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MECHANISCH ONDERHOUD
3de graad 

Wat?

De BSO-afdeling Mechanisch Onderhoud legt de basis voor een goede praktisch gerichte vakbekwaamheid. Het accent ligt bij deze 
afdeling op praktische vaardigheden met technologische ondersteuning. De leerling leert het nodige om (onderdelen van) constructies te 
onderhouden en te vervangen. In functie van preventief onderhoud onderzoekt en proeft de leerling van onderhoudstechnologie, 
materialenleer, mechanica, elektriciteit, pneumatica en hydraulica. 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, begrijpen en maken.

Voor wie?

Leerlingen die starten in de derde graad bso Mechanisch Onderhoud zijn geïnteresseerd en gemotiveerd om (de)montagewerken en 
preventief onderhoud praktisch uit te voeren. 

Het merendeel van de leerlingen stroomt in vanuit de tweede graad bso Basismechanica. 
Een deel van de leerlingen zal instromen vanuit de tweede graad tso Elektrotechnieken en Mechanische technieken.

Toekomstmogelijkheden?

De afgestudeerden verwerven in de 3de graad Mechanisch Onderhoud de startkwalificatie om het beroep van onderhoudsmonteur te 
kunnen uitoefenen. 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 onderhoudsmechanica 6 6

PV

Realisaties onderhoudsmechanica 18 18

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.




