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Talentenschool Turnhout

Visie van Talentenschool Turnhout 
Lees hier hoe wij de talenten van onze leerlingen ontdekken en ontwikkelen. 
 
Onze troeven 
Ontdek hoe we net een stapje verder gaan door onze eigentijdse, maar ook heel persoonlijke aanpak.  
 
Overzicht studieaanbod 2de en 3de graad 
Het hele gamma overzichtelijk bij elkaar: van BSO over TSO naar ASO 1ste, 2de, 3de graad.
 
Departement Taal en Letterkunde 
Discover our options while choosing modern languages.  
 
Departement Natuur en Wetenschappen (STEM)
Zoek in deze richtingen mee naar out-of-the-box oplossingen voor problemen van morgen.
 
Departement Economische Wetenschappen
Als je dollartekens in je ogen hebt, kan je hier je opties ontdekken. 
 
Departement Sociale Wetenschappen
Als je door anderen geboeid bent, zit sociaal engagement in je bloed.  
 
Departement Hotel
Voor wie mensen wil verwennen op het hoogste culinaire niveau.
 
Departement Grafische
Creatieve duizendpoten die met computer, pen of drukpers in de weer gaan.
 
Departement Techniek en Wetenschappen (STEM)
Voor wie benieuwd is naar de nieuwste technologische trends of graag de handen uit de mouwen steekt.

Ingo internaat
Voel je thuis en investeer in kwaliteitsvolle studietijd op ons gloednieuwe INGO internaat.2



Talentenschool Turnhout
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Visie Talentenschool Turnhout 

Waarheen met mijn talent ? 

Welkom met jouw talent op Talentenschool Turnhout.

Vanwaar de naam ‘Talentenschool Turnhout’?
Het vertrekpunt zijn jouw talenten. Wat je goed kan 
en waar je interesses liggen. Zo bouwen we aan 
vaardigheden en kennis die je later, in het hoger 
onderwijs of in het beroepsleven echt nodig hebt.

Onze leerkrachten kijken daarom naar je individuele 
ontwikkeling: extra snel als je extra uitdaging nodig 
hebt of wat langzamer wanneer je het wel kan, maar 
iets meer tijd nodig hebt. We willen je uitdagen en 
goed voorbereid naar de eindstreep van het secundair 
onderwijs begeleiden.



Visie Talentenschool Turnhout 

Iedereen heeft talent ! 

Elke leerling heeft talent. Dit is wat al onze 
leerkrachten geloven. Vaak ken je jouw talent nog 
niet. Op onze campussen loop je niet gewoon school, 
je volgt een persoonlijk traject. We maken er een 
erezaak van om op basis van jouw talenten samen 
een persoonlijk pad uit te zetten.

Jouw traject start in de eerste graad. Hier kan je 
kiezen uit verschillende talentmodules. Daarin 
ontdek je jouw talent, zie je waar je sterk in bent en 
kan je al doelgericht voorbereiden op de tweede, 
meer specifieke graad waar je je talent verder kan 
ontwikkelen.

Als je nog twijfelt of wil proeven van verschillende 
opties, dan geven we jou die kans en observeren je 
nauwgezet. Hierover krijg jij en je ouders feedback in 
het talentenrapport. Zo kan je zelfverzekerder en met 
meer zin om te leren aan je tweede graad beginnen. 

Ben jij een zelfstandige leerling met een 
ontdekkende ingesteldheid? Dan bieden we graag 
‘Cognosco’ aan: een eerste graad methodeonderwijs. 
Dit kan ook in combinatie met L atijn en STEM.
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Onze troeven in een notendop

Persoonlijk

Op Talentenschool Turnhout ben je geen nummer. Iedere leerkracht 
heeft een speciale band met zijn leerlingen en dat voel je. Op de 
talentenrapporten ziet iedere leerling waar hij al goed in is en waar hij nog 
in kan groeien. Tijdens een persoonlijk groeigesprek maakt de leerkracht 
tijd om je te begeleiden in het stellen van doelen. Zo word je steeds meer 
verantwoordelijk voor je eigen traject. Zo zoeken we samen naar een 
optimale studie-en socio-emotionele begeleiding waarin leerlingen zich 
goed voelen.  Heb je uitdaging nodig, dan is ons FLITS-traject ideaal om je 
pad te verdiepen of te versnellen. Je krijgt ruimte om zo je tanden te zetten 
in andere, meer uitdagende opdrachten.

STEM 

In onze STEM–afdelingen (Science Technology Engineering Mathematics) 
(zie p. 20 en p. 34) maken leerkrachten leerlingen nieuwsgierig door 
wetenschappen tot leven te laten komen.

We maken het verschil door onze STEM-modules te organiseren in een 
ingenieursomgeving met elektronica toepassingen enz.
Bovendien kunnen de leerlingen in de eerste graad kiezen of ze voluit voor 
STEM kiezen of proeven van enkele modules.
Ook als je kiest voor Cognosco (p. 14)

Onze troeven

Internationalisering

Talentenschool Turnhout kijkt verder dan haar eigen grenzen. Tijdens diverse 
Erasmus projecten werken leerlingen via computer samen met leerlingen uit 
andere landen. Talentenschool Turnhout won hiermee al heel wat prijzen. 
Maar we gaan verder dan dat: enkele leerlingen kunnen ook op heuse 
uitwisseling, van slechts enkele dagen tot zelfs enkele maanden. Een unieke 
ervaring die een schoolloopbaan rijker en uitdagender maakt. 

Eigentijds

De leerkrachten van Talentenschool Turnhout gebruiken hun eigen talenten 
om op zoek te gaan naar een vernieuwende aanpak. In het Economisch 
Leercentrum (zie p. 23) werken leerkrachten en leerlingen over de graden 
heen in een multifunctionele ruimte. De technologie staat niet stil en 
Talentenschool Turnhout vindt het belangrijk jongeren voor te bereiden 
op de maatschappij van morgen. Leerkrachten zoeken dan ook dagelijks 
mogelijkheden om in te spelen op hun leefwereld en hen in hun lessen via 
smartborden, tablets, enz. voor te bereiden op de toekomst



Onze troeven
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Overzicht studieaanbod 1 Latijn1ste jaar

2de jaar

2de graad

3de graad

1 Cognosco
Cognosco Latijn
Cognosco Talent
Cognosco STEM

1 Moderne talent
Moderne Talent
Moderne STEM

2 Moderne Wetenschappen
Moderne Talent
Moderne STEM

2 Latijn 2 Cognosco
Cognosco Latijn
Cognosco Talent
Cognosco STEM

3 & 4 Moderne Wetenschappen
Economie - Moderne Talen 
Wetenschappen - STEM
Economie - Wiskunde 
Humane Wetenschappen

5 & 6 Moderne Wetenschappen
Economie - Moderne talen
Moderne talen - wetenschappen
Economie - Wiskunde  
Wetenschappen - Wiskunde - STEM
Humane Wetenschappen

3 & 4 Latijn
Latijn - Moderne Talen
Latijn - STEM

5 & 6 Latijn
Latijn - Moderne Talen
Latijn - Wiskunde

8
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Overzicht studieaanbod1 Technisch Onderwijs
Technisch Talent
Technisch Hotel

2 Technisch Onderwijs
Hotel - Voeding
Handel
Sociaal Technische Wetenschappen
Grafische Communicatie en Media
Mechanica - Elektriciteit
Industriële Wetenschappen

3 & 4 Technisch Onderwijs
Handel   
Sociaal Technische Wetenschappen
Hotel
Grafische Media
Elektrotechnieken
Industriële Wetenschappen - STEM 

5 & 6 Technisch Onderwijs
Boekhouden - Informatica
Sociaal Technische Wetenschappen
Hotel
Printmedia
Multimedia
Elektrische Installatietechnieken
Informaticabeheer
Industriële Wetenschappen - STEM

1 Beroepsonderwijs
1B Talent
1B Hotel
1B Technisch en Grafisch Talent

2 Beroepsonderwijs
Hotel - Bakkerij - Slagerij
Kantoor - Verkoop - Voeding - Verzorging
Decoratie - Kantoor - Verkoop 
Technisch en Grafisch Talent

3 & 4 Beroepsonderwijs
Kantoor
Voeding - Verzorging 
Restaurant - Keuken 
Publiciteit en Etalage 
Drukken en Voorbereiden 
Automechanica 
Hout 
Elektrische Installaties

5 & 6 Beroepsonderwijs
Kantoor
Voeding - Verzorging 
Restaurant - Keuken 
Publiciteitsgrafiek 
Drukken - Afwerken 
Drukvoorbereiding
Elektrische Installaties 
Houtbewerking 
Automechanica

7de Specialisatiejaar
Logistiek
Kinderzorg - Thuis- en Bejaardenzorg
Banketaannemer - Traiteur  
Publiciteit - Illustratie  
Bedrijfsgrafiek 
Meerkleurendruk
Industriële Elektriciteit
Interieurinrichting
Bedrijfsvoertuigen 9

A-stroom B-stroom

BSO BSO



In het eerste jaar van het secundair onderwijs krijg je een stevige portie 
algemene kennis die de basis legt voor je verdere, meer gespecialiseerde, 
keuze vanaf het 3de jaar. 

Tijdens de eerste twee jaar leer je vooral studietechnieken, om telkens 
grotere hoeveelheden te verwerken. Via de keuzemogelijkheden in de 
vrije ruimte ga je ofwel de uitdaging van STEM, Latijn of Hotel aan, ofwel 
kies je voor een ruime variatie aan talentmodules die je de kans geven te 
proeven van de vervolgrichtingen en zo je eigen talenten te ontdekken en 
te ontwikkelen. 

De juiste studiekeuze is immers de sleutel naar een verdere succesvolle en 
gelukkige schoolcarrière. We reiken je de hefbomen aan om je talenten waar 
te maken. 

Bij de start van het 1ste leerjaar A kies je tussen vijf opties: Latijn, Moderne 
STEM, Moderne Talent, Technisch Talent en Technisch Hotel

Alle leerlingen volgen hetzelfde basispakket, maar zullen, afhankelijk van 
hun richting, 4 uur in de week modulair opties kunnen kiezen. Meermaals 
per jaar worden leertrajecten uitgewerkt waartussen gekozen kan worden. 
Leerlingen die al duidelijk weten waar hun talenten liggen, kunnen hun 
studierichting specifieker maken, anderen kunnen proeven van verschillende 
vakgebieden om zo hun talenten beter te ontdekken en hun blik op de wereld 
te verruimen. 

Latijn 4 uur extra Latijn in de week (zie ook p. 18)

Technisch Hotel 4 uur extra Hotel in de week (zie ook p.  28) 

Moderne STEM en Moderne Talent (zie ook p. 20 - 34)
In onze STEM-richting (Science Technology Engineering Mathematics) wordt 
het hele jaar door gekozen voor 2 uitdagende uren extra STEM. Daarnaast 
worden 2 uur in projectvorm modulair aangeboden (4 modules van 7-8 
weken). De projecten lopen parallel en kunnen aansluitend of afwisselend 
gekozen worden. Je kiest voor extra uren STEM of voor andere opties die bij je 
talent aansluiten.

Technisch Talent 
Via extra talentmodules proeven de leerlingen van de doorgroeirichtingen
in het TSO. 
Gedurende 7 tot 8 weken verdiepen de leerlingen zich in een vakgebied.

Lessentabel 1ste graad - A-stroom
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Basisvorming              28uur Keuze                               4 uur

Levensbeschouwing 2

Nederlands 5
Frans 4
Engels 2

Wiskunde 5
Natuurwetenschappen 1
Techniek 2

Aardrijkskunde 2
Geschiedenis 1

Muzikale Opvoeding 1
Plastische Opvoeding 1

Lichamelijke Opvoeding 2

Latijn (zie ook p. 18) 
Latijn 4
Moderne STEM
STEM                                                              4
Moderne Talent 
STEM 2
Talentmodules 2

Technisch Talent 
Technische Module 2
Talentmodules 2

Hotel (zie ook  p. 28) 
Hotel 4

 

Kiezen in het eerste jaar is 
kiezen voor Talentontwikkeling

Lessentabel 1ste graad - A-stroom

Optie talent

Optie talent
2 uur Talentmodules

2 uur Talentmodules2 uur Technische modules

- Engels

- Economie

- Frans

- Sociale Wetenschappen

- Grafische

- Hotel

- STEM

- Informatica

- Mechanica

- Elektriciteit

- Wiskunde

- Engels

- Economie

- Frans

- Sociale Wetenschappen

- Grafische

- Hotel

- STEM

- Informatica

- Mechanica

- Elektriciteit

- Wiskunde

- Handel

- Mechanica

- Hotel

- Elektriciteit 

- Sociale Wetenschappen

- Grafische

- Informatica

11

1ste leerjaar A



Lessentabel 1ste graad - A-stroom
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Lessentabel 1ste graad - A-stroom

Basisvorming                    26 uur Keuze                                                                                                   6 tot 8 uur

Levensbeschouwing 2

Nederlands 5

Frans 3

Engels 2

Wiskunde 4

Natuurwetenschappen 2

Techniek 2

Aardrijkskunde 1

Geschiedenis 2

Plastische Opvoeding 1

Lichamelijke Opvoeding 2

Latijn 
Latijn 4
STEM 2

Moderne Talent 
Economie 2
STEM 2
Talentmodules
 
Moderne STEM
Economie 2
STEM 4

Handel 
Aardrijkskunde 1 (+)
Handel  4
ICT 1

Sociaal Technische Vorming 
Muzikale Vorming 1
Plastische Opvoeding 1 (+)
Gezinstechnieken PV 4
Gezinstechnieken TV 2

Hotel - Voeding 

Bakkerij-Hotel-Slagerij PV 5

Bakkerij-Hotel-Slagerij TV 3

Grafische Communiatie en Media 

Grafische technieken PV 6

Grafische technieken TV 2

Mechanica - Elektriciteit 

Elektriciteit PV 2

Mechanica PV 3

Elektriciteit TV 1

Mechanica TV 2

Industriële Wetenschappen 

Wetenschappelijk werk 2

Elektriciteit PV 1

Mechanica PV 2

Elektriciteit TV 1

Mechanica TV 2

2de leerjaar A                                                  (Latijn - Moderne - Technische)
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Drie vertrouwde coaches voor 
een vlotte overgang 

De richting Cognosco vind je in Talentenschool Turnhout terug 
in de eerste graad A-stroom. Het is een onderwijsmethode die 
gericht is op zelfgestuurd leren. Leerlingen worden voorbereid 
op een lerende, snel evoluerende en multidisciplinaire 
samenleving. Leerlingen leren hun eigen leerproces in handen 
nemen, ondersteund door hun drie leercoaches. 

Alle vakken, volgens de leerplannen van het GO!, worden 
gebundeld tot het project talen, het project STEM en een 
algemeen project. Per project is er één coach. De leerling en de 
coach dagen elkaar in originele projecten uit, samen op weg 
naar een tastbaar resultaat waarmee leerlingen trots naar buiten 
komen. Voorbeelden hiervan zijn het forum, het ontwerp van 
een eigen website, een Franse restaurantdag, ... Zo behalen deze 
leerlingen zelfontdekkend alle eindtermen en is de overstap van 
basisschool naar secundair onderwijs vloeiend omdat slechts 
drie vertrouwde leerkrachten in een veilige klasomgeving de 
persoonlijke begeleiding verzorgen naar een brede basisvorming 
die alle verdere studierichtingen mogelijk maakt. 

Lessentabel 1ste graad - Cognosco

1ste leerjaar Cognosco

Levensbeschouwing
Lichamelijke opvoeding

Project Talen

Nederlands
Frans
Engels
Geschiedenis

Project STEM

Wiskunde
Natuurwetenschappen
STEM
Aardrijkskunde
Techniek

Project Creatief

Plastische opvoeding
Muzikale opvoeding

2
2

12 uur

5
4
2
1

12 uur

5
1
2
2
2

2

1
1

Keuze

Cognosco Latijn

Cognosco STEM

Cognosco Talent

Latijn

STEM

Talentmodules

4

2

2

Gemeenschappelijke vorming

Levensbeschouwing
Lichamelijke opvoeding
Plastische opvoeding

Project Talen

Nederlands
Frans
Engels
Geschiedenis

Project STEM

Wiskunde
Natuurwetenschappen
Wetenschappelijk werk
Aardrijkskunde
Techniek

2
2
1

12 uur

5
3
2
2

11 uur

4
2
2
1
2

Keuze

Cognosco Latijn

Cognosco STEM

Cognosco Talent

Klasraad

Latijn

STEM

Talentmodules

1

4

2

2

Basisvorming

Klasraad                                           1

zie ook p. 11                                         



Open venster op jouw wereld 

Cognosco betekent ‘ik lees, ik (h)erken, ik onderzoek, ik leer 
kennen’. Cognosco start bij de leefwereld en interesses van 
het kind. De leerlingen kiezen hun eigen projecten, wat de 
betrokkenheid ten goede komt en een maximale leerwinst 
oplevert. ‘Wat je zelf ontdekt, onthoud je beter’, wordt er wel 
eens gezegd. Dit is Cognosco ten voeten uit. De eigen interesses 
en ervaringen als een open venster op de wereld, op jouw 
wereld. 

Lessentabel 1ste graad - Cognosco

2de leerjaar Cognosco
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Gemeenschappelijke vorming

Levensbeschouwing
Lichamelijke opvoeding

Project Talen

Nederlands
Frans
Engels
Geschiedenis

Project STEM

Wiskunde
Natuurwetenschappen
Wetenschappen - STEM
Aardrijkskunde
Techniek

Project Creatief
Plastische opvoeding
Muzikale opvoeding

2
2

12 uur

5
4
2
1

12 uur

5
1
2
2
2

2
1
1

Keuze

Cognosco Latijn

Cognosco STEM

Cognosco Talent

Klasraad

Latijn

STEM

Talentmodules

1

4

2

2

Levensbeschouwing
Lichamelijke opvoeding
Plastische opvoeding

Project Talen

Nederlands
Frans
Engels
Geschiedenis

Project STEM

Wiskunde
Natuurwetenschappen

Aardrijkskunde
Techniek

2
2
1

12 uur

5
3
2
2

11 uur

4
2
2
1
2

Keuze

Cognosco Latijn

Cognosco STEM

Cognosco Talent

Latijn

STEM

Talentmodules

4

2

2

Basisvorming

STEM 

Klasraad                                           1                   



Lessentabel 1ste  graad B-stroom

Basisvorming              22 uur Praktische vakken    10 uur

Levensbeschouwing 2

Nederlands 5
Frans 2

Wiskunde 4
Natuurwetenschappen 2

Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 1

Muzikale Opvoeding 1
Plastische Opvoeding 2
Lichamelijke Opvoeding 2

 

2 uur 2 uur

ICT
Hotel 
Nijverheid
Dactylo

Decoratie
Hotel
Grafische
Verzorging

Kiezen in het eerste jaar is 
kiezen voor Talentontwikkeling

1ste  leerjaar B

16

Techniek 6 

1B Talent
Talentmodules 4

1B Technisch en Grafisch Talent
Extra praktijk                                              4

1B  hotel (p. 28)
Beroepspraktijk Hotel 4
 
 



Lessentabel 1ste graad - B-stroom

Basisvorming                 16 uur Praktische vakken                                                                             18 uur

Levensbeschouwing   2
Lichamelijke opvoeding           3
Nederlands               3
Frans             2
Geschiedenis            1
Aardrijkskunde            1
Wiskunde            2
Plastische opvoeding       1
Natuurwetenschappen    1

Decoratie - Kantoor - Verkoop
Handel 5
Dactylografie 3
TV Decoratie 2
PV Decoratie 7
Nederlands 1

Kantoor - Verkoop - Voeding - Verzorging 
Handel 5
Dactylografie 3
TV Voeding 1
PV Voeding 4
TV Verzorgingstechnieken 1
PV Verzorgingstechnieken 3
Nederlands 1

Hotel - Bakkerij - Slagerij
Theorie Hotel Bakkerij Slagerij   4
Praktijk Hotel Bakkerij Slagerij 14

 

2de leerjaar B

Technisch en Grafisch Talent
PV Elektriciteit        3
PV Grafische technieken             3
PV Hout   3
PV Mechanica      3
TV Elektriciteit      1
TV Grafische technieken               1
TV Hout       2
TV Mechanica               2

17

Onze aanpak
Leerlingen in de eerste graad B-stroom hebben het talent om met hun handen te werken. Ze vinden 
algemene vakken vaak minder motiverend. Door te kiezen voor duo-teaching (twee leerkrachten voor 
de klas) brengen we hier verandering in.  In het begin van de week neemt het Flextra-team met de 
leerlingen de weekplanning door en kunnen leerlingen zelf inschatten hoeveel tijd ze nodig hebben 
voor welk vak: als ze voor wiskunde wat sneller zijn, hebben ze meer tijd voor geschiedenis of
Nederlands of andersom. Samenwerken, instructiemomenten, individueel leren, ICT-opdrachten
wisselen elkaar af en brengen variatie in de lessen. Zo werken we niet alleen aan wat ze moeten
kennen, maar ook aan een positieve en zelfstandige houding.
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Departement Taal & Letterkunde

Hallo! Bonjour! Hello! Guten Tag!

Leerlingen met een talent voor talen zijn in dit departement aan 
het juiste adres. Pik je snel vreemde talen op, voel je grammaticale 
structuren vlot aan en kan je je schriftelijk en mondeling makkelijk 
uitdrukken in een vreemde taal, dan word je in dit departement 
volop uitgedaagd. Je krijgt extra uren Frans, Engels, Spaans  en Duits 
aangeboden en in de projectwerking kan je er voor kiezen om je talen 
uit te breiden of in praktijk te brengen terwijl je de Romereis of de 
Londenreis mee voorbereidt.

PROFIEL DEPARTEMENT TALEN

Om je thuis te voelen in dit departement en je voor te bereiden op 
hogere talenstudies beschik je over de volgende talenten:
 
  – 2de en 3de graad
 
Je hebt een interesse voor verschillende talen en hun culturen. Je hebt 
‘feeling’ voor de spraakkunst van de verschillende talen en bent bereid 
om je ‘vocabulaire’ te studeren. BBC en La Une zijn geen onbekenden 
voor je. Je werkt elke dag aan je talen en streeft het niveau van een 
‘native speaker’ na.

Weet je graag welke lessen je precies hebt? 
Bekijk alle lessentabellen op: www.talentenschoolturnhout.be

Hallo! Bonjour! Hello!
Guten Tag!



Departement Taal & Letterkunde

Gebruik je graag je TALENKNOBBEL 
vanaf het eerste jaar? 

Kies dan vanaf het eerste jaar 
voor Latijn (p. 10) of voor  
Cognosco Latijn (p. 14)!

VERDER STUDEREN

Wanneer  je  in  dit  departement  afstudeert,  ben  je 
voorbereid om aan de volgende studies te beginnen:

• bachelor/master talen
• bachelor/master vertaler-tolk
• bachelor/master in de rechten
• lerarenopleiding
• ... 19



Departement Natuur en Wetenschappen OPLOSSINGEN ZOEKEN MET 
WETENSCHAPPEN 

In onze STEM vakken
(science technology engineering mathematics)
maken onze leerkrachten wetenschappen concreet. 
Je vertrekt vanuit intrigerende onderzoeksvragen en 
je zoekt door je wetenschappelijke kennis in te zetten 
naar antwoorden. De samenwerking tussen de twee 
campussen zorgt ook voor een mooie wisselwerking 
tussen theorie en praktijk: zo ontdek je zelf welke 
wiskunde en fysica nodig zijn om praktische oplossingen 
te verwezenlijken. 

PROFIEL DEPARTEMENT 
NATUUR EN WETENSCHAPPEN 

Om je thuis te voelen in dit departement en je voor te 
bereiden op hogere wetenschappelijke studies  
beschik je over de volgende talenten:
 
Wetenschappen - STEM – ASO 2de en 3de graad
 
Je bent wetenschappelijk geïnteresseerd. Je houdt ook 
van wiskunde, want in de studierichtingen  
wetenschappen is een stevige wiskundige basis 
onmisbaar. Je hebt interesse voor de wereld om je heen en 
wil de achtergrond van deze natuurlijke processen kennen. 
Hiervoor heb je een goed ontwikkeld 
oplossend vermogen.20



Departement Natuur en Wetenschappen

VERDER STUDEREN 

Wanneer  je  in  dit  departement  
afstudeert,  ben  je voorbereid om aan de 
volgende studies te beginnen:

• ingenieur
• wetenschappelijke richtingen
• geneeskunde
• tandheelkunde
• ...

21



Departement Economische Wetenschappen

22
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Departement Economische Wetenschappen

DOLLARTEKENS IN JE OGEN?

In ons Economisch leercentrum
leer je in projecten je leerstof beheersen.
Want wat je in praktijk kan,
vergeet je niet meer.
Onze leerkrachten economie (ASO),
handel (TSO) en
kantoor (BSO)
geven samen les in het virtuele kantoor,
het vergaderlokaal en
de multifunctionele ruimte
en nemen je mee in een
professionele omgeving
op economische verkenning. 

PROFIEL DEPARTEMENT 
ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN

Om je thuis te voelen in dit departement en je voor te bereiden op je 
verdere loopbaan beschik je over de volgende talenten:

Economie – ASO 2de en 3de graad
Je hebt interesse in de economische werking van de maatschappij.  
Je kan logisch en kritisch denken. Je hebt ondernemingszin.

Handel – TSO 2de graad
Je bent taalvaardig, zowel mondeling als schriftelijk. Economie en handel 
fascineren jou. Je werkt vlot met een computer.

Boekhouden-informatica – TSO 3de graad
In de derde graad boekhouden-informatica word je voorbereid op 
economisch getinte richtingen in het hoger onderwijs. Ben je nauwkeurig 
en hou je van computers dan is dit voor jou een uitgelezen afdeling.

Kantoor – BSO 2de en 3de graad
Computergebruik en technologische vernieuwingen boeien jou enorm. 
Jij bent taalvaardig en houdt van nauwkeurigheid. Bedrijfsstages in een 
administratieve en economische sfeer verlopen vlot.

Logistiek – BSO 7de jaar
Je wil als logistiek medewerker de arbeidsmarkt op. Vervolmaak je dan in 
deze afstudeerrichting met grote werkzekerheid.
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Departement Economische Wetenschappen

VERDER STUDEREN
EN WERKGELEGENHEID

Met optie economie (ASO) ben je klaar om volgende  
studies te beginnen:
• bachelor/master toegepaste economische wetenschappen
• handelsingenieur
• bachelor/master bedrijfsmanagement
• bachelor/master communicatiemanagement
• bachelor/master netwerkeconomie
• bachelor/master logistiek
• bachelor/master multimedia en communicatietechnologie
• bachelor/master informatiemanagement en systemen
• bachelor/master toegepaste informatica
• regentaat
• ...

Met de optie boekhouden-informatica (TSO) ben je klaar om volgende studies/werk 
te beginnen:
• bachelor/master toegepaste economische wetenschappen
• bachelor/master bedrijfsmanagement
• bachelor/master communicatiemanagement
• bachelor/master netwerkeconomie
• bachelor/master logistiek
• bachelor/master multimedia en communicatietechnologie
• bachelor/master Informatiemanagement en - systemen
• bachelor/master toegepaste informatica
• regentaat
• ...

Je kan terecht op de arbeidsmarkt als:
• bediende
• informaticus
• verkoper
• ...

Wie kiest voor optie kantoor (BSO) bereidt zich voor op de 
arbeidsmarkt als:
• bediende aan het onthaal
• televerkoper
• secretariaatsmedewerker
• verkoper
• ...

Na het zevende jaar behaal je een diploma secundair onderwijs en 
kan je eveneens verder studeren.



GEBOEID DOOR DE ANDEREN

In het departement sociale wetenschappen verwachten we leerlingen 
die geven om anderen. Ben je geïnteresseerd in hoe groepsdynamiek 
werkt, in de grote psychologische theorieën en hou je van kunst? Dan zit 
je met je keuze voor Humane Wetenschappen (ASO) in dit departement 
helemaal juist.

Hou je meer van het praktische werk, met een eerder wetenschappelijke 
inslag, dan kan je kiezen voor Sociaal Technische Wetenschappen (TSO).
 
Wie zorgend van aard is, graag met zijn handen werkt en anderen helpt, 
zit helemaal op zijn plaats in de afdeling Verzorging (BSO).

Departement Sociale Wetenschappen
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PROFIEL DEPARTEMENT
SOCIALE WETENSCHAPPEN
Om je thuis te voelen in dit departement en je voor te bereiden op 

je verdere loopbaan beschik je over de volgende talenten:

Humane Wetenschappen (HuWe) – ASO 2de en 3de graad

Je bent een kritische leerling die openstaat voor mens en maatschappij. 

Je weet verantwoord om te gaan met de hoeveelheid informatie die op 

je afkomt en je weet deze kritisch te verwerken. 

Sociaal Technische Wetenschappen (STW) – TSO 2de en 3degraad

Je bent sterk in de wetenschappelijke vakken. Sociaal engagement zit 

in jouw bloed. Je bent handig in huishoudkundige technieken.

Voeding-Verzorging – BSO 2de graad

Je bent sociaal. Huishoudkundige technieken beheers je vlot. 

Je hebt zin voor orde en netheid. Helpen is jouw tweede natuur.

Verzorging – BSO 3de graad

Sociaal engagement zit in jouw bloed. Je leert onder begeleiding 

omgaan met de oudere en jongere zorgvrager. Tijdens de stages pas je 

de technieken op de juiste manier toe.

Kinderzorg – BSO 7de jaar

Je specialiseert je in het verzorgen, het opvoeden en het animeren van 

de kleine mens tot 12 jaar.

Thuis- en Bejaardenzorg - BSO 7de jaar

In deze opleiding specialiseer je je in het verzorgen van volwassen 
en gezinnen. na het zevende jaar behaal je eveneens een diploma 
secundair onderwijs en kan je eveneens verder studeren.

Departement Sociale Wetenschappen
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VERDER STUDEREN
EN WERKGELEGENHEID

Wanneer je in dit departement optie HuWe (ASO) afstudeert, 
ben je voorbereid om aan de volgende studies te beginnen:
• bachelor/master psychologie
• bachelor/master sociologie
• bachelor/master orthopedagogie
• bachelor/master pedagogie
• regentaat
• ...

Wanneer je in dit departement optie STW (TSO) afstudeert, 
ben je voorbereid om aan de volgende studies/werk te 
beginnen:
• leerkracht kleuteronderwijs
• leerkracht lager onderwijs
• regentaat
• bachelor/master orthopedagogie
• bachelor/master verpleegkunde
• opvoeder
• ...

Wie in dit departement kiest voor de optie verzorging (BSO)
bereidt zich voor op de arbeidsmarkt als:
• kinderverzorger
• verpleegkundige
• bejaardenverzorger
• ...

                 Departement Sociale Wetenschappen
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Departement Hotel

MENSEN VERWENNEN
OP HET HOOGSTE NIVEAU

Wie niet alleen graag eet, maar ook graag kookt en 
mensen verwent, is in het departement Hotel aan het 
juiste adres. Leer je graag de basistechnieken, maar 
zet je ook graag de stap naar een culinair niveau dan 
ben je in l’Artimuse en ‘t Stoktshof
aan het juiste adres. In de afdeling Restaurant-Keuken 
(BSO) ligt de nadruk op praktijkervaring terwijl je 
in de afdeling Hotel (TSO) naast de praktische kant 
ook ruime theoretische kennis verwerft. Je leert niet 
enkel de kneepjes van het vak achter het fornuis, 
maar wordt in het restaurant ook voorbereid op het 
zaalwerk van de beste restaurants. In het leerbedrijf 
leer je ook bestellingen te doen, evenementen voor 

te bereiden en samen te werken in een brigade.
PROFIEL DEPARTEMENT HOTEL

Om je thuis te voelen in dit departement en je voor te bereiden op verdere studies in de horeca 
beschik je over de volgende talenten:
 
Hotel – TSO 2de graad
Je houdt van de culinaire wereld. Je leert de verschillende basistechnieken en beroepsattitudes 
vlot aan. Hygiëne en veiligheid hierbij vind je belangrijk. Je bent taalvaardig. De theoretische 
achtergrond van de keuken en het restaurant boeit je.
 
Hotel – TSO 3de graad
Je houdt van de culinaire wereld. Gastvriendelijkheid, mondigheid, etiquette en productkennis 
heb je onder de knie. Je leert vlot omgaan met de meest veeleisende klant. Hygiëne en 
veiligheid vind je belangrijk. Je bent taalvaardig. De theoretische achtergrond van de keuken en 
het restaurant boeit je.
 
Restaurant-Keuken – BSO 2de graad
Je houdt van de culinaire wereld. Je leert de verschillende kooktechnieken en zaaldiensten vlot 
aan. Hygiëne en veiligheid hierbij vind je belangrijk.
 
Restaurant-Keuken – BSO 3de graad
Je houdt van de culinaire wereld. Gastvriendelijkheid, mondigheid, etiquette en productkennis 
heb je onder de knie. Je leert vlot omgaan met de meest veeleisende klant. Hygiëne en 
veiligheid vind je belangrijk.
 
Banketaannemer-Traiteur – BSO 7de jaar
Bereid je voor in ons leerbedrijf om je eigen restaurant te runnen. Met praktische stages en 
projecten leer je de knepen van het vak.

Heb je CULINAIRE KRIEBELS
en wil je graag de nieuwe
Sergio Herman worden? 

Kies dan vanaf het eerste jaar  
voor 1A Hotel (p. 10)
of 1B Hotel (p. 16)!
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Departement Hotel 
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VERDER STUDEREN
EN WERKGELEGENHEID

Wanneer je in dit departement afstudeert, zijn de 
toekomstmogelijkheden gevarieerd:
• kok in de betere restaurants en hotels
• zaalmedewerker in gerenommeerde zaken
• chef-kok
• maître
• banketaannemer
• bachelor/master hotelmanagement
• ...

Departement Hotel
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CREATIEVE DUIZENDPOOT

Het grafische departement geeft je een waaier 
aan mogelijkheden op verschillende niveaus. 
Creatieve en  ICT-vaardige  leerlingen  kunnen  
hun  talenten kwijt in de richting Multimedia 
(TSO) of in de richting Drukvoorbereiding 
(BSO). Wie op zoek is naar een richting waarin 
tekenvaardigheid, ontwerp enerzijds en het 
praktische uitvoeren anderzijds gecombineerd 
zijn, kan zijn gading vinden in de afdeling 
Printmedia (TSO) en Publiciteit (BSO). Wie 
handig is, aandacht heeft voor details en dingen 
wil maken en afwerken, die kan terecht in de 
afdeling Drukken en Afwerken (BSO).

Departement Grafische
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Departement Grafische

PROFIEL DEPARTEMENT GRAFISCHE

In ons uitgebreid grafische departement vind je waar je naar op zoek bent: 
van uiterst creatieve publiciteitsopdrachten, tot computer ontwerpen en 
het technische aspect van het drukken. In onze 7de jaren BSO (publiciteit, 
bedrijfsgrafiek of meerkleurendruk) behaal je een diploma secundair 
onderwijs en kom je nog sterker op de arbeidsmarkt
Om je thuis te voelen in dit departement en je voor te bereiden op verdere 
studies in de grafische sector beschik je over de volgende talenten:
 
Publiciteitsgrafiek – BSO 2de graad
Jij bent creatief. Beelden, vormen en kleuren fascineren jou. 
Publiciteitstekenen is een passie.
 
Publiciteitsgrafiek – BSO 3de graad
Digitaal printen en plotten van publicaties met de computer beheers je vlot. 
Je leert grondig de verschillende reproductietechnieken. Je bent creatief en 
werkt zelfstandig. 

Grafische Media – TSO 2de graad
Je zit boordevol creatieve ideeën, maar steekt ook graag de handen uit de 
mouwen. Je vraagt je af hoe drukwerk tot stand komt. Je wil weten hoe een 
website tot stand komt en hebt interesse voor grafische pakketten zoals 
Photoshop en Illustrator.

Printmedia – TSO 3de graad
Je bent geboeid door drukwerk. Je maakt graag ontwerpen met moderne 
grafische pakketten zoals Photoshop en Indesign. Je wil graag jouw 
ontwerpen realiseren op machines zoals drukpersen, vouwmachines en 
snijmachines. Je bent creatief en werkt nauwkeurig. Bovendien besteed je 
veel aandacht aan kwaliteit.

Multimedia – TSO 3de graad
Je bent heel creatief. Je hebt gevoel voor vormgeving en een sterke 
technische interesse. Je wil alles weten over de verschillende media in 
computertoepassingen zoals: geluid, beeld, fotografie en tekst. Je wil 
functionele, interactieve multimedia presentaties maken. 

Drukken en Voorbereiden – BSO 2de graad
Je bent creatief en vooral geboeid door het tot stand komen van drukwerk, 
van a tot z. Je kan met een computer overweg, maar je steekt ook graag de 
handen uit de mouwen, om wat je op de computer hebt ontworpen daarna 
zelf te drukken op een drukpers. 

Drukken en Afwerken – BSO 3de graad
Je steekt graag de handen uit de mouwen. Je wil de machines die je bedient 
zeer nauwkeurig afstellen om een hoge kwaliteit van drukwerk te leveren. Je 
bent trots op het drukwerk dat je zelf hebt gerealiseerd op een drukpers en 
dat je zelf hebt afgewerkt op de vouw- en snijmachine. 

Drukvoorbereiding – BSO 3de graad
Je werkt graag met grafische pakketten zoals Photoshop en Indesign. 
Het accent van jouw opleiding ligt bij het intensief ontwerpen met tekst- 
en beeldprogramma’s. Je besteedt veel aandacht aan de lay-out van je 
ontwerpen. Je bent zeer creatief en nauwkeurig.32



Departement Grafische

VERDER STUDEREN
EN WERKGELEGENHEID

Wanneer  je  in  dit  departement  afstudeert,  ben  je 
voorbereid om aan de volgende studies te beginnen:
• Bachelor grafisch ontwerp
• Bachelor grafische vormgeving
• Bachelor reclamevormgeving
• Bachelor fotografie
• Master in de Beeldende Kunsten
• ...

Ga je liever meteen aan de slag? Wanneer je 
afstudeert kan dat als:
• webdesigner
• ontwerper
• druk-voorbereider
• drukker
• druk-afwerker
• zeefdrukker
• signmaker, carwrapper (belettering)
• ...
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Departement Techniek en Wetenschappen

SLEUTELEN AAN JE TECHNISCH TALENT

In onze STEM vakken
(science technology engineering mathematics) maken 
onze leerkrachten wetenschappen concreet. Je vertrekt 
vanuit intrigerende onderzoeksvragen en je zoekt door 
je wetenschappelijke kennis in te zetten naar antwoor-
den. De samenwerking tussen de twee campussen zorgt 
ook voor een mooie wisselwerking tussen theorie en 
praktijk: zo ontdek je in de richtingen Industriële Weten-
schappen (TSO) zelf welke wiskunde en fysica nodig zijn 
om praktische oplossingen te verwezenlijken. Zijn PC’s 
je ding? Dan kies je beter voor de afdeling Informatica-
beheer (TSO). 
Als je liever met je handen werkt, met machines en 
met bouwmaterialen, kan je binnen het departement 
techniek en wetenschappen terecht in onze afdelingen 
Elektrotechniek (TSO) of Elektrische Installaties (BSO), 
Hout (BSO), Auto (BSO).  
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Departement techniek en wetenschappenPROFIEL DEPARTEMENT 
TECHNIEK EN WETENSCHAPPEN
Hou je van wetenschappelijke toepassingen en van technische uitdagingen? 
Dan vind je in dit departement waar je naar op zoek bent. In onze 7de jaren 
BSO (Industriële Installatie, Bedrijfsvoertuigen en Interieurinrichting) vind je 
waar je naar op zoek bent.
Om je thuis te voelen in dit departement en je voor te bereiden op verdere 
studies in de technische en technisch – wetenschappelijke sector beschik je 
over de volgende talenten: 

 
Industriële Wetenschappen – TSO 2de en 3de graad
Je bent benieuwd naar de nieuwste technologische trends en 
wetenschappelijke ontdekkingen laten je niet onverschillig. Je wil oplossingen 
zoeken met betrekking tot technische en wetenschappelijke inzichten. Je 
durft innovatief te denken. Je wil naast praktijkervaringen ook investeren in 
theoretische kennis, zodat je goed voorbereid bent om verder te studeren in 
een hogeschool of universiteit.
 
Informaticabeheer – TSO 3de graad
Je kan het niet laten om je computer steeds weer uit elkaar te halen en verder 
te upgraden. Je maakt regelmatig de informatiesnelweg onveilig. Je droomt 
ervan de ontwikkelaar te worden van de nieuwe Facebook. Je bent een 
doorzetter en leert graag nieuwe dingen.
 
Elektrotechnieken – TSO 2de graad
Je bent een kei in wetenschappen, wiskunde en techniek. Bovendien heb 
je interesse in elektriciteit, mechanica en toegepaste informatica. Je wil 
graag kennis maken met een aantal basisbegrippen uit de elektriciteit zoals: 
lichtschakelingen, signalisatie, veiligheidsschakelingen, … 

Elektrotechnieken – TSO 3de graad
Je hebt een uitgesproken interesse voor elektrotechniek. Jouw ambities 
reiken verder dan het aansluiten van elektrische toestellen en installaties. 
Je houdt er van metingen en berekeningen uit te voeren of zelf elektrische 
installaties uit te denken. Je wil zelf schakelingen en sturingen ontwerpen en 
tekenen. 

Elektrische Installaties – BSO 2de graad en 3de graad
Je hebt belangstelling voor de werking van machines die worden 
aangedreven door elektriciteit. Je bent een echte technieker die graag de 
handen uit de mouwen steekt. Je droomt ervan een goed installateur voor 
industriële installaties te worden.

Automechanica – BSO 2de graad
Je houdt van sleutelen aan fietsen, brommers en auto’s. Je hebt interesse 
voor de werking van motoren en machines. In de derde graad wil je graag 
autotechniek volgen.

Autotechniek – BSO3de graad - 7de jaar Bedrijfsvoertuigen
Je steekt graag de handen uit de mouwen en blijft niet bij de pakken zitten 
bij het eerste probleem. Je wil bijdragen aan een beter milieu en een grotere 
verkeersveiligheid. Je hebt een passie voor techniek en mobiliteit en wil 
verantwoordelijkheid nemen in je vakgebied. 

Hout – BSO 2de graad en 3de graad - 7de jaar Interieurinrichting
Je wil uitgroeien tot een volwaardig houtbewerker voor binnen- en 
buitenschrijnwerk. Je werkt graag met je handen. Je leert deuren, ramen, 
daken, trappen, keukens, kasten, meubelen, … maken. Je kan nauwkeurig 
werken en probleemoplossend denken. 

Departement Techniek en Wetenschappen



VERDER STUDEREN
EN WERKGELEGENHEID

Wanneer je in dit departement, afdeling industriële 
wetenschappen, informatica beheer of elektrotechniek 
afstudeert, ben je voorbereid om aan de volgende 
studies te beginnen:
• industrieel ingenieur
• bachelor/master informatica
• bachelor/master elektriciteit
• ...

Ga je liever meteen aan de slag? Wanneer je afstudeert 
kan dat als:
• schrijnwerker
• automecanicien
• elektricien
• ...
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Departement Techniek en Wetenschappen
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Nieuwbouw internaat op een nieuwe locatie: Smiskensstraat 

Woon jij ver van school? Wens je in een andere, een warme of rustige 
omgeving te studeren? Het internaat van Scholengroep Kempen staat open 
voor alle leerlingen van Talentenschool Turnhout. Voor zowel jongens als 
meisjes.

Het leren samenleven met anderen en ook de diversiteit in leeftijd 
maken een wezenlijk deel uit van de opvoeding tot volwassene. Jonge 
mensen degelijk vormen en opleiden tot gelukkige, positieve en kritische 
jongeren en later creatieve volwassenen, kan niet zonder een duidelijke 
onderwijsvisie en -strategie.

In het kader hiervan ontwikkelt het internaat haar eigen leefregels: een 
gezond evenwicht tussen gedisciplineerde studie, een duidelijk dagschema 
en ontspanningsmogelijkheden en -momenten geeft onze leerlingen de 
mogelijkheden om zich ten volle te ontwikkelen. Talentenschool Turnhout 
werkt heel nauw samen met de opvoeders van het internaat waardoor de 
socio-emotionele en de studiebegeleiding van onze internaatsleerlingen 
optimaal verloopt.

Wens je meer informatie? Surf dan naar de website van het internaat:
www.ingo-internaat.be

             nternaat

Internaat
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Inschrijven tijdens het schooljaar
Het secretariaat is open van 8 tot 16.30 uur. 
Op woensdag tot 13 uur. 
Je kan ook een afspraak maken.

Op Campus Boomgaard:
 Telefoon: 014 47 05 10
 E-mail: campusboomgaard@talentenschoolturnhout.be

Op Campus Zenit:
 Telefoon: 014 47 14 40
 E-mail: campuszenit@talentenschoolturnhout.be

Tijdens de schoolvakantie
Inschrijven kan tot en met 5 juli en 
vanaf 16 augustus van 10 tot 16 uur 
(donderdag 10 tot 19 uur).
www.talentenschoolturnhout.be

Bereikbaarheid met de bus
Campus Zenit              Campus Boomgaard    

COLOFON

Kiezen in het eerste jaar is 
kiezen voor Talentontwikkeling
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CAMPUS Zenit 
de Merodelei 220

CAMPUS Boomgaard 
Boomgaardstraat 56

Internaat
Smiskensstraat

‘t Stoktshof
Hotelafdeling

Koningin Astridlaan 58
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