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Wat doe je in dit beroep?
Je werkt in een grote werkplaats van een truckdealer of transportbedrijf. Hier werk je aan trucks met een (elektronisch)
probleem waarvan de oorzaak moeilijk te vinden is.

Is dit iets voor mij?
Ben je gek op trucks? Heb je technisch inzicht? Vind je het leuk om in complexe elektronische problemen te duiken en te
puzzelen op oplossingen? Dan is de opleiding Technisch Specialist Bedrijfsauto’s iets voor jou!

Wat leer je?
Tijdens deze opleiding leer je alles over elektronica en magnetische toepassingen, micro-controllers, remgedrag en
voertuigprestaties.

Hoe ziet de opleiding eruit?
Je krijgt les in vakken die je nodig hebt voor je toekomstige beroep, een aantal algemene vakken en je gaat op
stage. Tijdens de opleiding krijg je de volgende lessen:
Elektronica en magnetische toepassingen
Micro-controllers
Airco
Remgedrag/ABS/AST/motormanagementsystemen
Weggedrag/ESP/veiligheidssystemen
Voertuigprestaties/transmissie/diesel
Hydrauliek/pneumatiek (lucht(rem)systemen)
Algemene vakken:
Nederlands
Engels
Rekenen
Leren, Loopbaan en Burgerschap/Werknemersvaardigheden

Stage
Je leert veel tijdens de lessen bij ons op school en dat pas je toe tijdens je stage. Je doet ervaring op bij een truckbedrijf. Wij
helpen je met het vinden van een stage die bij jou past. Je wordt in de praktijk begeleid door een leermeester van het
bedrijf. Een begeleider van school helpt je bij de voorbereiding op je stage. Uiteraard zorgt hij ook voor begeleiding tijdens
je stage.

Na je opleiding
Na vier jaar studeer je af als technisch specialist bedrijfsauto’s en kun je aan de slag bij een truckdealer of transportbedrijf.
Of je studeert verder en gaat naar het hbo. Je kunt dan doorstromen naar de opleiding Autotechniek. Deze opleiding heeft
een technische richting en een technisch-commerciële richting. Wat je ook kiest, wij zorgen er samen met jou voor dat je
goed bent voorbereid op de toekomst.

Vooropleiding
Diploma vmbo: kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg
Of een diploma op mbo-niveau 2 of 3 of vergelijkbaar
Of een overgangsbewijs van havo of vwo 3 naar 4.

Kennismaken
Na je aanmelding, nodigen we je uit voor een kennismakingsbijeenkomst. Je maakt dan kennis met de opleiding, het beroep,
het gebouw, de docenten en studenten. Je gaat ervaren wat je als student kunt verwachten, bijvoorbeeld door het doen
van opdrachten. Jouw deelname is belangrijk en daarom verplicht.
Soms is na de bijeenkomst nog een gesprek nodig, bijvoorbeeld als je nog twijfelt over je opleiding of als je extra hulp kunt
gebruiken tijdens je studie. We bespreken dan wat jij nodig hebt om succesvol met je opleiding te starten.

Kosten opleiding
Voor je 18e betaal je geen lesgeld. Ben je op 1 augustus 18 jaar of ouder, dan ben je verplicht lesgeld te betalen. Voor een
bol-opleiding (ongeacht het niveau) is het lesgeld voor cursusjaar 2020 - 2021: € 1.202,-.
Houd rekening met kosten voor leermiddelen en (persoonlijke) onderwijsbenodigdheden. Deze bestel je rechtstreeks via
STUDERS. Begin juli staat per opleiding aangegeven welke leermiddelen en onderwijsbenodigdheden je nodig hebt. Ook
aan bepaalde keuzedelen kunnen kosten verbonden zijn.
Wil je meer weten over lesgeld en schoolkosten; kijk dan op onze website.

Heb je een vraag?
06 - 54 98 74 89

studieinfo@rocmn.nl
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