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Onderhoudsmecanicien

Je leert:

• een onderhoud uitvoeren: 

• beperkt onderhoud

• periodiek onderhoud

• technische inspectie

• eenvoudige herstellingen uitvoeren

• nieuwe wagens klaarmaken

• veilig en doordacht werken

Na de opleiding kan je:

• gaan werken als hulpmecanicien in een garage

• verder studeren als polyvalent mecanicien



Onderhoudsmecanicien

Semi-intensief dagtraject

• 2 dagen per week – 1 jaar

• Nederlands 1.2 behaald (richtgraad 1)

• je krijgt extra ondersteuning voor Nederlands en Leren 
leren

Intensief dagtraject

• zie polyvalent mecanicien

Avondtraject

• 2 avonden per week – 1 jaar

• Nederlands 2.2 behaald

• tempo ligt hoger dan in het dagtraject



Polyvalent mecanicien

Je leert:

• een onderhoud uitvoeren: beperkt, periodiek of voor de 
technische inspectie

• complexere herstellingen uitvoeren;

• een motor reviseren

• veilig en doordacht werken

Na de opleiding kan je:

• gaan werken als mecanicien

• verder studeren aan een hogeschool (bv. Autotechnologie)



Polyvalent mecanicien

Intensief traject

• 3 dagen per week – 1 jaar

• Onderhoudsmecanicien: sept-dec

• Polyvalent mecanicien: dec-jun

• verplicht inschrijven alle modules

• Tempo ligt hoger dan semi-intensief traject

Avondtraject

• 2 avonden per week – 3 jaar

• Onderhoudsmecanicien: 1 jaar

• Polyvalent mecanicien: +2 jaar

Nederlands 2.2 behaald



Uurroosters

• Zie website voor meest recente versie

• Uurrooster van semester 1 (sept-jan)

• Semester 2: dezelfde lesdagen

• Ook de prijzen staan in de uurrooster

• Start opleiding:

• Kijk de website nog eens na

• Je krijgt een mail 2 dagen voor eerste les van elke 
module

https://www.stedelijkonderwijs.be/encora/automecanicien


Evaluatie

• Permanente evaluatie 

• Regelmatige aanwezigheid noodzakelijk

• Evaluatiebewijs

• Per module: deelcertificaat

• Certificaat onderhoudsmecanicien

• Certificaat polyvalent mecanicien
• Ook AAV? Diploma secundair onderwijs

https://www.stedelijkonderwijs.be/encora/opleiding/aanvullende-algemene-vorming


Inschrijven

• Via website

• Online inschrijven

• Werkzoekende?

• Vraag vermindering inschrijvingsgeld aan bij VDAB

Tip!
Werknemer in privésector? Check de opleidingsincentives

http://www.vdab.be/opleidingen/inschrijvingsgeld-cvo-cbe
https://www.vlaanderen.be/vlaamse-opleidingsincentives


Vragen?
Bekijk de video's en veel gestelde vragen

Info over de kostprijs en uurrooster

• alle informatie staat in detail op de website

Info over de opleiding en trajecten

• mail naar de trajectbegeleiding

Info over inschrijving of documenten

• bel 03 334 34 34 of mail: encora@so.antwerpen.be

https://www.stedelijkonderwijs.be/encora/infosessie-automecanicien
https://www.stedelijkonderwijs.be/encora/elektriciteit-0
https://www.stedelijkonderwijs.be/encora/trajectbegeleiding-ambachten-grafische-en-harde-technieken
mailto:encora@so.antwerpen.be


www.encora.be


