
Jouw toekomst na TAT

Na jouw opleiding ben je helemaal klaar 
voor een job in de autosector. Maar wist 
je dat het Se-n-Se ook een tussenstap 
kan zijn voor een professionele 
bacheloropleiding? Je kan met dit 
diploma én een gerust gemoed starten 
in de bachelor Autotechnologie aan 
de Karel de Grote Hogeschool, Thomas 
More of Vives. 

https://tectura.be/Studieaanbod/autotechnieken-2
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Dit is het
Toelatingsvoorwaarden

- Diploma secundair bij voorkeur in het studiegebied Auto 

- Diploma vanuit andere studiedomeinen: enkel na een gunstige beslissing 
van de toelatingsklassenraad

Dit doen wij extra voor jou
Op Tectura Gent-centrum vinden we dat 
er geen betere plek is om te leren dan 
de werkplek. Zowel in onze duale als 
reguliere Se-n-Se-richtingen organiseren 
we zoveel mogelijk leermomenten 
buiten de schoolmuren. Denk aan 
stage, werkplekleren, praktijkdagen of 
bedrijfsbezoeken. 

Niet alleen realiseer je op die manier de 
leerdoelen, de leerstof en de opgedane 
vaardigheden blijven ook veel beter 
plakken. Bij het Se-n-Se TAT ga je tijdens 
jouw stage 2 dagen per week aan 
de slag in het werkveld. Je krijgt ook 
gedurende 4 weken een opleiding in het 
opleidingscentrum van 1 van de grote 
autoconstructeurs zoals BMW, Audi of 
Honda. Hiervoor werken we samen met 
de sectorfederatie. Zo ben jij helemaal 
mee met de nieuwe technologieën in 
airco of elektronica. 

Samenwerking, innovatieve projecten, 
een breed netwerk en toegang tot het 
nieuwste materiaal: dat is de sterkte van 
deze Se-n-Se op Tectura Gent-centrum. 

Programma Het lessenpakket bevat geen algemene vorming 
waardoor we maximaal kunnen inzetten op specialisatie 
en van jou echt een expert maken in autotechniek. Een 
groot deel van het opleidingsprogramma speelt zich 
buiten de schoolmuren af. Je bent vaak op stage en 
volgt gespecialiseerde cursussen buiten de school. 

We brengen ook expertise binnen in de school: je krijgt 
les van gastsprekers en beschikt dankzij een nauwe 
samenwerking met invoerders en lokale dealers over de 
modernste apparatuur en de meest recente technische 
informatie. 

In jouw lessenpakket is er zowel aandacht voor hybride 
en elektrische voertuigen, als voor meer klassieke 
aandrijfsystemen. Je leert ook de verschillende 
comfort- en veiligheidssystemen kennen én de 
dagelijkse werking in het garagebedrijf. Je wordt 
een kei in kostprijsberekeningen, schadevaststelling, 
facturatie, voertuigwetgeving, etc en leert werken met 
professionele software.

TOEGEPASTE 
AUTOTECHNIEKEN (TAT) 

Met het Se-n-Se TAT stomen we je klaar voor de job 
van autotechnicus. Na een korte in-servicetraining in 
het garagebedrijf of aanverwante bedrijven weet je 
perfect hoe je aan de hand van technische informatie 
autotechnische werkzaamheden moet voorbereiden, 
begeleiden, uitvoeren en evalueren. 

Als toekomstig autotechnicus maken we jou vertrouwd 
met de verschillende facetten van het garagebedrijf en 
leren we jou ook om verantwoordelijkheid op te nemen 
voor het eigen werk. 
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Stage 2 dagen per week

https://tectura.be/Studieaanbod/autotechnieken-2/

