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BASISMECHANICA

2de graad 

Wat?

In de BSO-afdeling Basismechanica wordt op een zeer praktijkgerichte manier geleerd. Dit wil zeggen dat de te verwerven kennis, vaardighe-
den en attitutes op een concrete, inzichtelijke en praktische wijze worden aangebracht. De leerling maakt binnen dit vakgebied kennis met de 
moderne technologie. Hiertoe behoort o.a. het kennismaken met basisbegrippen uit de elektriciteit en mechanica, 3D-ontwerken en uitvoe-
ringen; basisvaardigheden leren; moderne vormgevingstechnieken inoefenen; onderhoudstechnieken toepassen; monteren en demonteren; 
enz.

Voor wie?

Leerlingen moeten voldoen aan de instapvereisten van de 2de graad BSO. Wie vooraf in het beroepsvoorbereidend leerjaar het beroepenveld 
Nijverheid of Metaal volgde, heeft reeds kennis gemaakt met de richting. Dit geldt ook voor de leerlingen uit de basisopties Mechanica-Elek-
triciteit en Industriële Wetenschappen.
Elke gemotiveerde leerling kan instappen, wat de vooropleiding ook was. Van leerlingen die instromen, wordt een minimum van technische 
inzicht en praktische aanleg vereist.

Toekomstmogelijkheden?

Na de 2de graad Basismechanica BSO is het de bedoeling dat de leerling een keuze maakt voor: 3de graad Centrale Verwarming en Sanitaire 
Installaties BSO of Werktuigmachines BSO.

Lessenrooster:

LEERJAAR: I II

AV

Frans 1 1

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Maatschappelijke vorming 2 2

Nederlands 2 2

Wiskunde 2 2

TV

Realisaties mechanische constructies 6 6

PV

Realisaties mechanische constructies 15 13

CNC - 2

TOTAAL 32 32
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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.


