Eerste autotechnicus (bol)
Met complex sleutelwerk heb je eer van je werk
aanpakken | complexe techniek | moderne techniek | nauwkeurig |
samenwerken | sleutelen aan auto's | staand werken | verantwoordelijk |
werken met gereedschappen | werken met je handen |
werken onder tijdsdruk | zelfstandig
Jouw studie: Eerste autotechnicus (bol)
Tijdens de opleiding Eerste autotechnicus leer je diagnoses te stellen met behulp
van moderne testapparatuur. Onderhoud en reparaties voer je zelfstandig uit. Je
leert sleutelen met gereedschap, maar ook werken met verfijnde elektronica en
boordcomputers. Terwijl je studeert en meer ervaring krijgt, leer je
waarschijnlijk iets nieuws over jezelf: hoe complexer het sleutelwerk, hoe meer
voldoening je uit je werk haalt. Ontdek het bij Summa Automotive. Met jouw
passie voor auto's wil jij alle technische geheimen ontdekken. Je houdt van gas
geven, ook op de werkvloer. Als automonteur is het hard werken. Je moet snel
maar ook zorgvuldig werken en zorgen dat alle voertuigen waaraan je werkt weer
veilig op weg kunnen.
Als eerste autotechnicus ben jij het eerste aanspreekpunt in de werkplaats. Je
stuurt je collega's aan en weet klanten precies uit te leggen wat jullie aan het
voertuig gedaan hebben. Een mooi vak man.
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Eerste autotechnicus (bol)
Wat word je?
Als eerste autotechnicus 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 de niveau 4 opleiding Technisch specialist
personenauto's.

Hoe ziet je opleiding eruit?
Je gaat 5 dagen per week naar school, hier volg je praktijken theorielessen. Een deel van je opleiding ga je stagelopen.
We zoeken samen met jou naar een geschikte leerwerkplek.
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).

Welke vooropleiding heb je nodig?
Om te worden toegelaten tot deze opleiding heb je minimaal
nodig:
• diploma vmbo kaderberoepsgerichte, theoretische of
gemengde leerweg of;
• overgangsbewijs van 3 naar 4 havo of vwo of;
• diploma mbo niveau 2.
Op deze pagina vind je de volledige wettelijke
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vooropleidingseisen voor een niveau 3 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.

