
Voorlichting M&T
20 februari 2019



Waar staat het profieldeel M&T voor? 

• Mobiliteit en Transport 



• Profiel ( = verplicht)

– Het testen van de motorconditie *

– Wielophanging en carrosserie 

– Verlichting en comfortsystemen *

– Transport

* = GL profiel

• Keuzevakken ( 4 kiezen)

– Motorsystemen

– Aandrijf en remsystemen

– Elektronica

– Fietstechnieken

– Gemotoriseerde tweewieler

Wat wordt er aangeboden?



– Motorconditie testen *

– Wielophanging en carrosserie

– Verlichting en comfortsystemen *

– Transport

• * GL

• Algemene kennis en 
vaardigheden die gelden voor 
alle vmbo-leerlingen.

• Professionele kennis en 
vaardigheden die gelden voor 
alle leerlingen in het profielvak
Mobiliteit en transport.

• Loopbaanoriëntatie en –
begeleiding die geldt voor alle 
vmbo-leerlingen.

Profieldelen



– Motorsystemen Het houden van diverse testen.

Onderdelen van ontstekingssysteem controleren, 
testen, afstellen en vervangen.

Onderdelen van brandstofsystemen controleren, 
testen en vervangen

Distributie en klepbediening controleren, afstellen 
en vervangen.

Keuzevak



– Aandrijf- en remsystemen Onderdelen van aandrijf- en remsystemen 
controleren, vervangen en afstellen.

Componenten van aandrijfas en koppeling 
controleren, vervangen en afstellen.

Een remsysteem controleren, metingen 
uitvoeren, componenten vervangen, ontluchten, 
afstellen en testen.

Keuzevak



– Elektronica Een laad- en startsysteem controleren, meten, 
componenten vervangen en testen.

Een gloeistartsysteem controleren, meten, 
componenten vervangen en testen.

Een motormanagementsysteem aansluiten, 
meten en testen.

Metingen uitvoeren aan een motormanagement-
systeem.

Keuzevak



– Fietstechnieken Een fiets afleveringsklaar maken

Het elektrisch systeem van een fiets 
testen, controleren, meten en repareren

Het aandrijf- en veersysteem van een 
fiets vervangen, controleren en afstellen

Remsysteem van een fiets controleren, 
meten, vervangen en afstellen

Keuzevak

Open dag Omnia College 22 januari



Gemotoriseerde tweewieler

Keuzevak

Een gemotoriseerde tweewieler controleren, 
meten en afleveringsklaar maken.

Elektrische systemen van gemotoriseerde 
tweewieler testen en repareren.

Aandrijf- en veersystemen van een 
gemotoriseerde tweewieler testen.

Remsystemen van een gemotoriseerde 
tweewieler testen, vervangen en afstellen.



• BB en KB
– Beroepspraktijk

– Nederlands

– Engels

– Nask1 

– Wiskunde

– Rekenen

– Lichamelijke opvoeding

– Maatschappijleer

– CKV

• GL ( 6 vakken) – TL ( 7 vakken)
– Beroepspraktijk

– Nederlands

– Engels

– Nask1 

– Wiskunde

– Rekenen

– Lichamelijke opvoeding

– Maatschappijleer

– CKV

– Maatschappijkunde

– Keuze uit Duits, Frans of LOII

Sectorvakken



Wat verwachten we van jou?

• Samenwerken met betrokkenen
• Werken volgens de milieu- en 

veiligheidsvoorschriften
• Inzet en gewenste werkhouding
• Zorgvuldig omgaan met materieel en 

gereedschappen



• Twee weken stage in klas 3

• Twee weken stage in klas 4

• Stagewerkboek

• Bezoek door docent op stageadres

• Certificaat 

Stage



• Vakkleding 

• Levering via school

• Kosten  +/- 80 euro

• Gereedschap +/- 190 euro

Extra kosten 



• ROC ( Regionaal Opleidings Centrum)

• 4 niveaus

• BOL ( school + stage)

• BBL ( werken + 1 dag school)

Vervolgopleidingen MBO

1. Entree

2. Basis beroeps

3. Zelfstandig werkend

4. Middenkader     

HBO



• Autotechnicus: personen- en bedrijfsauto’s

• Autoschadetechnicus

• Tweewielertechnicus

• Transport

Beroepsmogelijkheden
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