Technisch Specialist Personenauto's
BBL (niveau 4 - doorstroomvariant)

Crebo: 25249
Sector: Technologie
Studierichting: Mobiliteit
Niveau: Niveau 4
Locatie: Hoevelaken (dependance)
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Jouw toekomst?
Jij bent dé technische vraagbaak voor jouw autobedrijf en je
gaat verder waar anderen opgeven. Daarom is de opleiding
Technisch Specialist iets voor jou! In deze opleiding ga je nog
een stap verder in de autotechniek. Juist de meest complexe
technische problemen en storingen zijn voor jou de leukste
uitdagingen. In deze opleiding leer je ze analyseren en

oplossen. Je wordt verantwoordelijk voor het technische
'neusje van de zalm' binnen het bedrijf waar jij werkt. Jij bent
goed in het opstellen van een heldere diagnose en kunt deze
op een goede manier rapporteren aan je collega's. Daarnaast
ben je iemand die het leuk vindt om met je klanten mee te
denken en op een kosteneffectieve manier hun probleem op
te lossen.

De opleiding
Tijdens deze opleiding ben je één dag op school en vier dagen
leer je in de praktijk bij een garagebedrijf. Je krijgt opdrachten
om op de meest realistische manier richting je diploma te
werken: in de praktijk. Daarbij reiken we je de juiste
theorische kennis aan om deze opdrachten goed te kunnen
uitvoeren. Zo leer je hoe de juiste diagnose kunt stellen, hoe je
complexe werkzaamheden kunt uitvoeren en hoe je collega's
en leerlingen kunt instrueren en ondersteunen bij
onderhoudswerkzaamheden. Je wordt begeleidt door
vakdocenten en een studieloopbaanbegeleider. Vakken die

je gaat volgen zijn bijvoorbeeld autotechniek, ICT, Nederlands,
Burgerschap, Rekenen. Locaties De opleidingen wordt onder
verantwoordelijkheid van het Hoornbeeck College
aangeboden op de locatie Hoevelaken van het Van Lodenstein
College. Vooropleidingseisen: mbo-diploma niveau 3 in
dezelfde richting als de gewenste niveau 4-opleiding. Je kunt
je alleen aanmelden als BBL-student als je op 1 augustus
(startdatum cursusjaar) 16 jaar of ouder bent of als je 12 jaren
onderwijs gevolgd hebt (let dus op als je bijvoorbeeld in
havo-3 zit; dit kan dan op jou van toepassing zijn).

Vervolgstudies
Met deze niveau 4 opleiding heb je een stevige basis in de zak voor eventueel een HBO opleiding in de autotechniek.
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