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Prizma
Hier groeit 
talent
Opgroeien is niet eenvoudig. Zoeken en vinden van je talenten misschien nog moeilijker. Je 
hebt een goede omgeving nodig waarin je je gerespecteerd, gemotiveerd en gesteund voelt. 
Groeien doe je enkel als je kan leren over jezelf, over anderen en over de wereld rondom jou, 
ver en dichtbij. Groeien doe je door te kijken naar wat achter jou ligt en door na te denken 
over waar je heen wil.

Groeien gebeurt langzaam, maar soms krijg je een groeischeut. Groeien doe je door te ontdek-
ken wat je goed kan en door je toe te leggen op wat je minder ligt. Zo bouw je aan je talenten 
en aan je verborgen kwaliteiten. Niets groeit zonder zorg. Onze Prizmascholen bieden je een 
thuis waar je leert kennen en kunnen, experimenteren en durven, ontdekken en bewonderen, 
aanvaarden en gelukkig zijn.

Directieteam Prizma
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Onze vijf
krachtlijnen
HIER GROEIT TALENT
Prizma gaat voor de brede vorming van elke jongere. Je kan de wereld niet vatten met alleen maar talige en wiskundige intel-
ligentie. Sociale competentie, kritisch en creatief denken, fysieke paraatheid, emotionele vaardigheid en het ontwikkelen van 
moderne vaardigheden zijn minstens even belangrijk in een mensenleven. Geëngageerde personeelsleden helpen mee om dit 
groeiproces in goede banen te leiden.

KATHOLIEKE DIALOOGSCHOLEN
Prizma durft zich uitdrukkelijk in te schrijven in die eeuwenlange traditie van christelijk onderwijs. Tegelijk verwelkomen we 
iedereen gastvrij, van welke levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond ook. We nodigen uit om creatief om te gaan met 
wat eigen en anders is, met wat verbindt en onderscheidt. Op die manier proberen we samen werk te maken van een wereld 
waar God van droomt.

KWALITEITSONDERWIJS
In Prizma staat de leerwinst van elke jongere centraal. We willen daarbij uitdagend zijn voor de sterken en sterk voor de zwak-
keren. Wij willen maximaal jonge mensen zoveel mogelijk stappen voorwaarts helpen zetten in hun groei naar volwassenheid.

SCHOLEN OP MAAT
Prizma-scholen zijn scholen op maat, geen mastodonten waarin leerlingen nummers worden. Wij willen op school een ge-
meenschap vormen waarbij mensen zich thuis mogen voelen, gezien én gekend bij naam. Het welbevinden van onze leerlingen 
is belangrijk, ook al omdat welbevinden het leren zo sterk beïnvloedt. Het belang van betrokkenheid en verbondenheid wordt 
ook duidelijk in de werking van leerlingen-, ouder- en schoolraad.

UNESCO-SCHOLEN
De scholen van de Prizma-groep zijn aangesloten bij het Unesco-netwerk van meer dan 
11.000 scholen verspreid over 180 landen. De 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de 
Verenigde Naties liggen ons nauw aan het hart. Wij stappen hierdoor mee in een wereld-
wijde beweging voor agenda 2030.

4



INFOBROCHURE PRIZMA BOVENBOUWSCHOLEN 2022-2023

5



INFOBROCHURE PRIZMA BOVENBOUWSCHOLEN 2022-2023

Scholen 
gemeenschap
Prizma

2234 370 6 5 1 
LEERLINGEN 

(EN HUN OUDERS)
PERSONEELS-

LEDEN
SCHOLEN VESTIGINGEN

MISSIE

WAAROM ZIJ VOOR EEN BOVENBOUWSCHOOL IN PRIZMA KIEZEN?

Ik zit op school met 
vrienden die  ik vanuit 
de middenschool ken.

Ik liep stage in verschillende 
bedrijven in de streek en kreeg 

nu al een jobaanbieding.

De leraren kennen iedereen en ik 
kan dus altijd bij iemand terecht 

voor een persoonlijk gesprek.
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9 Prizma basisscholen 
in Ingelmunster – Lendelede - Izegem

3 Prizma middenscholen
in Ingelmunster – Lendelede - Izegem

3 Prizma bovenbouwscholen
in Izegem
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Je talenten ontdekken en 
ontwikkelen: domeinen 
en finaliteiten
De eerste graad van het secundair onderwijs is de voorbije twee jaar grondig hervormd. Deze modernisering zet zich nu ook 
door in de bovenbouw. De studierichtingen zijn zowel qua inhoud als benaming veranderd en worden voortaan ingedeeld vol-
gens domein en finaliteit.

Een domein is een verzameling van inhoudelijk gerelateerde studierichtingen. Je zou het een belangstellingsgebied kunnen 
noemen. Binnen een domein vind je zowel richtingen die zeer concreet en praktisch zijn als richtingen die uitgesproken theo-
retisch en abstract zijn, met alles wat daartussen ligt. 
De finaliteit van een studierichting verwijst naar het traject waarop gemikt wordt nadat een leerling afstudeert in het secun-
dair onderwijs. Er zijn drie finaliteiten:

• Arbeidsmarktfinaliteit (A-finaliteit): wil de leerlingen voorbereiden op de arbeidsmarkt. Hier vinden we de meest concrete, 
praktische studierichtingen terug.

• Doorstroomfinaliteit (D-finaliteit): wil de leerlingen voorbereiden op verderstuderen aan de hogeschool of universiteit. Hier 
vinden we de meest abstracte, theoretische studierichtingen terug.

• Dubbele finaliteit (D/A-finaliteit): wil de leerlingen een opleiding bieden die hen de keuze laat tussen verderstuderen en de 
arbeidsmarkt. Hier vinden we de richtingen terug die theorie en praktijk combineren.

Hiermee wordt een zgn. ‘matrix’ opgebouwd waarbij elke studierichting een plaats krijgt binnen een bepaald domein en bin-
nen een bepaalde finaliteit. 

Bijvoorbeeld:
Doorstroomfinaliteit Dubbele finaliteit Arbeidsmarktfinaliteit

Domein STEM Technologische wetenschappen Elektromechanische technieken Elektriciteit 

Domein economie en organisatie Bedrijfswetenschappen Bedrijf en organisatie Organisatie en logistiek

DOMEINGEBONDEN OF DOMEINOVERSCHRIJDEND
Naast de domeingebonden richtingen zijn er een aantal domeinoverschrijdende richtingen. Deze behoren tot de doorstroomfi-
naliteit, maar omdat ze algemeen vormend zijn kunnen ze niet gelinkt worden aan één bepaald domein.

HET AANBOD VAN PRIZMA 
• Campus college: domeinoverschrijdende richtingen
• Campus VTI: domein STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)
• Campus IdP: 

> domein Economie en organisatie
> domein Maatschappij en welzijn (incl. Mode)

Leerlingen in Campus VTI en campus IdP kunnen dus ook kiezen voor studierichtingen die voorbereiden op universitair onder-
wijs dat aansluit op een domein.

De domeinoverschrijdende richtingen in campus College bereiden voor op hoger onderwijs aan een hogeschool of universiteit. 
Daarbij is er geen, of minder, binding met één bepaald domein.
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EEN DOMEINSCHOOL MET FOCUS OP KWALITEIT
Prizma Campus IdP wil een authentieke domeinschool zijn voor Economie en Organisatie, Maatschappij en Welzijn en Mode. 
Dit is een doordachte en pedagogisch onderbouwde keuze. We hebben tientallen jaren expertise opgedaan in onze studiege-
bieden, zowel inhoudelijk als pedagogisch. We hebben al die tijd voortdurend de vinger aan de pols gehouden van onderwijs-
kundige en technologische vernieuwingen en daarvan de meest interessante weerhouden en verder ontwikkeld. We zijn dan 
ook helemaal voorbereid om onderwijs van het hoogste niveau te verstrekken, in de drie finaliteiten. We willen de lat hoog 
leggen voor al onze leerlingen en dus ook voor onszelf. We sluiten geen compromissen wat kwaliteit betreft, zowel voor prak-
tisch als theoretisch onderwijs. 

DIRECT NAAR EEN FIJNE JOB,  
OF EERST NAAR HOGESCHOOL OF UNIVERSITEIT
We willen voor onze leerlingen de poort naar de toekomst wijd openzetten. Campus IdP kan je klaarstomen voor een univer-
sitaire studie via een doorstroomrichting. Net zo goed bereiden we je in de A-finaliteit voor om met mooie perspectieven naar 
de arbeidsmarkt te gaan. Een brede waaier aan professionele bachelors behoort natuurlijk ook tot de mogelijkheden.

EEN WARME SCHOOL
In onze complexe wereld hebben jongeren het niet altijd gemakkelijk. Ze willen goed presteren op school, maar de vragen en 
onzekerheden eigen aan hun leeftijd zijn soms spelbrekers. Daarom willen we hen als school een stevige, zorgzame hand rei-
ken wanneer het moeilijk gaat. Om optimale zorg te kunnen bieden hebben we een zorgcoördinator en een zorgteam van ex-
perten. We besteden ook veel aandacht aan leerbegeleiding, waarbij we leerlingen helpen bij het ontwikkelen van een goede 
studiemethode. We werken uiteraard ook nauw samen met het CLB.

EEN OPEN SCHOOL
Ons onderwijs beperkt zich niet tot de eigen campus. Meer nog dan een ‘gewone’ uitstap naar een onbekende stad is een uitwisseling 
een mogelijkheid om je volop onder te dompelen in de cultuur en de gewoontes van het bezochte land of de buitenlandse gasten. 
Campus IdP heeft een lange traditie in uitwisselingen. Die zijn altijd gekoppeld aan vooraf bepaalde projecten of doelstellin-
gen. Vaak wordt er gewerkt in het kader van de Europese Erasmus+ projecten.

In het laatste jaar van de A-finaliteit krijgen de leerlingen de kans om deel te nemen aan een buitenlandse stage. Door inte-
ressante samenwerkingsakkoorden met o.a. de Europese Commissie kunnen we die stages zo goed als kosteloos aanbieden. 
Daarnaast zijn er excursies naar Rijsel, Canterbury, Parijs, Frans-Vlaanderen en/of Barcelona.

Campus 
IdP
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EEN DYNAMISCHE SCHOOL
We maken gebruik van prima uitgeruste vaklokalen in een moderne infrastructuur. We streven er ook naar om de band met 
het professionele werkveld aan te halen. Onze leerlingen krijgen de kans om hun kennis aan de praktijk af te toetsen. Dit 
gebeurt -afhankelijk van de studierichting- via projecten, bedrijfsbezoeken, gastsprekers, studentenbedrijven, mini-onderne-
mingen… Voor stages werken we samen met een zeventigtal bedrijven en instellingen. Een absolute meerwaarde voor onze 
aspirant-professionals!

Wij bieden onze leerlingen op geregelde tijdstippen culturele activiteiten aan: theater- en museumbezoeken zijn daarbij vaste 
items, terwijl we ook inspelen op mogelijkheden die zich tijdens het schooljaar aandienen.

Onze leerlingen zetten ook zelf graag hun beste beentje voor: in de modeafdeling staat de tweede helft van mei grotendeels 
in het teken van de jaarlijkse modeshow. Tijdens dit evenement tonen de leerlingen hun vakkennis met hun meest originele 
creaties. Het is een artistiek hoogtepunt voor leerlingen en leerkrachten dat ook gesmaakt wordt door een groot aantal toe-
schouwers.

Jaarlijks nodigen we de oud-leerlingen uit op onze ‘terugkomavond’ na de opendeurdag. Het is een moment waarop we samen 
met hen in een ongedwongen sfeer achteromkijken, maar ook vooruitblikken naar hun dromen. Campus IdP blijft met trots 
zijn leerlingen volgen!

Tot binnenkort!

Piet Pieters, directeur in naam van het voltallig Prizma Campus IdP Team

STUDIE-AANBOD 
 

2de graad 3de graad (*)

Domein Economie en Organisatie 

D-finaliteit Bedrijfswetenschappen Bedrijfswetenschappen

D/A-finaliteit Bedrijf en organisatie Bedrijfsorganisatie

Commerciële organisatie

A-finaliteit Organisatie en logistiek Onthaal, organisatie & sales

Domein Maatschappij en Welzijn

D-finaliteit Maatschappij- en welzijns wetenschappen Welzijnswetenschappen

D/A-finaliteit Creatie en mode Mode

Maatschappij en welzijn Opvoeding en begeleiding

Gezondheidszorg

A-finaliteit Zorg en welzijn Verzorging

Assistentie in wonen, zorg en welzijn

Moderealisatie en textielverzorging Moderealisatie 

(*) vernieuwd aanbod, onder voorbehoud
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ECONOMIE EN ORGANISATIE

BEDRIJFSWETENSCHAPPEN (D-FINALITEIT)
Jouw profiel

• Je bent een theoretisch sterke leerling en je wil een brede algemene vorming gecombineerd met een uitgebreid pakket eco-
nomie. 

• Je kan inzicht verwerven in complexe leerinhouden, verbanden leggen en logisch redeneren. 
• Je kan kritisch nadenken en hebt een sterke interesse in bedrijfseconomische concepten. 
• Je wil ook leren hoe economische theorieën toegepast worden in ondernemingen.
• Een goede beheersing van moderne talen zie je als een meerwaarde.

Jouw toekomst

Je kan Bedrijfswetenschappen volgen in de 2de én 3de graad. Een uitgebreide theoretisch pakket economie gekoppeld aan 
concrete kennis van het bedrijfsleven vind je bij uitstek in deze doorstroomrichting. Ondernemerschap en management zullen 
zeer vertrouwde concepten worden voor wie Bedrijfswetenschappen volgt. Na het 6de jaar ben je dan ook goed voorbereid op 
hogere studies aan universiteit of hogeschool, bij voorkeur (maar niet alleen) in een economische richting. Je hebt perspectief 
op een succesvol traject als ondernemer of als verantwoordelijke in een onderneming. 

Good to know

• Je krijgt een verdiepend pakket wiskunde van 4 uur per week dat je goed voorbereidt op je vervolgstudies aan hogeschool of 
universiteit.

• Je krijgt een uitgebreid pakket moderne vreemde talen. 
• Vanaf het 4de jaar kan je kiezen voor Duits of Spaans.
• Bedrijfsbezoeken, gastsprekers, projecten… zorgen voor een link met het echte bedrijfsleven.
• In het onderdeel ’modules’ krijg je een interessant pakket informatica en studie van actuele thema’s. In de D-finaliteit wordt 

dit verdiepend aangeboden.

Jouw lessentabel

BEDRIJFSWETENSCHAPPEN 3de jaar 4de jaar

Godsdienst 2 2

LO 2 2

Nederlands 4 4

Engels 3 3

Frans 3 3

Duits of Spaans 1

Wiskunde 4 4

Natuurwetenschappen 3 3

Aardrijkskunde 1 1

Geschiedenis 1 1

MEAV 1

Economie 6 6

Modules 2 2

Totaal 32 UUR 32 UUR

  Richtingspecifiek 
  Complementaire uren: informatica en actualiteit
  Leerplan ‘verdiepte basis’
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BEDRIJF EN ORGANISATIE (D/A-FINALITEIT)
Jouw profiel

• Je wil inzicht verwerven in algemene economie en bedrijfswetenschappen. 
• Je economische kennis (boekhouden, HR, marketing…) wil je ook kunnen toepassen door administratieve en commerciële 

vaardigheden te ontwikkelen. 
• Je wil concrete uitdagingen aangaan en ondernemen is je ding.
• Je hebt interesse voor talen.
• Je wil ook een algemene vorming.

Jouw toekomst

In de 3de graad kan je kiezen voor Bedrijfsorganisatie of Commerciële organisatie. Je bent dan voorbereid op een graduaats-
opleiding of professionele bachelor, vooral in een economische richting, zoals Handelswetenschappen en Bedrijfskunde. Na 
het 6de jaar naar de arbeidsmarkt gaan is ook een optie.

Good to know

• Er is extra aandacht voor Engels en Frans in je studierichting, zowel in een beroepsgerichte als maatschappelijke context.
• In de 3de graad krijg je de kans om je om een mini-onderneming op te starten.
• In het onderdeel ’modules’ krijg je een interessant pakket informatica en studie van actuele thema’s.

Jouw lessentabel

BEDRIJF EN ORGANISATIE 3de jaar 4de jaar

Godsdienst 2 2

LO 2 2

Nederlands 4 4

Engels 3 3

Frans 3 3

Wiskunde 3 3

Natuurwetenschappen 2 1

Aardrijkskunde 1 1

Geschiedenis 1 1

MEAV 1

Bedrijfseconomie 8 10

Modules 2 2

Totaal 32 UUR 32 UUR

  Richtingspecifiek 
  Complementaire uren: informatica en actualiteit
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ORGANISATIE EN LOGISTIEK (A-FINALITEIT)
Jouw profiel

• Je wil weten hoe een onderneming werkt en je wil de vaardigheden leren m.b.t. onthaal, verkoop en logistiek. 
• Ook communicatie met klanten, leveranciers, … is je ding. 
• Je wil bedrijfsgerichte digitale vaardigheden ontwikkelen. 
• Kennis van Engels en Frans zie je als een meerwaarde. 
• Je wil ordelijk en nauwkeurig werken.
• Je houdt ervan om je theoretische kennis in de praktijk toe te passen.

Jouw toekomst

Na Organisatie en logistiek in de 2de graad kan je in de 3de graad Onthaal, organisatie en sales volgen. Ook een 7de jaar be-
hoort tot de mogelijkheden. Dankzij uitgebreide stages ben je voorbereid om in sectoren zoals e-commerce, IT, logistiek, ver-
koop… aan de slag te gaan.
Officiële beroepskwalificaties: Winkelverkoper en Administratief medewerker onthaal.

Good to know

• In je richting leer je Frans en Engels gebruiken in een praktische context.
• Vanaf de 3de graad kan je je kennis en vaardigheden verder ontwikkelen tijdens verschillende stages.
• Je krijgt de kans om (gratis) deel te nemen aan een 14-daagse buitenlandse stage.

Jouw lessentabel

ORGANISATIE EN LOGISTIEK 3de jaar 4de jaar 

Godsdienst 2 2 

LO 2 2 

Engels 3 3 

Frans 3 3 

Mavo+ 4 4 

Nederlands 4 4 

Wiskunde en natuurwet. (WNW) 2 2 

Retail 5 5 

Administratie 6 6 

Logistiek 1 1 

Totaal  32 UUR 32 UUR 

  Vakken met geïntegreerde aanpak 
  Richtingspecifiek 
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MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN

MAATSCHAPPIJ- EN WELZIJNSWETENSCHAPPEN (D-FINALITEIT)
Jouw profiel

• Je wil een brede algemene vorming, met speciale aandacht voor filosofie, sociologie en psychologie. 
• Het wetenschappelijk begrippenkader dat je ontwikkelt, wil je gebruiken om de wereld rondom jou te analyseren. 
• Je bent in staat om complexe leerinhouden te verwerken en op een analytische en wetenschappelijke manier te kijken naar 

mens en samenleving. 
• Je bent een kritische persoon, die bezorgd is voor de gezondheid en het welzijn van de mensen rondom jou.

Jouw toekomst

In de 3de graad is welzijnswetenschappen de logische vervolgstudie. Je doorgroeimogelijkheden met deze vooropleiding zijn 
zeer divers. Na het 6de jaar ben je voorbereid op hogere studies aan universiteit of hogeschool, bij voorkeur -maar niet alleen- 
in een richting die inhoudelijk aansluit op je vooropleiding, zoals (ortho)pedagogie, psychologie, sociologie,  onderwijs, sociaal 
werk e.a. Je hebt ook perspectief op een succesvol traject als verantwoordelijke in een zorginstelling en/of als therapeut.

Good to know

• Je krijgt een pakket wiskunde van 4 uur per week dat je goed voorbereidt op je vervolgstudies aan hogeschool of universiteit.
• Je krijgt een extra uur natuurwetenschappen om je optimaal voor te bereiden op het hoger onderwijs. 
• Studiereizen, gastsprekers, projecten… zorgen ervoor dat je je theoretische kennis aan de praktijk kan linken.
• In het onderdeel ’modules’ krijg je een interessant pakket informatica en studie van actuele thema’s. In de D-finaliteit wordt dit 

verdiepend aangeboden.

Jouw lessentabel

MAATSCHAPPIJ- EN WELZIJNSWETENSCHAPPEN 3de jaar 4de jaar

Godsdienst 2 2

LO 2 2

Nederlands 4 4

Engels 2 2

Frans 3 3

Wiskunde 4 4

Natuurwetenschappen+ 4 4

Aardrijkskunde 1 1

Geschiedenis 1 1

MEAV 1

Filosofie 1 2

Sociologie en psychologie 5 5

Modules 2 2

Totaal 32 UUR 32 UUR

  Richtingspecifiek 
  Complementaire uren: informatica en actualiteit
  Leerplan ‘basis’
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MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN (D/A-FINALITEIT)
Jouw profiel

• Je bent geïnteresseerd in zorg en begeleiding. 
• Je wil daarvoor een wetenschappelijke theoretische basis ontwikkelen (gezondheidsleer, fysiologie, anatomie, psychologie, 

pedagogie), die je ook in de praktijk leert toepassen. 
• Effectieve handelingen aanleren in de zorg spreekt je aan. 
• Je gaat graag om met mensen en wil daarvoor je communicatieve vaardigheden verder ontwikkelen.
• Je wil ook een algemene vorming.

Jouw toekomst

In de 3de graad kan je kiezen voor Gezondheidszorg (nadruk op zorg) of voor Opvoeding en begeleiding (nadruk op psychoso-
ciale begeleiding). Je bent dan voorbereid op een graduaatsopleiding of professionele bachelor, bij voorkeur in een zorggere-
lateerde richting. Na het 6de jaar naar de arbeidsmarkt gaan is ook een optie.
Beroepskwalificaties na Gezondheidszorg: Verzorgende, Zorgkundige.
Beroepskwalificaties na Opvoeding en begeleiding: Kinderbegeleider baby’s en peuters, Kinderbegeleider schoolgaande kinderen.

Good to know

• We bieden een aantrekkelijke combinatie aan van praktijk en theorie op hoog niveau.
• In de 3de graad kan je je kennis en vaardigheden verder ontwikkelen tijdens verschillende stages. 
• Na het 6de jaar behaal je het diploma van zorgkundige, waarmee je meteen aan de slag kan.
• In het onderdeel ’modules’ krijg je een interessant pakket informatica en studie van actuele thema’s.

Jouw lessentabel

MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN 3de jaar 4de jaar

Godsdienst 2 2

LO 2 2

Nederlands 4 4

Engels 2 2

Frans 2 2

Wiskunde 3 3

Natuurwetenschappen 2 1

Aardrijkskunde 1 1

Geschiedenis 1 1

MEAV 1

Fysiologie en anatomie 1 1

Gezondheidsbevordering 5 4

Ontwikkeling en pedagog. handelen 4 4

Oriënterende activiteiten 3

Modules 2 2

Totaal 32 UUR 32 UUR

  Richtingspecifiek 
  Complementaire uren: informatica en actualiteit
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ZORG EN WELZIJN (A-FINALITEIT)
Jouw profiel

• Je hebt interesse in welzijns- en gezondheidszorg. 
• Je wil leren hoe de zorg voor mensen in z’n werk gaat, zowel in een thuissituatie als in een zorginstelling. 
• Je wil daarvoor kennis opdoen om die in de praktijk toe te passen. 
• Bezig zijn met voeding, linnen en interieur horen daarbij. 
• Je gaat graag om met mensen en wil daarvoor je communicatieve vaardigheden verder ontwikkelen.

Jouw toekomst

In de 3de graad kan je kiezen voor Verzorging of voor Assistentie in wonen, zorg en welzijn. In een 7de jaar kan je je specialise-
ren in kinderzorg of ouderenzorg. Op die manier behaal je ook het diploma van zorgkundige. Dankzij uitgebreide stages ben je 
klaar om aan de slag te gaan in verschillende zorginstellingen.
Beroepskwalificaties na Assistentie in wonen zorg en welzijn: Huishoudhulp zorg, Logistiek assistent in de zorg.
Beroepskwalificaties na Verzorging: Huishoudhulp zorg, Woonassistent.

Good to know

• Het aanbod praktijk is vanaf het 3de jaar zeer uitgebreid en divers.
• In de 3de graad kan je je kennis en vaardigheden verder ontwikkelen tijdens verschillende stages. 
• De stageperiodes duren telkens 3 tot 5 weken, waardoor je de werking van de zorginstelling echt ervaart.
• Je krijgt in de 3de graad de kans om (gratis) deel te nemen aan een 14-daagse buitenlandse stage.

Jouw lessentabel

ZORG EN WELZIJN 3de jaar 4de jaar

Godsdienst 2 2

LO 2 2

Engels 1 1

Frans 1 1

Mavo+ 4 4

Nederlands 3 3

Wiskunde en natuurwet. (WNW) 2 2

Indirecte zorg 4 4

Gezondheid en welzijn 4 4

Pedagogisch handelen 3 3

Project 6 6

Totaal 32 UUR 32 UUR

  Vakken met geïntegreerde aanpak 
  Richtingspecifiek 
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CREATIE EN MODE

CREATIE EN MODE (D/A-FINALITEIT)
Jouw profiel

• Je hebt interesse in mode en trends, maar ook in artistieke vormgeving in het algemeen. 
• Je bent creatief en motorisch vaardig. 
• Je wil leren hoe je van een creatief idee een product kan maken. 
• Je wil moderne design- en productietechnieken leren kennen. 
• Daarnaast wil je ook een degelijke algemene vorming.

Jouw toekomst

Na de Creatie en mode kan je in de 3de graad mode volgen. Je bent dan voorbereid op een graduaatsopleiding of professione-
le bachelor in meerdere studiegebieden. Na het 6de jaar naar de arbeidsmarkt gaan is ook een optie.
Beroepskwalificatie na Mode: Productievoorbereider kleding, confectie en meubelstoffering.

Good to know

• Studiereizen, gastsprekers, projecten… zorgen ervoor dat je je theoretische kennis aan de praktijk kan linken.
• Je maakt kennis met ICT-toepassingen voor ontwerp.
• In het onderdeel ’modules’ krijg je een interessant pakket informatica en studie van actuele thema’s.
• We organiseren jaarlijks een modeshow waar de leerlingen hun werkstukken kunnen tonen aan het publiek.
• Deze studierichting biedt tal van mogelijkheden in het hoger onderwijs, ook buiten de modesector (bv. onderwijs).

Jouw lessentabel

CREATIE EN MODE 3de jaar 4de jaar

Godsdienst 2 2

LO 2 2

Nederlands 4 4

Engels 2 2

Frans 2 2

Wiskunde 3 3

Natuurwetenschappen 2 1

Aardrijkskunde 1 1

Geschiedenis 1 1

MEAV 1

Creatie 4 4

Mode 6 8

Modules 2 2

Totaal 32 UUR 32 UUR

  Richtingspecifiek 
  Complementaire uren: informatica en actualiteit
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MODEREALISATIE EN TEXTIELVERZORGING (A-FINALITEIT)
Jouw profiel

• Je bent geïnteresseerd in mode, kleding en trends.
• Je bent vaardig en kan theoretische kennis in de praktijk omzetten.
• Je wil de technische vaardigheden (stik- en afwerkingstechnieken, retouches…) leren om werkstukken te maken in verschil-

lende materialen.
• Je wil verschillende winkelconcepten en e-commerce leren kennen.
• Je wil je communicatieve vaardigheden ontwikkelen i.f.v. verkoop van modeartikelen.

Jouw toekomst

Na Moderealisatie en textielverzorging in de 2de graad kan je in de 3de graad Moderealisatie volgen. Ook een 7de jaar behoort 
tot de mogelijkheden. Dankzij uitgebreide stages ben je voorbereid om in een kledingzaak, naaiatelier, productiebedrijf… aan 
de slag te gaan.
Beroepskwalificaties na Moderealisatie: Operator productielijn kleding, confectie en meubelstoffering, Operator retouche kle-
ding en confectie-artikelen, Operator strijkafdeling kleding- en confectie-artikelen en textielverzorging, Winkelverkoop.

Good to know

• Er is een ruime en vernieuwde modeafdeling in onze school waar je in kleine groepen les krijgt en zelfstandig kan werken 
onder begeleiding.

• Je maakt kennis met ICT-toepassingen voor ontwerp.
• Vanaf de 3de graad kan je je kennis en vaardigheden verder ontwikkelen tijdens verschillende stages.
• Je krijgt de kans om (gratis) deel te nemen aan een 14-daagse buitenlandse stage.
• We organiseren jaarlijks een modeshow waar de leerlingen hun werkstukken kunnen tonen aan het publiek.

Jouw lessentabel

MODEREALISATIE EN TEXTIELVERZORGING 3de jaar 4de jaar

Godsdienst 2 2

LO 2 2

Engels 1 1

Frans 2 2

Mavo+ 4 4

Nederlands 3 3

Wiskunde en natuurwet. (WNW) 2 2

Commerciële presentatie en lifestyle 6 6

Mode 10 10

Totaal 32 UUR 32 UUR

  Vakken met geïntegreerde aanpak 
  Richtingspecifiek 
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PRAKTISCHE INFORMATIE 

Start- en einduur van de lessen

• voormiddag   08.25 - 12.00 uur
• namiddag   13.10 - 15.55 uur

Op maandag eindigen de lessen om 16.45 uur.

Vrije avondstudie

• maandag   tot 18.00 uur
• dinsdag en donderdag  tot 17.30 uur

Middagmaal

Het middagmaal vindt plaats in het gloednieuwe restaurant op de campus.
Wie op school eet, heeft keuze tussen een warme maaltijd, vegetarische maaltijd of een broodje met beleg. Een eigen lunchpakket 
met drank kan ook. Soep en frisdrank kan je aankopen. Betaling gebeurt met een badge van Moneysafe.

Open leercentrum (OLC)

Vrij toegankelijk voor alle leerlingen 's middags (behalve op woensdag): 12.30 - 13.00 uur
Na de lessen (maandag tot 18.00 uur / dinsdag en donderdag tot 17.00 uur)

Bereikbaarheid

Het station ligt op wandelafstand (5 minuten). 
Leerlingen die met de bus komen, kunnen gebruik maken van ‘De Lijn’ (halte aan de school). 
Er is een nieuwe ruime fietsenstalling op het schooldomein.

Infomomenten

Vrijdag 13 mei van 17.00 tot 20.00 uur (vrije toegang)
Zaterdag 14 mei van 9.00 tot 12.00 uur (enkel op afspraak)

Modeshow door onze modeleerlingen

Zondag 22 mei om 17.00 uur

Administratieve vakantie  

• vanaf vrijdag 8 juli 2022 tot en met maandag 15 augustus
• opnieuw open op dinsdag 16 augustus 2022

Informatie en vragen

www.prizma.be 
campus.IdP@prizma.be
051 33 79 10 
Dirk Martenslaan 16, 8870 Izegem
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WELKOM IN PRIZMA, CAMPUS VTI
Groeien doe je door te ontdekken wat je goed kan, te geloven in jezelf en te leren uit je fouten. Campus VTI biedt je een thuis 
waar je leert kennen en kunnen, experimenteren en durven, ontdekken en bewonderen.

PROFESSIONALITEIT EN CREATIVITEIT
We zijn een kleine, maar ambitieuze school. Dag na dag werken we aan onze eigen professionele groei om jou het beste van 
onszelf te kunnen geven.

We kiezen resoluut voor de kennis- én ervaringsgerichte leerweg. Inzichten in wiskunde en wetenschappen heb je nodig om 
technologische processen te analyseren. Je leert engineeren om technische uitdagingen aan te gaan of je kan oefenen om tot 
praktijkrealisaties te komen. Met STEM-onderwijs leiden we sterke technische denkers en uitstekende vakmensen op.
We geloven dat je als leerling goesting krijgt om te leren als je uitgedaagd wordt. Als je nieuwsgierig bent en je wil ontdekken 
en onderzoeken, dan is ons STEM-onderwijs iets voor jou. Met kennis, ervaring en creativiteit leer je oplossingen vinden voor 
verschillende maatschappelijke en technische problemen.
We helpen je om je eigen leerproces in handen te nemen en je leert je verantwoordelijkheid opnemen. Zo garanderen we 
maximale leerwinst.

In maart 2021 behaalden wij als eerste West-Vlaamse school het Europese STEM-label. Deze erkenning beklemtoont de ja-
renlange expertise en de hoge kwaliteit van ons onderwijs. Het biedt ons en de leerlingen nog meer ontwikkelingskansen en 
opent deuren voor STEM-gerichte internationalisering. 

OPEN BLIK
Met een open blik op de omgeving en op de wereld durven wij beginnen waar anderen ophouden. We stimuleren betrokken-
heid, engagement en actieve participatie in duurzame partnerschappen binnen de school, in de nabije regio én in Europa. Je 
krijgt op die manier de kans om een extra impuls te geven aan je groei naar kritisch wereldburgerschap. 
In onze jongerenvereniging Elpee leer je meedenken aan het beleid van de school. Er worden leuke activiteiten voorbereid en 
we werken aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van UNESCO. 

In het kader van de algemene vorming organiseren we vakgerichte uitstappen, excursies en cultuurdagen. 
We blijven up to date door de samenwerking met bedrijven en kennen de noden van de industrie als geen ander. De partners 
uit de industrie houden de school bij de les op het vlak van technologische vooruitgang en bieden ondersteuning bij het aan-
leren van de juiste competenties, vaardigheden en attitudes. Door stages, werkplekleren, bedrijfsbezoeken en gastlessen word 
je vertrouwd met je toekomstige werkcontext. 

Campus 
VTI
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Onze school heeft een stevige traditie op het vlak van 
internationalisering. We hebben kwaliteitsvolle uitwisse-
lingsprojecten in Spanje, Portugal, Tsjechië, Polen en Italië. 
Je wordt ondergedompeld in de cultuur en de gewoontes 
van het gastland en bouwt zo mee aan Europees burger-
schap. Samen met Europese partners werken we onder de 
vlag van Erasmus+ aan STEM-projecten. We bieden boven-
dien kansen om stage te volgen in het buitenland. 

WARME EN WAAKZAME ZORG
Vanuit een oprechte betrokkenheid bouwen we aan een veilig leef- en leerklimaat voor iedereen. We kiezen ervoor om waak-
zaam te zijn voor je welbevinden. Een open relatie en eerlijke communicatie met ouders zijn een prioriteit. We vertrekken van-
uit een heel brede basiszorg voor elke leerling. Als je extra zorg nodig hebt dan betrekken we je ouders, het CLB en eventueel 
externe diensten.

In Prizma Campus VTI ben je welkom en dat betekent voor ons gastvrij samenleven in warme en waakzame zorg. Verbinding, 
openheid en eerlijkheid zijn de fundamenten om met jou op stap te gaan en je een fantastische schooltijd te bezorgen!

Tot binnenkort!

Myriam Devriendt, directeur in naam van het voltallig Prizma Campus VTI Team

STUDIE-AANBOD 
 

2de graad 3de graad (*) 

Domein STEM

D-finaliteit Technologische wetenschappen Technologische wetenschappen & engineering

Informatica- en communicatiewetenschappen

D/A-finaliteit Bouwtechnieken Bouwtechnieken

Houttechnieken Houttechnieken

Elektromechanische technieken 
met keuzepakket:
-  Mechanica
-  Elektriciteit 

Autotechnieken

Elektrotechnieken

Mechanische vormgevingstechnieken

A-finaliteit Bouw Afwerking bouw

Ruwbouw

Hout Binnen- en buitenschrijnwerk

Binnenschrijnwerk en interieur

Elektriciteit Elektrische installaties

Onderhoudsmechanica auto

Mechanica Lassen-constructie

(*) vernieuwd aanbod, onder voorbehoud
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D-FINALITEIT: TECHNOLOGISCHE WETENSCHAPPEN
 
Jouw profiel

• Wetenschappen en wiskunde zijn jouw ding en je beschikt over een hoog abstractievermogen. 
• Je vindt het uitdagend om inzichten in wiskunde, fysica en chemie met elkaar in verband te brengen en deze wetenschappe-

lijke kennis te gebruiken om technologische problemen op te lossen.
• Je voelt je geprikkeld door nieuwe technologieën. Je hebt ambitie en bent innovatief. 
• Je bent heel nieuwsgierig, wil ontdekken, onderzoeken en ontwerpen.

Jouw toekomst

Na de tweede graad technologische wetenschappen volg je in de derde graad Technologische Wetenschappen en Engineering. 
Na de derde graad Technologische Wetenschappen en Engineering ben je goed voorbereid op ingenieurs- of informaticawe-
tenschappen en architectuur. Ook andere master- of bachelor studies in de brede waaier aan studierichtingen binnen het 
domein STEM zijn mogelijk: toegepaste wetenschappen, industriële wetenschappen en technologie, productontwikkeling, infor-
matica, computerwetenschappen, handelswetenschappen, nautische wetenschappen, onderwijs…
 
Good to know

• Je krijgt uitdagende wiskunde.
• Je krijgt 3 uren extra voor technologische wetenschappen en engineering met gevorderde STEM-doelen.
• Fysica bevat 6 kernwetenschappen: mechanica, elektriciteit, elektronica, fluïdomechanica, thermodynamica en informatica-

wetenschappen.
• Het leerplan voor talen en geschiedenis is niet zo uitgebreid als in de domein overschrijdende studierichtingen.
 
Jouw lessentabel

D-FINALITEIT 3de jaar 4de jaar

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Nederlands 4 4

Engels 2 2

Frans 3 3

Biologie 1 1

Aardrijkskunde 2 0

Geschiedenis 1 1

Maatschappelijke, artistieke en economische vorming 0 1

Wiskunde 5 5

Technologische wetenschappen en engineering:   

Chemie 1 2

Fysica 6 6

STEM-engineering 2 2

Uitbreiding STEM-engineering 3 3

Totaal 34 UUR 34 UUR

  Leerplan basis voor de studierichtingen van de D-finaliteit
  Uitgebreid: verdiepte basis + richtingspecifieke doelen
  Vakken van het specifiek gedeelte
  Complementaire uren: keuze van de school
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D/A-FINALITEIT: BOUWTECHNIEKEN, ELEKTROMECHANISCHE 
TECHNIEKEN EN HOUTTECHNIEKEN
Jouw profiel

• Je bent geprikkeld door duurzame ontwikkelingen en uitdagingen in één van de technieken.
• Je bent in staat verbanden te leggen tussen technische inzichten en vaardigheden.
• Je bent sterk op theoretisch vlak en bent tegelijk vaardig in het uitvoeren van technische handelingen.
• Je wil de mogelijkheden om verder te studeren openhouden, maar tegelijk ook goed voorbereid zijn op de arbeidsmarkt.

Jouw toekomst

Na de tweede graad, volgt de derde graad technieken. Na het zesde jaar ben je zowel voorbereid op een professionele ba-
chelor, een graduaat of een SenSe (zevende specialisatiejaar) in een richting die aansluit op de specifieke techniek die je ge-
volgd hebt. Wie kiest voor de arbeidsmarkt heeft voldoende kennis en ervaring verworven.

Good to know

• Je krijg een stevige theoretische basis en praktische vorming.
• Kennis en ervaring vormen het leerproces. 
• Je krijgt 3 uren extra uitbreiding van de STEM-vakken.
• In de derde graad kan je kiezen voor extra praktijk of wiskunde. 
 
Jouw lessentabel

D/A-FINALITEIT 3de jaar 4de jaar

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Nederlands 4 4

Engels 2 2

Frans 2 2

Natuurwetenschappen 1 1

Aardrijkskunde 1 1

Geschiedenis 1 1

Maatschappelijke, artistieke en economische vorming 0 1

Wiskunde 3 3

Technieken   

STEM-vakken 8 7

Praktijk 8 8

Totaal 34 UUR 34 UUR

  Leerplan basis voor de studierichtingen van de D/A-finaliteit
  Vakken van het specifiek gedeelte
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SPECIFIEK VOOR BOUWTECHNIEKEN 

• Je houdt ervan om zelf te tekenen, te modelleren en uit te voeren.
• Je leert hiervoor de juiste wetenschappelijke methoden en digitale technologieën te gebruiken. Om zelf projecten te realise-

ren wil je innovatieve technieken kennen.
• Je draagt duurzaam bouwen en innovatieve technieken hoog in het vaandel.

Na het secundair onderwijs kan je verdergaan in de architectuur, industriële wetenschappen in de bouw, eco-technologie, 
energiemanagement, houttechnologie, industrieel productontwerp, vastgoed, onderwijs …

SPECIFIEK VOOR ELEKTROMECHANISCHE TECHNIEKEN 

• Elektriciteit, elektronica, thermodynamica en mechanica zijn voor jou een uitdaging.
• Hou je van programmeerbare sturingen, montage technieken, onderhouds-en diagnosetechnieken?
• Ben je niet bang om de theoretische kennis te koppelen aan praktische vaardigheden, je wil onderzoekend leren met de 

theorie om omzetten in de praktijk.
• Een ideale richting met veel mogelijkheden tot verder studeren, maar je kan evengoed naar de arbeidsmarkt na je zesde jaar.

Keuze mechanica: 

Het praktisch-technisch gedeelte van mechanica omvat de fundamentele beginselen van bankwerk, verspande bewerkingen, 
montage, lassen en vormgevingstechnieken. 

Keuze elektriciteit:

• Je oefent in ontwerp, installatie, automatiseren en onderhoud van elektrotechnische systemen. 
• Je leert de vaardigheden voor huishoudelijke en industriële installaties aan de hand van de technologie van vandaag en de 

toekomst.
• Je doet kennis op over elektrische aandrijvingen, mobiliteit, duurzame en hernieuwbare energietechnologie. 

SPECIFIEK VOOR HOUTTECHNIEKEN 

• Je houdt ervan om zelf te tekenen, te modelleren en uit te voeren. Je leert hiervoor de juiste wetenschappelijke methoden 
en digitale technologieën te gebruiken.

• Innovatie en duurzaamheid draag je hoog in het vaandel.

Na het secundair onderwijs kan je verdergaan in de architectuur, industriële wetenschappen en technologie, bouw, eco-tech-
nologie, energiemanagement, energietechnologie, houttechnologie, industrieel productontwerp, vastgoed, onderwijs… 
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A-FINALITEIT: BOUW, ELEKTRICITEIT, HOUT EN MECHANICA
Jouw profiel 

• Je bent een uitvoerder en je leert snel bij vanuit praktijk.
• Je voelt je prima als je concrete uitdagingen kan aanpakken in één van de verschillende afdelingen.
• Je kijkt ernaar uit om zelfstandig en in groep aan verschillende projecten te werken.
• Je gaat graag meteen aan de slag met informatie over grondstoffen en materialen.
• Je hebt vooral oog voor de afwerking en voor het eindresultaat. 

Jouw toekomst

Na de tweede graad stroom je door naar de keuzerichtingen uit de derde graad. Na het zesde jaar ben je klaar voor de ar-
beidsmarkt. Je kunt in heel wat bedrijven aan de slag.

Good to know

• Praktijk staat in elk vak centraal.
• Je wordt een fiere vakman met een professionele houding. 
• Je komt heel vaak in contact met mensen die werkzaam zijn in deze afdeling.
• In de derde graad krijg je de kans om gratis deel te nemen aan een 14-daagse buitenlandse stage.

Jouw lessentabel

A-FINALITEIT 3de jaar 4de jaar

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Taal, cultuur en samenleving 7 7

STEM, economie en samenleving 3 3

Bouw/Elektriciteit/Hout/Mechanica  

STEM-vakken 4 4

Praktijk 14 14

Totaal 32 UUR 32 UUR

  Leerplan basis voor de studierichtingen van de A-finaliteit
  Vakken van het specifiek gedeelte
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SPECIFIEK VOOR BOUW

• Je voelt je prima als je concrete bouwkundige uitdagingen kan aanpakken en bouwprojecten kunt uitvoeren.
• Je leert alles over circulair en passief bouwen en over BEN-bouw (Bijna-energieneutraal)
• Tijdens de opleiding kom je heel vaak in contact met aannemers en bouwbedrijven uit de regio

Na de derde graad ben je klaar voor de arbeidsmarkt. Als je koos voor Ruwbouw, bezit je alle beroepskwalificaties van metse-
laar. Koos je voor afwerking Bouw, dan bezit je alle beroepskwalificaties van dekvloerlegger, stukadoor en vloerder-tegelzetter.

SPECIFIEK VOOR ELEKTRICITEIT 

• Je voelt je prima als je meteen aan de slag kan met elektrotechnische installaties, elektromechanische toepassingen of 
voertuigen.

• Je verdiept je graag in nieuwe installatietechnieken, onderhoudstoepassingen, elektrificatie van voertuigen en het instellen 
van toestellen via apps.

Na de derde graad ben je klaar voor de arbeidsmarkt. Je bent elektrotechnisch installateur als je koos voor Elektrische instal-
laties. Je bent onderhoudsmechanicien voor personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen als je de richting Onderhoudsme-
chanica auto volgde. 

SPECIFIEK VOOR HOUT 

• Je voelt je prima als je concrete uitdagingen kan aanpakken en projecten in massief hout of houtachtige plaatmaterialen 
kunt uitvoeren. 

• Je kijkt ernaar uit om aan allerlei projecten met hout te werken.

Na de derde graad ben je klaar voor de arbeidsmarkt. Je hebt alle beroepskwalificaties verworven van een binnen- en buiten-
schrijnwerker als je voor Binnen- en buitenschrijnwerk koos in de derde graad. Volgde je in de derde graad Binnenschrijnwerk 
en interieur dan ben je een binnenschrijnwerker en interieurbouwer.

SPECIFIEK VOOR MECHANICA

• Je leert aan de hand van technische informatie vorm te geven aan de te lassen constructies. 
• Je bent geprikkeld door de kunst van het lassen en het maken van constructies in metaal.
• Je leert verschillende lastechnieken, snijbranden, eenvoudige metingen uitvoeren, plaatbewerkingsmachines en gereed-

schappen bedienen, constructies monteren en hechten, oplassen, slijpen en polieren. De verwerking van gegevens en het 
lezen van tekeningen en schema’s gebeurt met professionele software. 

• Via de stages in het 6de jaar maak je kennis met de bedrijfscultuur. 

Na de derde graad ben je klaar voor de arbeidsmarkt. Je hebt alle beroepskwalificaties van een constructielasser en een 
pijplasser verworven.
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PRAKTISCHE INFORMATIE 
Start- en einduur van de lessen

• voormiddag   08.25 - 12.00 uur
• namiddag   

> maandag, dinsdag, donderdag:  13.10 - 15.55 of 16.45 uur
> vrijdag:    13.10 - 15.55 uur

Studie en open leercentrum

’s Morgens en ’s middags: studeermogelijkheid in het open leercentrum 
Na de lessen, vrije studie:  
• maandag, dinsdag en donderdag, van 15.55 tot 16.45 uur en van 17.00 tot 18.10 uur
• woensdag, van 12.30 tot 14.00 uur

Middagmaal

Wie op school eet, heeft keuze tussen een warme maaltijd, vegetarische maaltijd of een broodje met beleg. Een eigen lunchpakket 
met drank kan ook. Soep en frisdrank kan je aankopen. Betaling gebeurt met een badge van Moneysafe.

Bereikbaarheid

• Het station ligt op wandelafstand (10 min.)
• Er is parkeerplaats voor (brom-)fietsen en auto’s.

Infomomenten

• info@school (welkom na een telefoontje, na aanmelden via Forms op de website van de school of via de Facebookpagina))
 zaterdag 23 april van 9.00 tot 12.00 uur
 vrijdag 13 mei 2022 van 17.00 tot 20.00 uur
 zaterdag 14 mei 2022 van 9.00 tot 12.00 uur

• open@school: zaterdag 14 mei 2022 van 14.00 tot 16.00 uur

Administratieve vakantie  

• vanaf vrijdag 8 juli 2022 tot en met maandag 15 augustus 2022
• opnieuw open dinsdag 16 augustus 2022

Informatie en vragen

www.prizma.be
campus.VTI@prizma.be
051 33 65 30
Italianenlaan 30, 8870 Izegem 
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Op onze Campus willen we talent laten groeien door kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden binnen een warme schoolcultuur. 
Vanuit onze traditie als gekende ASO-Collegeschool bieden we vijf domeinoverschrijdende doorstroomrichtingen aan. Deze vijf 
richtingen: Economische wetenschappen, Humane wetenschappen, Latijn, Moderne talen en Natuurwetenschappen zijn uitda-
gende en sterk theoretische richtingen op hoog niveau die je voorbereiden op academische studies. 

We willen onze leerlingen zo totaal mogelijk vormen tot volwassenen die verantwoordelijkheid durven en kunnen opnemen. 
We kiezen voor optimisme, mondigheid en samenwerking: vaardigheden waarmee jonge mensen kritisch en dynamisch in het 
leven staan. We bieden daarbij graag ondersteuning aan en hebben oog voor het unieke talent van iedereen. 

Ons pedagogisch project met 6 sterke pijlers: team-actief-respect-uniek en spirit is de rode draad doorheen dit verhaal.

STERK TEAM
Samen maken we het verschil. Er staat een heel team achter en naast onze leerlingen. Directieteam, zorgteam, leerbegelei-
ders, opvoeders, huispersoneel en je leerkrachten kijken er naar uit de komende vier jaar samen op stap te gaan. We zijn een 
middelgrote school met ongeveer 525 leerlingen. We slagen erin traditie en vernieuwing te combineren. Ons centraal histo-
risch gebouw wordt in ere gehouden en de andere gebouwen zijn volledig gerenoveerd en voldoen aan de noden van modern 
onderwijs.  Onze nieuwe speelplaats werkt uitnodigend. We blijven inzetten op IT, met een vernieuwd WIFI-netwerk. We zetten 
verder in op hybride leren. Alle leerlingen hebben vanaf september 2022 een laptop ter beschikking.

ALTIJD ACTIEF
We zijn een school die leeft. Er worden heel wat activiteiten voor en door de leerlingen georganiseerd. Onze sterke leerlingen-
raad is een troef en zorgt voor een bruisende school. Naast wat door enthousiaste leerkrachten aangeboden wordt, gaan we 
graag in op wat op ons afkomt. Stads-en museumbezoeken, sportieve activiteiten, culturele activiteiten, reizen, Erasmusprojec-
ten, uitwisselingen sociale projecten, Te gekke-week, kleurdagen enz. maken onze school tot wat ze is.

TOP IN KWALITEIT
Kwaliteitsvol onderwijs streeft naar een degelijk studiepeil en vraagt inzet en competentie van zowel de lerende als onder-
wijzende. Twee kernwaarden in onze onderwijsvisie zijn persoonlijke aandacht en uitstekende prestaties. Collegeleerlingen 
zijn ambitieus en niet minimalistisch. Zorgvuldige begeleiding op de vier niveaus: onderwijsloopbaan, leren en studeren, soci-
aal-emotionele basis en preventieve gezondheidszorg draagt bij tot een goed welbevinden. Succesrijke deelnames aan olym-
piades en wedstrijden dagen onze leerlingen uit om theorie om te zetten in praktijk en te tonen wat ze kunnen. Oud-leerlingen 
zijn belangrijk voor ons. Ze zijn de beste public relations voor onze school. We zien hen dan ook graag terug op onze school.

Campus 
College
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RESPECT EN ZORG
Als eerste zijn er vakleerkrachten en titularissen, zij zorgen voor een open en vertrouwensvol klimaat. 
Met positieve aandacht voor wat goed gaat en tijdens de vele formele en informele contacten zijn ze 
gemakkelijk aanspreekbaar. Leerlingen vinden ook gemakkelijk de weg naar O2, waar onze leerlinge-
begeleiders zich bevinden, om waar nodig wat zuurstof bij te tanken en een luisterend oor te vinden. 
Onze herstelgerichte aanpak betekent dat we willen inzetten op eigen verantwoordelijkheid en er, 
waar mogelijk, altijd nieuwe kansen worden geboden. 

UNIEK EN EIGENTIJDS
Alle richtingen op onze school zijn uniek én elke leerling op onze school is uniek. We zijn er ons van 
bewust dat de generatie van morgen opleiden. Blijvend gaan we op zoek naar hoe we jongeren het 
best kunnen blijven motiveren. We willen hen meegeven dat creativiteit, kunst, literatuur, muziek en 
theater hun kijk op het leven en de wereld opent. We geven hen ook graag verantwoordelijkheid om 
met eigen vleugels te vliegen. We ontwikkelen hun kritische geest en leren hen om onderzoekende 
en genuanceerde standpunten in te nemen.

KATHOLIEKE SPIRIT
We geloven - vanuit een christelijk mensbeeld - dat we onze leerlingen moeten leren hun talenten ontwikkelen, niet alleen voor 
zichtzelf, maar ook ten dienste van anderen en de maatschappij. We vragen respect voor ieders eigenheid zowel maatschappelijk, 
cultureel als religieus. We leren jongeren zich te engageren en aandacht te hebben voor wie het minder goed heeft of in nood is. 
Het voorbeeld van Jezus blijft belangrijk en zijn hoopvolle boodschap maakt deel uit van onze positieve spirit.

Tot binnenkort!

Ann Manhaeve, directeur in naam van het voltallig Prizma Campus College Team

STUDIE-AANBOD 
 2de graad 3de graad (*)

Domeinoverschrijdende studierichtingen

D-finaliteit Latijn Latijn-moderne talen

Latijn-wetenschappen

Latijn-wiskunde

Economische wetenschappen Economie-moderne talen

Economie-wiskunde

Natuurwetenschappen Moderne talen-wetenschappen

Wetenschappen-wiskunde

Humane wetenschappen Humane wetenschappen

Moderne talen Economie-moderne talen

Moderne talen-wetenschappen

Moderne talen

(*) vernieuwd aanbod, onder voorbehoud

TEAM 
ACTIEF

KWALITEIT
RESPECT
UNIEK

SPIRIT
Pedagogisch project Prizma Campus College

Pedagogisch project
Prizma Campus College



In de eerste graad heb je via algemene vakken, de basisopties en de keuzevakken ervaren welke interesses en talenten je 
hebt. Hiermee hou je best rekening bij de overgang naar de tweede graad. 

Binnen het College bieden we de finaliteit doorstroom aan die je voorbereidt op hoger onderwijs. De aangeboden richtingen in 
onze school zijn allemaal domeinoverschrijdende richtingen.  Dit betekent dat je alle mogelijkheden openhoudt voor een bre-
de waaier aan academische of professionele bacheloropleidingen. Leerlingen die kiezen voor een doorstroomrichting maken 
een ambitieuze keuze. Deze leerlingen houden van een uitdaging en regelmatig studeren.

We stellen de richtingen die we aanbieden aan je voor. Iedereen die slaagde in 2A* of 2A mits behalen van goede resultaten 
kan starten. Wie start in de richting Latijn in de tweede graad, volgde uiteraard Latijn in de eerste graad.

Binnen elke richting worden vakken aangeboden in de basisvorming en specifieke vakken eigen aan de richting. Daarnaast 
biedt de school binnen de complementaire uren een ruim aanbod aan vanuit het eigen pedagogisch project of in functie van 
het aanbod in de derde graad. Het nieuwe vak MEAV bieden we aan in drie aparte uren: Maatschappelijke Vorming, Economi-
sche Vorming en Artistieke Vorming.
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ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN (D-FINALITEIT)
Jouw profiel

Economische wetenschappen is een domeinoverschrijdende doorstroomrichting die je voorbereidt op een brede waaier van 
academische en professionele bacheloropleidingen in het hoger onderwijs. Economisten zijn in staat geordend te denken en 
wiskundig abstracte begrippen en contexten te hanteren. Via logisch en kritisch redeneren vanuit concrete maatschappelijke 
contexten doorgronden ze de belangrijkste (bedrijfs)economische concepten en hun onderlinge verbanden.
In de tweede graad Economische wetenschappen heb je naast sterk uitdagende algemene vakken (verdiepte basisvorming voor 
Nederlands, Frans, Engels en geschiedenis) nog vier uur economie. Je maakt kennis met de basis van de economie, de werking 
van de ondernemingen, het keuzegedrag van de producent en de consument, de marktwerking, de internationale handel en de 
economische integratie. Bedrijfswetenschappen, accounting en aspecten van het vennootschapsrecht komen ook aan bod.

Jouw toekomst

Na de tweede graad Economische wetenschappen kan je in onze school in de D-finaliteit verder naar de derde graad Econo-
mie-moderne talen of Economie-wiskunde. Je kan ook op Campus IdP Bedrijfswetenschappen (Domeingebonden doorstroom-
richting) verder volgen. Een heroriëntering naar een andere richting behoort uiteraard ook tot de mogelijkheden. 
Na de derde graad ben je voorbereid op universitaire studies zoals Taal- en letterkunde, Toegepaste taalkunde, Gecombineerde 
studiegebieden (Afrikaanse talen en culturen), Oost-Europese talen en culturen, Oosterse talen en culturen, Taal-en regiostudies), 
Handelswetenschappen en bedrijfskunde, Politieke en sociale wetenschappen, Rechten, Notariaat en Criminologische weten-
schappen, International affairs en Sociaal-economische wetenschappen) en uiteraard een brede waaier aan bachelor-richtingen.

Good to know

Je krijgt een uitgebreid pakket wiskunde (5 uur). Je leert logisch en kritisch denken om economische en wiskundige concepten 
en hun onderlinge verbanden te begrijpen. In het complementair gedeelte van het vierde jaar kiezen we ervoor om een uur 
Duits aan te bieden. Zo kan de overgang naar een derde graad Economie-moderne talen vlot verlopen. 

Jouw lessentabel

ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 3de jaar 4de jaar
Aardrijkskunde 1 1

Biologie 1 1

Chemie 1 1

Fysica 1 1

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Engels 3 2

Frans 4 4

Geschiedenis 2 2

Nederlands 4 4

Economie 4 4

Wiskunde 5 5

Toegepaste informatica 1

Artistieke vorming 1

Duits 1

Informatica 1

Maatschappelijke vorming 1

Totaal 32 UUR 32 UUR

  Leerstof op basisniveau
  Leerstof met verdiepte basis
  Uitgebreid: verdiepte basis + richtingspecifieke doelen
  Complementaire uren: keuze van de school
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HUMANE WETENSCHAPPEN (D-FINALITEIT)
Jouw profiel

Humane wetenschappen is een domeinoverschrijdende doorstroomrichting die je voorbereidt op een brede waaier van acade-
mische en professionele bacheloropleidingen in het hoger onderwijs. Humane wetenschappers zijn in staat om op een analy-
tische en wetenschappelijke manier te kijken naar mens en samenleving. Ze hanteren menswetenschappelijke en filosofische 
concepten op een abstracte manier. Ze willen alle aspecten van het menselijk bestaan bestuderen en begrijpen.
In de tweede graad heb je naast sterk uitdagende algemene vakken (verdiepte basisvorming voor Nederlands, Frans, Engels en 
geschiedenis) nog vijf uur specifieke richtingsvakken: sociologie en psychologie, filosofie en kunstbeschouwing. In het vak fi-
losofie leer je filosofische begrippen en denkkaders kennen en leer je nadenken en reflecteren over ethische visies. In het vak 
kunstbeschouwing leer je kijken en luisteren naar kunst en leer je kunst analyseren vanuit een kunsthistorisch karakter. Ten-
slotte bestudeer je in het vak sociologie en psychologie de hedendaagse maatschappij en denk je na over maatschappelijke 
tendensen. Een ander thema is de ontwikkeling van de mens en zijn sociaal gedrag.

Jouw toekomst

Na de tweede graad Humane wetenschappen kan je in de D-finaliteit verder naar de derde graad Humane wetenschappen of 
naar Welzijnswetenschappen (Domeingebonden doorstroomrichting op Campus IdP). Een heroriëntering naar een andere rich-
ting behoort ook tot de mogelijkheden. 
Na het zesde jaar ben je voorbereid op academische studies zoals archeologie en Kunstwetenschappen, Geschiedenis, Wijs-
begeerte en Moraalwetenschappen. Psychologie en Pedagogische wetenschappen, Gecombineerde studiegebieden (Global 
communication, International affairs, Sociaal-economische wetenschappen, Politieke en sociale wetenschappen, Rechten, No-
tariaat en Criminologische wetenschappen en heel wat bacheloropleidingen binnen het onderwijs.

Good to know 

In deze richting krijg je het basispakket wiskunde van 4 uur. In het complementair gedeelte krijgen humane wetenschappers een uur 
informatica in het derde jaar en extra uur artistieke vorming in het vierde jaar om eventuele heroriënteringen vlot te laten verlopen.

Jouw lessentabel

HUMANE WETENSCHAPPEN 3de jaar 4de jaar
Aardrijkskunde 1 1

Biologie 1 1

Chemie 1 1

Fysica 1 1

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Wiskunde 4 4

Engels 3 2

Frans 4 4

Geschiedenis 2 2

Nederlands 4 4

Filosofie 1 2

Kunstbeschouwing 1 2

Sociologie en psychologie 3 3

Artistieke vorming 1

Economische vorming 1

Informatica 1

Totaal 32 UUR 32 UUR

  Leerstof op basisniveau
  Leerstof met verdiepte basis
  Uitgebreid: verdiepte basis + richtingspecifieke doelen
  Complementaire uren: keuze van de school
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LATIJN (D-FINALITEIT)
Jouw profiel

Latijn is een domeinoverschrijdende doorstroomrichting die je voorbereidt op een brede waaier van academische en professi-
onele bacheloropleidingen in het hoger onderwijs. Latinisten zijn verbaal-linguïstisch sterk en hebben een sterk taalgevoel. Ze 
analyseren taal op een abstractie manier en gaan op een gestructureerde manier om met talen. Ze zijn in staat om geordend 
te denken en wiskundig abstracte begrippen en concepten te hanteren. Ze vinden het fijn zich te verdiepen in Latijn en de Ro-
meinse cultuur. Ze willen teksten in het Latijn ontdekken en houden ervan te zoeken naar de gepaste vertaling.
In de tweede graad Latijn heb je naast de sterk uitdagende algemene vakken (verdiepte basisvorming voor Nederlands, Frans, Engels 
en geschiedenis, chemie en fysica) nog vijf uur Latijn waarin je Latijnse teksten bestudeert en je verdiept in de Romeinse cultuur. 

Jouw toekomst

Na de tweede graad Latijn kan je in de doorstroomfinaliteit verder naar de derde graad Latijn-moderne talen, Latijn-wetenschappen 
of Latijn-wiskunde. Een heroriëntering naar een andere richting (vb. Wetenschappen-wiskunde) behoort ook tot de mogelijkheden. 
Afhankelijk van je keuze in combinatie met Latijn behoort een waaier aan academische opleidingen tot de mogelijkheden. Taal- en 
Taal- en letterkunde, toegepaste taalkunde, Gecombineerde studiegebieden (Afrikaanse talen en culturen), Oost-Europese talen 
en culturen, Oosterse talen en culturen, Taal-en regiostudies), Archeologie en Kunstwetenschappen, Geschiedenis, Wijsbegeerte 
en Moraalwetenschappen, Godsdienstwetenschappen, Psychologie en Pedagogische wetenschappen en Gecombineerde studiege-
bieden. Studenten die kozen voor Latijn-wetenschappen en Latijn-wiskunde, worden ook voorbereid op Architectuur, Industriële 
wetenschappen en Technologie, productontwikkeling, Wetenschappen (biochemie en biotechnologie, biologie, chemie), Geografie, 
geografie en geomatica, geologie, Bewegings- en revalidatiewetenschappen, Farmaceutische wetenschappen, Sociale gezondheids-
wetenschappen. Voor wie uit Latijn-wiskunde komt behoren geneeskunde, tandheelkunde en diergeneeskunde ook tot de opties.

Good tot know

In deze richting krijg je ook een uitgebreid pakket wiskunde (5 uur). In het complementair gedeelte van het vierde jaar kiezen we ervoor om 
een uur Duits aan te bieden. Zo kan de overgang naar een derde graad Latijn-moderne talen vlot verlopen indien deze keuze gemaakt wordt. 
Heel wat leerlingen kiezen na een tweed graad Latijn voor wetenschappen-wiskunde in de derde graad, die keuze blijft uiteraard behoren tot 
de mogelijkheden, aangezien zowel fysica als chemie verdiept aangeboden werden.

Jouw lessentabel
 

LATIJN 3de jaar 4de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Chemie 1 1
Engels 2 3
Frans 3 3
Fysica 1 1
Geschiedenis 2 2
Nederlands 4 4
Latijn 5 5
Wiskunde 5 5
Artistieke vorming 1
Duits 1
Economische vorming 1
Informatica 1
Maatschappelijke vorming 1
Totaal 32 UUR 32 UUR

  Leerstof op basisniveau
  Leerstof met verdiepte basis
  Uitgebreid: verdiepte basis + richtingspecifieke doelen
  Complementaire uren: keuze van de school
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NATUURWETENSCHAPPEN (D-FINALITEIT)
Jouw profiel

Natuurwetenschappen is een domeinoverschrijdende doorstroomrichting die je voorbereidt op een brede waaier van aca-
demische en professionele bacheloropleidingen in het hoger onderwijs. Natuurwetenschappers zijn in staat om geordend te 
denken en wiskundig abstracte begrippen en concepten te hanteren en inzichtelijk aan te wenden in natuurwetenschappelijke 
contexten. Ze exploreren planmatig verbanden en mogelijkheden bij het onderzoeken van fenomenen en het oplossen van 
problemen in biologie, chemie en fysica. Ze zien het als een uitdaging om een brede waaier aan wiskunde en natuurweten-
schappelijke inzichten doelgericht met elkaar in verband te brengen door middel van analytisch en inzichtelijk denken.
In de tweede graad Natuurwetenschappen heb je naast de sterk uitdagende algemene vakken (verdiepte basisvorming voor Neder-
lands, Frans, Engels en geschiedenis) nog een uitgebreider pakket wetenschappen: fysica, biologie en chemie. In chemie ga je dieper 
in op reactietypen en het verband tussen structuur en eigenschappen van stoffen. In fysica is er aandacht voor mechanica, energie, 
elektriciteit en optica. Ook onderzoeks- en labovaardigheden komen meer aan bod in vergelijking met andere doorstroomrichtingen.

Jouw toekomst

Na de tweede graad Natuurwetenschappen kan je verder in de doorstroomfinaliteit kiezen om in de derde graad Moderne ta-
len-wetenschappen of Wetenschappen-wiskunde te volgen.  Na het zesde jaar kan je vanuit beide richtingen een waaier aan 
academische opleidingen volgen. Taal- en letterkunde, Architectuur, Industriële wetenschappen en Technologie, Productont-
wikkeling, Toegepaste wetenschappen, Wetenschappen, Biomedische wetenschappen, Bewegings- en revalidatiewetenschap-
pen, Farmaceutische wetenschappen, Sociale en gezondheidswetenschappen en ook geneeskunde en tandheelkunde en dier-
geneeskunde voor de leerlingen die Wetenschappen-wiskunde kozen….

Good to know

In deze richting krijg je ook een uitgebreid pakket wiskunde (5 uur). In het complementair gedeelte van het vierde jaar kiezen we 
ervoor om een uur Duits en een uur economie aan te bieden zodat de overgang naar de derde graad Moderne talen-wetenschap-
pen en een eventuele heroriëntering naar een andere richting als Economie-moderne talen vlot kan verlopen. Tijdens de twee 
uur aanvullende wetenschappen hebben we bijzonder aandacht voor de STEM-didactiek aan de hand van boeiende projecten. 

Jouw lessentabel

NATUURWETENSCHAPPEN 3de jaar 4de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Engels 3 2
Frans 4 4
Geschiedenis 2 2
Nederlands 4 4
Biologie 2 2
Chemie 2 2
Fysica 2 2
Wiskunde 5 5
Toegepaste wetenschappen 2
Artistieke vorming 1
Duits 1
Economische vorming 1
Informatica 1
Maatschappelijke vorming 1
Totaal 32 UUR 32 UUR

  Leerstof op basisniveau
  Leerstof met verdiepte basis
  Uitgebreid: verdiepte basis + richtingspecifieke doelen
  Complementaire uren: keuze van de school
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MODERNE TALEN (D-FINALITEIT)
Jouw profiel

Moderne talen is een domeinoverschrijdende doorstroomrichting die je voorbereidt op een brede waaier van academische en 
professionele bacheloropleidingen in het hoger onderwijs. Leerlingen Moderne talen zijn verbaal-linguïstisch sterk en hebben 
een sterk taalgevoel. Ze kunnen taal op een abstractie manier analyseren en op een gestructureerde manier met talen om-
gaan. Ze drukken zich graag en vlot en gepast uit in verschillende moderne talen en zijn nieuwsgierig naar andere culturen. Ze 
weten hoe taal als systeem werkt en wat de impact is van taal en communicatie op cultuur en samenleving. Ze zijn geboeid 
door literatuur en een analytische benadering van literaire teksten. Ze willen inzicht verwerven in gemediatiseerde (massa)
communicatie. Ze hanteren talige, literaire en communicatiewetenschappelijke concepten op een abstracte manier.
In de tweede graad Moderne talen heb je naast de sterk uitdagende algemene vakken (verdiepte basisvorming chemie, fysica 
en wiskunde) nog een extra pakket talen (Nederlands, Frans, Engels en Spaans). In de vakken Frans en Engels ga je dieper in 
op tekstopbouw, literaire analyse, taalontleding, taalverwantschap en classificatie van talen. In het vak Nederlands sta je stil 
bij de relatie tussen taaluitingen en gebruikers, literaire analyse en verdiep je je communicatieve vaardigheden. 

Jouw toekomst

Na de tweede graad Moderne talen kan je in de doorstroomfinaliteit verder naar de derde graad Economie-Moderne talen, Moderne-talen-we-
tenschappen en Moderne Talen in onze school.  Een heroriëntering naar een andere richting behoort ook tot de mogelijkheden. Na de derde 
graad kan wie koos voor Economie-talen en Moderne -talen wetenschappen kan opteren om volgende academische studies te doen. Taal- en 
letterkunde, Toegepaste taalkunde, Gecombineerde studiegebieden (Afrikaanse talen en culturen, Oost-Europesen talen en culturen, Oosterse 
talen en culturen, Taal-en regiostudies) Ook binnen de sociale wetenschappen zijn heel wat mogelijkheden. Specifiek voor Economie-talen 
wordt voorbereid op Sociaal -en economische wetenschappen, Politieke en sociale wetenschappen, Rechten, Notariaat en Criminologische 
wetenschappen en Handelswetenschappen. Voor Moderne talen-wetenschappen is er architectuur, Industriële wetenschappen en Techno-
logie, Productontwikkeling, Wetenschappen (biochemie en biotechnologie, biologie, chemie), Geografie en geomatica, Geologie, Biomedische 
wetenschappen, Bewegings en revalidatiewetenschappen, Farmaceutische wetenschappen, sociale gezondheidswetenschappen…

Good to know

Je krijgt 4 uur verdiepte wiskunde per week. Het is de keuze van de school om vanaf het vierde jaar de wereldtaal Spaans aan te 
bieden. Daarnaast starten we in het derde jaar met een uurtje Duits aangezien dit dan verdergezet wordt met twee uur Duits in 
het vierde jaar. Daarnaast is er een uur economie zodat de overgang naar de derde graad Economie-Moderne talen vlot verloopt.

Jouw lessentabel

MODERNE TALEN 3de jaar 4de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Chemie 1 1
Fysica 1 1
Geschiedenis 2 2
Wiskunde 4 4
Communicatiewetenschappen 1 2
Engels 3 3
Frans 5 4
Nederlands 5 4
Artistieke vorming 1
Duits 1 2
Economische vorming 1 1
Informatica 1
Maatschappelijke vorming 1
Spaans 1
Totaal 32 UUR 32 UUR

  Leerstof op basisniveau
  Leerstof met verdiepte basis
  Uitgebreid: verdiepte basis + richtingspecifieke doelen
  Complementaire uren: keuze van de school
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BOVENBOUW - CAMPUS COLLEGEINFOBROCHURE PRIZMA BOVENBOUWSCHOLEN 2022-2023

PRAKTISCHE INFORMATIE 
Start- en einduur van de lessen

• voormiddag  08.25 - 12.00 uur
• namiddag  13.10 - 15.55 uur 

Avondstudie en open leercentrum

• maandag, dinsdag en donderdag telkens van 16.15 tot 17.45 uur

Maaltijden

• Leerlingen hebben elke dag de keuze tussen een warme maaltijd, vegetarische maaltijd of een broodje met beleg of eigen 
lunchpakket in het schoolrestaurant. Ze betalen met een badge via het MoneySafe systeem van Scolarest.

• Op maandag, dinsdag en donderdag kunnen leerlingen tussen 15.55 uur en 16.10 uur een vieruurtje nemen in het schoolrestaurant.

Bereikbaarheid

• Het station ligt op wandelafstand (10 minuten). 
• Leerlingen die met de bus komen, kunnen gebruik maken van ‘De Lijn’.
• Er is een ruime fietsenstalling.

Infomomenten

• vrijdag 13 mei 2022 van 17.30 tot 20.30 uur en zaterdag 14 mei 2022 van 9.00 tot 12.00 uur    

Administratieve vakantie

• vanaf vrijdag 8 juli 2022 tot en met maandag 15 augustus 2022
• opnieuw open dinsdag 16 augustus 2022

Informatie en vragen

www.prizma.be 
campus.college@prizma.be
051 33 59 33 
B. Vandenbogaerdelaan 53, 8870 Izegem
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MIDDENSCHOOL INGELMUNSTER
middenschool.ingelmunster@prizma.be
051 30 96 65
Schoolstraat 8, 8770 Ingelmunster
opendeurdag: zaterdag 23 april 2022 van 14.00 tot 17.30 uur
startdag: vrijdag 1 juli 2022 van 10.00 tot 12.00 uur

MIDDENSCHOOL LENDELEDE
middenschool.lendelede@prizma.be
051 30 20 53
Dorpsplein 2, 8860 Lendelede
opendeurdag: zaterdag 23 april 2022 van 14.00 tot 18.00 uur
startdag: vrijdag 1 juli 2022 van 14.00 tot 16.00 uur

MIDDENSCHOOL IZEGEM
middenschool.izegem@prizma.be
051 30 42 25
Kasteelstraat 28, 8870 Izegem
opendeuravond: vrijdag 22 april 2022 van 17.30 tot 20.00 uur

CAMPUS IDP
campus.IdP@prizma.be
051 33 79 10 
Dirk Martenslaan 16, 8870 Izegem
infomomenten: vrijdag 13 mei van 17.00 tot 20.00 uur (vrije toegang) en zaterdag 14 mei van 9.00 tot 12.00 uur (enkel op afspraak)
modeshow door onze modeleerlingen: zondag 22 mei om 17.00 uur

CAMPUS VTI
campus.VTI@prizma.be 
051 33 65 30 
Italianenlaan 30, 8870 Izegem
info @school (op afspraak):
zaterdag 12 maart 2022 van 9.00 tot 12.00 uur
vrijdag 13 mei 2022 van 17.00 tot 20.00 uur
zaterdag 14 mei 2022 van 9.00 tot 12.00 uur
open@school: zaterdag 14 mei 2022 van 14.00 tot 16.00 uur

CAMPUS COLLEGE
campus.college@prizma.be
051 33 59 33 
B. Vandenbogaerdelaan 53, 8870 Izegem
infoavond: vrijdag 13 mei 2022 van 17.30 tot 20.30 uur en zaterdag 14 mei 2022 van 9.00 tot 12.00 uur

VZW PRIZMA CENTRALE DIENSTEN
051 15 11 10
Burgemeester Vandenbogaerdelaan 53, 8870 Izegem

Administratieve vakantie  
vanaf vrijdag 8 juli 2022 tot en met maandag 15 augustus 2022
opnieuw open dinsdag 16 augustus 2022

www.prizma.be


