
Studeren 
kan je 
je leven lang

MOBIEL TUSSEN WERK EN HOGESCHOOL



Zijn auto’s en voertuigen je passie 
en ben je toe aan een nieuwe 
uitdaging? 

Misschien werk je al in de garage-
sector en wil je doorgroeien naar een 
andere job? Of wil je je eerste stappen 
zetten in de snel evoluerende voer-
tuigensector? Dat kan met een korte 
cursus of een uitgebreide opleiding 
die je volgt in combinatie met je hui-
dige job, in je eigen tempo en aange-
past aan je persoonlijke situatie. 

Onder het motto levenslang leren 
bieden we een bijscholingstraject 
op maat aan via het hoger 
onderwijs. 

KORTE CURSUSSEN

- Snel resultaat
- Je behaalt een getuigschrift
- De kans om je te specialiseren 

Wil je jezelf specialiseren in bepaalde thema’s en tech-
nologieën? Dan kan je kiezen voor onze ‘micro degrees’. 
Dat zijn korte opleidingen die focussen op één bepaald 
aspect van de voertuigensector. Denk bijvoorbeeld 
aan een gerichte opleiding over elektrische en hybride 
voertuigen. Je volgt de vakken in pakketten en behaalt 
een getuigschrift. 

Een micro degree is dus ideaal om je bij te scholen of 
om te proeven dat hoger onderwijs wel iets voor jou is. 
Je kiest zelf de modules die jou het meest vooruithel-
pen in je carrière en ziet snel resultaat.

MICRO DEGREES 
Specialist Voertuigelektriciteit en elektronica BASIS

Specialist Voertuigelektriciteit en elektronica EXPERT
Specialist Elektrische mobiliteit en hybride

Specialist Heavy duty
Specialist Automotive diagnose



DIPLOMA BEHALEN

- Je behaalt een diploma hoger onderwijs
- Traject op maat, in je eigen tempo
- In combinatie met je huidige job

Wil je een diploma hoger onderwijs behalen, dan kan je 
via een traject op maat een hele opleiding volgen. Op 
basis van je werkervaring en je eerder verworven com-
petenties in de sector kunnen we je vrijstellen voor een 
aantal vakken, waardoor de belasting minder zwaar 
wordt en de duur van je opleiding verkort kan worden. 

DIPLOMATRAJECTEN
Bachelor Autotechnologie

Bachelor Autotechnologie in afstandsonderwijs*
Graduaat Voertuigtechnieken

Vervolg bachelor Autotechnologie na 
graduaat Voertuigtechnieken

* Deze opleiding kan voorlopig alleen bij VIVES worden gevolgd.

WAT ZIJN DE VOORDELEN?

Voor de werknemer? 
• Je verhoogt je competenties en je kansen op 
 de arbeidsmarkt. 
• Je krijgt van de begeleiders tips en advies 
 rond concrete praktijkvoorbeelden. Je kan je 
 opgedane kennis dus ook echt inzetten op de
  werkvloer. 
• Je hoeft je leven niet drastisch om te gooien. 
 Je wordt een goed opgeleide professional 
 terwijl je gewoon aan de slag blijft. 

Voor de werkgever?
• Evident: je houdt er een sterkere werkkracht 
 aan over. 
• Je medewerkers kansen geven en hen onder-
 steunen bij het behalen van een diploma of 
 een getuigschrift draagt bij tot een positief 
 imago. Het verhoogt je aantrekkelijkheid als 
 werkgever, waardoor je competente mede-
 werkers aantrekt en behoudt.
• Studenten krijgen van de begeleiders tips 
 en advies rond concrete praktijkvoorbeelden. 
 Goed opgeleide werknemers werken zelf-
 standiger en efficiënter. 
• Wanneer werknemers de kans krijgen van jou 
 om een opleiding te volgen, verhoogt dat de
  betrokkenheid met je bedrijf. 
• Een werknemer ervaart deze kans als een 
 erkenning omdat je in hem investeert. 
• Je kan deze opleidingstrajecten zien als een
  aanvulling op interne opleidingen.
• Door de snelle evolutie van de voertuigen-
 sector groeit de nood aan technici met 
 kennis van moderne systemen snel.



HOEVEEL KOST EEN OPLEIDING?

Je betaalt een vast inschrijvingsbedrag van 247,90 euro per 
academiejaar. Daar komt 11,90 euro per studiepunt bovenop. 
(Deze prijzen gelden voor het academiejaar 2021-2022. Ze kun-
nen de komende jaren lichtjes wijzigen door de indexering.) 

Aan elk vak zijn een aantal studiepunten gekoppeld. De prijs 
van een opleiding hangt dus af van hoeveel vakken je wil vol-
gen. Bijvoorbeeld: volg je een volledige opleiding van 60 stu-
diepunten per jaar, dan betaal je 961,90 euro per academie-
jaar. 

Wil je de precieze prijs van jouw droomopleiding laten bereke-
nen? Neem dan contact op met de opleidingsverantwoorde-
lijken van de  hogeschool van je keuze. Hun contactgegevens 
vind je hierbij.  

In sommige gevallen is er een studietoelage  mogelijk. Ook 
daarover kunnen de opleidingsverantwoordelijken je meer 
vertellen. 

In samenspraak met je werkgever kan de opleiding of een 
deel ervan betaald worden door de werkgever. Dit is ook mo-
gelijk via KMO-portefeuille. Meer info op www.vlaio.be en www.
vlaanderen.be

Eventueel kun je gebruik maken van het Vlaams opleidingsverlof, 
waardoor je recht hebt op vrijaf om te studeren. Meer info zie:  
www.vlaanderen.be/vlaams-opleidingsverlof

WIL JE MEER INFORMATIE?

Meer te weten komen over deze opleidingstrajecten? 
Surf naar: www.vives.be & www.thomasmore.be 

Of neem contact op voor een vrijblijvend
 kennismakingsgesprek:

Voor VIVES: David Demuynck: david.demuynck@vives.be
Voor Thomas More: Wouter Lutin: wouter.lutin@thomasmore.be


