het studeren
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Op elke campus kan je studiebegeleiding krijgen voor vakken waarmee je het moeilijk hebt en
voor ‘leren leren’. Daarnaast kan je op elke campus wekelijks naar de huiswerkklas om onder
begeleiding je huiswerk te maken of te studeren voor toetsen. Bovendien kan je tijdens de
examens studeren op je campus.

Inschrijven
Om in te schrijven in het eerste jaar, moet je eerst aanmelden via

|
2022 - 2023
|

Wil je inschrijven in het tweede jaar, de tweede of de derde graad?
Hou dan zeker onze website in het oog!

avAnt - Provinciaal Onder wijs

Dat kan vanaf dinsdag 8 maart 2022 om 9u30 tot dinsdag 29 maart
2022 om 17u. Zet avAnt Provinciaal Onderwijs op nummer één in je
lijst van favoriete scholen. Zo maak je de meeste kans op een plekje
in onze school. Als er na deze inschrijvingsperiode nog plaatsen
vrij zijn, kan je daarvoor inschrijven vanaf maandag 25 april 2022.
Hiervoor contacteer je de campus van jouw keuze.

Ga mee richting morgen!

meldjeaan.antwerpen.be.
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