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Elektromechanica tso in de kijker
Elektromechanica: iets voor jou?











Je bent:
- dynamisch en creatief,
- gefascineerd door techniek,
- sterk in wiskunde,
- iemand die uitzoekt hoe iets functioneert.
Je hebt interesse voor:
- het demonteren, monteren en terug in dienst
stellen van machines,
- het bedenken van nieuwe toepassingen,
- de wereld van wetenschap en technologie.
Je analyseert en treedt in actie.
Je kan:
- probleemoplossend denken en/of handelen,
- nauwkeurig werken.
Je houdt van afwisseling.
Je staat open voor nieuwe ontwikkelingen.
Theorie en complexe schema’s schrikken je niet
af.

Elektromechanica is een theoretische en technische
richting met doorstromingskarakter.
Waarom kiezen voor Elektromechanica?
Je leert verschillende materialen, toestellen en technieken kennen, constructies en installaties ontwerpen,
de processen voorbereiden en begeleiden met professionele software (CAD).
Je ontdekt de wereld van verlichting, motoren en generatoren, automatisering en PLC-sturingen.
Je leert hoe machines met de computer bediend en
ontworpen worden.
In het vakgebied mechanica bestudeer je:
 de bewerkingen,
 de materialen,
 de verbonden metingen,
 de werktuigmachines.
In het vakgebied elektriciteit:
 bestudeer je de elektrische wetten;
 leer je elektromechanische kringen analyseren;
 leer je elementaire berekeningen uitvoeren.
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Wat na deze studierichting?
Het logische vervolg op de tweede graad
Elektromechanica tso is de derde graad
Elektromechanica tso.
Vanuit een tweede graad Industriële wetenschappen
of Elektriciteit-elektronica kan je ook nog instappen
in een derde graad Elektromechanica, al zullen dan
basiscompetenties moeten worden ingehaald.
Vanuit een tweede graad Elektromechanica kan je
nog kiezen voor een meer praktische opleiding
Elektrische installatietechnieken of Mechanische
vormgevingstechnieken in de derde graad.

Na de derde graad Elektromechanica tso
De richting Elektromechanica is een technisch wetenschappelijke voorbereiding op verdere studies
van het niveau Professionele Bachelor.
Voor de meer begaafde of supergemotiveerde leerling is ook het niveau Master haalbaar.
Eventueel kan de leerling zich specialiseren en/of
zijn competenties verbreden via een Se-n-Sejaar.
Leerlingen met een vorming binnen het domein
Elektromechanica komen in een zeer breed beroepenveld terecht, in bedrijfstakken met grote bedrijven en kmo’s, die zowel de industriële productie,
het onderzoek, de dienstverlening als de detailhandel omvatten.

Waarom kiezen voor deze tso-richting in Don Bosco
Sint-Denijs-Westrem?
Don Bosco Sint-Denijs-Westrem is één van de 25 Don
Boscoscholen in Vlaanderen die beheerd worden door
het schoolbestuur Don Bosco Onderwijscentrum.
Naar voorbeeld van priester Don Bosco (Italië 18151888) behartigt zij met vele medewerk(st)ers een
christelijk opvoedingsproject waarbij jongeren zichzelf mogen zijn en hun talenten kunnen ontwikkelen.
Aan Don Bosco Sint-DenijsWestrem is ook een internaat
verbonden waar jongeren








zich mogen thuis voelen
in hun eigen groep samen
met leeftijdsgenoten;
professioneel worden begeleid in hun studies door een
gemotiveerd team;
een ruim aanbod
aan activiteiten krijgen
aangeboden;
kortom graag vertoeven.

Contact en info:
Don Bosco Internaat Gent
Kortrijksesteenweg 1025
9051 Sint-Denijs-Westrem
09 221 82 55
info@db-internaatgent.be
www.db-internaatgent.be

Als school van Don Bosco zijn wij sterk bekommerd
om het persoonlijk welbevinden van elke leerling en
waken wij erover dat niemand in deze grote school
verloren loopt.
De accenten van een Don Boscoschool vindt men in
de opvoeding:

de familiale sfeer;

de spontane contacten tussen opvoeders en
leerlingen;

het geduld;

het geven van nieuwe kansen;

de aandacht voor correcte omgangsvormen;

de eerbied en belangstelling voor ieders eigenheid.
Don Bosco verwoordde zijn ideaal als volgt: “Laat
jonge mensen voelbaar ervaren dat je van hen
houdt”.
Contactgegevens
Don Bosco School voor Wetenschap en
Techniek
Kortrijksesteenweg 1025
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Tel.: 09 221 31 11
Fax: 09 220 61 28
Website : www.donboscosdw.be
E-mail: info@donboscosdw.be
Bereikbaarheid




met het openbaar vervoer: buslijn 77, 76 en
78, tramlijn 1 (Flanders expo)
via de autosnelweg E 40 (uitrit 14) Gent - Sint
-Denijs-Westrem, richting Gent
via de R4 ring rond Gent

