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Je hebt een brede interesse in techniek en in het bijzonder in mechanische vormgeving, lassen of koetswerk? Je 
bent geprikkeld door ICT? Én je wil aan de slag met technsche realisaties? Goed nieuws! Binnen deze richting maak je 
kennis met verschillende materialen, gereedschappen en technieken. Je realiseert zelf constructies en/of installaties, 
al dan niet met behulp van ICT. Voel je je aangesproken en wil je graag praktisch aan de slag? Dan is deze richting iets 
voor jou!

Visie op de studierichting
Deze technische richting omvat een algemene vorming en arbeidsmarktgerichte opleiding binnen de industriële 
technologie. Daarnaast bevat ze ook een specifiek gedeelte dat steunt op één of meerdere beroepskwalificaties. 
Daarnaast besteden leerlingen aandacht aan STEM-vaardigheden. 

Leerlingenprofiel
Deze studierichting richt zich tot leerlingen met interesse in techniek en in het bijzonder in mechanische 
vormgeving, lassen of koetswerk. Leerlingen gaan vooral aan de slag met technische realisaties. Bovendien maken ze 
kennis met o.a. verschillende materialen, gereedschappen en technieken en realiseren ze constructies en/of installaties, 
al dan niet met behulp van ICT.



2de graad
arbeidsmarktfi naliteit

Mechanica

Basisvorming 3de 4de

levensbeschouwing 2 2

lichamelijke opvoeding 2 2

project algemene vakken 7 7

Nederlands

wiskunde (STEM)

maatschappelijke vorming

Frans - Engels 3 3

cultuurbeschouwing en creativiteit 1

coachuur 1

Specifi ek gedeelte

mechanica (STEM) 19 19

Totaal 34 34

Versterkende en ondersteunende competenties

Talen
In een taallabo ga je creatief aan de slag met talen. Je leert de kneepjes 
van het vak om je vlot uit te drukken, zowel in het Nederlands als in 
vreemde talen. Expressie en creatie spelen daar uiteraard een belangrijke 
rol bij: leren improviseren, je inleven in een rollenspel, voor een publiek 
spreken, presentaties geven...  

Flexibele leertrajecten 
Jij en je coach overlopen je resultaten en detecteren je sterktes, moeilijk-
heden, opportuniteiten of uitdagingen. Voor leerlingen die willen verbre-
den, versnellen of verdiepen stippelen we een individueel leertraject uit. 
Samen met een leercoach ga je op zoek naar meer uitdaging. Heb je 
nood aan versnelde examens, extra opleidingen, complexere leerstof? 
Tijdens het flexibel traject laten we je zelfstandig werken en leren. Je 
werkt op je eigen tempo, niveau of plek aan je leerdoelen. In onze school 
maken we dit voor jou mogelijk.


