BASIS TECHNICUS SCOOTERTECHNIEK

ALGEMENE INFORMATIE
Sector

Mobiliteit en logistiek

Niveau

2

Leerweg

bbl

Dag/avond

Dagopleiding

Duur

2 jaar

Crebo

25668

LOCATIE
's-Hertogenbosch, Onderwijsboulevard

BASIS TECHNICUS SCOOTERTECHNIEK
WAT GA IK LEREN?
Bij de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:
Scootertechniek
Loopbaan & burgerschap
Algemene vaardigheden
Nederlands en Engels
Rekenen
Het onderwijsprogramma bestaat uit de volgende delen:
Theoretisch-technische leerstof: vakleer ter ondersteuning van de praktijk
Beroepspraktijkvorming: praktijkopleiding in een bedrijf
Iedere opleiding heeft keuzedelen. Keuzedelen geven je opleiding een meerwaarde. Je kunt kiezen voor verbreden of
verdiepen in het beroep zodat je interessanter wordt voor de arbeidsmarkt. Of je kunt kiezen voor keuzedelen die bijdragen
aan een betere doorstroom naar een volgende opleiding.

WAT KAN IK WORDEN?
Als basis technicus scootertechniek werk je aan wat voor veel mensen een belangrijk bezit is: hun scooter. Helaas gaan die
soms kapot. Jij bent degene die de klant dan helpt. Want jij lost elk technisch probleem op: aan het startmechanisme,
versnellingen, banden en remmen. Je werkt met verbrandingsmotoren en elektromotoren met alles erop er eraan. Ook
verzorg je het onderhoud.
Je houdt van sleutelen: van demonteren en repareren tot monteren en afstellen. Omdat er in scooters steeds meer
elektronica zit, moet je daar ook steeds meer van weten. Je werkt altijd verstandig en voorzichtig. Bij het afvoeren van
restmateriaal en afvalstoffen houd je je aan de Arboregels en milieuvoorschriften.
In de winkel heb je contact met de klanten. Je adviseert hen bijvoorbeeld over onderdelen en accessoires van hun scooter.
Daarom moet je ook klantvriendelijk zijn.

BASIS TECHNICUS SCOOTERTECHNIEK
WAT DOE IK TIJDENS DE BEROEPSPRAKTIJKVORMING?
Een belangrijk onderdeel van elke beroepsopleiding is de beroepspraktijkvorming (bpv). Hier leer je de praktijk van je
beroep.
Je werkt vier dagen per week in een erkend leerbedrijf en je komt één dag per week naar het Koning Willem I College.
Kijk op http://www.stagemarkt.nl/ voor een erkend leerbedrijf.

HOE MELD IK ME AAN?
Aanmelden voor deze opleiding? Klik dan op ‘Aanmelden voor deze opleiding’ en volg de stappen.
Let op! Om te kunnen starten met een bbl-opleiding, moet je werk hebben bij een erkend leerbedrijf. Alle erkende
leerbedrijven vind je op www.stagemarkt.nl. Heb je nog geen leerwerkplek? Aanmelden is wel mogelijk, maar je wordt pas
ingeschreven als je werk hebt!
Meer informatie over aanmelden vind je hier.

BASIS TECHNICUS SCOOTERTECHNIEK
MEER WETEN?
Maak kennis met ons college op onze Open Dagen. Kijk op www.kw1c.nl
Aanmelden voor het nieuwe schooljaar kan vanaf 1 november

BASIS TECHNICUS SCOOTERTECHNIEK
WAT ZIJN DE TOELATINGSEISEN?
Vmbo-diploma basisberoepsgerichte leerweg
Diploma entreeopleiding. In een persoonlijk gesprek worden de mogelijkheden besproken.

WELKE VERVOLGOPLEIDING KAN IK DOEN?
Opleidingen op niveau 3 of 4.

WAT ZIJN DE STUDIEKOSTEN?
Verplichte kosten
Ministerie (cursusgeld)

€ 258,-

Leerjaar 1

€ 272,-

Leerjaar 2

€ 210,-

Cursusgeld (jaarlijks) is verplicht wanneer je op 1 augustus van het nieuwe schooljaar 18 jaar of ouder bent.

