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   Autotechniek  
                                                      avondopleiding
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Voor wie?

Wil je meer weten over autotechniek en 
werk je graag aan je eigen wagen, young-
timer of oldtimer? Of wens je je bij te 
scholen en te specialiseren? 

Dan is deze opleiding iets voor jou. 
Tijdens deze opleiding leer je de basis-
technieken om wagens te onderhouden 
en herstellen.

Infrastructuur

De lessen gaan door in de lokalen van de 
dagscholen waarmee we samenwerken. 
Deze hebben door de jaren heen een 
grote know-how opgebouwd en zijn 
toonaangevend in de sector. Zowel de 
theorie- als de praktijklessen worden 

gegeven met behulp van actuele leer-
middelen.
Er is een cafetaria waar je tijdens de pau-
ze kan genieten van warme en koude 
dranken. In de nabijheid van de school is 
er een ruime parking.

Na elke afgewerkte module ontvang je 
een deelcertificaat. Afhankelijk van het 
afgelegde traject kan je volgende certifi-
caten behalen: certificaat Onderhouds

mecanicien personenwagens en lichte 
bedrijfsvoertuigen, certificaat Polyvalent 
mecanicien personenwagens en lichte be-
drijfsvoertuigen.

Wat kan je doen na de opleiding? 

Certificaat

Je kan zowel hobbygerichte als professi-
onele activiteiten uitvoeren. Het officieel 
certificaat kan je gebruiken als sociale 

promotie of om zelfstandig aan de slag 
te gaan.

Modeltraject

Na elke afgewerkte module 
ontvang je een deelcertificaat.

LT = Lestijden - 1 LT = 50 minuten

Polyvalent mecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen (850 LT)

Onderhoudsmecanicien*

Banden voertuigen

Onderhoud voertuigen

Elektrische systemen voertuigen

60 LT

80 LT

60 LT

Veiligheid hybride en elektrische 
voertuigen niveau 1 10 LT

Aandrijflijn en rollend gedeelte 100 LT

Polyvalent mecanicien**

Elektriciteit en elektronica 
voertuigen

120 LT

Veiligheid hybride en elektrische 
voertuigen niveau 2

20 LT

Verbrandingsmotoren 100 LT

Onderstel 80 LT

Overbrengingssystemen 60 LT

Motormanagementsystemen 100 LT

Comfort en veiligheidssystemen 60 LT

*  De opleiding Onderhouds-
mecanicien kan je op 1 jaar, 
2 jaar of 2,5 jaar afleggen. 

** De opleiding Polyvalent 
mecanicien kan je op 2 jaar, 
3 jaar of 4 jaar afleggen.
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