
MOTORVOERTUIGEN- 

TECHNIEK 
DIT IS WAT VOOR MIJ

Heb jij technisch inzicht? Ben je geïnteresseerd in 
alles wat wielen heeft? Denk je logisch en ben je 
nauwkeurig? Werk je graag met je handen? Kies dan 
voor de dynamische motorvoertuigenbranche! Je 
onderhoudt, repareert of test voertuigen en maakt ze 
sneller, schoner en veiliger. Jij bewaakt de kwaliteit en 
controleert of het werk volgens voorschriften wordt 
uitgevoerd.

JOUW OPLEIDING

KIJK OP DE WEBSITE

Scan mij

en ontdek nog meer over 
deze opleiding!



JOUW LOCATIE

Onze medewerkers voelen zich betrokken bij de 
studenten, cursisten en deelnemers. We vinden 
het belangrijk dat je je thuis voelt bij ons op 
school. Daarom bieden we je een veilige, 
vertrouwde en sfeervolle leeromgeving; licht, 
ruim en met moderne onderwijsfaciliteiten.

Locatie J.F. Kennedylaan
 Ligging vlakbij centrum van Doetinchem 
 Moderne, open entree in het hart van de 
 school met zitjes, een luxe koffiebar en 
  een gezonde schoolkantine 
 Kleinschalig: aparte vleugel voor de 
 opleidingen Techniek & Informatica 
 Up-to-date praktijkruimtes

Locatie Keppelseweg 
 Goed bereikbaar met openbaar vervoer
 Kleinschalig 
 Goede ict-faciliteiten 
 Up-to-date praktijkruimtes 

Kies je voor dit profiel, dan volg je eerst een ge-
zamenlijke deel. Dit betekent dat je samen met 
studenten van aanverwante profielen (deels) 
dezelfde vakken volgt. Het voordeel is dat je 
tijdens het gezamenlijke deel gemakkelijk kunt 
overstappen naar een van de profielen zoals; 
Autotechnicus (niveau 2) en Technisch Specialist 
(niveau 4). Twijfel je dus nog tussen een van 
bovenstaande profielen? Geen probleem! 
Je kunt bij ons gemakkelijk overstappen.

Via mbo naar hbo
Weet je nu al dat je een hbo-diploma wilt halen? 
Heb je alleen niet de juiste vooropleiding of vind 
je de stap naar het hbo nu nog te groot? Ga een 
mbo-opleiding (niveau 4, beroepsopleidende 
leerweg (bol)) volgen! Tijdens je opleiding kun 
je deelnemen aan allerlei activiteiten die je goed 
voorbereiden op een hbo-vervolgopleiding zodat 
je straks klaar bent om de stap te maken.

DIT IS BIJZONDER

Gemakkelijk overstappen 



Opleiding Profiel Niveau Duur Leerweg

Motorvoertuigentechniek Autotechnicus

Eerste autotechnicus

Technisch specialist personenauto’s

Bedrijfsautotechnicus

Eerste bedrijfsautotechnicus

2

3

4

2

3

2 jaar

3 jaar

4 jaar

2 jaar

3 jaar

bol en bbl

bol en bbl

bol en bbl

bbl

bbl

WAT KIES JIJ?

RICHTING MOBILITEIT EN VOERTUIGEN 

Heb je de knoop doorgehakt? Wil je je 
aanmelden voor een opleiding bij het 
Graafschap College? Doe dat dan via het 
digitaal aanmeldformulier. Dat vind je op onze 
website op de pagina van het profiel van jouw 
keuze. Als je aan alle voorwaarden voldoet, 
zul je meestal worden toegelaten tot de 
opleiding van je keuze. Kijk goed naar de 
toelatingseisen en –procedure op de web-
site, want voor sommige opleidingen is een 
bepaalde activiteit, zoals een gesprek, 

(fysieke) test, opdracht of  bijeenkomst 
verplicht. Ons streven is om je zo snel 
mogelijk te berichten over je toelating. 

Wanneer je het dringende advies krijgt om 
een andere opleiding te kiezen, biedt het 
Loopbaanplein je een adviesgesprek aan met 
een van onze decanen. Hij of zij helpt je bij het 
vinden van een opleiding die beter bij je past.

AANMELDEN DOE JE ZO

Via deze knop op de website bij 
het profiel van jouw keuze.




