Autotechnicus (bbl)
Met de modernste techniek auto's op weg helpen
aanpakken | handig zijn | nauwkeurig | samenwerken |
sleutelen aan bedrijfsauto's | staand werken | trucktechniek |
werken met gereedschappen | werken met je handen |
werken onder tijdsdruk
Houd je van sleutelen en wil je alles maar dan ook alles weten van auto's? Dan is
de opleiding Autotechnicus precies in jouw straatje. Met de nieuwste technieken
kom jij erachter wat er mis is met een auto. Je leert vervolgens om onderhoud en
reparaties uit te voeren met modern gereedschap. Als zelfstandig vakman weet jij
hoe het werkt.
Een verantwoordelijke baan. Auto’s waarmee je werkt moeten weer veilig op
weg. Jij bepaalt of onderdelen nog goed of aan vervanging toe zijn. Naast
techniek en vaardigheden komen in de opleiding ook beroepsvorming en
persoonlijke en maatschappelijke vorming aan bod. Je leert vlot en zorgvuldig
werken, collega’s begeleiden en met klanten omgaan.
In ons speciale praktijkcentrum werk je met nieuwe testapparatuur, met goed
gereedschap en met elektronica en boordcomputers. We halen alles uit de kast
om van jou een moderne vakman in autotechniek te maken!
Car Academy
Bij deze opleiding werk je 4 dagen per week bij een leerwerkbedrijf en ga je 1
dag naar het praktijkcentrum. Je werkt onder andere aan de nieuwste
automodellen. Waardevolle praktijkervaring!

Niveau 2
bbl
2 jaar
Startmoment: augustus
20% school
80% werk
Crebo: 25668

Interessegebied(en)
Mobiliteit & Transport

Summa Automotive
Croy 49, Eindhoven

Autotechnicus (bbl)
Wat word je?
Als 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 3 opleiding Eerste autotechnicus of Eerste
bedrijfsautotechnicus.

Hoe ziet je opleiding eruit?
Naast je 4 dagen werk krijg je 1 dag op school theorielessen
en praktijklessen in een daarvoor ingericht praktijkcentrum.
Alle lesdagen bestaan uit een praktijkdeel en theoriedeel.

Studiekosten
Het wettelijk vastgestelde cursusgeld voor schooljaar
2021-2022 (253 euro) wordt door het ministerie eenmalig
verlaagd met 50% tot 126,50 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 basisberoepsgerichte leerweg of;
• diploma mbo entreeopleiding (niveau 1).
Op deze pagina vind je de volledige wettelijke
vooropleidingseisen voor een niveau 2 opleiding.
Werk
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Tijdens een persoonlijk gesprek of kennismakingsbijeenkomst
kijken we of deze opleiding bij je past. Om deze opleiding te
kunnen volgen, moet je werken bij een erkend leerbedrijf.
Werk je niet bij zo’n bedrijf, dan bieden we je hulp bij het
vinden van een geschikte leerwerkplek. Je gaat zelf op zoek.
Kijk voor een overzicht van erkende leerbedrijven en meer
informatie over de arbeidsmarkt, stages en beroepen op
www.s-bb.nl.
Lees meer via Car Academy Eindhoven.

