
 

 

 

Studierichting Basismechanica 

 

   PROFIEL 
 

 

Je hebt belangstelling voor techniek: auto's of machines. Je kiest voor een polyvalente richting. 
Techniek en praktijk schrikken je niet af. 
 

   OPLEIDING 
 

 

De opleiding Basismechanica is een zeer praktische opleiding en bestaat uit een combinatie van 
theorievakken, praktijkvakken en met eerder weinig algemene vakken.  
Dit betekent dat onze leerlingen de basistechnieken van bankwerk en machinale bewerkingen als 
boren, zagen, draaien, slijpen en lassen leren kennen. Je leert je informeren, tekeningen van 
installaties lezen en zelf plannen op schaal tekenen. 
 
Binnen autotechniek leer je een fiets en bromfiets (de)monteren, remmen vervangen… Je leert de 
elektrische  installatie van de bromfiets kennen en het voertuig onderhouden: de uitlaat, de 
ontstekingskaars, schokdempers (de)monteren… De technische grondbeginselen van een auto 
zullen je zeker niet ontgaan. 
 
Plaatbewerkingen zoals snijden, plooien, buigen en rekken komen bij carrosserie aan bod. 
 
Daarnaast heb je ook een degelijke algemene kennis waarmee ze aan de slag kunnen in hun 
beroeps- en privéleven (taal, wiskunde, wetenschappen). De leerlingen maken gebruik van de 
recent vernieuwde, moderne werkplaatsen van carrosserie, autotechnieken en metaalbewerking. 
 

   TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN 
 

 

Deze studierichting bereidt voor op studierichtingen zoals auto, carrosserie en werktuigmachines 
in de derde graad. 
 
Je wordt toegelaten tot alle 7de specialisatiejaren BSO van het studiegebied Mechanica-
elektriciteit. Als je slaagt in dit specialisatiejaar behaal je het diploma secundair onderwijs. Dit geeft 
toegang tot verdere opleidingsmogelijkheden zoals het Se-n-Se en het hoger onderwijs. Voor een 
aantal richtingen in het hoger onderwijs kan je een voorbereidend jaar volgen. Er is één 7de jaar 
dat zich specifiek richt op doorstroming naar het hoger onderwijs.  
 
7e specialisatiejaren 
Dit zijn de mogelijkheden: Composietverwerking, computergestuurde werktuigmachines, 
fotolassen,  industrieel elektrotechnisch installateur, industrieel onderhoud, industriële elektriciteit, 
matrijzenbouw, metaal- en kunststofschrijnwerk, non-ferro metalen dakbedekkingen, pijpfitten-
lassen-monteren.  
 
Meer informatie?  www.onderwijskiezer.be 
 

 

  

http://www.onderwijskiezer.be/


 

 

 

 
Lessentabel 2de graad Basismechanica 
 

  3BM 4BM 

   BASISVORMING 

Frans 2u 2u 

Levensbeschouwelijk vak 2u 2u 

L.O. 2u 2u 

Project algemene vakken 6u 6u 

   SPECIFIEK GEDEELTE  

Basismechanica 12u 12u 

Onderwijsloopbaanbegeleiding * * 

Vorming auto 8u 8u 

Totaal aantal lesuren 32u 32u 

 

* Onderwijsloopbaanbegeleiding geïntegreerd in het vak basismechanica 


