
 
 
 
 
 
 
 
 
Doel van de opleiding 

VOLWASSENENONDERWIJS Opleiding tot het behalen van het diploma CVO Vrij Technisch Instituut BRUGGE 
 Boeveriestraat 73, 8000 Brugge 

Gegradueerde in Motorvoertuigentechniek  050/34 75 00 
 osp-vti@vtibrugge.be 

  www.vtibrugge.be 

Hoger Beroepsonderwijs 

Deze zaterdagopleiding die zich situeert op TECHNISCH HOGER NIVEAU, verschaft u niet alleen vakkennis en inzicht inzake 
BENZINEMOTOREN, DIESELMOTOREN en AUTO-ELEKTRONICA ; ze heeft ook aandacht voor de bedrijfseconomische aspecten 
van het garagebedrijf. Er is geen specifieke voorkennis autotechniek vereist ! 
Naast het technisch inzicht, wordt VEEL BELANG gehecht AAN OEFENINGEN IN DE LABO's. 
Zowel auto-elektriciteit als auto-elektronica komen grondig aan bod. Ook injectiemotoren, elektronische ontsteking, ABSremsystemen, 
enz. krijgen de nodige aandacht. 
 

WEKELIJKSE LESSENTABEL  Lestijden/week  
1ste jaar : BENZINEMOTOREN 
 
Theoretisch en toegepaste mechanica 
Motorenleer en autotechniek (Benzine) 
Laboratorium autotechniek 
Laboratorium auto-elektriciteit 
Organisatie en inrichting garage 

 
 

2 Lt. 
1 Lt. 
2 Lt. 
2 Lt. 
1 Lt. 

 
 
 
 
 
 

Totaal : 8 Lt. 
2de jaar : DIESELMOTOREN 
 
Motorenleer en autotechniek (Diesel) 
Laboratorium autotechniek 
Hydraulische en pneumatische sturingen 
Laboratorium chassis 
Auto-elektronica 

 
 

2 Lt. 
2 Lt. 
1 Lt. 
2 Lt. 
1 Lt. 

 
 
 
 
 
 

Totaal : 8 Lt. 
3de jaar : AUTO-ELEKTRONICA en BEDRIJFSECONOMISCHE KENNIS 
 
Motorenleer en autotechniek 
Laboratorium autotechniek 
Laboratorium auto-elektronica 
Studiebureau 
Schadebestek 
Bedrijfsbeheer 
Handelsrecht 

 
 

1 Lt. 
1 Lt. 
1 Lt. 
2 Lt. 
1 Lt. 
1 Lt. 
1 Lt. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Totaal : 8 Lt. 
Praktische organisatie 
De cursussen gaan door in de labo's van het Vrij Technisch Instituut Brugge, die uitgerust zijn met de nieuwste technologieën.  
Ligging van de school : zie website. Parkeergelegenheid in de nabijheid van het station. 
De totale cyclus duurt 3 jaar, 40 lesweken per jaar, 8 uur per week.  
De lessen gaan door OP ZATERDAG : 's voormiddags van 8u20 tot 11u55 en 's namiddags van 13u20 tot 16u55. 
 
Toelatingsvoorwaarden 
Deze opleiding van hoger niveau is gericht tot iedereen die voldaan heeft aan de deeltijdse leerplicht, d.w.z. dat de cursist bij inschrijving 18 jaar is of 
indien de inschrijving plaatsvindt tussen 1 sept. en 31 dec. de cursist moet 18 worden voor 31 dec. van hetzelfde kalenderjaar. De cursist moet 
daarenboven minimaal beschikken over één van volgende studiebewijzen :  

- ofwel een studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad sec. onderwijs 
- ofwel een diploma van het sec. onderwijs 
- ofwel een certificaat van een opleiding van het sec. onderwijs voor sociale promotie van minimum 900 lestijden 
- ofwel een certificaat van een opleiding van het sec. onderwijs van minimum 900 lestijden 

Vergeet niet bij inschrijving een kopie van uw diploma in te dienen. 
Indien de cursist niet beschikt over een van bovenstaande studiebewijzen, dan kan het algemene niveau van de cursist d.m.v. een toelatingsproef 
getest worden. Indien de cursist voor deze toets slaagt dan kan hij alsnog tot de opleiding toegelaten worden. 
 
Inschrijvingsgeld 
Om als regelmatige cursist de cursussen te kunnen volgen, dient een inschrijvingsgeld betaald te worden (vanaf sept. 2008 : €320). U krijgt daarvoor 
in ruil wel 8 lesuren per week over een volledig schooljaar in onze labo's cursus ! Werknemers kunnen betalen met opleidingscheques (het inschrij-
vingsgeld wordt hierdoor gehalveerd : €160). U vraagt de opleidingscheques aan bij de VDAB. We raden u aan deze cheques tijdig te bestellen. 
Informatie op de site www.vdab.be/opleidingscheques. 
Werkzoekenden (mits speciaal formulier af te halen in het VDAB-kantoor) kunnen een gedeeltelijke of een volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld 
bekomen. Bij inschrijving mag dit attest mag niet ouder zijn dan 1 maand. 
 
Diploma 
Na het succesvol doorlopen van de volledige cyclus bekomt u het DIPLOMA : "Gegraduaarde in Motorvoertuigentechniek" van het HOGER 
bereopsonderwijs.  
 
Informatie en inschrijving 
Inschrijven kan tijdens de openingsuren van het secretariaat van het volwassenenonderwijs. Openingsuren : zie website 
 
Start 
De cursussen vangen aan op de eerste zaterdag (08u20) van september.  Versie mei 2007 Info folder : versie april 2008

http://www.vdab.be/opleidingscheques

