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WERKTUIGMACHINES

3de graad 

Wat?

De BSO-afdeling Werktuigmachines legt de basis voor een goede praktisch gerichte vakbekwaamheid. Het accent ligt bij deze afdeling op 
praktische vaardigheden met technologische ondersteuning. De leerling leert vormgeven door verspanen en monteren van (onderdelen van) 
constructies evenals werkzaamheden uitvoeren aan verspanende constructies. Hiertoe leert de leerling de nodige technologie, materialen, 
componenten, mechanica en elektriciteit kennen. Veilig en kostprijsbewust leren werken met aandacht voor het milieu is hierbij erg belangrijk. 
Door gebruik te maken van professionele software, wordt er geleerd om gegevens te verwerken en tekeningen en schema’s te lezen, begrij-
pen en maken. De leerling leert de realiteit van een verspanend constructiebedrijf kennen.

Voor wie?

De logische vooropleiding is de 2de graad Basismechanica BSO.

Toekomstmogelijkheden?

De afgestudeerden verwerven in de 3de graad Werktuigmachines de startkwalificatie om het beroep van verspaner-constructeur te kunnen 
uitoefenen. De leerling kan zich vervolmaken in het 7de specialisatiejaar Computergestuurde Werktuigmachines BSO en verwerft hierna het 
diploma van secundair onderwijs. De leerling kan zich ook verder vervolmaken via tal van (bedrijfs-)vervolgopleidingen.

Lessenrooster:

LEERJAAR: I II

AV

Frans - -

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Maatschappelijke vorming - -

Nederlands - -

Project algemene vakken 4 4

Wiskunde - -

TV

Realisaties mechanische constructies - -

Realisaties werktuigmachines 6 6

PV

Realisaties mechanische constructies - -

CNC 4 6

Realisaties werktuigmachines 14 12

TOTAAL 32 32

Hasp-O Centrum - Gildestraat 22 - 3800 Sint-Truiden - 011 68 22 34 - www.hasp-o.be

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.


