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Basistechnicus voertuigen en mobiele
werktuigen: Autotechnicus
Zie jij je zelf werken in een autogarage? Of sleutel je graag aan auto’s en ben je technische ingesteld? Lees snel
verder over de mbo-opleiding Autotechnicus!
Als autotechnicus werk je in een kleinere personenautowerkplaats of bij een groter bedrijf (merkdealer). Je voert
standaard onderhoudsbeurten uit. Denk aan banden, uitlaat, accu, schokdempers en remmen controleren, olie en
andere vloeistoffen bijvullen of verversen, koplampen afstellen, remmen reinigen, distributieriem, oliefilter, luchtfilter
en brandstoffilter vervangen. Je maakt nieuwe en gebruikte auto's klaar voor aflevering aan de klant. Je voert
eenvoudige reparaties uit en monteert eenvoudige accessoires, zoals trekhaak of radio. In auto's zit steeds meer
elektronisch gestuurde apparatuur. Je bent dan minder bezig met 'zwarte handen' en 'sleutelen', maar meer met
elektronica. Een belangrijk deel van je werk is het stellen van een diagnose. Daarvoor kun je allerlei moderne
apparatuur gebruiken.

Studiefeiten
WAT LEER JE?
• opdrachten voorbereiden
• inspecties uitvoeren
• onderhoudsbeurten uitvoeren
• reparaties uitvoeren
• accessoires monteren
• je werkzaamheden controleren
• opdrachten afronden.

Je krijgt ook Nederlands, Engels, loopbaan & burgerschap en rekenen.

HOELANG DUURT DE OPLEIDING?
De opleiding duurt 2 jaar.

WAT ZIJN DE KOSTEN?
• vanaf 18 jaar: lesgeld (BOL) of cursusgeld (BBL)
• onderwijsbenodigdheden*: ca. € 700,- (gehele opleiding, exclusief de aanschaf van een laptop)
• vrijwillige bijdragen: zie algemene informatie
Voor de opleiding heb je een laptop (met minimaal Windows 10 of OSX) nodig. Zie ook de
specificatie op de boekenlijst.
* De genoemde kosten zijn onder voorbehoud, ze kunnen dus nog veranderen.

AANVULLENDE INFORMATIE
Beroepspraktijkvorming
BOL: je loopt het hele jaar 1 dag per week stage bij een erkend leerbedrijf en gaat de overige
dagen per week naar school.
BBL: je bent minimaal 20 uur per week in dienst bij een erkend leerbedrijf. Daarvan ga je 1 dag
per week naar school.
Vooropleiding
• vmbo-bb of hoger
• havo 3 (met overgangsbewijs)
• mbo Assistent Mobiliteitsbranche, voldoende niveau Nederlands en rekenen
Vervolgopleiding
• eerste Autotechnicus
• eerste Bedrijfsautotechnicus
Crebo: 25668
Officiële crebonaam: Basis Technicus Voertuigen en Mobiele Werktuigen

STUDIE IN CIJFERS
Wil je informatie over onder andere de kans op een baan of stage in jouw regio? Of ben je
benieuwd naar het percentage geslaagde studenten van het afgelopen schooljaar? Bekijk ‘Studie
in Cijfers’ voor deze opleiding.



PUNT VAN AANDACHT
Deze opleiding heeft een beperkt aantal studieplaatsen. Meld je voor deze opleiding dus

tijdig aan. De beschikbare plekken wijzen we toe op volgorde van binnenkomst. Als er
vóór 1 april al meer aanmeldingen binnen zijn dan er plaatsen beschikbaar zijn, word je
op een wachtlijst geplaatst.
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