Carrosserie - Derde graad
Live opendeurdag

Ideale vooropleiding
De logische vooropleiding is de tweede graad BSO basismechanica.
Daarnaast is het ook mogelijk om aan te sluiten in de derde graad Carrosserie als je in de tweede graad eender welke
mechanische studierichting hebt gevolgd.
Bovendien zijn ook gemotiveerde leerlingen met kennis van techniek of auto meer dan welkom.

Profiel van de richting
In deze praktijkgerichte studierichting word je opgeleid om carrosserie of plaatwerk aan personenauto’s en lichte
bedrijfswagens te herstellen en te bewerken. Je leert je kennis via praktijkvakken bij ons op school en tijdens je stage kan je

die onmiddellijk toepassen. De algemene vakken blijven beperkt.
Volgende onderwerpen komen deze studierichting zeker aan bod:
Je oefent in het (de)monteren van carrosserie-onderdelen. Hiervoor leer je werken met handgereedschappen en
machines.

Je leert de basis, zoals het perfect herstellen van een kleine bluts, maar ook een grote herstelling kan tot je takenpakket
behoren.

Je leert schuren en plamuren.

Je leert het snijgereedschap kiezen en gebruiken.

Je leert MIG lassen.

Je leert kunststoflassen. Hierbij oefen je zowel op carrosserieplaten uit staal of aluminium.

Je leert car-wrapping.

Je leert spoilers spuiten en plaatsen.

Je leert carrosserieonderdelen naadloos afdichten alvorens ze af te lakken, daarnaast maak je zelf je lakken
gebruiksklaar.

Je leert verfspuiten hanteren maar evengoed de spuitcabine bedienen.

Daarnaast leer je meer dan alleen het koetswerk. Ook de motoren, vering, remmen en basis auto-elektriciteit komen aan
bod.

Stage
De leerlingen die het vijfde middelbaar Carrosserie volgen, hebben 1 dag per week alternerende stage vanaf januari.
De leerlingen die het zesde middelbaar Carrosserie volgen, hebben 1 dag per week alternerende stage vanaf september.

Mogelijke vervolgopleiding
Doorstromen kan naar het specialisatiejaar Carrosserie en Spuitwerk , waar je je diploma secundair onderwijs kunt behalen.
Daarnaast kan je ook starten aan een graduaatsopleiding of kan je aan het werk in de autowereld, garage of assemblage.

