MECHANISCHE TECHNIEKEN

D/A - finaliteit
Studiedomein STEM

TWEEDE GRAAD

STEM staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematics.

We gebruiken deze term internationaal om te verwijzen naar
studierichtingen en beroepen waarin wetenschappen, technologie,
technisch ontwerp en wiskunde een belangrijke rol spelen.

In het VTI van Roeselare gaan we voor deze geïntegreerde aanpak.

WAT LEER JE IN DE RICHTING?

In deze praktisch-technische studierichting leer je computertekenen en
omgaan met moderne computergestuurde machines. Je maakt kennis met
verspanende machinale bewerkingen zoals draaien en frezen. Daarnaast
leer je ook niet-verspanende technieken zoals lassen, 3D-printen, plooien, … Je
neemt ook de tijd om te leren monteren en demonteren.

WAT LEER JE?

VOOR WIE IS DEZE RICHTING?

Je hebt de eerste graad in de A-stroom met succes beëindigd en kiest voor een
richting met praktijk en met aandacht voor theoretische basiskennis.

VOOR WIE?
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Technische vakken

Praktische vakken
Mechanische realisaties

TOTAAL

LESSENTABEL

WAT NA DE TWEEDE GRAAD?

De studierichtingen mechanische vormgevingstechnieken of autotechnieken in
de 3de graad D/A-finaliteit zijn een logisch vervolg op mechanische
technieken. Daar verdiep je je in om daarna de arbeidsmarkt te betreden of
verder te studeren.

WAT NA SCHOOL?

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN

100% werkgarantie

Een Se-n-se of een van de talrijke graduaats – of professionele
bacheloropleidingen behoort tot de mogelijkheden.
Je hebt vaardigheden verworven die je toelaten om in de industrie polyvalente
technologische taken op te nemen. Door de brede vorming kan je in heel wat
bedrijven terecht. Dit kan in de productie, het onderhoud, de planning of
werkvoorbereiding, als CNC-programmeur, als ontwerper/tekenaar of als
meettechnicus.

TOEKOMST

