Carrosserie - Derde graad
Ideale vooropleiding
De logische vooropleiding is de 2de graad BSO basismechanica auto, maar ook alle andere mechanische richtingen of
gemotiveerde mensen zijn welkom.

Profiel van de richting
In deze praktijkgerichte studierichting word je opgeleid om carrosserie of plaatwerk aan voertuigen (personenauto’s, bedrijfsen vrachtwagens…) te herstellen en te bewerken. Je leert je kennis via praktijkvakken in de schoolwerkplaats en tijdens je
stage direct toepassen.Het pakket algemeen vormende vakken is beperkt.
Je oefent in het (de)monteren van carrosserie-onderdelen. Hiervoor leer je werken met handgereedschappen en machines. Je
leert schuren en plamuren. Je leert snijgereedschap kiezen en gebruiken, lassen, gassmeltlassen, en hardsolderen. Je oefent
zowel op carrosserieplaten uit staal, kunststof als uit aluminium.
Je leert carrosserieonderdelen afplakken alvorens ze te lakken, maakt zelf je lakken gebruiksklaar, leert verfspuiten hanteren
maar evengoed de spuitcabine bedienen. Je leert over meer dan alleen maar het koetswerk. Ook motoren en de werking van
verschillende (elektrische) auto-onderdelen komen aan bod.

Mogelijke vervolgopleiding
Na het zesde middelbaar kan de student vanuit interesse nog een zevende jaar volgen, idealiter is dit de opleiding
Carrosserie en Spuitwerk.
Na het zevende jaar ontvangt de leerling het diploma secundair onderwijs die tal van toekomstmogelijkheden biedt. Ze hebben
ruime kansen op werk in de autowereld : garage, assemblagebedrijven. Ze kunnen ook een zelfstandige zaak uitbouwen.
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TOTAAL

32 uur

28 uur

STAGE:
Vijfde middelbaar: Vanaf het tweede trimester - 1 dag in de week stage
Zesde middelbaar: Vanaf oktober - 1 dag in de week stage + 2 weken blokstage tussen krokus- en Paasvakantie

