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ONDERHOUDSMECHANICA - DUAAL
beroepssecundair onderwijs - 5de + 6de leerjaar

Inhoud

De opleiding Onderhoudsmechanica Auto duaal combineert een schoolcomponent 
met een werkplekcomponent. Als leerling volg je de lessen 2 dagen per week in 
de school en 3 dagen per week op de werkplek. Jouw mentor in het bedrijf van 
tewerkstelling begeleidt je om de nodige doelstellingen te bereiken. Tevens zal je 
begeleider vanuit de school de werkplek wekelijks bezoeken, hij overloopt jouw 
persoonlijk opvolgingsplan en zorgt voor de eventuele bijsturingen. De opleiding 
situeert zich in het 1ste  en 2de leerjaar van de 3de graad - studierichting Auto.
Belangrijke voorwaarden zijn arbeidsrijpheid en arbeidsbereidheid.

Toelatingsvoorwaarden

De voorwaarden om bij de start van de opleiding onderhoudsmechanica auto duaal 
als regelmatige leerling te worden toegelaten zijn:
 -  ofwel houder zijn van een getuigschrift van de tweede graad van 
  het secundair onderwijs
 -  ofwel beschikken over een gunstige beslissing van de klassenraad of 
  het begeleidingsteam, naargelang van het geval, over een leerling die aan 
  de voltijdse leerplicht heeft voldaan.

Lessenrooster
 
     5de 6de
__________________________________________________
algemene vorming   8 8   
beroepsgerichte vorming   6 6 
uren op de werkplek   20 20  
__________________________________________________
TOTAAL    



Toekomstmogelijkheden

De leerling verwerft in de 3de graad bso duaal Onderhoudsmechanica de startkwali-
ficatie om het beroep van automekanieker te kunnen uitoefenen. Dit houdt in dat hij 
verantwoordelijkheid kan opnemen voor het eigen werk en, na een korte inservice-
training in een garagebedrijf, autowerkzaamheden kan uitvoeren aan de hand van 
technische informatie. De leerling uit een 3de graad bso duaal Onderhoudsmecha-
nica kan zich vervolmaken in een specialisatiejaar. Het specialisatiejaar dat logisch 
volgt op de 3de graad bso Onderhoudsmechanica is Auto-Elektriciteit. 

Samenwerking met Mercedes groep Jam

Samen met Mercedes-Benz België wil Groep JAM op deze manier inspelen op de 
trend van meer praktijkgericht onderwijs.
Via Mercedes-Benz heeft de student een arbeidsovereenkomst en volgt daarnaast 
één à twee dagen per week les.
De student voert in de werkplaats onder toezicht een aantal werkzaamheden uit, 
zoals eenvoudige inspecties en onderhoudsbeurten aan personenauto’s en bedrijfs-
wagens, het monteren van eenvoudige accessoires en het klaarmaken van voertui-
gen voor aflevering aan klanten. De combinatie van ‘leren op school’ en ‘leren op 
de werkvloer’ zal de motivatie van vele jongeren om te kiezen voor alle facetten van 
autotechniek zeker verhogen.
Bovendien, als deze jongeren straks afstuderen, ontvangen zij niet alleen hun school-
diploma in autotechnieken, ze krijgen meteen de titel van gecertifieerd onderhouds-
technieker van Mercedes-Benz.
Dit opent niet alleen de deur naar een vaste werkstek in één van de Erkende Service-
punten van Groep JAM, het is tegelijkertijd een opstap naar hun verdere ontwikkeling 
– al dan niet tot diagnosetechnicus.
Het is alleszins een verrijkende ervaring die de leerlingen opdoen, die hun passie en 
motivatie alleen maar aanscherpt om straks allicht definitief deel uit te maken van 
deze Groep.
Op deze wijze is duaal leren aldus een win-win situatie voor alle betrokkenen.

Contact en info

Afdelingshoofd: Rik Broekmans  rik.broekmans@campushast.be of 0496 54 97 45
Begeleidende leerkracht: Peter Billen  peter.billen@leraar.campushast.be
VIP-dagen op woensdag 1 juli (16 u. - 20 u.) en zaterdag 4 juli  (10 u. - 13 u.).
�  www.campushast.be/sgau-56omau
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