Studiegebied Mechanica - elektriciteit

STUDIERICHTING
MECHANISCHE VORMGEVINGSTECHNIEKEN
3de graad
Wanneer kan ik starten in deze studierichting?
De logische onderbouw is de 2de graad Mechanische technieken.
De studierichting Elektromechanica van de 2de graad kan ook als mogelijke vooropleiding worden
beschouwd, mits de nodige interesse, motivatie en praktische aanleg.
Instromen vanuit andere studierichtingen van de 2de graad is niet relevant.
Wanneer voel ik me thuis in deze studierichting?
Je leert mechanische constructies en installaties vorm te geven en te onderhouden. Hiervoor moeten
ontwerpaspecten begrepen, herkend, toegelicht en verwerkt worden om tot een uitvoering en/of
herstelling te komen. Je leert materialen, componenten en onderhoudstechnieken te kiezen aan de
hand van hun kenmerken.
Je leert gegevens verwerken, tekeningen en schema’s lezen en begrijpen.
Je werkt product- en procesgericht met aandacht voor kwaliteitseisen en verzorgt de voorbereiding
van de uitvoering. De beoogde kennis en vaardigheden en attitudes worden op een concrete,
inzichtelijke en praktische wijze verworven.
Via de stages maak je kennis met de cultuur van een bedrijf.
Wat doe ik na deze studierichting?
Je hebt voldoende competenties verworven om jezelf te kunnen vervolmaken via vervolgopleidingen die op deze studierichting aansluiten. In het bijzonder kan dit in de Se-n-Se-jaren
Computergestuurde mechanische productietechnieken, Mechanica constructie- en planningstechnieken, Industriële onderhoudstechnieken of via de talrijke (bedrijfs-) vervolgopleidingen
waarbij heel wat certificaten kunnen worden behaald. Ook verschillende HBO5-opleidingen liggen
binnen de mogelijkheden.
Hoger onderwijs is voor een aantal leerlingen haalbaar, zoals een bachelor mechanica of de initiële
opleiding tot leraar mechanica secundair onderwijsgroep 1.
Je kan starten als mechanisch vormgever of als mechanisch onderhoudstechnieker. Dit houdt in dat
je verantwoordelijkheid kan opnemen voor het eigen werk en dit na een korte inservicetraining in
een mechanische vormgevingsbedrijf.
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(*) De leerlingen van het 6de jaar hebben tijdens het schooljaar 2 maal 1 week blokstage.
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