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Beste voertuigen-fan!

Wat leuk dat jij interesse toont in de voertuigen

branche! Wist jij dat de voertuigenbranche ont

zettend belangrijk is? Dagelijks gaan miljoenen 

mensen op pad met een twee of vierwieler.  

En dan vertrouwen ze op de veiligheid van  

het voertuig. Wil jij voor deze veiligheid zorgen? 

Kies dan voor motorvoertuigen, carrosserie  

of tweewielertechniek!

Het is van groot belang dat wij als school, samen met sponsoren en het 

bedrijfsleven investeren in lesmaterialen, praktijkbezoeken, werkplaatsen 

en meer. Alle studenten zijn welkom, of je nou al jaren alle automerken uit 

je hoofd kent of dat je pas net kennis hebt gemaakt met deze schitterende 

branche. Heb jij passie voor de voertuigenbranche? Dan gaan wij jou helpen 

om deze passie te laten uitgroeien tot jouw werk! Want maak jij van jouw 

hobby je werk? Dan hoef je nooit een dag te ‘werken’.

In dit mini magazine lees je meer over bedrijfsautotechniek. Als medewerker 

in de bedrijfsautotechniek leer jij onderhoud plegen en reparatie uitvoeren 

aan grote vrachtwagens, opleggers en andere voertuigen!  

En dankzij het samenwerkingsverband met regionale truck(dealer)bedrijven 

leer je alle kneepjes van het vak in een echte garage bij Deltion. Hier staat  

de nieuwste apparatuur en ga jij aan de slag met echte trucks!

Dus ben jij fan van auto’s, vrachtwagens en/of aanhangwagens? Lees dan 

snel verder en wie weet ontdek jij wel wat jij kan; een medewerker worden  

in de bedrijfsautotechniek!

Veel leesplezier!

Groet, Anne-Hilde Feijth
Opleidingsmanager Motorvoertuigen, carrosserie en tweewielertechniek
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Inhoud ?
Bezoekadres
Mozartlaan 15
8031 AA Zwolle
T: (038) 850 30 00
E: info@deltion.nl

Kijk voor een actueel overzicht van 
onze open dagen en avonden op onze 
website. Meld je aan op www.deltion.nl.

Volg ons op social media:

   deltioncollege

  deltion_college
 Deltion College
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Een opleiding die honderd procent gericht 
is op bedrijfswagens. Les van docenten 
die zelf uit de bedrijfsautotechniek komen 
en voortdurend worden bijgeschoold. 
En niet onbelangrijk: een gezellige sfeer. 
Dat zijn volgens docent Jan Dorenveld 
goede redenen om te kiezen voor een 
bedrijfsautotechniek-opleiding bij Deltion. 

Jan ‘ademt’ bedrijfsautotechniek. Tijdens zijn diensttijd deed hij het onder

houd van vrachtwagens en ander defensiematerieel. Daarna werkte hij 

bijna vijfentwintig jaar bij Scania, onder andere als technisch trainer en 

leidinggevende. “Bedrijfswagens zijn gewoon een mooi product”, legt hij 

zijn keuze uit. “En ze zijn belangrijk voor onze samenleving. Voeg daarbij 

dat ik van lesgeven houd en je snapt dat ik hier bij Deltion helemaal op 

mijn plek ben.”

Waarom Deltion?
De bedrijfsautotechniekopleidingen van Deltion zijn in de loop van  

de jaren sterk gegroeid. Inmiddels is Deltion een van de grotere bedrijfs 

autotechniekopleiders in Nederland. Jan: “Studenten geven aan dat  

ze de sfeer hier goed vinden. En dat ze blij zijn dat je hier alleen met  

bedrijfswagens werkt en niet met een mix van personenauto’s en  

bedrijfswagens. De voorzieningen zijn daar ook helemaal op gericht. 

We beschikken over een compleet ingerichte werkplaats met vrij nieuwe 

vrachtwagens. Verder is het voor studenten belangrijk dat ze les krijgen 

van docenten die weten waar ze het over hebben. Mijn collega’s en ik  

komen allemaal uit de wereld van de bedrijfsautotechniek. Wij zijn een 

van de negen scholen van de TruckAcademy. Onze docenten worden 

daar steeds bijgeschoold. Zo blijven we uptodate. Dat is belangrijk, 

want de technische ontwikkelingen gaan razendsnel.”

Goede basis
“Praktijk, theorie, stagebezoeken, ik vind het allemaal even leuk”,  

vervolgt Jan. “Van een opdracht zoals het demonteren van een  

complete vrachtwagen geniet ik net zo hard als mijn studenten.  

Maar het mooiste vind ik het om de studenten te zien groeien.  

Als je ziet wat ze na een jaar al kunnen! En hoe ze zich daarna  

blijven ontwikkelen, omdat ze ervaren dat ze meer kunnen dan ze 

denken! De meeste studenten ontwikkelen zich verder in de bedrijfs

wagens. Maar er zijn ook studenten die in de installatietechniek terecht

komen of overstappen naar de autotechniek. Een bedrijfsautotechniek

opleiding is hoe dan ook een mooie basis. Het opent veel deuren.”

Kom kijken
“Om je hier thuis te voelen, moet je iets hebben met vrachtwagens  

en techniek. Je moet een type zijn dat graag de handen uit de  

mouwen steekt. En je moet bereid zijn om wat langer te blijven of  

eerder te beginnen om je werk af te krijgen”, zegt Jan. “Studenten  

die nog twijfelen of deze opleiding bij hen past, raad ik aan om eerst 

eens een dagje mee te lopen.”

Wat Eva Rozenberg (22) na de BBL-opleiding 
Allround Technicus Bedrijfsauto-techniek wil 
gaan doen, weet ze nog niet precies. “In ieder 
geval iets met vrachtwagens.”

Op haar achttiende haalde Eva haar havodiploma. Naar het hbo wilde ze 

niet, want ze was liever in de praktijk bezig. Maar wat dan wel? “Ik wist 

het niet en ging daarom aan de slag bij het verhuisteam van transport

bedrijf Van Reenen in Barneveld. Als het rustig was, werd ik ingezet in de 

werkplaats, voor onderhoud van het wagenpark. Dat inspireerde mij om 

op zoek te gaan naar een bedrijf waar ik als monteur zou kunnen werken. 

Ik kwam terecht bij Bakker Bedrijfswagens. Die is onder andere dealer van 

het merk DAF. Dit bedrijf doet veel om haar monteurs goed op te leiden 

en uptodate te houden. Zo ben ik drie jaar geleden gestart met mijn 

opleiding bij Deltion.”

Veelzijdig en gevarieerd
Wat trekt Eva aan in de bedrijfsautotechniek? “Het is een combinatie van 

allerlei dingen. Ik hou ervan om mijn handen uit de mouwen te steken en 

in beweging te zijn. Het is heel veelzijdig en gevarieerd werk. En de losse 

werksfeer en het contact met collega’s spreken me aan. Ik heb een grote 

voorkeur voor bedrijfsautotechniek boven autotechniek; met sleutelen 

aan personenauto’s heb ik niks. Ik kan het wel, maar het is te klein, je 

kan er slecht bij en het breekt snel af. Geef mij het grotere werk maar. 

Het mooist vind ik diagnoseklussen: er komt een vrachtwagen met een 

storing binnen en jij moet uitzoeken wat daarvan de oorzaak is.”

“ Veel variatie en beweging en een fijne 
losse werksfeer”

Toekomst
Het enige vak dat Eva bij Deltion nog volgt, is vakleer. In mei hoopt 

ze haar diploma te halen. Wat ze daarna wil doen, is ze nog aan het 

ontdekken. “Misschien door naar de niveau4opleiding Technisch 

Specialist Bedrijfsautotechniek. Of toch de hboopleiding Voertuigen

techniek. In ieder geval iets met vrachtwagens.”

Jan 
Dorenveld

Eva
Rozenberg

Ongelooflijk wat studenten  
na een jaar al kunnen

Het mooist vind ik  
de diagnoseklussen
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Een vak voor wie  
graag de handen uit  
de mouwen steekt

V.l.n.r: Eva Rozenberg en Jan Dorenveld.
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Patrick 
Groot- 
enhuis 

Thijs van de Mheen (20) wist al vroeg dat 
hij vrachtwagenmonteur wilde worden. 
Een ander beroep heeft hij nooit echt 
overwogen. 

Zo vader, zo zoon. Zijn vader is tegenwoordig koelmotormonteur, 

maar vroeger ook bedrijfswagenmonteur geweest en zelf volgt Thijs 

de opleiding Technisch Specialist Bedrijfsautotechniek bij Deltion. 

“Ik ben geen theoriemens. Ik wil iets met mijn handen doen en ben 

niet bang om vies te worden. Sleutelen aan motorvoertuigen heb 

ik altijd al leuk gevonden. Ik begon met brommers en auto’s en een 

baantje bij een autobedrijf. Uiteindelijk kwam ik bij de vrachtwagens 

terecht.”

Teamwork Praktijk
Vier dagen per week werkt Thijs bij Bakker Bedrijfswagens in  

Harderwijk, waar hij een vast contract heeft. “Lichte klussen doe  

je zelf. Maar meestal werk je met z’n tweeën aan een bedrijfs 

wagen. Dat is gezelliger en werkt beter. Je helpt elkaar, samen  

kom je verder dan alleen. Het mooiste model truck waaraan ik tot 

nu toe heb gewerkt is de DAFoldtimer die we aan het restaureren 

zijn. Maar mijn favoriet is de DAF 3600 ATI. Heel graag zou ik daar 

ook eens aan sleutelen.”

Blijven leren
Naast zijn werk bij Bakker Bedrijfswagens gaat Thijs een dag per 

week naar school. “Ik koos voor Deltion, omdat de bedrijfsauto

techniekopleiding van Deltion goed is en omdat Deltion makkelijk 

bereikbaar is vanuit mijn woonplaats Putten. Ik vind alles aan de 

opleiding leuk. De klas is niet al te groot, waardoor er aandacht is 

voor iedereen. En ze doen er alles aan om het lesmateriaal goed 

voor elkaar te hebben en met de tijd mee te gaan. Vorig jaar heb 

ik mijn diploma eerste bedrijfsautotechnicus behaald. Daarna ben 

ik doorgestroomd naar niveau 4, omdat je daar een stuk diagnose 

extra krijgt. Een storing oplossen, daar krijg ik energie van.” Of Thijs 

hierna doorgaat naar het hbo, weet hij nog zo net niet, want niveau 

4 vindt hij best pittig. “Maar ik wil me wel verder ontwikkelen. Door 

ervaring op te doen en af en toe op cursus te gaan. Later wil ik  

misschien wel leermeester worden.”

Van bestelbusjes tot vrachtwagens, bussen 
en takelwagens. En van onderhoud tot  
diagnoses stellen en reparaties uit voeren. 
De wereld van de bedrijfsauto’s is technisch 
uitdagend en enorm afwisselend. Volgens  
docent Patrick Grootenhuis is bedrijfsauto-
techniek het mooiste vak dat er bestaat. 

Bij Patrick is de liefde voor autotechniek er met de paplepel ingegoten: 

zijn vader werkte bij de Wegenwacht. Zo gaat het vaak, weet hij: “Veel van 

onze studenten rollen het vak in omdat een familielid op een vrachtwagen 

rijdt of monteur is. Vaak zijn ze al van jongs af aan in de garage te vinden.” 

Hechte club
“Werken in de bedrijfsautotechniek is heel anders dan werken met  

personenwagens. Ten eerste omdat je klanten ondernemers zijn.  

Hun wagens moeten rijden. Zonder transport staat alles stil. Bedrijfsauto 

monteurs hebben daarom geen negentotvijfmentaliteit. Het zijn eigen

wijze en oplossingsgerichte aanpakkers, die doorgaan tot de klus klaar 

is en de wagen de weg weer veilig op kan. Ten tweede werk je vaak met 

meerdere collega’s tegelijk aan een bedrijfswagen. Goed communiceren is 

belangrijk om te zorgen dat het hele proces efficiënt verloopt. De monteurs 

kennen elkaar en hebben een band met elkaar. Het is echt een teamsport.”

“ De baankansen voor bedrijfsautomonteurs 
zijn op dit moment heel goed”

Veel keus
“Als student bedrijfsautotechniek kun je bij Deltion kiezen tussen een BOL 

of BBLopleiding. De BOLopleidingen kun je op niveau 2 en 3 volgen. Je 

gaat hierbij vijf dagen per week naar school en loopt stages bij de richting 

Defensie/Veiligheid en Vakmanschap van Deltion. Bij de BBLopleidingen 

ga je twee dagdelen per week naar school en werk je vier dagen. Je kunt 

de BBLvariant op niveau 2, 3 én 4 volgen.” Tijdens de lesdagen krijg je  

theorie en praktijkvakken. Daarnaast volg je een aantal keuzedelen. 

Hiermee kun je je eigen kleur aan je opleiding geven. Patrick: “Welke  

opleidingsvariant je ook kiest, je kunt er in ieder geval op rekenen dat  

geen dag hetzelfde is!”

Kansen
Hoe weet je of een bedrijfsautotechniekopleiding bij je past? Patrick:  

“Zorg dat je een baantje in een garage krijgt. Ook al zet je eerst koffie en 

was je auto’s, je merkt toch snel genoeg of je je er thuis voelt.” En na de 

opleiding? “De baankansen voor bedrijfsautomonteurs zijn op dit moment 

heel goed.”

Bedrijfsautotechniek  
is een teamsport

Ik vind alles 
aan deze 
opleiding 

leuk

Thijs 
van de 
Mheen 76
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Opleidingen in het kort

Over de opleiding
Je leert onderhoudswerkzaamheden en reparaties uitvoeren 

aan bedrijfsauto’s. Je volgt theorie als praktijkvakken zoals basis 

elektrotechniek, autotechniek en materialen & gereedschap,  

maar ook Nederlands en Rekenen.  

Dankzij de TruckAcademy, een samenwerking met truckdealers, 

is er bijzonder lesmateriaal beschikbaar.

BOL/BBL
Bij deze opleiding kun je kiezen voor de BOLopleiding of de BBL

opleiding.

Volg je de BOLopleiding dan ga je vijf dagen per week naar school. 

Ook volg je enkele stages. Met de BBLopleiding werk je vier dagen 

bij een erkend leerbedrijf en ben je één dag op school.

Keuzedelen
Tijdens de opleiding volg je keuzedelen. Een keuzedeel geeft je 

verdieping of verbreding van jouw kennis. Het opleidingsteam 

informeert je over de mogelijkheden bij de start van je opleiding.

Vakken
Je leert tijdens deze opleiding meer over brandstof en remsystemen /

elektrische klimaatsystemen / pneumatiek en hydrauliek / motoren / 

onderhoud / onderstellen / carrosserie en opbouw / aandrijflijnen 

en meer!

Toelatingseisen
•  Je hebt al een van deze diploma’s: vmbo basisberoepsgerichte, 

kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg.

• Je hebt een overgangsbewijs naar 4 havo of 4 vwo.

• Of je bezit het diploma Entreeopleiding.

Klinkt dit als jou ideale opleiding? Meld je dan snel aan 
via de QR-codes, of via www.deltion.nl

Basis Technicus Bedrijfsautotechniek

Grote vrachtwagens, opleggers en andere voertuigen 
onderhouden en repareren. Helemaal jouw ding? Dan is 
de opleiding Bedrijfsautotechnicus dat ook! Je leert hoe je 
voertuigen controleert en natuurlijk hoe je repareert wat 
kapot is, zoals een motor of versnellingsbak. Met deze 
opleiding zet je alles in beweging, óók jouw loopbaan! VeVa-variantBOL-BBL

Vanwege een tekort aan (onderhouds)monteurs sloegen wij met een 

aantal regionale truckbedrijven de handen ineen. Wij werken samen 

aan een hoge kwaliteit van leerwerkplekken, materialen, ruimtes,  

trainingen en natuurlijk studenten. Maar we zijn ook gezamenlijk 

verantwoordelijk voor het opleidingsprogramma!

De garage bij Deltion is ingericht met de nieuwste apparatuur, beschik

baar gesteld door de truckpartners! Zo werken wij samen aan de kwaliteit 

van de opleidingen bedrijfsautotechniek, voor de lange termijn!

Onze partners van truckbedrijven zijn:
Wensink, Sent Waninge, Bakker Bedrijfswagens, Scania Nederland,  

Scania Production, Roordink Bedrijfswagens, Nijwa (vestiging Zwolle) 

en Garagebedrijf Pals BV.

TruckAcademy

TruckAcademy Zwolle is een samen-
werkingsverband tussen het Deltion 
College en regionale truck(dealer)
bedrijven. Het is een samenwerking 
om meer en goed gekwalificeerde 
instroom vannieuwe medewerkers 
op te leiden.

Truck 
Academy

MINI-MAGAZINE BEDRIJFSAUTOTECHNIEK | TRUCKACADEMY
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Is trucktechniek iets voor jou? 
Bekijk de film!
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Over de opleiding
Je leert technische storingen aan bedrijfsauto’s vaststellen en herstellen. 

Je volgt theorie en praktijkvakken zoals Basis elektrotechniek, Basis 

autotechniek en Elektronische systemen. Door onze samenwerking 

met de TruckAcademy beschikken we over bijzondere lesmaterialen, 

leermeesters en locaties. 

BBL
Met de BBLopleiding werk je vier dagen en ben je één dag per 

week op school. Als je begint met de BBLopleiding heb je een baan  

(betaald of onbetaald) bij een erkend leerbedrijf! Lukt dit niet binnen 

vier maanden nadat je bent gestart met de opleiding? Dan moet je 

helaas stoppen óf een andere opleiding volgen.

Keuzedelen
Tijdens de opleiding volg je keuzedelen. Een keuzedeel geeft je verdieping 

of verbreding van jouw kennis. Het opleidingsteam informeert je over 

de mogelijkheden bij de start van je opleiding.

Opleidingen in het kort Opleidingen in het kort

Over de opleiding
Je leert onderhoud en reparaties uitvoeren en daarin andere monteurs  

te begeleiden. Je volgt theorie als praktijkvakken zoals basis elektro

techniek, autotechniek en materialen & gereedschap, maar ook  

Nederlands en Rekenen. Dankzij de Truck Academy, een samen 

werking met truckdealers, is er bijzonder lesmateriaal beschikbaar.

BOL/BBL
Bij deze opleiding kun je kiezen voor de BOLopleiding of de BBL 

opleiding. Volg je de BOLopleiding dan ga je vijf dagen per week naar 

school. Ook volg je enkele stages. Met de BBLopleiding werk je vier 

dagen bij een erkend leerbedrijf en ben je één dag op school.

Keuzedelen
Tijdens de opleiding volg je keuzedelen. Een keuzedeel geeft je verdie

ping of verbreding van jouw kennis. Het opleidingsteam informeert je 

over de mogelijkheden bij de start van je opleiding.

Vakken
Je leert tijdens deze opleiding meer over brandstof en remsystemen /

elektrische klimaatsystemen / pneumatiek en hydrauliek / motoren / 

onderhoud / onderstellen / carrosserie en opbouw / aandrijflijnen / 

accessoires / elektro en meer!

Toelatingseisen
•  Je hebt al een van deze diploma’s: vmbo kaderberoepsgerichte, 

gemengde of theoretische leerweg.

• Je hebt een overgangsbewijs naar 4 havo of 4 vwo.

• Of je bezit een mbodiploma niveau 2.

Klinkt dit als jou ideale opleiding? Meld je dan snel aan 
via de QR-codes, of via www.deltion.nl

Technisch Specialist Bedrijfsautotechniek

Technische topper die zich thuis voelt tussen vrachtwagens. 
Gaat dit over jou? Dan is Technisch Specialist Bedrijfsauto- 
techniek jouw opleiding! Elke dag laat jij zien dat je de specialist  
in trucktechniek bent. Je spoort storingen op, herstelt ze en  
voert reparaties uit. Ook geef je leiding aan monteurs en 
heb je contact met klanten. Iets voor jou? Meld je aan!

Allround Technicus Bedrijfsautotechniek

Grote vrachtwagens, opleggers en andere voertuigen
onderhouden en repareren. En andere monteurs 
begeleiden? Klinkt als jouw ding? Kies voor de opleiding 
Allround Technicus Bedrijfsautotechniek! Dan controleer 
en repareer jij straks wat kapot is, zoals een motor 
of versnellingsbak van vrijwel elke bedrijfsauto’s. 
Jij bent de specialist dus jij kunt het!

Vakken
Je leert tijdens deze opleiding meer over digitale techniek /  

auto elektronica / transmissie / getrokken materiaal /  

motormechanica / therodynamica en meer!

Toelatingseisen
Om te kunnen starten met deze opleiding ben je in het bezit van 

een diploma Eerste Bedrijfsautotechnicus op niveau 3 of heb je 

aantoonbare werkervaring op dit niveau.

Klinkt dit als jou ideale opleiding? Meld je dan snel aan 
via de QR-code, of via www.deltion.nl

VeVa-variantBOL-BBL BBL
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Bedrijfsautotechnicus bij Defensie

De opleidingen bedrijfsautotechnicus en 
eerste bedrijfsautotechnicus zijn er ook 
als VeVa-opleidingen. Dat is een Defensie 
mbo-opleiding. 

Tijdens de opleiding draag je militaire kleding. De beroepspraktijk sluit 

je af met praktijkexamens. In verband met de hoge fysieke toelatings 

eisen van Defensie is er veel aandacht voor sport tijdens deze opleiding. 

Naast voertuigenonderhoud krijg je ook Defensieleer. Dat is het hoofd

vak van deze VeVaopleidingen. Je leert de basisvaardigheden die 

een toekomstig militair moet kunnen. Denk bijvoorbeeld aan zelfhulp

kameradenhulp (militaire EHBO), omgaan met munitie en explosieven, 

excercitie en je gaat het veld in om te leren kaartlezen en verkenningen 

uit te voeren.

Dus kies jij voor een opleiding bedrijfsautotechnicus óf eerste bedrijfs 

autotechnicus VeVa dan sleutel jij aan bedrijfsauto’s én defensie 

voertuigen!

Klinkt dit als jou ideale opleiding? Meld je dan snel 
aan via de QR-codes, of via www.deltion.nl

Bedrijfsauto-
technicus

BOL 3BOL 2

Opleidingen in het kort
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Motorvoertuigentechniek

Dagelijks rijden er miljoenen auto’s op de Nederlandse wegen. 

Die moeten natuurlijk blijven rijden en daarvoor moeten de 

motoren blijven draaien. En daar zijn dan weer vakmensen voor 

nodig: mensen met kennis van techniek, elektronica, onder

delen en onderhoud in de breedste zin.

Carrosserietechniek

Een deuk, een kras in de lak of een bumper die een flinke klap 

heeft gehad. Zulke schades moeten hersteld worden natuurlijk. 

Daarvoor is er de sector carrosserietechniek! Want de vak

mensen in deze branche maken elke carrosserie weer sterk, 

betrouwbaar én mooi.

Tweewielertechniek

Fietsen, scooters, motorfietsen en bromfietsen: het zijn allemaal 

tweewielers. En om in beweging te blijven hebben ze regelmatig 

onderhoud nodig. Uitgevoerd door vakmensen met de juiste 

technische kennis en natuurlijk een paar handige handen. 

14
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Basis Technicus Autotechniek BOL/BBL

Basis Technicus Bedrijfsautotechniek BOL/BBL

Allround Technicus Autotechniek BOL/BBL

Allround Technicus Bedrijfsautotechniek BOL/BBL

Technisch Specialist Bedrijfsautotechniek BBL

Technisch Specialist Autotechniek BOL/BBL

International Motorsport Studies BOL

Technisch Leidinggevende in de Mobiliteitsbranche BBL

2

 

3

4

Motorvoertuigentechniek 
niveau de opleidingen  BOL/BBL 

Autospuiter BBL

Autoschadehersteller BBL

Carrosseriebouwer BBL

Eerste Autospuiter BBL

Eerste Autoschadehersteller BBL

Eerste Carrosseriebouwer BBL

2

 

3

Carrosserietechniek 
niveau de opleidingen  BOL/BBL 

Fietstechnicus BBL

Basis Technicus Scootertechniek BBL

Basis Technicus Motorfietstechniek BBL

Eerste Fietstechnicus BBL

Allround Technicus Gemotoriseerde tweewielers BBL

2

 

3

Tweewielertechniek 
niveau de opleidingen  BOL/BBL 

15



Heb jij al een studiekeuze gemaakt?
Meld je dan aan via www.deltion.nl. Heb je behoefte aan meer informatie?  
Kom dan langs tijdens onze open dagen of open avonden of neem contact  
op met één van onze loopbaanadviseurs van het Studenten Succes Centrum  
voor advies: ssc@deltion.nl of 038-8503000.
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