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ELEKTROMECHANICA

2de graad 

Wat?

Ook Elektromechanica is een doorstromingsrichting met daarin heel wat wiskunde. De technische vakken in deze theoretische richting zijn 
onder meer mechanica, technisch tekenen, elektriciteit en informatica. In de 3de graad wordt dit uitgediept met studie van machines, compu-
ter- en PLC-gestuurde bewerkingen en automatisering.

Voor wie?

Vooral leerlingen uit een 2de jaar IW en een 2de jaar Mechanica-Elektriciteit kiezen deze richting. Ze hebben een goede algemene uitslag en 
een behoorlijk peil voor wiskunde. Ook vanuit andere richtingen lukt de keuze voor deze afdeling mits een behoorlijke wiskundige basis en een 
uitgesproken technische interesse.

Toekomstmogelijkheden?

De afgestudeerden kiezen in het hoger onderwijs vooral voor een “professionele bachelor”-opleiding zoals automechanica, bedrijfsmechani-
ca, klimatisering, vliegtuigtechnieken, enz. Ook buiten de techniek zijn er nog mogelijkheden, zoals technisch leraar, paramedische richtingen, 
enz. Daarnaast zijn er na het 6de jaar ook veel mogelijkheden op de arbeidsmarkt. 

Lessenrooster:

LEERJAAR: I II

AV

Aardrijkskunde 1 1

Aardrijkskunde/Natuurwetenschappen - -

Engels 2 2

Frans 2 2

Geschiedenis 1 1

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Nederlands 4 4

Toegepaste chemie 1 1

Toegepaste fysica 1 1

Wiskunde 4 4

TV

Elektriciteit 3 3

Schakeltechnieken 1 2

Mechanica 2 2

Realisaties mechanica 3 3

Elektrische processen - -

Mechanica - -

Mechanische constructies - -

Pneumatica-hydraulica - -

Procestechnieken - -

Hasp-O Centrum - Gildestraat 22 - 3800 Sint-Truiden - 011 68 22 34 - www.hasp-o.be



OUD AANBOD Hasp-O

Oud aanbod
2de jaar van de 1ste graad  Tot en met 2019-2020
1ste jaar van de 2de graad  Tot en met 2020-2021
2de jaar van de 2de graad   Tot en met 2021-2022
1ste jaar van de 3de graad  Tot en met 2022-2023
2de jaar van de 3de graad   Tot en met 2023-2024
3de jaar van de 3de graad   Tot en met 2024-2025

Opgelet:
Leerlingen die instromen in een jaar hoger dan het eerste jaar 
van de eerste graad vallen automatisch onder het studieaanbod 
van het oude aanbod.
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Lessenrooster:

LEERJAAR: I II

PV

Realisaties mechanica 2 2

Schakeltechnieken 1 -

TOTAAL 32 32


