Technisch specialist
personenauto's (bol)
Werken met de allernieuwste geavanceerde
technieken, jij bent de specialist
aanpakken | communiceren | computergestuurde systemen | creatief |
diagnose stellen | digitale testapparatuur | handig | mensen aansturen |
moderne autotechniek | nauwkeurig | samenwerken |
sleutelen aan de nieuwste auto's | verantwoordelijk | werken onder tijdsdruk |
zelfstandig
Een vreemd geluid, een vage afwijking: storingen waarmee je collega’s geen raad
weten, komen bij jou terecht. Het stellen van een diagnose is jouw specialiteit.
Je gebruikt hierbij geavanceerde digitale testapparatuur, je kennis van
computergestuurde systemen en de nieuwste techniek.
De ontwikkelingen gaan razendsnel, maar jij houdt ze bij. Vaak wissel je
technische informatie uit met externe specialisten en leveranciers. Informatie die
je krijgt, breng je over op je collega’s op de werkvloer. Als dé specialist ben je
onmisbaar in het bedrijf.
De klant wil weten wat er nodig is en waar hij of zij voor betaalt. Duidelijk
communiceren, mondeling en via e-mail bijvoorbeeld, is daarom belangrijk. Ook
dit leer je tijdens de opleiding. Je staat je mannetje in de werkplaats. Je houdt
je aan de milieu- en veiligheidseisen, je plant en je houdt de kosten in de gaten.
Een topfunctie in de autotechniek als je van een uitdaging houdt!

Niveau 4
bol
4 jaar
Startmoment: augustus
40% stage
60% school
Crebo: 25249

Interessegebied(en)
Techniek & ICT

Summa Automotive
Automotive Campus 50, Helmond

Technisch specialist personenauto's (bol)
Wat word je?
Als technisch specialist personenauto's kun je bijvoorbeeld
aan de slag bij een garage voor personenwagens of in de
garage van een bedrijf dat eigen voertuigen heeft. Je kunt
ook doorstromen naar een opleiding in de autotechniek op
hbo-niveau.

onafhankelijke organisatie als S-BB, UWV of CentERdata
blijkt dat je met deze opleiding een grote kans op werk hebt
in de regio Zuidoost-Brabant. Het gaat hierbij om een
inschatting van de kans op werk op het niveau en binnen het
vakgebied van de opleiding, als je de opleiding afrondt
binnen de normale studieduur.

Hoe ziet je opleiding eruit?
De eerste drie leerjaren volg je in bol het profiel Eerste
autotechnicus. Aansluitend volgt één leerjaar in bbl waarbij
je het profiel Technisch specialist personenauto's op niveau
4 volgt.

Welke vooropleiding heb je nodig?
Om te worden toegelaten tot deze opleiding heb je minimaal
nodig:

Tijdens de bol-opleiding ga je 5 dagen per week naar school
voor praktijk- en theorielessen. Een deel van je opleiding ga
je stagelopen. We zoeken samen met jou naar een geschikte
leerwerkplek.In de bbl ga je 4 dagen werken en één dag per
week naar school. Je krijgt dan theorie- en practicumlessen.
Via Stagemarkt vind je een lijst met erkende leerbedrijven.

Studiekosten
Het wettelijk vastgestelde lesgeld voor schooljaar 2020-2021
bedraagt 1.202 euro. Kijk voor een inschatting van de overige
kosten voor deze opleiding op de website
van Studers of MBOwebshop.nl. Ieder jaar worden daar
uiterlijk 1 juli alle schoolkosten bekendgemaakt voor het
daarop volgende schooljaar. Voor het daadwerkelijk
bestellen moet je op de juiste manier inloggen.
Laptop
Bij veel opleidingen kun je als student niet zonder
computer. Kijk in het overzicht of dit voor jouw opleiding
geldt en download de juiste specificaties.

Studie in cijfers
Studie in cijfers geeft duidelijke informatie over deze
opleiding en de kansen op de arbeidsmarkt. Wil je meer
weten over deze cijfers? Bekijk dan deze uitleg (pdf).
Grote kans op werk
Wil je na je studie graag direct aan de slag? Dan is deze
opleiding een goede keuze! Uit cijfers van een
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• diploma vmbo kaderberoepsgerichte, theoretische of
gemengde leerweg of;
• overgangsbewijs van 3 naar 4 havo of vwo of;
• diploma mbo niveau 2 of niveau 3. Wij gaan altijd met je
in gesprek en adviseren je of je een goede kans hebt om de
opleiding succesvol af te ronden.
Op deze pagina vind je de volledige wettelijke
vooropleidingseisen voor een niveau 4 opleiding.
• Heb je een diploma mbo Autotechnicus niveau 2? Dan kun
je instromen in het tweede leerjaar van de opleiding.
Je wordt uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek of
kennismakingsbijeenkomst waar je de school leert kennen en
we kijken of deze opleiding bij je past.

