
Welkom in het huis
van creativiteit

voor Nederlandse HAVO-studenten om te starten in  

Interieurvormgeving 
Toegepaste architectuur

Schakeljaar 



Onze oplossing! 
Volg een schakeljaar Architecturale en Binnenhuiskunst aan COLOMAplus. Deze richting 
bereidt je inhoudelijk zeer goed voor op de Bachelor Interieurvormgeving of Toegepaste 
Architectuur. 
Onze afgestudeerde leerlingen hebben hoge slaagkansen op Thomas More, richting 
Interieurvormgeving! 
 
 

Diploma 
Na dit schakeljaar behaal je het Belgische diploma secundair onderwijs, dat je rechtstreeks 
toegang geeft tot het Hoger Onderwijs in België. 

Als HAVO-student kan je niet onmiddellijk 
instromen in een Vlaamse professionele bachelor,  
omdat je gelijkgesteld wordt met het 5de jaar 
Technisch Secundair Onderwijs. Je hebt dan nog 
een HBO-propedeuse van een jaar nodig.  Er zijn 
echter geen propedeuses die je inhoudelijk goed 
voorbereiden op de richtingen Interieurvormgeving 
of Toegepaste Architectuur. 
 Architectuur. 

Van HAVO naar professionele bachelor.



Jouw profiel 
 

 - Je hebt interesse in kunst en architectuur
 - Je kan goed tekenen en ontwerpen
 - Je bent creatief

 
Onze opleiding 
 - Onze klemtoon ligt op technische vakken en kunstvakken. 

 - We steunen op 4 pijlers:
  wetenschap en techniek 
  kunst en cultuur 
  ontwerp 
  waarneming en voorstelling. 

 - Je bestudeert het aanbod van beeldende middelen, technische oplossingen en   
   beeldende materialen waarmee men vorm geeft en je past dit toe in eigen 
   realisaties. 

 - Je leert de waarde en werking kennen van kleuren in interieurs en exterieurs en  
   leert de juiste kleurencombinaties toepassen. 

 - Je ontwikkelt je visueel en ruimtelijk bewustzijn en vermogen. 

 - Je tekent met de hand, maar leert ook tekenen met softwarepakketten. 
 

 - Je maakt maquettes van je eigen realisaties. 

 
Toelatingsvoorwaarden en prijs 
Een toelatingsklassenraad zal beslissen of je over genoeg vaardigheden en interesses 
beschikt om te kunnen starten in dit schakeljaar.  
De algemene prijs schatten we op € 850 (boeken, materiaal en uitstappen inbegrepen). 
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Vragen? 
 

Stel ze gerust aan de coördinator van de opleiding: kristel.michiels@colomaplus.be

Meer info?
Infodag COLOMAplus: 

Zondag 25 april 2021, 14.00 – 18.00 uur 
(onder voorbehoud van verdere coronamaatregelen)

Op kamers? 
Er zijn heel wat studentenkamers in de studentenstad Mechelen. Er is ook 
Pedarooienberg, het internaat-peda van onze scholengroep, waar je onder 
begeleiding kan verblijven. Meer info: www.pedarooienberg.be

COLOMAplus
Tervuursesteenweg 2 
2800 Mechelen
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