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INDUSTRIËLE  

WETENSCHAPPEN/S.T.E.M. 

 

De basisoptie Industriële wetenschappen/S.T.E.M. behoort tot de meer theoretisch 
gerichte opties in het tweede leerjaar. 

 
Aanleg voor wiskunde is zeker belangrijk. 
Je maakt kennis met de industriële technologie met een klemtoon op de theorie. 

In de lesuren praktijk maak je een aantal werkstukken. Je leert ook planlezen. 
Het komt er vooral op aan te weten welke gereedschappen, soorten van materialen en 

technieken daarbij van pas komen. 
 
Bij elektriciteit leer je over de meest gebruikte symbolen in elektrische schema’s; de 

relatie tussen verschillende schema’s (stroom, schakel, leiding, …) en de werking 
(eenpolige, dubbelpolige, wisselschakeling, …) komen aan bod.  

o Je leert het aantal draden aanduiden op een eenvoudig leidingschema. 
o Je leert een volledige stroombaan tekenen op een grondplan.  
o Er wordt bekeken hoe elektriciteit in de huiskamer wordt gebracht en wat het nut 

is van hoogspanning!  
o Je leert in de praktijk correcte aansluitingen en schakelingen maken aan 

toestellen en in aftakdozen, belschakelingen correct uitvoeren, geleiders en 
kabels herkennen en ontmantelen, het doel van beveiliging (smeltveiligheden, 

verliesstroomschakelaar, …), kunststof bewerken in eenvoudige opdrachten. 
 
In het vak mechanica leer je over de voornaamste gereedschappen, formaten, 

lijnsoorten, maataanduidingen in tekeningen. Je leert een tekening lezen en schetsen 
(ook op schaal, in perspectief, …). 

o Je leert ook de PC gebruiken bij het tekenen.  
o Je leert meer over de meest gebruikte metalen (staal, gietijzer, koper, 

aluminium, legeringen, …) en hun eigenschappen (geleidbaarheid, lasbaarheid, 

dichtheid, hardheid, elasticiteit, …). 
o Je verneemt meer over de soorten kunststoffen, hun eigenschappen, 

toepassingen en recyclage.  
o Je leert verbindingstechnieken (solderen, bout + moer, puntlassen, …) en 

overbrengingen (tandwiel en riem). Zo kan je een eenvoudige katrol ontwerpen. 

o Je leert objecten demonteren en monteren en eenvoudige pneumatische 
opstellingen maken. 

 
Onder S.T.E.M.-activiteiten wordt er gewerkt aan projecten die vanuit verschillende 
invalshoeken worden bekeken: SCIENCE (wetenschappen), TECHNOLOGIE, 

ENIGINEERING en MATHEMATICS (wiskunde). Je leert probleemoplossend denken en 
handelen waarbij technisch denken en engineering centraal staan.  

 
 
Aanleg hebben voor wiskunde en nauwkeurig kunnen werken zijn belangrijk. 
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Wat na "Industriële wetenschappen/S.T.E.M." ?  
 
Uiteraard moet je bij de keuze naar de 2de graad rekening houden 

met het attest (en de eventuele beperkingen) dat je behaalt op het 
einde van het 2de leerjaar.  

In principe mag je, met een A-attest, starten in elke richting van 
elke onderwijsvorm in de 2de graad.  
De meeste leerlingen zullen na deze basisoptie verder studeren in 

dezelfde richting in het TSO.  
 

Als je wilt verder studeren in het studiegebied MECHANICA-ELEKTRICITEIT zijn er 
mogelijkheden in zowel TSO als BSO. Informeer je goed omdat in het TSO er richtingen 
zijn die ofwel meer praktijkgericht, ofwel meer theoretisch gericht zijn.  

 
Dit zijn de mogelijkheden in dit studiegebied: 

o Basismechanica 
o Elektriciteit-elektronica 
o Elektrische installaties 

o Elektromechanica 
o Elektrotechnieken 

o Industriële wetenschappen 
o Mechanische technieken 


