TECHNISCH SPECIALIST AUTOTECHNIEK

ALGEMENE INFORMATIE
Sector

Mobiliteit en logistiek

Niveau

4

Leerweg

bol

Dag/avond

Dagopleiding

Duur

4 jaar

Crebo

25670

LOCATIES
's-Hertogenbosch, Onderwijsboulevard Veghel, Muntelaar

TECHNISCH SPECIALIST AUTOTECHNIEK
WAT GA IK LEREN?
Heb jij veel (technische) interesse in personenauto's? En ben je ook leergierig en ambitieus? Dan is deze opleiding
misschien een hele goede keus voor jou.
Het eerste en tweede jaar word je ingeschreven bij 'Voertuigen en mobiele voertuigen'. Deze titel staat ook op je
onderwijsovereenkomst. Dit is het basisdeel van je opleiding. Vanaf het derde jaar kom je in de specialisatie 'Technisch
specialist personenauto's'.
Je krijgt op het college onder andere: communicatieve leerstof (Nederlands, Engels en Duits), burgerschaps- en
beroepscompetenties, exacte leerstof (wiskunde, informatica en rekenen), bedrijfskundige leerstof (bedrijfseconomie,
bedrijfsadministratie en bedrijfskennis) en theoretisch-technische leerstof (motoren, elektro, elektronica en
voertuigentechniek).
Je zit niet alleen in de schoolbanken, je gaat ook veel zelf aan de slag. Bijvoorbeeld tijdens de practica zoals het practicum
elektronica, praktijk motorvoertuigentechniek, motormanagement-systemen en projecten.
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. Je kunt ook kiezen voor het hbo-pakket, daarmee kun je later
makkelijker overstappen naar het hbo.

WAT KAN IK WORDEN?
Als technisch specialist autotechniek ben je de technische topper in de werkplaats. Je bent gespecialiseerd in de complexe
diagnoses en reparaties. En je spoort ‘vage' klachten op, zoals geluid, trilling en rij-eigenschappen. Je zoekt creatief naar
oplossingen, je hebt inzicht in technische systemen en je bent analytisch.
Je weet alles van computersystemen in de auto en digitale communicatie. Daarnaast wissel je technische informatie uit
met externe specialisten en leveranciers. Zo nodig breng je die informatie over op je collega's. Voor lastige gevallen waar je
zelf niet uitkomt, neem je contact op met de importeur of fabrikant. Zo nodig geef je die informatie weer door aan je
collega's. Je bent vanuit jouw specialisme aanspreekpunt voor de klant en je kunt de klant uitleggen dat een reparatie
noodzakelijk is. Verder doe je de bijbehorende administratie.
Je bent als technische professional niet alleen deskundig en creatief, maar ook verantwoordelijk, klantgericht en
communicatief.

TECHNISCH SPECIALIST AUTOTECHNIEK
WAT DOE IK TIJDENS DE STAGE?
Je komt vijf dagen in de week naar het college. In de loop van de opleiding ga je ook stage lopen. Zo doe je veel ervaring op.
En het is natuurlijk leuk om te doen!
Leerjaar 1: periode 3: een dag per week stage, periode 4: vier dagen per week stage
Leerjaar 2: periode 1 + 2 + 4: een dag per week stage, periode 3: vier dagen per week stage
Leerjaar 3: periode 1 + 3 + 4: een dag per week stage, periode 2: vier dagen per week stage
Leerjaar 4: periode 1 + 4: vier dagen per week stage, periode 2 + 3: een dag per week stage
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.
Meer informatie over aanmelden vind je hier.

TECHNISCH SPECIALIST AUTOTECHNIEK
GOED OM TE WETEN
Wij adviseren je om voor deze opleiding een laptop aan te schaffen.

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

TECHNISCH SPECIALIST AUTOTECHNIEK
WAT ZIJN DE TOELATINGSEISEN?
Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg, theoretische leerweg
Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4

WELKE VERVOLGOPLEIDING KAN IK DOEN?
Opleidingen op hbo-niveau.

WAT ZIJN DE STUDIEKOSTEN?
Verplichte kosten
Ministerie (lesgeld)

€ 1239,-

Leerjaar 1

€ 550,-

Leerjaar 2

€ 340,-

Leerjaar 3

€ 355,-

Leerjaar 4

€ 360,-

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

Wij adviseren je om voor deze opleiding een laptop aan te schaffen.

