
Benodigdheden 3 de jaar Zorg en Welzijn A Finaliteit

Vak Materiaal Boek

Algemeen Potlood, gom, scherper, blauwe, groene en rode balpen, 3 markeerstiften van 

verschillende kleur, lat 30 cm, schaar, lijm, cursusblok

Dikke ringmap

godsdienst map Facet 3

Expressie Ringmap, 2 insteekmapjes en zwarte fineliner Eigen cursus

Indirecte zorg ringmap, schrijfgerief, cursusblok (schort van de school) Eigen cursus

Directe zorg 2 klasseurs, 3 groene bestekmapjes, 6 schutbladen, 1 cursusblok geruit eigen cursus

Frans Dunne ringmap of bestekmapje Nouveau quartier couleurs 3

PAV

1 ringmap rugdikte 5-8 cm, 5 insteekmapjes, cursusblok geruit papier, 

geodriehoek met loodlijn, eenvoudig rekenmachine Match 3

LO
LO T-shirt  (aankopen via de school)

Donkere of zwarte legging/trainingsbroek of short (klein wit logo of witte streep 

aan de zijkant van de broek is toegestaan. Andere kleuren in de broek of short 

zijn NIET toegestaan)

Stevige sportschoenen (vrijetijdsschoenen vb. sneakers zijn NIET toegestaan)



Benodigdheden 4de jaar Module Communicatie

Vak Materiaal Boek

Algemeen Balpennen (Blauw, zwart, rood, groen) + schrijfpotlood + gom + scherper 

+ fluostiften (3 kleuren) + Lat (15 cm) + Cursusblok (Klein geruit) + 

Kleurpotloden (10) + Schaar + Lijm

Dikke ringmap (administratiemap)

Engels

Dunne ringmap (1 à 2 cm)

2 insteekmapjes

New Backbone 1 (lln die 

vorig jaar in 3HH zaten, 

hebben deze al)

Godsdienst Map Facet 4

PHa 1 dikke ringmap + 4 schutbladen /

Algemeen 1 dikke ringmap + 3 schutbladen + 1 klein mapje voor 

taken/opdrachten/brieven /

Frans dunne ringmap of bestekmapje + lege cursusblaadjes ça marche 3

PAV Ringmap (normaal formaat) + 3 tussenbladen (karton of plastic) + 

geodriehoek + rekenmachine + 5 insteekmapjes eigen cursus

LO T-shirt  (aankopen via de school)

Donkere of zwarte legging/trainingsbroek of short (klein wit logo of witte 

streep aan de zijkant van de broek is toegestaan. Andere kleuren in de 

broek of short zijn NIET toegestaan)

Stevige sportschoenen (vrijetijdsschoenen vb. sneakers zijn NIET 

toegestaan)

Creadoos

Een tekenpotlood + gom + meetlat (30cm) + lijmstift + (evt.: plakkaatverf 

indien je dit nog hebt liggen) + mengschaaltjes (deksels van 

confituurpotten bvb.) + tafelbeschermer (bvb. vuilniszak) + een beker + 

een vod + verfpenseel + houten spatel/lepel (om verf te mengen) /

LO



Benodigdheden 4de jaar Module Gezondheid

Vak Materiaal Boek

Algemeen Balpennen (Blauw, zwart, rood, groen) + schrijfpotlood + 

gom + scherper + fluostiften (3 kleuren) + Lat (15 cm) + 

Cursusblok (Klein geruit) + Kleurpotloden (10) + Schaar + 

Lijm

Dikke ringmap (administratiemap)

Engels
Dunne ringmap (1 à 2 cm)

2 insteekmapjes

New Backbone 1 (lln die vorig jaar in 3HH 

zaten, hebben deze al)

DiZo Dikke ringmap (voor cursus)

Insteekmapjes Cursus

Godsdienst map Facet 4

Frans dunne ringmap of bestekmapje + lege cursusblaadjes ça marche 3

PAV
Ringmap (normaal formaat) + 3 tussenbladen (karton of 

plastic) + geodriehoek + rekenmachine + 5 insteekmapjes eigen cursus

LO T-shirt  (aankopen via de school)

Donkere of zwarte legging/trainingsbroek of short (klein 

wit logo of witte streep aan de zijkant van de broek is 

toegestaan. Andere kleuren in de broek of short zijn NIET 

toegestaan)

Stevige sportschoenen (vrijetijdsschoenen vb. sneakers 

zijn NIET toegestaan)

LO



Benodigdheden 5de jaar Module Logistiek

Vak Materiaal Boek

Algemeen
Balpennen (Blauw, zwart, rood, groen) + 

schrijfpotlood + gom + scherper + fluostiften (3 

kleuren) + Lat (15 cm) + Cursusblok (Klein geruit) 

+ Kleurpotloden (10) + Kleurstiften (10) + Schaar 

+ Lijm

Dikke ringmap (administratiemap)

Indirecte zorg Ringmap, 2 insteekmapjes, cursusblok,

schort (van de school), schrijfgerief Eigen cursus

Directe zorg Ringmap 4 cm breed, classeur, 6 schutbladen, U-

mapje (= insteekmapje), 1mapje met flappen of 

elastiek A4

eigen cursus + EHBO boek 

PEHA ringmap cursus

Frans Dunne ringmap of bestekmapje + lege 

cursusblaadjes Profils

PAV Ringmap + 5 insteekmapjes eigen cursus

Godsdienst ringmap Facet 5

Animatie/expressie dunne ringmap eigen cursus

Stage 2 bestekmapjes, hangslot met cijfers, 

notitieboekje, balpen, witte sportieve gesloten 

schoenen enkel voor op stage, stagekledij--> zie 

school, budget voorzien van +/-120euro

LO T-shirt  (aankopen via de school)

Donkere of zwarte legging/trainingsbroek of 

short (klein wit logo of witte streep aan de zijkant 

van de broek is toegestaan. Andere kleuren in de 

broek of short zijn NIET toegestaan)

Stevige sportschoenen (vrijetijdsschoenen vb. 

sneakers zijn NIET toegestaan)

LO



Benodigdheden 5de jaar Initiatie zorg

Vak Materiaal Boek

ALGEMEEN Balpennen (Blauw, zwart, rood, groen) + 

schrijfpotlood + gom + scherper + fluostiften (3 

kleuren) + Lat (15 cm) + Cursusblok (Klein geruit) 

+ Kleurpotloden (10) + Kleurstiften (10) + Schaar 

+ Lijm

Dikke ringmap (administratiemap)

Indirecte Zorg Ringmap, 2 insteekmapjes, cursusblok,

schort (van de school), schrijfgerief Eigen cursus

PEHA ringmap cursus

Frans Dunne ringmap of bestekmapje + lege 

cursusblaadjes Profils

PAV Ringmap + 5 insteekmapjes eigen cursus

Directe zorg Ringmap 4 cm breed, classeur, 6 schutbladen, U-

mapje (= insteekmapje), 1mapje met flappen of 

elastiek A4 eigen cursus + boek EHBO

Godsdienst ringmap Facet 5

Animatie/expressie Ringmap(gewoon formaat), twee tussenbladen eigen cursus

Stage 2 bestekmapjes, hangslot met cijfers, 

notitieboekje, balpen, witte sportieve gesloten 

schoenen enkel voor op stage, stagekledij--> zie 

school, budget voorzien van +/-120euro

LO T-shirt  (aankopen via de school)

Donkere of zwarte legging/trainingsbroek of short 

(klein wit logo of witte streep aan de zijkant van de 

broek is toegestaan. Andere kleuren in de broek of 

short zijn NIET toegestaan)

Stevige sportschoenen (vrijetijdsschoenen vb. 

sneakers zijn NIET toegestaan)

LO



Benodigdheden 6de jaar ZKO Zorg in de Kinderopvang

Vak Materiaal: map, potloden, schort ... Boek

Algemeen Balpennen (Blauw, zwart, rood, groen) + schrijfpotlood + gom + scherper + 

fluostiften (3 kleuren) + Lat (15 cm) + Cursusblok (Klein geruit) + 

Kleurpotloden (10) + Schaar + Lijm

Dikke ringmap (administratiemap)"

Indizo ringmap, schort cursus

PEHA ringmap, cursusblok, stiften, kleurpotloden, 2 penselen, schaar, lijm cursus

Frans Dunne ringmap of bestekmapje + lege cursusblaadjes Profils  

Godsdienst ringmap Facet 6

PAV Ringmap (normaal formaat) + 3 tussenbladen (karton of plastic)
boekje WO II en de 

Europese Unie + 

eigen cursus

LO LO T-shirt  (aankopen via de school)

Donkere of zwarte legging/trainingsbroek of short (klein wit logo of witte 

streep aan de zijkant van de broek is toegestaan. Andere kleuren in de broek of 

short zijn NIET toegestaan)

Stevige sportschoenen (vrijetijdsschoenen vb. sneakers zijn NIET toegestaan)



Benodigdheden 6de jaar ZRT (Zorg in Residentiële en thuissituatie)

Vak Materiaal: map, potloden, schort ... Boek

Algemeen Balpennen (Blauw, zwart, rood, groen) + schrijfpotlood + gom + 

scherper + fluostiften (3 kleuren) + Lat (15 cm) + Cursusblok 

(Klein geruit) + Kleurpotloden (10) + Schaar + Lijm

Dikke ringmap (administratiemap)

Indirecte zorg Ringmap, 2 insteekmapjes, koelelement, koeltasje,

schort (van de school), schrijfgerief
Eigen cursus

Frans Dunne ringmap of bestekmapje + lege cursusblaadjes Profils

PAV Ringmap (normaal formaat) + 3 tussenbladen (karton of plastic)
boekje WO II en de 

Europese Unie + eigen 

cursus

PHa Ringmap (normaal formaat)

Godsdienst ringmap Facet 6

Directe zorg Ringmap (normaal formaat)

8 tussenbladen 

Administratie-
mapRingmap (rugbreedte ongeveer 80mm) met 10 tussenbladen

Verzamelmap Map met flappen of vakken  

Directe zorg Grote ringmap met tien tussenbladen eigen cursus

Animatie Gewone ringmap eigen cursus

Stage Vijf bestekmapjes en tien tussenbladen voor in je stagemap, 

balpen, cijferslotje, notitieboekje, stagekledij en stageschoenen 

(enkel voor op stage)

LO LO T-shirt  (aankopen via de school)

Donkere of zwarte legging/trainingsbroek of short (klein wit logo 

of witte streep aan de zijkant van de broek is toegestaan. Andere 

kleuren in de broek of short zijn NIET toegestaan)

Stevige sportschoenen (vrijetijdsschoenen vb. sneakers zijn NIET 

toegestaan)



Benodigdheden 7de jaar BJK/BSK

Vak Materiaal: map, potloden, schort ... Boek

Algemeen Balpennen (Blauw, zwart, rood, groen) + schrijfpotlood 

+ gom + scherper + fluostiften (3 kleuren) + Lat (15 

cm) + Cursusblok (Klein geruit) + Kleurpotloden (10) + 

Schaar + Lijm

Dikke ringmap (administratiemap)

Indizo ringmap cursus

Frans Dunne ringmap of bestekmapje + lege cursusblaadjes eigen syllabus

PEHA ringmap cursus

Godsdienst Facet 7

DiZo Ringmap

PAV Ringmap (normaal formaat) + 3 tussenbladen (karton 

of plastic)

eigen cursus "all you need 

is..."

LO LO T-shirt  (aankopen via de school)

Donkere of zwarte legging/trainingsbroek of short 

(klein wit logo of witte streep aan de zijkant van de 

broek is toegestaan. Andere kleuren in de broek of 

short zijn NIET toegestaan)

Stevige sportschoenen (vrijetijdsschoenen vb. 

sneakers zijn NIET toegestaan)



Benodigdheden 7 CZR/CZT

Vak Materiaal: map, potloden, schort ... Boek

algemeen Balpennen (Blauw, zwart, rood, groen) + 

schrijfpotlood + gom + scherper + fluostiften (3 

kleuren) + Lat (15 cm) + Cursusblok (Klein 

geruit) + Kleurpotloden (10) + Schaar + Lijm

Dikke ringmap (administratiemap)

DIZO dikke ringmap cursus

Frans Dunne ringmap of bestekmapje + lege 

cursusblaadjes

eigen syllabus

PAV Ringmap (normaal formaat) + 3 tussenbladen 

(karton of plastic)

eigen cursus "all you need 

is..."

Godsdienst Facet 7

stage 6 bestekmapjes

LO
LO T-shirt  (aankopen via de school)

Donkere of zwarte legging/trainingsbroek of 

short (klein wit logo of witte streep aan de zijkant 

van de broek is toegestaan. Andere kleuren in de 

broek of short zijn NIET toegestaan)

Stevige sportschoenen (vrijetijdsschoenen vb. 

sneakers zijn NIET toegestaan)


