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Frank Bouman en Mari van der Coer zijn bekend
van EV2Drive. We schreven eerder over dat inno-
vatieve bedrijf. Maar beide autotechnici doen
meer. Mari is werkzaam als Docent Technisch Spe-
cialist op het ROC Koning Willem I College, Frank
werkt als diagnosetechnicus bij het Bosch Car Ser-
vice-bedrijf van zijn vader. Zo vormen ze samen
een perfecte combinatie van up-to-date praktijk-
kennis en het dagelijks werken met leerlingen in
de autotechniek.
Het complexer worden van de autotechniek en
het dreigende tekort aan daarop aangepaste les-
stof heeft Frank en Mari ertoe bewogen een infor-
matieavond te verzorgen voor de betrokken 
medewerkers, directeur en docenten van het 
Koning Willem I college. Worden ze het eens over
de te nemen route naar vernieuwing van het 
autotechnisch onderwijs?

Werkzaamheden veranderen
De informatieavond vindt plaats in de werkplaats
van Bosch Car Service Wout Bouman in Wijk en
Aalburg. Wat is het doel dat Frank en Mari willen
bereiken?
Mari: “Op school merkten we het de afgelopen
jaren al. De auto wordt complexer en kunnen we
dat als school wel bijbenen? Doordat ik veel con-
tact heb met Frank, merk ik dat onze lesstof dreigt
te verouderen. Van de huidige monteurs in oplei-
ding wordt straks een heel ander kennisniveau
verwacht omdat hun werkzaamheden verande-
ren. Een autotechnicus niveau-2 die het onder-
houd doet, bijvoorbeeld remblokken vervangt,
moet tegenwoordig weten dat de elektrische
handrem uitgeschakeld moet worden met 
diagnoseapparatuur. De werkzaamheden veran-
deren van het laagste tot het hoogste niveau. Het

doel van de avond is om mijn collega’s te laten
zien hoe de werkzaamheden in de werkplaats ver-
anderen. Daarnaast geven we onze visie op welke
richting het onderwijs op moet gaan om bij te
blijven in deze zeer veranderlijke branche”.

Blijf bij de basis
Nadat de broodjes en soep soldaat zijn gemaakt,
begint de avond met een presentatie. Frank heeft
de dagelijkse praktijk samengevat. “Vorige week
kreeg ik een BMW 330i Touring, bouwjaar 2005,
binnen van een collega-garagebedrijf. De auto
had een ‘clandestiene stroomverbruiker’ aan
boord. Met andere woorden, de accu werd leeg
getrokken door een grote lekstroom. Hoe ga je te
werk?”, vraagt Frank aan de docenten. “Zekering
trekken”, roept er één. “Kijk, daar gaat het al fout”,
legt Frank uit. “Bij de moderne auto is het onver-

Onderwijsvernieuwing, maar hoe?
EV2Drive geeft visie op toekomstige autotechnische lesstof

Het gaat snel in de autobranche. Auto’s worden almaar complexer. Storingen zijn lastiger op te

sporen en dikwijls bestaat het diagnosewerk uit het aansluiten van de diagnoseapparatuur en

analyseren van gegevens. Dat is niet alleen lastig bijbenen voor huidige autotechnici, ook ROC

Koning Willem I College worstelt met vernieuwingen. Hoe houden we de lesstof up-to-date?

Docenten van het Koning Willem I college zijn te gast bij Frank
Bouman en Mari van der Coer. Hoe kan de lesstof zo vernieuwd
worden, dat het autotechnisch onderwijs beter aansluit bij de
dagelijkse praktijk?
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Met een Fluke scope legt Mari
van der Coer het basisprincipe
van CAN-bus uit aan de hand
van Morse-codes.

De docenten van het Koning Willem I college komen niet iedere dag in een autobedrijf. Frank  vertelt
ze graag hoe het daar werkt en tegen welke problemen de autotechnicus aanloopt.

Informatie kunnen vinden is van groot belang. Dat de meeste technische informatie ook nog in het
Engels is, maakt het lastiger. Hoe speelt het  autotechnisch onderwijs daar op in?
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standig om zekeringen te trekken. Door het com-
plexe netwerk van tegenwoordig veroorzaak je
meer storingen. Of wellicht reset je een rekeneen-
heid. Het kan zelfs voorkomen dat daarmee de
lekstroom twee dagen wegblijft. Het lijkt dan op-
gelost, maar dat is het niet. De klant staat twee
dagen later opnieuw op de stoep. Dat wil je niet”.
Hoe dan wel? “De moderne auto, net als deze
BMW 330i, heeft een CAN-bus netwerk. Alle appa-
raten praten met elkaar via dit netwerk. Het is dan
ook goed om leerlingen uit te leggen hoe dit net-
werk globaal werkt. Diepgang op diverse proto-
collen is niet nodig, algemeen besef van de wer-
king wel. Blijf bij de basis”, doceert Frank.

Informatie inwinnen
Daarmee is de opleiding er nog niet: “Een auto-
technicus moet tegenwoordig niet alleen kennis
hebben over de systemen in de auto, maar ook in-
formatie kunnen inwinnen. Nadat ik het storings-
geheugen had uitgelezen ging ik op zoek naar in-
formatie. Ik raadpleegde eerst het AMT Garagefo-
rum. Wellicht heeft een collega hetzelfde eens
eerder meegemaakt. Hier vond ik echter geen ge-
lijkend probleem. Dus ik moest verder zoeken”.
Frank laat zien hoe hij de slaapprocedures van de

auto vond en aan het meten ging: “Met een sim-
pele ampèremeter ben ik het ruststroomverbruik
gaan meten. En die meting ben ik gaan vergelijken
met de ruststroomgrafiek van BMW. Wanneer de
auto vergrendeld was klopte alles. Bij een ontgren-
delde auto echter niet. De auto werd wakker ge-
houden. Hoe moest ik verder?” Frank kijkt vragend
naar de aanwezigen. “Modules loskoppelen?”, op-
pert een docent. Dat ziet Frank niet zitten: “Deze
auto bevat meer dan 50 modules op het netwerk.
Onmogelijk om die een-voor-een los te koppelen”.

Buiten de grenzen zoeken
“Ik had meer informatie nodig. Dus raadpleegde ik
de site van de fabrikant. In een 60 pagina’s tel-
lende PDF moest ik opzoek naar welke module
veroorzaker kon zijn van het niet in slaap gaan
van de auto. De informatie was echter in het 
Engels, wat het een stuk lastiger maakte. Uiteinde-
lijk bleek uit de documentatie dat de ‘Footwell-
module’ de oorzaak was. Die gaf na 16 minuten
niet het juiste signaal om de auto in rust te zetten”. 
Mari haakt in: “Zo zien jullie dat voordat je als 
autotechnicus aan het sleutelwerk, het vervangen
van de module, toekomt, je eerst een heel traject
van analyse en informatie verzamelen door moet.

Naar mijn idee zetten we hier nog te weinig op in
in onze lessen”.

Taken school en werkgever
Een lastig discussiepunt. Bij wie ligt de verant-
woordelijkheid voor het verstrekken van informa-
tie, kennis, vaardigheden en equipment? Mari
heeft er een visie op: “Zowel de werkgever als de
school heeft hier zijn verantwoordelijkheid in. De
werkgever heeft een leer- en werkplek met bege-
leiding, biedt faciliteiten voor het ontwikkelen van
meet-, sleutel- en communicatieve vaardigheden.
Daarnaast heeft de werkgever de beschikking
over de juiste equipment en merkspecifieke infor-
matie. Als school moeten we bij de basis blijven.
Wij moeten autotechnici niet leren de verschil-
lende typen diagnoseapparatuur te bedienen. Dat
hoort echt bij de werkgever thuis. Wij moeten ons
richten op kennisvergroting van voertuigtechni-
sche principes. Zoom niet in op de techniek van
vijf verschillende turbo’s, maar leg uit hoe een
turbo werkt en vooral waarom hij wordt toege-
past”. Ander voorbeeld: “Een leerling kan vaak
prima uitleggen hoe het Multi-Air-inlaatsysteem
van Fiat werkt. Maar de reden waarom Fiat dit toe-
past weet hij niet. Naar ons idee gaat het daar
fout. Als school moeten we uitleggen waarom be-
paalde systemen zijn bedacht. De leerlingen kun-
nen zelf goed achterhalen hoe dit in de praktijk
wordt toegepast. Deze basis is belangrijk”.

Meer weten over EV2DRIVE?
In ons maandossier vindt u de artikelen waarin we eerder over
EV2DRIVE schreven. Kijk op www.amt.nl/april2012 of scan de
QR-code.
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te bekijken. Tijdens de rondleiding komen diverse
vragen naar boven bij de docenten. “Hoe gaan jul-
lie om met leerlingmonteurs?”. En: “Wat is jouw
mening over het niveau?” Frank legt uit hoe Auto-
bedrijf Bouman met leerlingen werkt: “We laten
de leerlingautotechnicus gerust even aanromme-
len om nieuwe apparatuur onder de knie te krij-
gen. Zo leert hij het snelst. Als gezegd, de school
zou geen energie moeten steken in het leren be-
dienen van allerlei equipment. Dat doen wij wel
als bedrijf”.
De avond wordt afgesloten met een discussie.
Hoe denken de aanwezigen over de visie van
Frank en Mari op het vernieuwen van de auto-
technische lesstof? Een van de docenten: “Ik denk
dat we hier wel mee verder kunnen. Een leerling
moet snappen waarom een fabrikant bepaalde
techniek toepast. Dit moet de basis bij het bena-
deren van nieuwe techniek zijn. Bijblijven met het
hedendaagse autobedrijf is nauwelijks te doen.
Ook moeten we goed kijken naar de verdeling
van taken. Er wacht ons een flinke klus”. Mari is
blij met die reactie: “We hebben onze visie kun-
nen uitdragen. En natuurlijk zijn we het niet op
alle punten met elkaar eens. Maar wel is voor
 iedereen nu duidelijk dat het lesprogramma aan
vernieuwing toe is. De manier waarop is de vol-
gende stap”.

De praktijk in beeld
Om van de informatieavond geen lange zit te
maken, is het tijd voor de praktijk. De groep wordt
gesplitst. Een deel maakt met Frank een rondlei-
ding door het bedrijf. Wij sluiten eerst bij Mari aan
die enkele praktijkproeven heeft voorbereid.
“Zoals jullie weten heeft elke moderne auto een
CAN-bus netwerk. Via dit netwerk praten de di-
verse modules met elkaar. Hoe krijg je dat een
leerling nu simpel uitgelegd”.
Een opstelling met diverse Fluke scopemeters
staat klaar. “De basis is belangrijk”, vervolgt Mari.
“De basis van het CAN-bus netwerk is vergelijk-
baar met het aloude Morse. De lange toon staat

voor een 1, de korte voor een 0.” De oefening is
simpel maar doeltreffend. Met een ouderwetse
Morseschakelaar geeft Mari pulsen aan de scopes.
Bij iedere puls verschijnt hetzelfde beeld en het is
aan ons om de code te ontcijferen. Een doeltref-
fende manier om CAN-bus techniek uit te leggen.
“Hiermee krijgen leerlingen goed inzicht in de
basis van het systeem en begrijpen daardoor
beter waarom een auto is uitgerust met dergelijke
systemen.”

Discussiepunten
Na nog een praktijkproef over GPS wisselen de
groepen. We gaan met Frank mee om het bedrijf

Maak voordelig kennis met
AMT Reparatiewijzer!
AMT Reparatiewijzer biedt u oplossingen aan van duizenden
autotechnische problemen. Een database vol praktijkervaring,
waarmee u lastige storingen, defecten en complexe reparaties
sneller tot een goed einde brengt. AMT Reparatiewijzer brengt
meer snelheid in uw werkplaats en maakt een einde aan kost-
baar tijdverlies.

D É  K E N N I S B R O N  V O O R  A U TO M OT I V E  P R O F E S S I O N A L S

MAAK VOORDELIG KENNIS MET DE AMT REPARATIEWIJZER VOOR SLECHTS € 19,95! DIT PROEFABONNEMENT STOPT AUTOMATISCH

Kijk vandaag nog op www.amtreparatiewijzer.nl/abonneren
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Een practicum over CAN-bus
op een hefbrug in de werk-
plaats. Sfeervol en leerzaam
tegelijk.
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