
 

 

 

Studierichting Elektromechanica 

 

   PROFIEL 
 

 
Ben je technisch onderlegd en sterk in wiskunde? Beschik je over een fijne motoriek 
(die heb je nodig voor het manipuleren, monteren en solderen van heel kleine 
elektronische componenten) en heb je belangstelling voor industriële ICT? Heb je een 
ruime wetenschappelijke belangstelling en kan je voldoende abstract denken? Dan is 
Elektromechanica beslist iets voor jou. 
 
Leerlingen uit de A-klas in de eerste graad kunnen doorgaan naar de 2e graad TSO 
Elektromechanica. Leerlingen uit de 2de  graad TSO en ASO kunnen doorstromen 
naar de 3de graad TSO. 
 

   OPLEIDING 
 

 
De richting Elektromechanica is een technisch–theoretische richting waar je je zowel in 
algemene als technische vakken kan professionaliseren. 
 
Zowel bij Elektriciteit als bij Mechanica komt vooral binnen het theoretisch gedeelte het 
experimenteel en individueel onderzoek in de labo’s uitgebreid aan bod. Je leert 
analyseren en berekeningen uitvoeren in elektromechanische omgeving, zoeken naar 
creatieve oplossingen voor technische problemen, zin voor nauwkeurigheid, 
plichtsbesef en bewust worden van de snelle evolutie in het domein van techniek. 
 
Goed presteren in theorie en praktijk zal planning, regelmaat, recuperatie en 
verzorging eisen. 
In de tweede graad wordt de nadruk gelegd op het basisonderricht in de vakken 
elektriciteit en mechanica met het oog op verdere uitdieping in de derde graad. Je leert 
werken met computerbediende machines (CNC, CAD-CAM), productieprocessen 
pneumatisch en hydraulisch, mechanische en elektrische motoren, automatisering en 
PLC-sturingen. 
 
De leerlingen van het 6de jaar lopen 2 weken bedrijfsstage waar de praktische 
competenties verfijnd worden op de werkvloer. 
 

   TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN 
 

 
Deze technische studierichting geeft jou ook de nodige inzichten, vaardigheden en 
attitudes om verder te studeren in het hoger onderwijs. Met motivatie en doorzetting 
liggen uiteindelijk alle technische en wetenschappelijke studierichtingen van de 
professionele bachelor opleidingen elektromechanica met doorgroeimogelijkheden 
naar masterniveau Industrieel Ingenieur binnen jouw mogelijkheden. Een 7e 
specialisatiejaar ‘Industrieel Onderhoud’ is natuurlijk ook één van de opties. 
 
Je kunt er ook voor kiezen om je onmiddellijk op de arbeidsmarkt te begeven na het 
behalen van je diploma secundair onderwijs. Je kan daar terecht in allerlei technische 
jobs.  



 

 

 

 
Meer informatie?  www.onderwijskiezer.be 

 
  

http://www.onderwijskiezer.be/


 

 

 

 
Lessentabel 2de graad Elektromechanica 
 

  3EM 4EM 

   BASISVORMING 

Aardrijkskunde 1u 1u 

Engels 2u 2u 

Frans 2u 2u 

Geschiedenis 1u 1u 

Levensbeschouwelijk vak 2u 2u 

Lichamelijke opvoeding 2u 2u 

Nederlands 4u 4u 

   SPECIFIEK GEDEELTE 

Chemie 1u 1u 

Elektromechanica/mechanica/elektriciteit/elektronic
a 12u 12u 

Fysica 1u 1u 

Onderwijsloopbaanbegeleiding * * 

Wiskunde 4u 4u 

Totaal aantal lesuren 32u 32u 

 
* Onderwijsloopbaanbegeleiding geïntegreerd in het vak elektromechanica 
  



 

 

 

 
Lessentabel 3de graad Elektromechanica 
 

  5EM 6EM 

   BASISVORMING 

Aardrijkskunde 1u 1u 

Engels 2u 2u 

Frans 2u 2u 

Geschiedenis 1u 1u 

Levensbeschouwelijk vak 2u 2u 

Lichamelijke opvoeding 2u 2u 

Natuurwetenschappen 1u - 

Nederlands 3u 3u 

   SPECIFIEK GEDEELTE  

Elektromechanica/mechanica/elektriciteit/elektronic
a 17u 17u 

Wiskunde 4u 4u 

Totaal aantal lesuren 35u 34u 

 


