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Verbrandingsmotortechnicus - Niveau 2
Je zoekt het avontuur en motoren kunnen niet groot genoeg voor je zijn. Dan is de opleiding
Verbrandingsmotortechnicus misschien iets voor jou. Wil je meer weten, kijk naar het filmpje over
het beroep.
Richting:

Mobiliteit Academie

Duur:

2 jaar

Leerweg:

bol

Startmoment(en): Instroom hele jaar door

Niveau:

2

Crebonummer:

25238

Het beroep

De vakken

Als Verbrandingsmotortechnicus werk je aan
verbrandingsmotoren in de beroepsvaart, pleziervaart
of industrie. Denk hier bij aan scheepsmotoren,
motoren voor generatorsets, warmte-krachtkoppelingen
in de tuinbouw en grote machines. Je pleegt
onderhoud en repareert de motoren en je mag kleine
storingen oplossen.

Tijdens de theorie en praktijk op school leer je de
vereiste kennis, vaardigheden en werkhouding voor het
vak. Je leert alles over onder andere
motormechanische systemen, elektrotechnische
systemen en de toepassingen in uiteenlopende
omgevingen. Dit alles staat in de digitale leeromgeving,
The Learning box.
De algemene vakken zijn: Engels, Nederlands,
Rekenen en Loopbaan en burgerschap.
Deze vakken zijn belangrijk voor je ontwikkeling en het
halen van je proeve van bekwaamheid en je diploma.

Toelatingseisen
diploma vmbo basisberoepsgericht,
kaderberoepsgericht, gemengde- of
theoretische leerweg
diploma entreeopleiding
overgangsbewijs van 3 naar 4 havo
Lees meer over ons toelatingsbeleid

De opleiding
We zorgen ervoor dat jouw talent tot bloei komt.
Samen met de werkgevers in de regio, onze docenten
en jouw inzet. Dat doen we in kleinschalige
lesgebouwen, vertrouwd en persoonlijk. Bij het Da
Vinci College heb je een leuke en leerzame tijd en je
versterkt jezelf in de baan die bij je past. De opleiding
Verbrandingsmotortechnicus duurt twee jaar. Meestal
heb je eerst een blok theorie op een dag en dan ga je
de praktijk in, hier ga je veel sleutelen en werken aan
je beroepshouding. Na het behalen van je diploma kan
je de opleiding Eerste verbrandingsmotortechnicus
volgen in de bol of bbl variant. Je werkt via de digitale
leeromgeving de “The Learning Box”, dus als je
internet hebt kan je altijd aan je studie werken.

Vervolgopleiding
Met ervaring kun je doorgroeien naar een hogere
functie in de Verbrandingsmotorentechniek.
Het diploma Verbrandingsmotortechnicus geeft je
toegang tot de opleiding Eerste
verbrandingsmotortechnicus op niveau 3.

Kosten
Voor het volgen van een opleiding maak je de
volgende kosten:
1. Het cursusgeld
De hoogte van het cursusgeld vind je via
deze link.
2. De opleidingskosten
Dit zijn kosten voor boeken en ander
lesmateriaal. Via deze link krijg je een goed
overzicht van al deze kosten.

De opleiding is ook in een bbl variant te volgen

https://www.davinci.nl/index.php/mbo/mbo-opleidingen/verbrandingsmotortechnicus-bol/pdf
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Mobiliteit Academie
De wereld van de mobiliteit is voortdurend in
beweging. Op de Mobiliteit Academie van het Da
Vinci College brengen wij jou in contact met de
dynamische wereld van de nieuwste autotechniek
en bedrijfsautotechniek. Jouw technisch talent wordt
bij de Mobiliteit Academie verder ontwikkeld door
onze kennis van de praktijk.

Kosten
Het lesgeld voor een bol-opleiding bedraagt €
1.118,- per jaar. De hoogte van het lesgeld wordt
ieder jaar vastgesteld. Vanaf 18 jaar ben je wettelijk
verplicht het bedrag te betalen aan de Dienst
Uitvoering Onderwijs. Naast het lesgeld zijn er ook
nog bijkomende kosten. Dit zijn bijvoorbeeld kosten
voor boeken en ander lesmateriaal.

Locaties
Dordrecht Duurzaamheidsfabriek
Leerparkpromenade 50

ROC Da Vinci College
Algemene telefoonnummer: 088 65 72 657
Informatie opleidingen:
0900 78 90 789
www.davinci.nl

https://www.davinci.nl/index.php/mbo/mbo-opleidingen/verbrandingsmotortechnicus-bol/pdf

Leerparkpromenade 100
3312 KW Dordtrecht
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