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MECHANICA

RICHTING
Met Mechanica kies je voor een technisch-prak-
tische studierichting in de arbeidsmarktfi naliteit. 
Je leert metaal en kunststoffen te bewerken met  
gereedschappen en machines. Daarnaast krijg 
je technieken aangeleerd voor demonteren en 
monteren. Er komen ook verschillende lasme-
thodes aan bod. 

PROFIEL
Je hebt belangstelling voor metaalbewerkings-
machines en hebt oog voor kwaliteit en nauw-
keurig werken. Theorie ligt je niet zo goed. Je 
bent wel handig en draait graag onderdelen in en 
uit elkaar. Tekeningen maken en lezen ligt je wel.

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
Het logische vervolg in de derde graad is Las-
sen-Constructie. Na de derde graad ben je zeker 
van een goede job als lasser in een constructie-
bedrijf. Je kan ook kiezen voor een zevende spe-
cialisatiejaar Pijpfi tten-Lassen-Monteren. 

STUDIERICHTING 
AANGEBODEN OP
Campus Beringen

ELEKTRICITEIT

RICHTING
Met Elektriciteit kies je voor een technisch-prak-
tische studierichting in de arbeidsmarktfi naliteit. 
Je leert, volgens de voorschriften, de vaardig-
heden van huishoudelijke en niet-huishoudelijke 
elektrische installaties aan. Daarnaast doe je 
kennis op over montagetechnieken van machi-
neonderdelen, werk je aan sanitaire installaties 
en voer je onderhoudstechnieken uit in een con-
text van voertuigen.

PROFIEL
Je bent praktisch ingesteld. Je hebt een brede 
interesse voor elektriciteit en techniek. Je wil 
later elektrische of sanitaire huishoudelijke in-
stallaties maken en onderhouden of je gaat je 
specialiseren in voertuigtechnieken. Je houdt 
ervan om alles gestructureerd volgens de regels 
uit te werken. 

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
Het logische vervolg op Elektriciteit in de der-
de graad is Elektrische installaties. Na de der-
de graad kan je aan de slag bij een installateur 
van huishoudelijke of industriële installaties en 
alarmtoestellen. Ook het zevende specialisatie-
jaar Industriële elektriciteit behoort tot de mo-
gelijkheden.

STUDIERICHTING 
AANGEBODEN OP
Campus Beringen 

3DE JAAR 4DE JAAR
Godsdienst 2 2
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Lichamelijke opvoeding 2 2

Project algemene vakken* 10 10

TOTAAL 32 32

*In het vak ‘Project algemene vakken’ worden volgende vakken 
geïntegreerd aangeboden: Engels, Maatschappelijke vorming, 
Natuurwetenschappen, Nederlands, Wiskunde.
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