
Klaar voor 

een nieuwe ervaring?
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NIEUWE 
RICHTING!
Mechanisch 

Onderhoud



Ervaring opdoen op de werkvloer bij 

Poco Loco Roeselare. 

www.vtiroeselare.be

 
Mechanisch Onderhoud
Wil je graag sleutelen aan motoren en machines, 
onderdelen vervangen en maken, sensoren plaatsen 
en afstellen? Wil je lasherstellingen uitvoeren en 
kleine constructies bouwen, elektrische, hydraulische 
en pneumatische schakelingen maken? Dan is 
Mechanisch Onderhoud iets voor jou! Daar beleef je 
het allemaal!

Tijdens deze praktijkgerichte opleiding leer je naast 
algemene vorming hoe je machines onderhoudt en 
herstelt. De focus ligt op het verwerven van kennis, 
vaardigheden en ervaring via de vele uren praktijk 
en stage. Op deze manier pas je de allernieuwste 
technieken toe en werk je met hoogtechnologische 
machines. 

Nieuwe richting! 

Voor de derde graad
Deze richting is bedoeld voor jongens en meisjes 
die de tweede graad basismechanica of elektrische 
installaties achter de rug hebben. Maar ook andere 
vooropleidingen zijn mogelijk.



VAKBENAMING Lesuren per week
5 BMO 6 BMO

Godsdienst 2 2
Frans 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Project algemene vakken 4 4
Totaal algemene vakken 9 9
Realisaties mechanisch onderhoud 7 7
Totaal technische vakken 7 7
Praktijk/stage realisaties mechanisch onderhoud 18 18
Totaal praktische vakken 18 18
Totaal 34 34

Wat steek je allemaal op?
Machines (de)monteren, herstellen, onderhouden en afstellen
Elektrische, pneumatische en hydraulische energiekringen installeren  
en afstellen 
Automatisatie van machines
Lassen/constructie met elektrode, MAG en TIG (basis)
Nabewerkingen zoals slijptechnieken en materiaalkennis
Tekenen en lezen van technische tekeningen en schema’s
Herstellingen en vervangstukken maken met verspanende technieken  
(CNC-draaien en -frezen)

Deze nuttige leerprocessen neem je mee op stage, waar je de nodige ervaring 
opdoet op de werkvloer. 
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Vrij Technisch Instituut
Leenstraat 32, 8800 Roeselare
T 051 20 08 88
vtiroeselare@sint-michiel.be
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Op de arbeidsmarkt is er een groot tekort aan onderhouds -
monteurs. Dat merk je wel aan de werkaanbiedingen na 
het behalen van je studiegetuigschrift.

Je kan ook nog een specialisatiejaar volgen. Daarin 
behaal je niet alleen een bijkomende beroepskwalificatie 
maar ook je diploma secundair onderwijs. Ook dit opent 
heel wat deuren.
Extra beroepskwalificaties:

Composietverwerking
Computergestuurde werktuigmachines
Fotolassen
Industrieel elektrotechnisch installateur
Industrieel onderhoud
Industriële elektriciteit
Matrijzenbouw
Metaal- en kunststofschrijnwerk
Non-ferrometalen dakbedekking
Pijpfitten-lassen-monteren

Dé richting om aan 
je toekomst te sleutelen

Schrijf je nu in!
Heb je hier nog vragen over? 
Neem contact op met de afdeling mechanica. 
T 0497 44 85 08  -  mechanica.vti@sint-michiel.be


