GO! Scholengroep Xpert
Je vermenigvuldigt Xpertise
als je deelt

Secundair
Onderwĳs
Schooljaar 2022-2023

Studieaanbod eerste graad
A-STROOM

X plus
Lommel

Tienerschool VOX
Pelt

Campus FLX
Leopoldsburg

A-Maze
Beverlo









Klassieke talen









Moderne talen en
wetenschappen









Economie en
organisatie





Maatschappij en
welzijn





1ste leerjaar A
2de leerjaar A
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Basisopties

STEM-technieken



STEMwetenschappen










B-STROOM

X plus
Lommel

Tienerschool VOX
Pelt

Campus FLX
Leopoldsburg







Economie en organisatie





Maatschappij en welzijn





Maatschappij en welzijn:
haar- en schoonheidsverzorging





Maatschappij en welzijn:
verzorging en voeding





1ste leerjaar B
2de leerjaar B

Basisopties

STEM-technieken:
elektriciteit, hout, schilderen
en decoratie
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Studieaanbod tweede en derde graad
DOORSTROOMFINALITEIT // DOMEINOVERSCHRĲDEND
doorstromen naar het hoger onderwijs
2de graad

Latijn

3de graad
FLX

X plus
Lommel

VOX
Pelt

Leopoldsburg








Grieks-Latijn
Humane
wetenschappen





Economische
wetenschappen





Natuurwetenschappen





Moderne talen









X plus
Lommel

VOX
Pelt

Leopoldsburg

Latijn-wiskunde







Latijn-moderne talen







A-Maze

Beringen



Latijn-wetenschappen



Grieks-wiskunde





Humane
wetenschappen



Economie-wiskunde













Economiemoderne talen







Wetenschappenwiskunde







Wetenschappenmoderne talen
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FLX



DUBBELE FINALITEIT

doorstromen naar het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt
2de graad
X plus Lommel
STEM

Elektromechanische technieken

VOX Pelt

FLX Leopoldsburg



Biotechnieken



Economie en organisatie

Bedrijf en organisatie







Maatschappij en welzijn

Maatschappij en welzijn







Wellness en lifestyle



3de graad
X plus Lommel

VOX Pelt

Taal en cultuur

Toerisme



STEM

Elektromechanische technieken



Techniek-wetenschappen
Economie en organisatie

Management




Bedrijfsorganisatie
Maatschappij en welzijn

Opvoeding en begeleiding

FLX Leopoldsburg








Gezondheids- en
welzijnswetenschappen



Wellness en beauty
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FINALITEIT ARBEIDSMARKT

doorstromen naar de arbeidsmarkt
2de graad
X plus Lommel
STEM

VOX Pelt

Hout



Elektriciteit



Economie en organisatie

Organisatie en logistiek





Maatschappij en welzijn

Zorg en welzijn





Haar- en schoonheidsverzorging



FLX Leopoldsburg




3de graad
X plus Lommel
STEM
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VOX Pelt

Binnenschrijnwerk en interieur



Elektrische installaties



Economie en organisatie

Onthaal, organisatie en sales





Maatschappij en welzijn

Verzorging





Haarverzorging



FLX Leopoldsburg




Studieaanbod specialisatiejaar
X plus Lommel

VOX Pelt

FLX Leopoldsburg

Business administration



Kinderzorg





Haarstilist





Zorgkundige
UP-GRADE
(schakeljaar hoger onderwijs)
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Duaal leren
Wat is duaal leren?
Je combineert het beste uit 2 werelden: leren op school en leren op
de werkplek. Je brengt 3 dagen door op de werkvloer.
Algemene vakken en de bij je opleiding aanvullende theoretische
en praktische kennis leer je op school. Praktijkgerichte kennis en
relevante werkervaring ontwikkel je in een echt bedrijf.
Zo krijg je in een minimum aan tijd een sterke theoretische basis en
een flinke dosis praktijkervaring mee. Tevens ontwikkel je tijdens je
studies relevante ervaring op de werkplek.
Je behaalt je diploma secundair onderwijs na het succesvol
doorlopen van een specialisatiejaar duaal.
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Waarom kiezen voor duaal leren?
 Je leert in een echte werkomgeving.
 Je verhoogt je kansen op de arbeidsmarkt.
 Je bent mee met de nieuwste tools en technologieën.
 Al doende leren verhoogt je motivatie.
 Je oefent ‘soft skills’ die belangrijk zijn op de
arbeidsmarkt, zoals samenwerken, initiatief nemen…

Studieaanbod duaal leren specialisatiejaar
X plus Lommel

SHIFT Pelt

FLX

Leopoldsburg

Kapper-stylist duaal



Kinderbegeleider duaal







Verzorgende/Zorgkundige duaal







Commercieel assistent duaal







Elektrotechnicus duaal



Interieurbouwer duaal



9

CAMPUS X PLUS

ondernemerschap

creativiteit

Campus X plus zet in op een complete
exclusiviteitsontwikkeling, vertrekkende vanuit de
eigenheid van ieder individu.
We willen ieders exclusiviteit met eigen talenten ontdekken
en begeleiden. We bereiden leerlingen voor op een moeilijk
te voorspellen toekomst. Niet enkel om deel te nemen aan de
samenleving van deze toekomst, maar ook om deze mee vorm
te geven.

ﬂexibiliteit

samenwerking

We leren de leerlingen doordachte keuzes maken en hiervoor
verantwoordelijkheid te dragen. Dit betekent dat we hen
begeleiden in het boeken van succeservaringen, maar
leerlingen zullen ook moeten leren omgaan met tegenslagen.
X plus is een dynamische school met ambitie die
innoveert en inspireert.

Meer informatie en inschrijvingen:
Mudakkers 25
3920 LOMMEL
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zelfstandigheid

xpluslommel.be

info@xpluslommel.be
+ 32 11 54 41 94

CAMPUS FLX

connectiviteit

Op weg naar de leer- en leefdoelen van elke jongere,
ontdekken en ontwikkelen we samen talenten en
versterken we hun veerkracht.

ﬂexibiliteit

verwondering

hun omgeving en nemen actief deel aan de wereld. Ze staan
stevig geworteld in een maatschappij die steeds verandert.

Hierdoor kunnen zij flexibel en bewust omgaan met
ambitieuze uitdagingen die elke dag opnieuw op hun pad
komen.

We streven ernaar dat nieuwsgierigheid de angst om fouten
te maken overstijgt. Bij FLX willen we deze verwondering
verankeren. De leerling bekijkt de wereld en zichzelf door een
kritische bril.

In een veilige, krachtige leeromgeving creëert FLX de ruimte
om connectie te maken met jezelf en anderen door sterk in te
zetten op samenwerking. De jongeren leren breed kijken naar

Nieuwsgierigheid, je verwonderen en vragen
stellen zijn het begin van denken, begrip, groei en
innovatie.

Meer informatie en inschrijvingen:
Atheneumstraat 2
3970 LEOPOLDSBURG
campusflx.be

info@campusflx.be
+ 32 11 34 11 49
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CAMPUS VOX

zelfstandigheid

Op campus VOX vinden wij het belangrijk dat
jongeren zichzelf leren kennen en hun talenten
ontdekken.
Een gemotiveerd lerarenteam staat constant klaar om de
volwassenen van morgen te coachen in hun schoolloopbaan
en hen zo steeds meer eigenaar te maken van hun eigen
leerproces. De leerlingen worden begeleid in het reflecteren
over ervaringen, resultaten en de manier waarop ze nieuwe
leerstof of competenties verwerven. Doordat leerlingen

zelfkennis

zelfontplooiing

zichzelf goed leren inschalen op het vlak van studieprofiel,
interessegebied en talenten of groeikansen, zijn ze klaar om
later aan de slag te gaan met eender welke uitdaging die op
hen zal afkomen. Op die manier zullen zij een belangrijke rol
vervullen in de maatschappij van morgen.
Doorheen de hele schoolloopbaan in Campus VOX
leert de jongere op een ervaringsgerichte manier in
en buiten het klasgebeuren.

Meer informatie en inschrijvingen:
Leopoldlaan 45
3900 PELT
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voxpelt.be

info@voxpelt.be
+ 32 11 80 05 80

A-MAZE

Ik ken
mezelf

Ik ken
het doel

Ik ken
de ander

A-Maze wil bijdragen aan onderwijs dat iedereen
in staat stelt de uitdagingen van vandaag aan te
gaan en de wereld van morgen vorm te geven.
We streven ernaar leerlingen de nodige vaardigheden,
talenten, inzichten en kennis bij te brengen om in een
onvoorspelbare en immer wijzigende wereld te leven en
werken. Bij A-Maze geloven we dat het leven is wat jij ervan
maakt.
Het A-Maze-programma baseert zich op het concept van
adaptief leren, waarbij iedere individuele leerling naar eigen
talent, ambitie en specifieke leermanier kan ontwikkelen.
Het programma past zich aan iedere leerling aan om zo te
garanderen dat de leerling uitgedaagd wordt om de eigen
grenzen te verleggen en een eigen individueel platform
voor levenslang leren en ontwikkelen te creëren.

Meer informatie en inschrijvingen:

Verbaas jezelf door te worden wie je droomt te zĳn

Laarbemdeweg 17
3581 BERINGEN
(Beverlo)

info@a-maze.school
+ 32 11 17 71 77
a-maze.school
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SHIFT

GROEIPADEN OP HET
NIVEAU VAN ELKE LEERLING

PRAKTĲKERVARING OP
DE WERKVLOER

SHIFT Pelt biedt groeipaden op het niveau
van elke leerling van 15 tot 25 jaar met
praktijkervaring op de werkvloer als belangrijke
basis. Een team van leerkrachten, traject- en werkbegeleiders bepaalt het individuele leer- en werktraject.
Net zoals de Shift-knop op een toetsenbord de letters
extra benadrukt, willen wij via ons onderwijsconcept onze
leerlingen extra in de verf zetten.
De middelste letter van onze naam is misschien wel de
belangrijkste. We focussen op Individuele en Interactieve
begeleiding en stomen de leerlingen klaar voor een
boeiende job op de arbeidsmarkt.
Binnen onze werking staan volgende pijlers centraal:
individuele begeleiding, focus op de arbeidsmarkt en traject
op maat. Deze visie realiseren we samen met onze
jongeren.

Meer informatie en inschrijvingen:
Sint-Jansstraat 22a
3900 PELT
14

shiftpelt.be

info@shiftpelt.be
+ 32 11 60 67 38

XPERTISECENTRUM DUAAL

Studieaanbod duaal leren 2de graad
SHIFT
Pelt
Voeding en
horeca

Keukenmedewerker duaal
Hulpkelner duaal



Medewerker fastfood duaal

Economie en
organisatie

Winkelmedewerker duaal

STEM

Hoeknaadlasser duaal

Polyvalent administratief ondersteuner
duaal



Productiemedewerker industrie duaal
Installateur elektrotechnische basiscomponenten duaal
Medewerker hout duaal



Machinaal houtbewerker duaal

Studieaanbod duaal leren
specialisatiejaar

Medewerker schilder- en behangwerken duaal
Onderhoudsmedewerker duaal

Land- en
tuinbouw

SHIFT Pelt

Medewerker groen- en tuinaanleg
duaal

Medewerker groen- en tuinbeheer
duaal
Medewerker ﬂorist duaal



Maatschappij en
welzijn

Kinderbegeleider duaal



Economie en
organisatie

Commercieel assistent duaal



STEM

Elektrotechnicus duaal



Verzorgende/zorgkundige duaal

Interieurbouwer duaal
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Studieaanbod deeltijds BSO 3de graad
SHIFT Pelt
Voeding en
horeca
Maatschappij en
welzijn

Hulpkok



Logistiek helper in de zorginstellingen
Begeleider in de kinderopvang
Verzorgende



Verzorgende/zorgkundige

Economie en
organisatie

Verkoper



Sport

Sportbegeleider



STEM

Lasser MIG/MAG

Winkelbediende

Lasser TIG

Productieoperator metaal

Onderhoudstechnicus industriële installaties
Tertiair elektrotechnisch installateur
Interieurbouwer



Werkplaatsbinnenschrijnwerker hout
Werkplaatsbuitenschrijnwerker hout
Schilder

Behanger

Land- en
tuinbouw
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Tuinaanlegger/groenbeheerder



SBSO HELIX

ambitieus

gelijkwaardig

SBSO Helix is een school voor buitengewoon
secundair onderwijs met een breed aanbod voor
jongeren met specifieke onderwijsnoden. Zij kunnen bij
ons terecht voor een traject op maat, gericht op de toekomst.
We zijn ambitieus als het gaat over de mogelijkheden en
talenten van onze jongeren. We gaan ervan uit dat ieder
individu de regie over zijn eigen leven kan en mag voeren.
We hebben hierbij oog voor alle aspecten van het leven
(wonen, werken en sociaal-cultureel leven) en voor de totale
persoonsontwikkeling.

toegankelijk

creatief

Het uiteindelijke doel is om onze jongeren op een
gelijkwaardige manier te laten deelnemen aan de samenleving,
elk op zijn manier.
We bieden hiervoor een veilige en toegankelijke leer- en
leefomgeving waarbij elke jongere maximaal gestimuleerd
wordt.
Ons enthousiast team van leerkrachten en
paramedici staat klaar om, op een creatieve en
handelingsgerichte manier, een professionele
begeleiding op maat van elke jongere te garanderen.

Meer informatie en inschrijvingen:
Speelpleinstraat 77
3920 LOMMEL
sbsohelix.be

info@sbsohelix.be
+ 32 11 55 02 10
17

Studieaanbod buitengewoon secundair onderwijs

OPLEIDINGSVORM 1 (OV1)
type 2, 4 en 9

 Voor jongeren met een matige of ernstige mentale beperking, een motorische
beperking of een autismespectrumstoornis (ASS).
 Maatschappelijke participatie en eventueel arbeidsdeelname in een omgeving
met ondersteuning (dagcentrum, vrijwilligerswerk, begeleid werken,
woonondersteuning, individuele trajecten …).
 Separate en geïntegreerde autiwerking.

OPLEIDINGSVORM 2 (OV2)
type 2 en 9

 Voor jongeren met een matige of ernstige mentale beperking of een
autismespectrumstoornis (ASS).
 Maatschappelijke participatie en tewerkstelling in een omgeving met ondersteuning
(maatwerkbedrijven).
 Geïntegreerde autiwerking.

OPLEIDINGSVORM 3 (OV3)
type BA, 4 en 9

 Voor jongeren met speciﬁeke onderwijsbehoeften met een licht mentale beperking,
een motorische beperking of een autismespectrumstoornis (ASS).
 Maatschappelijke participatie en tewerkstelling in het gewone arbeidsmilieu.
 Geïntegreerde autiwerking.

18

BEROEPSOPLEIDINGEN OV3
1ste jaar:
OBSERVATIEJAAR

2de en 3de jaar:
OPLEIDINGSFASE

4de en 5de jaar:
KWALIFICATIEFASE

Basis horeca

Basis horeca

Grootkeukenmedewerker

Basis hout

Basis hout

Interieurbouwer

Basis groenvoorziening en
-decoratie

Basis groenvoorziening en
-decoratie

Tuinbouwarbeider

6de jaar:
INTEGRATIEFASE

Alternerende beroepsopleiding (ABO)

Helix Lommel



DUALE OPLEIDINGEN OV3
Opleiding

KWALIFICATIEFASE

INTEGRATIEFASE

Medewerker fastfood
duaal





Keukenmedewerker
duaal





Medewerker groen- en
tuinbeheer duaal





Medewerker hout duaal





Machinaal houtbewerker
duaal





Helix Lommel
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OKAN LEEFSCHOOL
DE TAALBOOM

welbevinden
& betrokkenheid

integratie

zelfredzaamheid

OKAN - Leefschool De Taalboom biedt jongeren een
taalbad Nederlands met de focus op welbevinden,
betrokkenheid, integratie en zelfredzaamheid.
De focus ligt op het wij-gevoel en een sfeer van warmte,
geborgenheid en veiligheid. Door dat kader aan te bieden aan
die jongeren, komen zij sneller tot kennis-, vaardigheid- én
attitudeverwerving.
OKAN Leefschool De Taalboom zet sterk in op ervaringsgericht
leren, in de vorm van een geïntegreerde en projectmatige
aanpak, waarin ruimte is voor zelfevaluatie bij de jongeren.

Meer informatie en inschrijvingen:
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Veenbeslaan 51
3900 PELT

okan@voxpelt.be
+ 32 11 64 26 11

Atheneumstraat 2
3970 LEOPOLDSBURG

info@campusflx.be
+ 32 11 34 11 49

Leefhuis CONNECT

IPO DE VEERKRACHT
Internaat (permanente opvang) voor leerlingen
buitengewoon onderwijs

Meer informatie en inschrijvingen:

Meer informatie en inschrijvingen:

Speelpleinstraat 79
3920 LOMMEL

Olmenweg 108
3971 HEPPEN (Leopoldsburg)
info@leefhuisconnect.be
+ 32 11 34 57 93

leefhuisconnect.be

directie@mpihelix.be
bart.verswyvel@ipodeveerkracht.be
+ 32 11 34 91 40
ipodeveerkracht.be
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GO! Scholengroep Xpert

Je vermenigvuldigt Xpertise als je deelt

Algemeen directeur
Anne Smeyers
ad@xpert.school

Coördinerend directeur
Chris Cuyvers
chris.cuyvers@xpert.school

Onze missie
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GO! Scholengroep Xpert staat voor de ambitie
en de kracht van de scholengroep om iedere
leerling maximale leerkansen te bieden door het
verschaffen van excellent en innovatief onderwijs.

met elkaar verbonden en staan we allen met elkaar in
connectie. Ieder project heeft een eigen expertise en we
hechten er veel belang aan om deze expertise met elkaar te
kunnen delen.

Iedere dag opnieuw coachen wij de leerlingen in hun
leerproces. Al onze kinderen zijn uniek en authentiek, met
hun eigen verhaal en eigen talenten. Deze willen wij steeds
in de kijker zetten en leerlingen laten excelleren binnen
hun kwaliteiten.

In GO! Scholengroep Xpert geloven wij niet in het concept
van ‘dé beste school’. Wél geloven wij in de school die het
beste aansluit bij de specifieke noden van ieder individueel
kind. Het onderwijsaanbod in onze scholen is om deze
reden ook complementair, zodat iedere leerling bij ons
terecht kan.

GO! Scholengroep Xpert streeft dan ook naar een
individueel welbevinden, maximale leerwinst, een totale
persoonlijkheidsontwikkeling en actief burgerschap.
Dit doen we niet alleen, maar allemaal samen. GO!
Scholengroep Xpert is een schiereilandencultuur. Al onze
scholen zijn authentiek. De eigenheid van de school
maakt het project uniek. Als schiereilanden zijn we allen

Elke partner van onze scholengroep wordt getriggerd,
gemotiveerd, en vooral: geïnspireerd. We willen leerlingen
- maar ook leerkrachten, directies, … - inspireren tot
levenslang leren. Samen ontdekken we talenten en zetten
we hierop in. Op deze manier creëren we in iedere school
een betekenisvolle leer- én leefomgeving.

INFOMOMENTEN 2022
1ste graad:

1ste, 2de en 3de graad:

Campus VOX

8 februari

Campus VOX

12 maart, 7 mei en 30 juni

Campus FLX

10 februari

A-Maze

25 april en 7 mei

Campus X plus

10 februari

Campus FLX

26 april en 14 mei

A-Maze

6 februari

Campus X plus

7 mei

SBSO Helix

21 februari en 15 mei

INFORMATIE EN INSCHRIJVINGEN
Surf naar:

Campus VOX

voxpelt.be

A-Maze

a-maze.school

Campus FLX

campusflx.be

SBSO Helix

sbsohelix.be

Campus X plus

xpluslommel.be
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Xpert

Je vermenigvuldigt
Xpertise als je deelt

Olmenweg 110
3971 Leopoldsburg

+32 11 26 09 10
info@xpert.school

xpert.school

