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MECHANISCHE TECHNIEKEN

2de graad 

Wat?

De afdeling Elektrische Installatietechnieken is een praktisch-technische finaliteitsrichting. De bedoeling is het verwerven van goede vakbe-
kwaamheid, gebaseerd op technisch - technologisch inzicht. Het hoofdkenmerk is dus een behoorlijke praktijkkennis met technische onder-
steuning.

Voor wie?

Na elk geslaagd 2de jaar starten hier leerlingen met interesse voor mechanica. Doorgaans zijn het leerlingen die het wat moeilijker hebben 
met theorie. De theorie dient hier immers als ondersteuning, wat niet betekent dat er niet meer gestudeerd moet worden. In de 3de graad 
ligt het accent op de praktijk van (computergestuurde) machinebewerkingen. Sommigen vervolmaken hun opleiding met een 7de specialisa-
tiejaar.

Toekomstmogelijkheden?

De leerlingen hebben na deze opleiding voldoende kennis en ervaring om als gespecialiseerd technicus aan de slag te gaan. Ze worden ope-
rator, machinesteller, onderhoudstechnicus, kwaliteitscontroller, enz. Uitzonderlijk kiezen de afgestudeerden nog voor een “professionele ba-
chelor”-opleiding, meestal in het verlengde van de studie zoals automechanica, onderhoudstechnieken, technisch leraar, enz.

Lessenrooster:

LEERJAAR: I II

AV

Aardrijkskunde 1 1

Aardrijkskunde/Natuurwetenschappen - -

Engels 2 2

Frans 2 2

Geschiedenis 1 1

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Nederlands 4 4

Natuurwetenschappen 1 1

Wiskunde 3 3

TV

Mechanica 8 8

PV

Mechanica 6 5

CNC - 1

TOTAAL 32 32
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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.


