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OPLEIDING ELEKTROMECANICIEN

Heb je interesse in techniek? Zoek je een opleiding met veel kans op een boeiende job? Schrijf je dan nu 
in voor de opleiding Elektromecanicien!

Op het einde van de opleiding kan je zowel defecten herstellen van industriële installaties als controles 
uitvoeren om technische storingen te voorkomen. Daarnaast behaal je in de opleiding een aantal extra 
attesten die nodig zijn om te mogen werken in een industriële omgeving zoals VCA, BA4/BA5, EHBO, 
flensmonteur, rolbrug, vorkheftruck...

Wat leer je? 
Onze opleiding biedt je een brede technische basisopleiding. Daarnaast zetten we in op de ontwikkeling 
van de digitale competenties, soft skills en bieden we je de mogelijkheid om je te specialiseren via extra 
modules. Je rondt de opleiding af met een stage in een technisch bedrijf.

Elektrische onderdelen en componenten 
industriële installaties 80

Hydraulische en pneumatische onderdelen 
en componenten industriële installaties 80

Mechanische onderdelen industriële 
installaties 80

Preventief onderhoud industriële installaties 80

Diagnose en organisatie onderhoud 60

Correctieve onderhoudstechnieken 160

Op basis van bepaalde schoolrapporten en (deel)certificaten kennen we vrijstellingen toe. Je kan ook 
vrijstellingen krijgen als je slaagt voor één of meerdere vrijstellingsproeven. 

Hoe word je beoordeeld? 

De leerkracht evalueert je gedurende de ganse module op basis van theoretische en praktische 
opdrachten. Zo krijg je de kans om tijdig bij te sturen en je eindexamen goed te laten verlopen.

Hoeveel betaal je voor de opleiding?

Je betaalt 1,50 euro per lestijd met een maximum van 300 euro per semester per opleiding. Op onze 
website vind je of je in aanmerking komt voor een (gedeeltelijke) vrijstelling. 
Daarnaast moet je ook rekenen op kosten voor de aankoop van handboeken, materiaal, gereedschap,...

Modules Lestijden



Waar en wanneer heb je les?

De lessen vinden plaats op Campus De Masten, Kapelsestraat 222 A, 2950 Kapellen.

We bieden deze opleiding, naast het gewone traject (minimaal 2 jaar), aan als éénjarig duaal traject. In 
de meest intensieve vorm (dagonderwijs en avondonderwijs gecombineerd), is het ook mogelijk om het 
leertraject in 9 maanden af te leggen.

Afhankelijk van je individuele voorkennis en voorkeuren, stellen we samen met jou een individueel traject 
op. Het leren op de werkplek loopt hiermee parallel, daarvoor maak je afspraken met het bedrijf zelf.

Voor het avondtraject kan je les volgen op woensdag en donderdag, van 18u - 21.30u. Je kiest zelf 
hoeveel modules je per semester volgt.
In het duaal traject zijn er ook lessen voorzien op maandag en dinsdag van 8.30u - 16.30u. 

Kan je starten?

Om deze opleiding te starten moet je voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht. Je moet op het 
ogenblik van inschrijving 16 jaar zijn.

Om je voor de eerste keer in te schrijven, kom je naar een van onze infomomenten op Campus De Masten. 

De data van de infomomenten vind je op onze website www.cvovitant.be.



CONTACT
CVO Vitant - Campus De Masten
Kapelsestraat 222 A
2950 Kapellen 
Tel: +32 479 02 39 16
Mail: paul.buyens@cvovitant.be
Web: www.cvovitant.be
Like us on Facebook


