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Graduaat in 
voertuigtechnieken erkend 
aan VIVES campus Kortrijk
Coördinatie en eindredactie: Filip Santy, senior consultant TUA West

Het graduaat (HBO5) in de voertuigtechnieken van VIVES kreeg, als een van de drie eerste graduaatsopleidingen 
in Vlaanderen, groen licht van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Vanaf het academiejaar 
2019-2020 krijgen nog meer jongeren de kans om door te stromen naar het hoger onderwijs. 

‘De opleiding richt zich tot jongeren met 

passie om te sleutelen aan auto’s, ook 

als ze niet over voorkennis beschikken’, 

zegt opleidingsverantwoordelijke 

David Demuynck. ‘Ze worden opgeleid 

tot technici die gegeerd zijn. In de 

modulair opgebouwde opleiding komen 

mechanica, elektriciteit en elektronica, 

toegepast op voertuigen, ruim aan bod. 

Daarnaast is er ook aandacht voor werk-

plaatsinrichting en de vereiste financiële 

en boekhoudkundige aspecten’.

De opleiding vindt plaats in het VIVES 

Autotechnologie Centrum op campus 

Kortrijk, een ultramodern en compleet 

uitgerust gebouw met een modern 

en uitgebreid wagenpark. VIVES biedt 

daar ook de bacheloropleiding in 

auto technologie aan, die parallel loopt 

met de graduaatsopleiding voertuig-

technieken.

De graduaatsopleiding loopt momenteel 

al, gespreid over anderhalf jaar en telt 

50 studenten in het eerste en 20 in 

het tweede jaar. Het gaat momenteel 

om een samenwerkingsverband 

tussen VIVES en het Centrum voor 

Volwassenenonderwijs (CVO) Miras. 

Vanaf volgend academiejaar wordt de 

vernieuwde opleiding dan aangeboden 

binnen VIVES. Het belangrijkste 

inhoudelijke verschil is dat vanaf 

2019-2020 de opleiding voor een derde 

van de tijd uit werkplekleren zal bestaan, 

iets waar het werkveld naar uitkijkt.

Het diploma opent veel deuren. 

De autosector heeft veel vacatures 

voor gediplomeerde medewerkers: 

onderhoudstechnicus voertuigen, 

automecanicien, werkplaatsverant-

woordelijke, zelfstandig garagehouder, 

technisch-commercieel afgevaardigde, 

receptie/klantenontvangst garage...

Contact & info:

David.Demuynck@vives.be

0494 74 42 32

De opleiding van VIVES richt zich tot jongeren met passie om te sleutelen aan auto’s, ook als ze niet over 
voorkennis beschikken. (Eigen foto)


