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•

technieken. Met behulp van computergestuurde machines ontwikkel en maak je
tandwielen, motorblokken en andere machineonderdelen. Je leert een opdracht
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LESSENTABEL

Iets voor jou?

voorbereiden en volgens opgelegde kwaliteitscriteria nauwkeurig afwerken. Je tekent of ontwerpt de werkstukken met be-

Je herkent mechanische constructies en kan ze tekenen met behulp van een
3D- tekenprogramma op de pc.

•

Je herkent en bepaalt krachten die inwerken op constructies.

•

Je kan technisch communiceren met behulp van tekeningen en schema’s.

•

Je maakt onderdelen en constructies met de juiste gereedschappen en machines.

•

Je kan binnen een voorgeschreven tijd een taak nauwkeurig voltooien.

•

Je monteert en demonteert graag installaties en constructies.

•

Je bent leergierig, dynamisch en zet door om een taak tot een goed einde te
brengen.

•

Je maakt gebruik van de modernste kanalen (internet) en middelen (catalogi) om
informatie op te zoeken.

•

Je werkt veilig en milieubewust.

•

Wiskunde en taalvakken ondersteunen je technologische vorming.

37

