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 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

OLDTIMERRESTAURATEUR - CARROSSERIE VOOR OLDTIMERS

€ 586,85 incl. BTW

VAKKUNDIG HERSTELLEN VAN PLAATWERK AAN OLDTIMERS

OMSCHRIJVING

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?
Na deze opleiding heeft men de kennis om plaatwerk van een oldtimer te herstellen. Ook de afwerking komt aan bod.

Introductie
Voor vele liefhebbers van oldtimers is het op punt stellen van de auto hun favoriete hobby maar de kennis van het carrosseriegedeelte blij een teer punt. Met deze
cursus zetten we de cursisten op de goede weg.
Dit is een module van het traject oldtimerrestaurateur. Voor het volledige traject klik je hier of geef ons gerust een seintje voor meer vragen.

Omschrijving
Het doel van deze opleiding is voornamelijk het herstellen van plaatwerk aan oldtimers. Iedere cursist brengt zelf een eigen los carrosserieonderdeel mee waaraan
gewerkt wordt tijdens deze cursus. De onderdelen worden vakkundig hersteld in de mate van het mogelijke met nieuw gereproduceerd plaatwerk. Geperforeerde
delen door corrosie worden uitgesneden en nieuwe ingelast volgens de normen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Iedereen met een interesse voor oldtimers.

Voorkennis
Geslaagd zijn voor de modules 'Basis mechanica mobiliteit' en 'Basis elektriciteit mobiliteit' of gelijkwaardig via eerder verworven kwalificaties (diploma's of
getuigschriften) of slagen voor de vrijstellingsproeven van 'Basis mechanica mobiliteit' en 'Basis elektriciteit mobiliteit'.
Indien je deze vrijstellingsproeven wenst te maken, gelieve dan contact op te nemen met campus Kortrijk, Sofie Deschepper (sofie.deschepper@syntrawest.be).

Bijkomende info
Iedere cursist brengt een eigen los carrosserieonderdeel mee. Gedurende de opleiding wordt er aan een eigen project gewerkt.
Verfproducten: de docent adviseert welke producten er worden gebruikt volgens de doelstelling, maar de deelnemer staat zelf in voor de aankoop hiervan.
OPGEPAST: dit is een vrij gegeerde opleiding die snel volzet is. Wij raden je aan je inschrijving niet te lang uit te stellen.

Methodologie
Iedere deelnemer wordt individueel op weg geholpen en bijgestuurd waar nodig.
Virtual tour!
Neem hier een kijkje in het leslokaal/atelier.
Neem hier een kijkje in het leslokaal/atelier.

PROGRAMMA
Plaatwerk
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Uitdeuken
Warm krimpen
Planeren
Uitstukken en vervangen van plaat
Verbindingsmethodes
Plaatsingsmethodes
Lastechnieken
...
Afwerking
Plamuren
Schuren
Grondverven
Aflakken

PRAKTISCH
13 sessie(s) vanaf donderdag 03/02/2022 - Kortrijk

Lesdata voor Kortrijk vanaf donderdag 03/02/2022

Locatie

Contact

Datum

Syntra West Kortrijk

T: 078/353 653

Doorniksesteenweg 220

Sofie@syntrawest.be

Startuur

Einduur

8500 Kortrijk
Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

ANDERE MOGELIJKE LOCATIES:

DOCENT
Tom Feryn
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