
Veel gestelde vragen 

Opleidingen sanitair 
 

Op welke dagen is er les? 

Je vindt de uurroosters op de website. Het uurrooster wordt per semester opgemaakt. In 

het tweede semester zullen de lesdagen dezelfde blijven.  

Kan ik slechts 1 dag of avond les volgen? 

Nee, het is niet mogelijk om slechts de helft van de lessen te volgen. De modules volgen 

elkaar één voor één op. We kunnen de data niet verlengen. 

Waar gaan de lessen door? 

Alle lessen gaan door in d’Herbouvillekaai 94, Antwerpen. 

Hoeveel kost de opleiding? 

Voor het inschrijvingsgeld betaal je maximum 1,5 euro per lestijd, met een maximum van 

300 euro per semester. Sommige cursisten hebben via bijvoorbeeld VDAB of OCMW recht 

op een verminderd tarief.  

Naast het inschrijvingsgeld betaal je nog voor drukwerk en het materiaal dat je gebruikt 

tijdens de lessen. 

Een overzicht van de kosten per opleiding kan je vinden in het uurrooster.  

Is er stage voorzien? 

In het dagtraject is er een stage voorzien aan het eind van het traject van 80u.  In het 

avondtraject is geen stage voorzien. Indien je wenst kan je wel vrijblijvend een stage doen 

buiten de lesmomenten. De school kan een stagecontract voorzien. Er is dan geen 

begeleiding vanuit de school. 

Hoe wordt er geëvalueerd? 

Er wordt permanent geëvalueerd op basis van je oefeningen en werkstukken. In het 

dagtraject zijn er ook examens mogelijk. Regelmatige aanwezigheid is noodzakelijk. 

Kan ik een diploma behalen met deze opleiding? 

Ja, dat kan. De opleiding Loodgieter+Monteur centrale verwarming (combinatie) en de 

opleiding Sanitair installateur zijn beiden diplomeerbaar. Als je reeds een diploma secundair 

onderwijs hebt, dan heeft het certificaat dezelfde waarde. Heb je nog geen diploma 

secundair onderwijs, dan kan je tijdens of na de opleiding Aanvullende Algemene Vorming 

volgen om van je certificaat een diploma te maken. 



Welke voorkennis heb ik nodig? 

• Basis wiskunde: vergelijkingen, oppervlakteberekeningen, machten en 

vierkantswortels, meten 

• Logisch redeneren 

Ik ben anderstalig. Welk niveau van Nederlands moet ik hebben? Je dient NT2 niveau 2.2 

te hebben behaald om de lessen goed te kunnen volgen. In het intensief dagtraject wordt 

een niveau van 2.4 aanbevolen. 

Ik heb een leer- of ontwikkelingsstoornis, met wie kan ik dit bespreken? 

Als je denkt dat je leer- of ontwikkelingsstoornis invloed zal hebben op je opleiding, kan je 

best contact opnemen met de trajectbegeleiding: joke.vaes@so.antwerpen.be  

Ik ben de eerste nog op vakantie. Kan ik later starten? 

De eerste lessen zijn erg belangrijk omdat dan alle informatie en veiligheidsinstructies 

worden overlopen. We gaan ook meteen aan de slag met theorie én praktijk. Het is daarom 

niet aan te raden om nog een vakantie te plannen.  Kan het niet anders? Stel de start van je 

opleiding dan uit naar volgend semester. 

Ik heb reeds een opleiding sanitair gevolgd. Krijg ik vrijstelling? 

Dat is mogelijk. Bekijk eerst de modulefiches op de website om de inhouden per module te 

bekijken. Denk je dat je 1 of meerdere modules vrijgesteld kan krijgen, vul dan de 

vrijstellingsdocumenten in. Bezorg deze voor de start van de lessen aan 

joke.vaes@so.antwerpen.be 

 

 

 

 


