
 

 

 

Studierichting Werktuigmachines 

 

   PROFIEL 
 

 
Je hebt een praktische belangstelling voor techniek en mechanica. Je beschikt over een goed 
praktisch-technisch inzicht. Je hebt belangstelling voor de theorie van de mechanica. Je beschikt 
over een (fijne) handvaardigheid. 
 

   OPLEIDING 
 

 
De opleiding Werktuigmachines bestaat uit een combinatie van algemene vakken, theorievakken 
en praktijkvakken. Dit betekent dat je naast je vakkennis (technisch tekenen, materialen- en 
machineleer) ook een degelijke kennis hebt om het helemaal te maken in je beroeps- en privéleven  
(taal, wetenschap, sport). 
 
In het 5de en het 6de jaar maak je in de theoretisch- technische vakken kennis met de principes 
van de mechanica. Je bestudeert de soorten metalen en hun eigenschappen en krijgt zicht op de 
verwerkingsmogelijkheden ervan. In de praktijklessen maak je door hand- en machinewerk 
werkstukken waarbij technieken zoals boren, frezen, draaien en slijpen toegepast worden. Je leert 
werken met CNC-machines (computer numerieke controle), de nieuwste 
metaalbewerkingsmachines. Je leert vlot om te gaan met werktekeningen, werkanalyses en 
werkmethodes. 
 

   TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN 
 

 
De studierichting Werktuigmachines bereidt voor op directe tewerkstelling in de 
metaalverwerkende nijverheid. Na het volgen van het zevende jaar behoort ook een opleiding 
binnen het hoger onderwijs tot de mogelijkheden. 
 
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 3de graad Werktuigmachines 
 

  5WTM 6WTM 

   BASISVORMING 

Frans 2u 2u 

Levensbeschouwelijk vak 2u 2u 

L.O. 2u 2u 

Project algemene vakken 4u 4u 

   SPECIFIEK GEDEELTE  
Mechanica/elektromechanica/ 
nijverheidstechnieken (incl. stage) 24u 24u 

Toegepaste economie (bedrijfsbeheer)* 2u 2u 

Totaal aantal lesuren 36u 36u 
 

*Niet verplicht 

 


