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 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

BASISJAAR CARROSSERIE

€ 665,50 incl. BTW

GOED CARROSSERIEWERK VEREIST TECHNISCHE KENNIS

OMSCHRIJVING

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?
Na deze opleiding ben je in staat om voertuigen op een deskundige wijze te voor te bereiden en te herstellen. Je kent ook alle elektronische componenten.

Omschrijving
Het economische klimaat stimuleert steeds meer het belangrijke aspect van goed carrosseriewerk. Een klant laat zich leiden door de kwaliteit en duurzaamheid van
het afgeleverde werk. De evoluties op gebied van constructies, nieuwe materialen en grondstoﬀen, nieuwe technieken voor de carrosseriehersteller, eisen een
grondige en volledige kennis. In deze uitermate praktijkgerichte opleiding komen al deze aspecten ruim aan bod.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Deze opleiding richt zich tot personen vanaf 18 jaar die tewerkgesteld willen worden in de autobranche.

Voorkennis
Personen zonder voorkennis kunnen van start gaan met de basisopleiding.
Personen die hun voorkennis bewijzen door te slagen in de instapproeven kunnen direct starten met de vervolgmodules. Neem daarvoor contact op met campus
Kortrijk (Sofie Deschepper).

Methodologie
Virtual tour!
Neem hier een kijkje in het leslokaal/atelier.
Neem hier een kijkje in het leslokaal/atelier.

PROGRAMMA
BASISJAAR
Materialenkennis en basis demonteer-en monteertechnieken (7 sessies)
Basis elektriciteit (11 sessies)
Basis lastechnieken (9 sessies)
Basis plaatwerk en basis richten (9 sessies)
Basis voorbewerken van ondergronden (5 sessies)
Basis spuittechnieken (5 sessies)
VERVOLGMODULES
Plaatwerker carrosserie (17 sessies)
Hier leert de cursist de technieken om beschadigde plaatonderdelen van een voertuig te vervangen of te herstellen om deze weer in vorm te brengen.
Voorbewerker-Spuiter carrosserie (33 sessies)
De cursist leert om carrosserie-onderdelen en oppervlaktes voor te bewerken met de bedoeling deze spuitklaar te maken. Hij/zij leert de gebruikelijke
afwerkingsoperaties uit te voeren volgens de veiligheidsvoorschri en en de regelgeving (oppervlakken voorbereiden, schilderen, …) met het doel om deze in de
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oorspronkelijke of een nieuwe kleur te spuiten.

PRAKTISCH
3 jaar vanaf maandag 11/10/2021 - Kortrijk

Begindatum

Lesdata

11/10/2021

Locatie

Contact

Syntra West Kortrijk

T: 078/353 653

Doorniksesteenweg 220

Sofie@syntrawest.be

8500 Kortrijk

DOCENT
Alle docenten zijn ervaren autotechniekers en -handelaars.
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