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 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

ONDERHOUDSMECANICIEN GARAGE - VOLTIJDSE DAGOPLEIDING DUAAL LEREN

PRIJS ONBEKEND

PRAKTISCHE OPLEIDING OP DE WERKVLOER!

OMSCHRIJVING

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?
Als onderhoudsmecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen voer je controles, herstellingen en vervangingen uit in het kader van onderhoud en
sneldienstinterventies volgens de veiligheidsvoorschriften en regelgeving teneinde de voertuigen rijklaar te maken.
De te verwerven competenties zijn afgestemd op de beroepskwalificatie Onderhoudsmecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen. Op het einde van het
traject leg je een sectorale proef af die door de kennisinstelling EDUCAM wordt afgenomen. Hierdoor is de naadloze aansluiting op de arbeidsmarkt verzekerd.

Introductie
Je hebt gekozen voor een voltijds duaal ondernemerschapstraject. Dit betekent dat je opleiding bestaat uit twee delen die zoveel mogelijk op elkaar inspelen:
werkplekleren en campusleren.
WERKPLEKLEREN
Werkplekleren betekent dat je meer dan de hel van de totale opleidingstijd aan het leren bent bij een erkend leerbedrijf. Meer dan de hel van alles wat je voor het
gekozen beroep moet kennen en kunnen, ga je dus leren van een praktijkopleider in een bedrijf.
Natuurlijk gaan we je hierbij intensief begeleiden. En we doen dit al van bij de start. Eerst bespreken we wat de bedoeling is en wat de verwachtingen zijn. Daarna
bekijken we samen welk type bedrijf het beste bij jou past.
CAMPUSLEREN
De overige opleidingstijd breng je door opde SYNTRA-campus. Ervaren docenten geven je theorie- en praktijklessen. Die lessen vormen een aanvulling op of een
ondersteuning van wat je leert op de werkvloer.

Omschrijving
Je wilt als onderhoudsmecanicien aan de slag? Dan is deze praktijkgerichte opleiding echt iets voor jou.
In 1 jaar tijd doorloop je het volledige traject, op de campus en op een leerbedrijf. Hierin bieden we je een degelijk onderbouwde én praktijkgerichte voorbereiding.
Deze opleiding is in de eerste plaats bedoeld voor iedereen die in de garage aan de slag wil.
Na het succesvol beëindigen van het volledige traject behaal je het Educam certificaat Onderhoudsmecanicien.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Deze cursus is een professionele en praktijkgerichte opleiding voor personen vanaf 18 jaar die het beroep van onderhoudsmecanicien willen uitoefenen.

Voorkennis
Geen voorkennis vereist. Handig zijn is een pluspunt.

Methodologie
Duaal leren
+/- 60% op het leerbedrijf
+/- 40% op de campus
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Virtual tour!
Neem hier een kijkje in het leslokaal/atelier.
Neem hier een kijkje in het leslokaal/atelier.

PROGRAMMA
Intake - 1u
screening - gesprek
Basis mechanica mobiliteit - 68u
Technologie motoren
Koppeling en versnellingsbak
Aandrijving, ophanging en sturing
Remsysteem
Koeling en smering
Carrosserie
Administratieve voorbereidende taken
Veiligheid en milieu - 8u
Basis elektriciteit mobiliteit - 60u
Basisbegrippen elektriciteit,
basisbegrippen elektronica,
elektrische schema's en storingzoeken
batterij start-, laad- en onstekingsstroomkring
Aandrijving - 30u
Werkorganisatie en materieel
Motormechanica
Motorregeling
Transmissie en aandrijving
Rijdend gedeelte - 36u
Stuurinrichting en ophanging
Banden en velgen
Remmen
Elektriciteit praktijk - 60u
Groeipad - 46u
Startcompetenties
Communicatie
Werken in team
ICT-vaardig en mediawijs
Actua, trends en levenslang leren
Individuele coaching portfolio
E-leerpakket Persoonlijk Ontwikkelingsplan
Sectorale proef - 4u
Basis marketing - 24u
Basis financiën - 32u
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Werkplekleren - 460u

PRAKTISCH

ANDERE MOGELIJKE LOCATIES:

Lesdata voor Kortrijk vanaf maandag 26/09/2022

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.
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