
DE JOB VAN JE LEVEN

Bedrijven zijn continu op zoek naar
direct inzetbare, technisch geschoolde
professionals. Dankzij je brede vorming
ben je gegeerd op de arbeidsmarkt. Je
bent inzetbaar in diverse domeinen, in
heel uiteenlopende functies:

Meet-en regeltechnieker
Onderhoudstechnieker
Machineoperator
Servicetechnieker
Technisch coördinator
Technicus automatisering
Productieassistent
PLC- technieker
Technisch commercieel bediende

Graduaat Elektromechanische Systemen > in avondonderwijs > Geel

REGEL MACHINES, ONDERHOUD SYSTEMEN EN
VOER DIVERSE METINGEN UIT

Jij bent een doe-het-zelver. Techniek is jouw ding.
Je sleutelt aan machines, onderhoudt systemen en voert metingen uit.
Geen droge theorie maar praktijkgerichte lessen.
Je werkt in kleine groepjes aan je technische en communicatieve vaardigheden.
In het tweede jaar kies je een specialisatie: Onderhoudstechnieken of Meet- en
regeltechnieken.
Na je studie kan je snel aan de slag als technicus: onderhoudstechnieker, meet- en
regeltechnicus, machineoperator, technisch commercieel bediende …
Werkzekerheid troef. Onze afgestudeerden vinden snel een job.
Dezeavondopleidingduurt drie jaar. Je volgt les op maandag-, dinsdag- en donderdagavond
van 18.30 – 22.15 u.

Elektromechanische Systemen (werktraject)

OPLEIDINGSSPECIFIEKE
LOKALEN

Je studeert op een sfeervolle campus
waar je je snel thuis zal voelen. Je
komt in contact met industriële
opstellingen in goed uitgeruste labo’s.
Zo zijn er proefopstellingen voor
elektrische machines, mechanische
projecten, pneumatische standen …

KNELPUNTBEROEP

Eens jij je graduaatsdiploma op zak
hebt, ben je een polyvalente
technische duizendpoot die gegeerd is
in diverse bedrijven. Aan
jobaanbiedingen geen gebrek. Mits de
nodige ambitie op de werkvloer kan je
mogelijks doorgroeien naar een
leidinggevende functie.

COMBINATIE DAG EN/OF
AVONDONDERWIJS

Je kan vakken volgen in dag en/of
avondopleiding. Dus combineren is
mogelijk! In kleine groepjes word je
steeds begeleid door deskundige en
gemotiveerde docenten. Zij zorgen
ervoor dat de opleiding zowel
inhoudelijk als didactisch up-to-date
is.

Meer weten?
Surf naar thomasmore.be/gr-ems-wsa-ge

Luc Moonen
Opleidingsmanager
+32 486 66 58 20
luc.moonen@thomasmore.be

fb.com/GR.ElektromechanischeSystemen.ThomasMoreBe

Campus Geel
Kleinhoefstraat 4 - 2440 Geel

#wearegeel

thomasmore.be/geel

https://www.thomasmore.be/gr-ems-wsa-ge
https://www.facebook.com/GR.ElektromechanischeSystemen.ThomasMoreBe
https://thomasmore.be/geel


OPBOUW

Fase 1 | Je start met de ontwikkeling van jouw beroepsvaardigheden. Je maakt kennis met verschillende bedrijven in de sector zodat je het
werkveld leert kennen. Je functioneert in een team en kan eenvoudige metingen uitvoeren. Je verwerft basiskennis, inzichten en vaardigheden
rond: professionele communicatie, schema’s lezen, mechanica, machineonderdelen en elektriciteit. Na elke examenperiode krijg je feedback van je
mentor zodat je eventueel tijdig je studiemethode kan bijsturen.

Fase 2 | Je kiest tussen de twee afstudeerrichtingen: onderhoudstechnieken of meet- en regeltechnieken. Je verwerft basiskennis, inzichten en
vaardigheden rond: elektronische toepassingen, pompen, PLC- sturingen en meet- en regeltechniek. Je behaalt het VCA-attest voor
leidinggevenden.

Fase 3 | Jouw competenties worden verder verdiept. Je scherpt jouw communicatie- en technische vaardigheden aan met het oog op toekomstige
ontwikkelingen binnen de sector. Je past de geleerde basiskennis verder toe in praktijkgerichte lessen rond, hydraulische toepassingen,
elektrische motoren en elektronische toepassingen. Geleidelijk word je een startende professional.

Fase 1 2 3

PROFESSIONELE CONTEXTEN

ICT-vaardigheden 3

Professionele ontwikkeling 3

Project technisch tekenen (CAD) 3

Rekenvaardigheden voor technici 4

Veiligheid, milieu en kwaliteit 3

MECHANICA

Mechanica 4

Machineonderdelen 3

Project materialenleer 3

Energie 3

Pompen, ventilatoren, compressoren 3

Project hydraulica 3

Project mechanica 3

ELEKTROTECHNIEKEN

Elektriciteit 3

Project elektriciteit 3

Project elektronische toepassingen 3

Project industriële elektriciteit 3

Project elektrische machines 1 3

Project elektrische machines 2 3

Fase 1 2 3

AUTOMATISATIE

Project PLC 3

Project Regeltechniek/Sensoren 4

Pneumatica 3

Project pneumatica 3

SPECIALISATIE

KEUZE ONDERHOUDSTECHNICUS

Onderhoudstechnieken toepassingen 4

Project onderhoudstechnieken 3

Project uitvoeringstechnieken 3

KEUZE MEET- EN REGELTECHNICUS

Project regeltechniek 5

Project PLC 2 5

INTEGRALE PRAKTIJKLEERLIJN

Werkplekleren - Sectorexploratie 3

Werkplekleren - Beroepsexploratie 6

KEUZE ONDERHOUDSTECHNICUS

Werkplekleren - Startende onderhoudstechnicus 16 16

KEUZE MEET- EN REGELTECHNICUS

Werkplekleren - Startende meet- en regeltechnicus 16 16

Studiepunten drukken uit hoeveel uren je gemiddeld nodig hebt om de leerstof te verwerken (incl. lessen). Reken voor 1 studiepunt ongeveer 25 à 30 uren.
Programma onder voorbehoud.

KOM KENNISMAKEN

Dit was alvast wat uitleg over de opleiding. Ons visitekaartje.
Maar verwacht gerust meer! Infosessies, opencampusdagen, open
lessen, rondleidingen … online en on campus. Kom kennismaken
en stel ons al je vragen!

thomasmore.be/komkennismaken
info@thomasmore.be

STUDENTENVOORZIENINGEN

Studeren, dat hoort de beste tijd van je leven te worden. En dat
nemen we bij studentenvoorzieningen heel serieus! Op kot of met
de trein? Centen voor studenten? Gezond eten op de campus? Je
hart luchten en zorgen aanpakken? Reken maar op stuvo!

thomasmore.be/studentenvoorzieningen
stuvo@thomasmore.be
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