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Basistechnicus voertuigen en mobiele
werktuigen: Scootertechnicus
Bromfietsen krijgen steeds meer technische snufjes. Als bromfietstechnicus houd je daarom je vak goed bij. Je
hebt technische vakkennis, maar bent ook klantgericht en je kunt producten verkopen. Je hebt dus veelzijdig werk.
Interesse in deze opleiding? Lees dan snel verder over de mbo-opleiding Scootertechnicus!
Als scootertechnicus onderhoud en repareer je bromfietsen. Daaronder vallen ook scooters. Meestal sta je in de
werkplaats, maar je kunt ook gevraagd worden om in de winkel te helpen. Je geeft dan informatie en advies aan
klanten over de bromfietsen en de accessoires die in de winkel te koop zijn.

Studiefeiten
WAT LEER JE?
Je leert:
• inspecties uitvoeren
• onderhoudsbeurten voorbereiden en uitvoeren
• diagnoses stellen
• bromfietsen repareren
• bromfietsen afleveringsklaar maken
• accessoires monteren
• je werkzaamheden controleren
• technische toelichting aan de klant geven
• een verkoopgesprek voeren
• met de kassa omgaan
• de verkoop afronden
Ook krijg je Nederlands, loopbaan & burgerschap en rekenen.

Ook krijg je Nederlands, loopbaan & burgerschap en rekenen.
In de opleiding werk je aan de volgende kerntaken:
• voert onderhoud uit aan bromfietsen
• voert reparaties uit aan bromfietsen
• verkoopt onderdelen en accessoires

HOELANG DUURT DE OPLEIDING?
De opleiding duurt 2 jaar.

WAT ZIJN DE KOSTEN?
• vanaf 18 jaar: cursusgeld (BBL)
• onderwijsbenodigdheden*: ca. € 500, - (voor de gehele opleiding)
• vrijwillige bijdragen: zie algemene informatie
* We benoemen de kosten van het eerste jaar, tenzij anders vermeld. De genoemde kosten zijn
onder voorbehoud, ze kunnen dus nog veranderen.

AANVULLENDE INFORMATIE
Beroepspraktijkvorming
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 naar havo 4)
• mbo assistent mobiliteitsbranche
Vervolgopleiding
Eerste Scootertechnicus
Crebo: 25235

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.



Informatie en vragen
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