Auto-Elektriciteit - Specialisatiejaar
Live opendeurdag

Ideale vooropleiding
De ideale vooropleiding voor dit specialisatiejaar is de derde graad Auto.

Profiel van de richting
Heb je een passie voor auto’s? Wil je graag weten hoe de auto werkt en zelf aan de slag gaan met het onderhoud?
Dan is deze richting zeker iets voor jou.
Je leert – gewapend met diagnosetoestel of pc – elektrische foute opsporen. Zowel verbrandingsmotoren, elektromotoren
als hybrideaandrijving komen aan bod. De klemtoon van deze opleiding ligt vooral op het praktisch oplossen van mechanische
en elektrische problemen. Met jouw gevoel voor techniek en handigheid repareer en onderhoud je elke auto. Kortom, na
deze opleiding kent de auto voor jou geen geheimen meer!
Stages en studiebezoeken vergroten je kennis en je werkervaring. Je leert al doende het elektrisch schema van voertuigen
begrijpen en gebruiken voor het veilig (de)monteren, onderhouden en herstellen van de onderdelen. Het gebruik van de
multimeter en oscilloscoop wordt met de nodige aandacht aangeleerd.
Daarnaast leer je elektrische storingen zelfstandig opsporen en herstellen volgens de regels van de constructeur.

Stage
De leerlingen die het specialisatiejaar Auto-elektriciteit volgen, hebben 1 dag per week stage vanaf september alsook een
blokstage van 2 weken voor de paasvakantie.

Laptopproject
Onze school gelooft in een digitale toekomst, en verweeft IT & innovatie als rode draad doorheen al haar pijlers. Daarom gaan
alle leerlingen van alle jaren en alle richtingen dagelijks met hun eigen toestel aan de slag.
Om elke leerling op een gelijkaardige manier te laten werken met onze digitale mogelijkheden, kiezen we er als school ook
voor om dat type toestel reeds vast te leggen. Voor bepaalde richtingen van onze Engineering-pijler (Auto, Carrosserie, Bouw,
Hout en Schilderen) is een Chromebook verplicht.

Via de webshop hiernaast kan u een Chromebook huren of kopen.
Bestel voor 15 juli om zeker te zijn dat we tijdens de eerste schoolweek samen kunnen starten!
Nog vragen?
In het document 'Veelgestelde vragen' hiernaast vind je gegarandeerd een antwoord!
Info over ons laptopproject binnen de volledige school

Mogelijke vervolgopleiding
Je kan starten aan een graduaats- of bacheloropleiding aan de hogeschool of je kan aan het werk in de autosector als vb.
mecanicien. Je behaalt ook je diploma secundair onderwijs.

