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INDUSTRIËLE KOELTECHNIEKEN

3de graad (specialisatiejaar)

Wat?

Het 7de jaar Se-n-Se “Industriële Koeltechnieken – TSO” biedt de leerlingen die zich op de arbeidsmarkt willen begeven, een grotere kans op 
tewerkstelling.

Voor wie?

Dit specialisatiejaar biedt voldoende theoretische en praktische kennis over de opbouw en werking van industriële koelinstallaties. Het onder-
houden en herstellen van koel- en diepvriescellen, het bespreken van de werking van diverse regelaars, de behandeling van koelmiddelen op 
een milieubewuste wijze, het leren opmeten en interpreteren van controleparameters, … kortom het is een ideale voorbereiding op een toe-
komst als zelfstandig installateur of technicus van grote koelinstallaties in het bedrijfsleven.

Toekomstmogelijkheden?

Onze regio ken de laatste jaren een groei van koel- en airco-installaties. De vraag naar koeltechniekers wordt dan ook steeds groter. Goed 
opgeleide koeltechniekers kunnen zowel terecht bij zelfstandigen als in grote bedrijven met industriële koelinstallaties. Ze worden zelfstandig 
installateur van koeltechnische installaties in de horeca en distributiebedrijven, installateur van klimaatregeling in bedrijven en woningen of 
onderhoudstechnicus van koeltechnische installaties. Ook een “professionele bachelor”-opleiding in koeltechniek behoren tot de mogelijkhe-
den.
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Oud aanbod
2de jaar van de 1ste graad  Tot en met 2019-2020
1ste jaar van de 2de graad  Tot en met 2020-2021
2de jaar van de 2de graad   Tot en met 2021-2022
1ste jaar van de 3de graad  Tot en met 2022-2023
2de jaar van de 3de graad   Tot en met 2023-2024
3de jaar van de 3de graad   Tot en met 2024-2025

Opgelet:
Leerlingen die instromen in een jaar hoger dan het eerste jaar 
van de eerste graad vallen automatisch onder het studieaanbod 
van het oude aanbod.


