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Waarom is deze opleiding interessant?
 Je komt in contact met toekomstige 

werkgevers door stage.
 Je behaalt een diploma secundair on-

derwijs (als je ook AAV volgt).

 Het beroep is een vaste waarde op de 
lijst van knelpuntberoepen.

 Het biedt veel mogelijkheden tot verder 
studeren.

	Je kan doorgroeien in je eigen bedrijf.

Vakken en structuur

LT = Lestijden - 1 LT = 50 minuten

Welk diploma krijg je na de opleiding?
Na het succesvol afronden van de opleiding ontvang je een eindcertificaat Elektromecha-
nica of een diploma Elektromechanica als je ook de opleiding Aanvullende Algemene Vor-
ming hebt gevolgd.

Wat kan je na de opleiding?
 Je controleert, onderhoudt en herstelt  

zelfstandig installaties en machines.
Je spoort elektrische en mechanische 
storingen van een machinepark op en 
zorgt dat ze in de toekomst niet meer 
voorvallen.

 Je vervangt en herstelt defecte onder-
delen van machines. Je test ze en stelt 
ze af voor ze weer worden vrijgegeven.

 Je onderhoudt het machinepark pre-
ventief zodat het goed blijft werken.

Voor wie?
Deze opleiding is voor iedereen die nog 
geen kennis heeft maar geïnteresseerd is 
in elektromechanica. 
 Als je zelfstandig wil worden, al dan 

niet in bijberoep.

 Als je wil doorgroeien in je bedrijf.
 Als je werk zoekt in elektromechanica.
 Als je pas afgestudeerd bent.
 Als je meer kennis wil over industriële  
 elektriciteit en mechanica.

Hydraulische en pneumatische 
onderdelen en componenten 

industriële installaties 

80 LT

Mechanische onderdelen 
industriële installaties 

80 LT

Preventief onderhoud 
industriële installaties 

80 LT

Diagnose en
organisatie onderhoud

60 LT

Correctieve 
onderhoudstechnieken 

160 LT

Elektrische onderdelen 
en componenten 

industriële installaties

80 LT

540 LT
Elektromecanicien

Samenvatting van de opleiding
In de praktijkgerichte opleiding Elektrome-
canicien leer je materialen, toestellen en 
technieken kennen die belangrijk zijn bij 
toezicht, onderhoud en herstelling van in-
dustriële installaties. Je spoort elektrische, 
elektronische en mechanische problemen 
op en leert ze oplossen met professionele 
software. Ook veiligheid en onderhoudsme-
chanica komen aan bod.

Tijdens de opleiding ontwikkel je specifie-
ke technische vaardigheden: het plaatsen 
en aansluiten van elektrische motoren, 
nood- en beveiligingssystemen, pneuma-
tische onderdelen, contactoren, PLC’s, 
frequentieregelaars en signalerings- en 
bedieningsapparatuur.


