
Werktuigmachines; praktijkgerichte mechanica, troef voor de toekomst 
 
De BSO richting werktuigmachines en het aansluitende specialisatiejaar 
computergestuurde werktuigmachines is een keuze die volgt op de 2de 
graad BSO - basismechanica. Leerlingen die deze optie volgen, doorlopen 
de volledige cyclus van de verspanende bewerkingen in het mechanica-
atelier. De opleiding werktuigmachines staat voor ‘een praktijkgerichte 
opleiding’ waar handvaardigheid en technische en algemene vakken aan 
elkaar gekoppeld worden. Deze opleiding wordt ondersteund door 
aangepaste technische vakken en wordt er aandacht geschonken aan 
onderhoudstechnieken en montagetechnieken. In een goed uitgerust labo 
kunnen de leerlingen hun kennis van pneumatica en stuurtechniek 
uitbreiden 
 
Wie het mechanica-atelier bezoekt, ziet duidelijk dat de evolutie in de 
industrie opgevolgd wordt. Voor het aanleren van de basistechnieken 
beschikken wij over alle nodige conventionele machines en conventionele 
machines met digitale uitlezing. Daarnaast ontbreken ook de 
computergestuurde draai- en freesmachines niet. De laatste aanwinsten 
zijn een driedimensionale meetbank in het labo meettechniek,  
een vonkerosie machine en een universele rondslijpmachine en een 
prachtig CNC-park. Uiteraard worden ook de nieuwste trends in CAD 
opgevolgd. 
 
In werktuigmachines maakt de stage deel uit van het lessenrooster. 
Leerlingen uit het zesde jaar werken zestien dagen in een bedrijf, 
leerlingen uit het zevende jaar werken één dag per week in een bedrijf. 
Aan het einde van hun cyclus hebben zij met 5 bedrijven kennis gemaakt, 
wat hun kansen op werk enkel ten goede komt. 
 
De afgestudeerden uit deze richting werken,  na het zevende 
specialisatiejaar computergestuurde werktuigmachines, als 
machineoperator aan zowel conventionele als computergestuurde 
machines. Daarenboven zorgt het aanbod aan algemene vakken ervoor dat 
de leerlingen van het specialisatiejaar ook het diploma secundair 
onderwijs kunnen verwerven.  
 
Wil ook jij die vakman in de werktuigmachines worden ?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Werktuigmachines 



  

7	  computergestuurde	  werktuigmachines	  bouwt	  verder	  op	  de	  afdeling	  
werktuigmachines.	  Door	  een	  combinatie	  van	  theorie,	  CAD-‐tekenen	  en	  
praktijk	  worden	  ze	  de	  bedienaars	  van	  de	  CNC-‐machines,	  zowel	  voor	  
seriewerk	  als	  voor	  eenmalige	  stukken. 
Na	  een	  7de	  jaar	  CWE	  halen	  de	  leerlingen	  het	  diploma	  secundair	  onderwijs,	  
wat	  hen	  ook	  toelaat	  om	  de	  overstap	  naar	  een	  SENSE-‐jaar	  te	  overwegen	  
(bvb.	  naar	  kunststofvormgevingstechnieken).	  Maar	  uiteraard	  zijn	  ze	  vooral	  
gegeerde	  werknemers	  in	  de	  verschillende	  metaalbedrijven. 


