TSO DOORSTROMING EN ARBEIDSMARKT
3de GRAAD

AUTO
TSO DUAAL
IETS VOOR MIJ?

EN DAARNA?

Werk jij met plezier aan auto’s? Steek je graag de handen
uit de mouwen? Ben je geïnteresseerd in automechanica?
Dan is Auto de studierichting waar jij naar op zoek bent.
Je leert de juiste diagnose stellen bij defecten en voert
onderhoudswerkzaamheden uit.

Ben je geslaagd voor de opleiding? Dan ontvang je
je diploma. Met dit diploma heb je meer werkkansen
op de arbeidsmarkt. Als bekwaam vakman kan je
bijvoorbeeld aan de slag als automechanicien of
onderhoudsmechanicien.

Kiezen voor Auto duaal TSO heeft heel wat voordelen:
• Je ontwikkelt vaardigheden die later goed van pas
komen: gepast communiceren op de werkvloer,
feedback vragen, met deadlines werken, …
• Je doet werkervaring op.
• Je krijgt een realistisch beeld van de job.
• Je werkt met de nieuwste technologie in moderne
infrastructuur.
• Na je studies vind je makkelijker een job.

Wil je liever nog verder studeren? Je kan een 7de jaar TSO
Se-n-Se Toegepaste Autotechnieken volgen. Je hebt ook
de mogelijkheid om de stap te zetten naar de hogeschool.

WAT KAN IK?
Je hebt een grote interesse voor de werking van auto’s. Je
bent handvaardig en kan nauwkeurig werken. Verder toon
je belangstelling voor de algemeen vormende vakken. Ben
je geïnteresseerd, bereid om te werken en rijp genoeg om
in een bedrijf aan de slag te gaan? Dan kan je je kandidaat
stellen om in te stappen voor duaal leren.
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Specifiek gedeelte:
• Realisaties Auto
• Werkplek
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Sterk in STEM, str@f in media!

