




Welkom in de proeftuin van de Kunsthumaniora 

In deze proeftuin kunnen vlinders met vertrouwen 
hun rupsen achterlaten. Die rupsen belanden  in een 
veilige omgeving waarin ze kunnen  eten, eten en eten. 
Er is zoveel voedsel dat ze maar  liefst vijfmaal uit hun 
vel zullen springen. Onze  leerlingen van de eerste 
graad  proeven van een grote diversiteit aan vakken en 

vaardigheden tot ze zich  ontpoppen tot een exemplaar klaar voor de volgende 
fase, nl. de tweedegraad. 

 Aan die pop merk je uiterlijk misschien niet zoveel, het wonderbaarlijke 
spektakel gebeurt immers binnenin: de smaken, de interesses, de ontplooiing 
van een persoonlijkheid, de ontdekking van de eigen talenten, de groei naar 
een respectvolle houding. 

Plots breekt ook die pop open en een pracht van een vlinder vliegt de derde 
graad in. Moeizaam, want de vleugels zijn nog nat. Vlindervlot, kleurrijk en 
zonder angst hopt de vlinder van bloem tot boom, van de beeldende tuin tot 
de theatergaarden, van architecturale oorden tot industriële landschappen. 
Ze verkennen en groeien uit tot kunstminnende wezens, met respect voor de 
veelkleurigheid van de medemens en het leven. 

Tot slot kan die prachtvlinder zelf weer vruchtbaar worden in de  creatieve tuin 
van de toekomst.

Hartelijk welkom in de kunsthumaniora

Laat je zoon of dochter zich hier maar ontpoppen tot een prachtvlinder, via de 
beeldende, architecturale, industriële of podiumkunsten. In constant overleg 
met de leraren worden smaken, talenten en vaardigheden geprikkeld en 
ontwikkeld. Het schoolteam mikt voor jullie zoon of dochter op de volgende 
waardes: respect, emotioneel evenwicht, bewustzijn van kwaliteiten en  goesting 
om die met creativiteit in te zetten voor de mensheid.

En dan vliegt de vlinder uit.

Hilde Reynders





p.6 KSO, WAT IS DAT?

p.7 KUNST VANAF 12 JAAR

p.8 INFRASTRUCTUUR

p.10 STUDEREN OP PIKOH

p.14 STUDIEAANBOD 

 p.14 studiekeuzewijzer
 
 p.15 vrije of toegepaste kunsten
 
PIKOH IS MEER DAN ALLEEN LES VOLGEN: 

 p.18 naar buiten komen

 p.20 contact met ouders

 p.21 leerlingenbegeleiding

p.22 INSCHRIJVEN

p.24 ROUTE

p.26 COLOFON

INHOUD



MuziekWoordDans Architectuur Media Beeld

KSO, WAT IS DAT?
Het kunstsecundair onderwijs is een volwaardige tak binnen het Vlaamse 
onderwijslandschap naast het ASO, TSO en BSO. Het KSO biedt alle kansen 
op verder studeren in het hoger onderwijs.

Het grote verschil met de andere onderwijstakken is het bewust inzetten 
op ontwikkelen van een eigen mening op de voortdurende veranderingen 
in onze maatschappij. Dit zoekproces vereist creatief denkvermogen 
vanuit een ethisch en esthetisch aanvoelen. 

Innovatie en creativiteit zijn vandaag geen loze woorden meer. Ze 
worden door politici en zakenmensen steeds vaker gezien als de sleutel 
tot succes. Het KSO speelt zo rechtstreeks in op deze nieuwe noden in 
de maatschappij. 

Wij zijn ervan overtuigd dat het kunstsecundair onderwijs op deze manier 
haar plaats in het onderwijs meer dan waard is. 

Diploma secundair onderwijs
Bij het succesvol beëindigen van het KSO krijg je je diploma secundair 
onderwijs. Dit diploma geeft toegang tot de universiteit en tot elke vorm 
van hoger onderwijs, bij voorkeur het hoger kunstonderwijs.

Kies voor een homogene KSO-school
Alle homogene Vlaamse KSO-scholen hebben zich verenigd. 
De Provinciale Kunsthumaniora Hasselt is zo een 
homogene kunstschool.

Waarom kies je voor een homogene KSO school:

| het open schoolkarakter;

| je wordt ondergedompeld in de kunstwereld;

| de kruisbestuiving tussen verschillende kunstdisciplines;

| kunst / beeldtaal leer je in een kunstschool.

Je vindt alle informatie op de website www.kunstgroep.org.
Nog nooit evolueerden de maatschappij, de media en de nieuwe
technologieën zo snel.



MuziekWoordDans Architectuur Media Beeld

Dat kan! Vanuit het zesde leerjaar lager onderwijs kan je naar het eerste middelbaar ARTISTIEKE VORMING 
in de Provinciale Kunsthumaniora Hasselt (PIKOH). Naast een algemeen vormend basispakket dat in alle 
Vlaamse scholen in het eerste en in tweede middelbaar wordt aangeboden, biedt PIKOH een specifiek 
en uniek pakket KUNSTEN aan. Leerlingen die op het eerste middelbaar de studierichting ARTISTIEKE 
VORMING starten, kunnen kiezen uit zes opties: DANS, MUZIEK, WOORD, ARCHITECTUUR, MEDIA of BEELD. 

Al ouder dan 12 jaar? Geen probleem. Ook in het tweede middelbaar, de tweede graad (derde en 
vierde middelbaar)  en  het vijfde middelbaar zijn er instapmogelijkheden. In de tweede graad kiezen 
de leerlingen uit een breed aanbod in de podium of beeldende kunsten. In de derde graad kunnen ze 
hun keuze specifiëren in 11 verschillende studierichtingen. Meer informatie vind je in deze brochure. 

ART
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KUNST VANAF 12 JAAR?
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INFRASTRUCTUUR
In 2003 zijn we op PIKOH, na een gestage groei, begonnen aan de uitbreiding van onze kunstencampus. 
Verschillende fases werden de voorbije jaren voltooid en resulteerde zo in een innovatieve H-blok met 
open ateliers van de derde graad AO, AV, BV, VBK en ABK, twee ruime danszalen en drie muzieklokalen.  
Begin schooljaar 2015-2016 werd ons laatste bouwwerk uitgevoerd door ‘Scholen van Morgen’ i.s.m. 
het architectenbureau van Stéphane Beel die voor het ontwerp zorgde. Januari 2016 werd deze K-blok in 
gebruik genomen als het nieuw kloppend hart van onze school, met een polyvalente ontmoetingsruimte, 
onze bibliotheek en de studiezaal.  
Ook beschikken we hier over een nieuwe sporthal, die door akoestische wanden modulair kan opgedeeld 
worden in drie kleinere delen en in de nieuwe refter kunnen meer dan 300 leerlingen comfortabel lunchen. 
Op het gelijkvloers en de eerste verdieping vind je naast 14 bijkomende klassen voor theorie, die uitgerust 
zijn met de laatste nieuwe technologie ook specifieke leslokalen voor de kunstvakken.
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Vier kleine theaterklassen, modulair te koppelen tot één theaterzaal, zijn uitgerust met professionele 
apparatuur. Ook zijn er drie lokalen voor individuele zang en drie muziekklassen. Als extra troef is er 
een openluchtklas voorzien op het dak van de refter. Deze zal bij gelegenheid ook gebruikt worden voor 
andere activiteiten met uitzicht op het stadspark Kapermolen.  

Ondertussen maken we alweer plannen voor de volgende nieuwbouw, want sinds de komst van onze 
1e graad zijn we toe aan de volgende uitbreiding. Het dossier werd opgestart, de eerste voorontwerpen 
liggen al op tafel om snel aan de slag te kunnen gaan met inspirerende ideeën over het onderwijs van 
morgen,  zodat we in het schooljaar 2021-2022 in een nieuw gebouw kunnen stappen.  

Zo streven we ernaar om iedere leerling de nodige ruimte te geven om zijn/haar talenten te ontdekken 
en te ontplooien, zowel voor de kunstvakken als voor de algemene vormende/ theoretische vakken.  
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STUDEREN OP PIKOH
De informatie en beeldmaatschappij evolueert snel. De provinciale Kunsthumaniore Hasselt wil 
onze jongeren voor de toekomst klaarstomen. Het doel is dat zij zowel in het beroepsleven als 
bij verdere studies hun plan kunnen ‘tekenen’ in een wereld van harde concurrentie.

PIKOH biedt algemeen vormend onderwijs aan. Via de ‘kunsten’ krijgen de leerlingen een specifieke 
artistieke opleiding,  in de beeldende of in de podiumkunsten.

Door het open karakter van de school komen de oud-leerlingen graag terug naar PIKOH.

Waarom kies je voor PIKOH?

De nadruk ligt binnen onze school op:

| een creatieve en maatschappijkritische ontwikkeling
van onze leerlingen

| het behalen van je diploma secundair onderwijs door middel van een 
gedegen opleiding met als insteek de kunstenwereld

| het aanbieden van de tools om in het hoger onderwijs en het beroepsleven te slagen

| een bekwaam lerarenteam dat je helpt evolueren tot de jongvolwassene die je wil zijn

| een goede leerlingenbegeleiding

| goed uitgeruste lokalen met meer dan 500 pc’s en macs, smartborden, ...

| een open communicatie: leerkrachten, secretariaat, directie en leerlingen communiceren op 
een volwassen en gelijkwaardige manier met elkaar

| geen hekwerk maar openheid. Op PIKOH heb je meer vrijheid. Dit brengt echter met zich mee 
dat je ook je verantwoordelijkheid dient te dragen. Indien je hier problemen mee hebt, is er 
steeds ons lerarenteam om je te helpen.
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ORIENTEREN
Voor buitenstaanders is het vaak moeilijk om te weten wat een studierichting inhoudt. Om je 
studiekeuze te vergemakkelijken hebben we een studiekeuzewijzer bedacht. Volg deze en je vindt 
de ideale studierichting voor jouw.

Voor bijkomende vragen kan je altijd terecht bij de leerkrachten of het secretariaat.

Oriënteringsproeven

Omdat een aantal studierichtingen op elkaar lijken, organiseren we een oriënteringsproef. Met 
deze oriënteringsproeven toetsen we je keuzemotivatie en je attitude. Indien beide passen bij de 
gekozen richting verkleint de kans op overstappen naar een andere studierichting en vergroten 
je kansen op een A-attest. 

De oriënteringsproef afleggen is verplicht. Je krijgt op het einde van de dag je advies mee naar 
huis. Dit advies is niet bindend.

Voor onderstaande studierichtingen wordt een oriënteringsproef afgenomen:

| AVV (Audiovisuele Vorming): in de tweede graad en derde graad
| TBK (Toegepaste Beeldende Kunst): enkel in de derde graad
| VBK (Vrije Beeldende Kunst): enkel in de derde graad
| AO (Artistieke Opleiding): enkel in de derde graad
 

De verschillende data voor deze oriënteringsproeven vind je op onze website www.pikoh.be. 

Audities

Voor Woordkunst- Drama, Dans en Muziek dient een geschiktheidsproef afgelegd te worden 
wanneer je instapt in het 3de, 4de of 5de jaar. In tegenstelling tot de oriënteringsproef is de 
uitslag van de geschiktheidsproef of auditie wel bindend. 

De verschillende data voor deze audities vind je op onze website www.pikoh.be.
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STUDIEAANBOD
Wij helpen je graag verder

In totaal biedt PIKOH veertien studierichtingen aan 
met elk hun specifieke inhoud. Hieronder vind je het 
schema van ons studieaanbod.

Een goede en doordachte studiekeuze maken is van groot  
belang. Voor vragen over een bepaalde studierichting 
kan je terecht bij de (kunst)leerkrachten. Zij zullen je aan 
de hand van werken laten zien wat elke studierichting 
inhoudt.

Je vindt ook alle informatie op onze website:

www.pikoh.be
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VRIJE OF TOEGEPASTE KUNSTEN
Waar ligt het verschil?

De vrije of autonome kunsten
Binnen de afstudeerrichting Vrije Kunsten leiden de verschillende 
ateliers je op tot een onderzoekende kunstenaar die zich tracht te 
situeren binnen de hedendaagse kunstscène en de veranderende 
wereld. Hij/zij doet dat vanuit een eigen persoonlijk plan, verhaal 
of waarheid.  Idee en concept zijn van groot belang.

De toegepaste kunsten
Hier gaan we uit van een praktisch nut, een concreet doel of een 
functie.  Toegepaste kunst wordt ook wel “gebruikskunst” of arts 
and crafts  genoemd. De technische/praktische “kunde” is even 
belangrijk als het innovatief creatieve.
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Ik ga naar de ..        eerste graad  tweede graad derde graad

Studierichtingen >

Ik ben geïnteresseerd in...
kunst en algemene vakken

een groter kunstenpakket

wetenschappen & wiskunde

Ik wil graag...
kunstinstallaties maken

digitale beelden bewerken

CAD tekenen (computer aided design)

creatief met taal bezig zijn

dansen  

film maken

kennismaken met film  (basis film)

muziek componeren

conceptontwikkelend denken

fotograferen

klassiek ballet volgen

woningen ontwerpen

apps ontwerpen (bijv.voor tablets)

werken met textiel

maquettes maken

affiches e.d. ontwerpen

musiceren

gebruiksvoorwerpen ontwerpen

grafische druktechnieken leren

meubels ontwerpen

animatiefilmpjes & stopmotions maken

interieurs ontwerpen

schilderen

tekenen met de hand

toneelspelen

websites ontwerpen

zingen

Studierichtingen >

Totaal aantal kruisjes >
7 7 7 16 16 15 6 4 9 6 9 13 10 6 4 10 7 9 7 11 9 7 10 7

STUDIEKEUZEWIJZER
Weet je niet goed welke studierichting bij je past? Vul onderstaande studiekeuzewijzer in. Plaats 
achter je interesses kruisjes. Tel aan het einde de kruisjes in verticale richting op. Schrijf de 
optelsom van de kruisjes in verticale richting per studierichting op in de onderste rij. 

HB

ART
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Ik ga naar de ..        eerste graad  tweede graad derde graad

Studierichtingen >

Ik ben geïnteresseerd in...
kunst en algemene vakken

een groter kunstenpakket

wetenschappen & wiskunde

Ik wil graag...
kunstinstallaties maken

digitale beelden bewerken

CAD tekenen (computer aided design)

creatief met taal bezig zijn

dansen  

film maken

kennismaken met film  (basis film)

muziek componeren

conceptontwikkelend denken

fotograferen

klassiek ballet volgen

woningen ontwerpen

apps ontwerpen (bijv.voor tablets)

werken met textiel

maquettes maken

affiches e.d. ontwerpen

musiceren

gebruiksvoorwerpen ontwerpen

grafische druktechnieken leren

meubels ontwerpen

animatiefilmpjes & stopmotions maken

interieurs ontwerpen

schilderen

tekenen met de hand

toneelspelen

websites ontwerpen

zingen

Studierichtingen >

Totaal aantal kruisjes >
7 7 7 16 16 15 6 4 9 6 9 13 10 6 4 10 7 9 7 11 9 7 10 7

Je hebt nu een rangschikking van de studierichtingen die je het best liggen.
Wil je meer informatie over een studierichting? Laat je niet afschrikken en vraag gerust. 
Wij helpen je graag verder. 

WKD

WKD

WKD

WKD

BAK

BAK

BAV

BAV

AV

AV

BV

BV

ABK

ABK

IK

IK

TBK

TBK

VBK

VBK

AVV

AVV

AVV

AVV

AO

AO

AO

AO
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WKD
Woordkunst-drama
Je spreekt, zingt en danst graag. 
Communiceren met taal en beweging 
is je passie.

AO
Artistieke Opleiding
Je bent een artistieke duizendpoot en 
wil graag  kunstzinnig bezig zijn. Je wil 
graag kunstwerken maken, maar ook 
affiches, textielontwerp, fotografie en 
dergelijke interesseren je.

DA
Dans
Dansen is de passie van je leven. Je wil 
alle aspecten van dans leren kennen. 

AVV
Audiovisuele Vorming
Je wil fotografie en film volgen. Je ziet 
het belang van wetenschappen in en 
wil een behoorlijk theoretisch pakket.

MU
Muziek
Ben je gebeten door muziek en droom 
je van een toekomst als professionele 
muzikant? 

Artistieke Vorming
PIKOH biedt alle kunsten aan. Je 
wordt tijdens de eerste graad 
ondergedompeld in een creatieve, 
innovatieve en toekomstgerichte 
omgeving.
Leerlingen van artistieke vorming 
kunnen kiezen uit zes opties: DANS, 
MUZIEK, WOORD, ARCHITECTUUR, 
MEDIA of BEELD.

BAK
Beeldende en Architecturale Kunst
Je ben geïnteresseerd in de beeldende 
kunsten én architectuur. Je wil vooral 
praktijkgericht werken. 

BAV
Beeldende en Architecturale 
Vorming
Je bent geïnteresseerd in de beeldende 
kunsten én architectuur in al zijn 
aspecten. Toch wens je ook sterk  
uitgebreid theoretisch pakket. Het 
conceptueel denken is je uitdaging.  

Eerste graad

Tweede graad
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Woordkunst-drama
Je spreekt, zingt en danst graag.
Communiceren met taal en beweging 
is je passie.

Artistieke Opleiding
Je bent een artistieke duizendpoot en 
wil graag  kunstzinnig bezig zijn. Je wil 
graag kunstwerken maken, maar ook 
affiches, textielontwerp, fotografie en 
dergelijke interesseren je.

Dans
Dansen is de passie van je leven. Je wil 
alle aspecten van dans leren kennen. 

Audiovisuele Vorming
Je wil fotografie en film volgen. Je ziet 
het belang van wetenschappen in en 
wil een behoorlijk theoretisch pakket.

IK
Industriële Kunst
Het ontwerpen en tekenen van 
dagelijkse producten interesseert 
je. Wetenschappen vind je ook erg 
interessant.

VBK
Vrije Beeldende Kunst
Je kan je eigen visie kwijt in je 
kunstwerken. Je bent graag artistiek 
bezig en  actuele kunst interesseert je. 

Muziek
Ben je gebeten door muziek en droom 
je van een toekomst als professionele 
muzikant? 

TBK
Toegepaste Beeldende Kunst
Je bent graag concreet bezig. 
Zowel grafische vormgeving als ook 
animatiefilm, digitaal bewegend beeld, 
reclamespotjes, gamedesign, webdesign 
en fotografie interesseren je. 

ABK
Architecturale en Binnenhuiskunst
Architectuur en interieurinrichting 
interesseren je op een erg praktische 
manier.

Beeldende Vorming
Je wil je graag richten op de beeldende 
kunsten en conceptueel denken. Je 
volgt de actualiteit en bent kritisch 
ingesteld. Wiskunde en wetenschappen 
vind je erg belangrijk.

AV
Architecturale Vorming
Je wil je graag verdiepen in de 
architecturale meesterwerken om 
je eigen idee over architectuur 
te ontwikkelen. Wiskunde en 
wetenschappen vind je erg belangrijk.

Derde graad
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PIKOH IS MEER DAN LES VOLGEN!

Contact met alles wat zich buiten de schoolpoort afspeelt is voor 
ons erg belangrijk, zowel voor de artistieke ontwikkeling als voor 
een open kijk op de wereld. Daarom organiseren leerkrachten en 
de directie heel wat evenementen en studiereizen om de leerlingen 
kennis te laten maken met een boeiende wereld!

Studiereizen
Vanaf het tweede jaar gaan elke klas één keer per jaar op meerdaagse 
studiereis, of  in binnen- of in het  buitenland. De tweedejaars 
hebben hun strandproject.De derdejaars gaan op kennismakings-
dagen in Tongerlo, de vierdejaars gaan naar Rome, de vijfdejaars 
naar Barcelona en de zesdejaars gaan op GIP-reis met hun klas naar 
diverse Europese steden.

Contact met de kunstwereld
PIKOH organiseert ook tal van lezingen, tentoonstellingen en 
workshops. Als voorbereiding op hoger onderwijs wordt er jaarlijks 
bovendien voor de zesdejaars een professor of lector uitgenodigd 
om te spreken over het GIP-thema.

Contact met het bedrijfsleven
Je hoort het vaak: scholen moeten meer contact zoeken met 
het bedrijfsleven. Op PIKOH gaan de leerlingen regelmatig op 
bedrijfsbezoek. Ook heel wat leerkrachten zijn werkzaam in de 
bedrijfswereld waardoor de leerlingen waardevolle en nuttig 
inzitchten  meekrijgen tijdens de lessen.

Contact met het hoger onderwijs
De werkgroep SOHO houdt zich bezig met de aansluiting van al onze 
studierichtingen op het hoger onderwijs. Er zitten heel wat docenten 
uit het hoger onderwijs in de jury’s van de eindwerken (GIP). Elk jaar 
organiseren we ook enkele infomomenten voor ouders en leerlingen 
over het hoger onderwijs en geven oud-leerlingen uitleg over hun 
ervaringen na het PIKOH.

Naar buiten komen
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PIKOH IS MEER DAN LES VOLGEN!

Deelname aan culturele activiteiten

Kunst speelt zich niet alleen op school af. Film- en theatervoorstel-
lingen, tentoonstellingen en beurzen worden druk bezocht: Interieur 
Kortrijk, Autosalon, PhotoKina, ... .

Deelname aan wedstrijden
Vaak zijn wedstrijden de eerste opstap naar ‘eeuwige roem’ binnen 
de kunstwereld. Leerlingen worden gemotiveerd om deel te nemen 
aan wedstrijden. Soms wordt er ook in klasverband aan een wedstrijd 
deelgenomen. Veel leerlingen nemen deel aan de “KUNSTBENDE” en 
zij vallen vaak binnen de prijzen. 

Deelname aan externe projecten
Dwars door Hasselt is een mooi voorbeeld van een extern project 
waar onze leerlingen en leerkrachten al meer dan 20 jaar aan 
meewerken
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Smartschool
Smartschool is hét communicatieplatform dat we 
gebruiken voor contact met de ouders en leerlingen.

Als ouder kan je er:

 | de resultaten van je zoon of dochter  volgen;

 | de taken en toetsen die er gegeven 
worden raadplegen;

 | contact opnemen met de 
begeleiders en leerkrachten;

 | het schoolnieuws en de schoolkalender raadplegen;

 | aan- en afwezigheden opvolgen. 

Oudercontacten
Omdat persoonlijk contact belangrijk is worden er op 
vaste tijdstippen oudercontacten georganiseerd:

 | oktober - november: bespreking dagelijks werk;

 | december - januari: bespreking 
eerste examenpunten;

 | maart - april: bespreking tweede examenresultaten.

De Openkunstdagen zijn eveneens een moment om 
de school te bezoeken en er de leerkrachten aan te 
spreken.

Informatieavonden
We wensen alle ouders goed te informeren over de 
werking van de school en wat er verwacht wordt. Elk 
schooljaar worden er diverse informatieavonden voor 
ouders en leerlingen georganiseerd:

 | eerste jaar: kennismakingsavond met de school;

 | tweede jaar: kennismakingavond en infor-
matieavond over het strandproject;

 | derde jaar: kennismakingsavond 
met de school en de leraren;

 | vierde jaar: kennismakingsavond met de 
school, informatieavond over studiereis naar 
Rome, je studiekeuze voor het vijfde jaar;                                      

Contact met ouders
 | vijfde jaar: kennismakingsavond met het 

vijfde jaar, studiereis naar Barcelona;

 | zesde jaar: informatieavond over de geïntegreerde 
proef (eindwerk);  er worden meerdere informatie-
avonden georganiseerd over de studiekeuzes na de 
Provinciale Kunsthumaniora Hasselt, waaronder een 
informatieavond met oud-leerlingen. Zij komen er 
vertellen over hun ervaringen in het hoger onderwijs 
en de overgang van het secundair naar het hoger 
onderwijs.

Nieuw samengestelde gezinnen
Een goede ondersteuning van de ouders is belangrijk 
voor het welbevinden van leerlingen. Beide ouders 
kunnen op eenvoudige vraag aparte inloggegevens 
voor Smartschool vragen. Daarnaast is het ook mogelijk 
om de rapporten opgestuurd te krijgen.

Op deze manier hopen we beide ouders bij het 
leerproces te betrekken.

Ouderraad
De ouderraad is het inspraakorgaan voor ouders. Vindt 
je  dat er iets voor verandering vatbaar is, laat het 
weten aan de ouderraad. Zij nemen de belangen van 
de ouders waar.

Elke ouder kan lid worden van deze raad.



De Provinciale Kunsthumaniora Hasselt heeft de laatste jaren erg 
veel geïnvesteerd om leerlingen in optimale omstandigheden hun 
talenten te laten ontwikkelen. Een goede leerlingbegeleiding is 
één van de belangrijkste pijlers om zoveel mogelijk leerlingen een 
mooie toekomst te garanderen.

Leren leren
Plannen en leren structureren is 
voor veel leerlingen vaak een groot 
probleem. Leerlingen kunnen op 
diverse momenten onder begeleiding 
met alle tips in verband met leren leren 
en plannen kennismaken. Zo bieden we 
studieplanning en studietraining aan 
gedurende het schooljaar. 

Eerstelijnsbegeleiding
Leerkrachten en klastitularissen zijn de 
antennes binnen een klas om eventuele 
probleemsituaties op te merken.

Leerlingencoördinatoren
De leerlingencoördinatoren steunen en adviseren vanuit hun 
deskundigheid de collega’s. Vaak begeleiden ze ook zelf leerlingen. 
De leerlingencoördinator zorgt binnen een één-op-één relatie met 
de leerling voor een optimale aanpak bij leermoeilijkheden. De 
leerlingencoördinator kan ook de hulp van het CLB inroepen.

PCLB
Het Provinciaal Centrum voor Leerlingenbegeleiding begeleidt 
en ondersteunt ouders en leerlingen op vier domeinen: leren 
en studeren, schoolloopbaan, preventieve gezondheidszorg en 
psychisch en sociaal functioneren.

Leerlingenbegeleiding

21



ONLINE INSCHRIJVINGEN!!

Sinds enkele schooljaren dienen alle leerlingen zich ONLINE voor in te schrijven via de link 

http://www.kunsthumaniorahasselt.be/inschrijven. 

Alle communicatie verloopt tot 1 september via jouw e-mailadres en dat van je ouders. 

LET OP! 

• De inschrijving is pas definitief nadat je je aanmeldt op de Kunsthumaniora na de 

inschrijving via de website. Op dat moment wordt er ook een intakegesprek afgenomen 

om te kijken of je de juiste studiekeuze gemaakt hebt.

• Als je van een buitenlandse school komt, neem je best op vooraf contact op met de 

school.

Meer informatie vind je  op onze website www.pikoh.be. 

Je mag ook steeds telefoneren naar 011/ 26 72 72.
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WANNEER INSCHRIJVEN?

 | voor  het 1e leerjaar vanaf maandag 11 maart 2019, tijdens de lesuren op het leerlingensecretariaat

 | voor de andere leerjaren  vanaf dinsdag 23 april 2019, tijdens de lesuren op het leerlingensecretariaat

 | tijdens de openkunstdagen, 27-28 april 2019, tussen 14u en 17u

 | van maandag 24 juni  2019 tot dinsdag 9 juli 2019

 | van maandag 19 augustus 2019 tot vrijdag 30 augustus 2019

WAT MEEBRENGEN?

 | een print van je voorinschrijving (indien mogelijk)

 | je identiteitskaart

 | je rapport van het voorbije schooljaar met vermelding van A-, B- of C-attest

 | je ouders indien je jonger bent dan 18 jaar

Openingsuren

Doorheen het schooljaar tijdens de 
weekdagen:

 | van 08.30 u tot 16.30 u

 | gesloten tijdens de weekends en 
op wettelijke feestdagen.

Tijdens de grote vakantie:

 | van 09.30 u  tot 17.00 u

 | zondag  & wettelijke feestdagen 
gesloten
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Langs de Grote Ring zijn twee provinciale secundaire scholen 
gehuisvest. Zij vormen samen de Scholencampus ‘De Singel’.

Het provinciebestuur Limburg  optimaliseerde op deze manier 
de provinciale onderwijsinfrastructuur binnen de Grote Ring 
van Hasselt.

De provincie Limburg wil met Scholencampus ‘De Singel’ alle 
leerlingen vanaf de eerste graad een leerrijk en aangenaam 
onderwijstraject aanbieden in het secundair onderwijs.
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