
42

  WETENSCHAP EN TECHNIEK  

Installateur  
gebouwenautomatisatie 
duaal

Deze opleiding is sterk praktisch gericht. Je 
combineert een schoolcomponent en een 
werkplekcomponent. Zo blijf je volledig op 
de hoogte van alle moderne technieken en 
proef je reeds van het bedrijfsleven. Op 
het einde van je schooljaar behaal je je 
diploma secundair onderwijs en studeer je 
af als installateur gebouwenautomatisatie. 

LESSENTABEL
Werkplekleren 24

Technische ondersteuning 4

Project algemene vakken 4

Godsdienst 2

Lichamelijke opvoeding 2

Engels 2

43

Iets voor jou?

Duaal leren is een onderwijsvorm waarbij de kennis en de vaardigheden 
worden aangeleerd en toegepast in een reële werkomgeving. In deze 
opleiding leer je kleine en middelgrote domoticasystemen alsook resi-
dentiële ventilatiesystemen ontwerpen en installeren, verlichtingssyste-
men installeren en toepassingen onderling of in een netwerk verbinden. 
3 dagen per week werk je samen met je collega’s van je werkplek. De 
andere dagen ben je op de school, waar je de lessen van de theoretisch 
gerichte vakken volgt. Bij deze opleiding word je gelijkgesteld aan een 
werknemer van een bedrijf. Je hebt dus dezelfde rechten en plichten.

Belangrijk in deze richting:

• Je bezit voldoende maturiteit.
• Je werkt vooral in teamverband onder een leidinggevend persoon.
• Je werkt veilig, gezond en milieubewust.
• Je realiseert netwerkverbindingen in functie van de gebouwenauto-

matisering.
• Je monteert en installeert domotica, ventilatie.
• Je stelt de installaties in werking, conform het AREI. 
• Je bent houder van een getuigschrift of een diploma van de derde 

graad van een verwante secundaire opleiding.

En later...

Na deze opleiding ben je in het bezit van een diploma van secun-
dair onderwijs en heb je een bewijs van de onderwijskwalificatie “in-
stallateur gebouwenautomatisering duaal” niveau 4 van de Vlaamse 
kwalificatiestructuur. Daarmee kan je met je uitgebreide werkervaring 
onmiddellijk aan de slag in bedrijven die gespecialiseerd zijn in gebou-
wenautomatisatie.

Als je je verder wil bekwamen, kan je met je diploma secundair on-
derwijs op zak ook verder studeren op verschillende niveaus. Zo kan je 
kiezen voor een Se-n-Se (secundair na secundair) in tso of kso.


