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Educam: een partner in opleiding en bijscholing

Wordt autotechnicus knelpuntberoep? 
In 2013 viert het Belgische Educam zijn 23-jarig bestaan. In die tijd is deze organisatie uitge-

groeid tot een begrip in de beroepsopleiding van vooral autotechnici. Educam staat in voor de 

bijscholing van reeds actieve technici, technische leraren en reikt certifi caten uit aan jongeren 

die werk en studies combineren of voltijds aan het dagonderwijs deelnemen. Volgens alge-

meen directeur Luc De Moor waren de uitdagingen voor Educam nog nooit zo groot als nu.

 Meer dan ooit is er behoefte aan bekwame 
technici, zo beweert Luc De Moor, de algemeen 
directeur van Educam. Mocht er niets worden 
ondernomen, dan is volgens hem het gevaar 
groot dat autotechnicus een knelpuntberoep 
wordt. Daar haalt hij verschillende redenen voor 
aan. Allereerst is er de technologie die enorm 
evolueert. Elektronica en diagnose zijn niet meer 
uit de werkplaats weg te denken. Ook komt een 
gans nieuwe generatie voertuigen die elektrisch 
of hybride worden aangedreven. Bij verbrandings-
motoren is daarnaast het controleren van emissies 
een nieuw vakgebied. Denk maar aan onder 
meer de werking van katalysatoren, roetfi lters en 
EGR-systemen. Ook zijn er zijn nieuwe veiligheids-

systemen en communicatie en connectiviteit in 
de auto worden alsmaar belangrijker. Zelfs het 
onderhoud van en vakkundig omgaan met een 
aircosysteem vraagt de nodige kennis en ervaring. 
Naast de technologische uitdaging is er nog het 
fenomeen van de vergrijzing. Er mag verwacht 
worden dat er binnen dit en tien jaar heel wat ac-
tieve technici met pensioen zullen gaan. Tegelijk 
is er het risico dat de instroom van nieuwe jonge 
krachten beperkt blijft. Bovendien is het zo dat 
een technische opleiding maatschappelijk nog 
wat ondergewaardeerd wordt. Mensen die ten 
volle tot hun recht zouden komen als technicus, 
komen nu nog al eens terecht in een meer theore-
tische opleiding. Bovendien komen jongeren die 

Educam speelt een belangrijke rol bij jongeren die werken en 
opleiding combineren.

De klaslokalen in Lokeren maken een makkelijke wisselwerking tussen theorie en praktijk mogelijk.

AMT001_MANAGEMENT_België.indd   70 1/15/2013   2:07:19 PM

1



AMT | 2013
71 AMT | 2013

interesse hebben voor techniek niet langer op een 
zo vanzelfsprekende manier terecht in de auto-
branche als dat vroeger het geval was. Heel wat 
jongeren voelen zich bijvoorbeeld aangetrokken 
tot de IT-sector, een branche die bij de oprich-
ting van Educam zo goed als niet bestond. Ook 
zijn er heel wat jongeren die schoolmoe zijn en 
een degelijke opleiding dreigen te ontlopen. 
Last but not least moet er blijvend werk worden 
gemaakt van het bijscholen van reeds actieve 
technici. 
   
 Alternerend leren werkt 
 Educam probeert al die uitdagingen in kaart te 
brengen en de nodige acties te ondernemen om 
op de behoeften in te spelen. Zo is er tien jaar 
geleden het certifi caat voor onderhoudsmeca-
nicien, polyvalent mecanicien en onderhouds-/
autodiagnosetechnicus in het leven geroepen. 
Bedoeling is om een erkenning te kunnen geven 
aan jongeren die met succes het werken en het 
volgen van een opleiding combineren. In het 
jargon heet zoiets alternerend leren. Door na 
het volgen van een technische basisopleiding 
meteen - al dan niet met leercontract - aan het 
werk te kunnen, hoeven deze leerlingen niet 
elke dag naar school en doen ze tegelijkertijd 
beroepservaring op. Door een deeltijdse oplei-
ding wordt hun kennis opgevoerd en met het 
behalen van een certifi caat worden ze beloond 
voor hun inspanningen. Dat certifi caat wordt in 
de sector enorm gewaardeerd omdat de theore-
tische en praktische proeven die ermee gepaard 
gaan van een hoog niveau zijn. Kortom, het is 
meer dan een formaliteit. In 2012 bijvoorbeeld 
haalde iets meer dan 50% van de 599 kandida-
ten een certifi caat. Dat bewijst dat de lat hoog 
ligt. Alvast een positief gevolg daarvan is dat 
jongeren met een certifi caat enorm gewild zijn 
op de arbeidsmarkt. Jongeren die het reguliere 
dagonderwijs volgen, kunnen zich net zo goed 
inschrijven voor de proeven die tot een certifi -
caat kunnen leiden.   

 TEKST: TONY DE MESEL / BEELD: FRED BAYET, EDUCAM A MT B E LG I Ë

 Bijscholing moet 
 Naast de certifi cering van jongeren speelt Educam 
een voorname rol in de bijscholing van reeds 
actieve technici en docenten Techniek. De inhoud 
van die opleidingen is heel specifi ek en wordt 
samengesteld in samenspraak met de externe 
partners. Dat kunnen in het geval van docenten 
onderwijsinstellingen zijn, maar het kunnen net 
zo goed auto-importeurs of beroepsfederaties 
zoals Federauto zijn. Bovendien is het zo dat in de 
CAO (Collectieve Arbeidsovereenkomst) tussen 
de vakbonden en de werkgeversorganisaties 
overeen is gekomen dat technici, ook zij die in een 
onafhankelijke garage werken, een minimum aan 
bijscholing moeten volgen. Zo moet elke werk-
nemer minstens een halve dag per jaar een oplei-
ding volgen, en vanaf vijftien werknemers moet 
het bedrijf een globaal jaarlijks opleidingsplan 
uitwerken. Die opleidingen worden door Educam 
inhoudelijk samengesteld en ook gegeven in een 
van de zeven opleidingscentra. 

Voor bepaalde bekwaamheden is een opleiding 
ook verplicht. Een bedrijf dat bijvoorbeeld LPG-
installaties wil inbouwen, is wettelijk verplicht om 
aan bepaalde criteria te voldoen. Een daarvan is 
dat het bedrijf minstens één erkend monteur - 
met passend certifi caat dus - in dienst heeft. 
Sinds 4 juli 2010 is het ook zo dat iedereen die in 
België werkt aan een aircosysteem een passend 
certifi caat moet kunnen voorleggen. Om dit te 
halen moet een op maat gemaakte opleiding wor-
den gevolgd en moet er zowel een theoretische 
als een praktische proef worden afgelegd. 
Educam wil ook de kans geven aan oudere werk-
nemers om een erkenning van hun beroepsbe-
kwaamheid te krijgen. Deze mensen hebben in 
hun jeugd niet altijd van een opleiding kunnen 
genieten, maar zijn wel uitermate bekwaam 
door hun jarenlange ervaring. Voor deze mensen 
worden praktische proeven georganiseerd. Het 
gaat dan om de beroepen van mecanicien en 
koetswerkbewerker. 

Volgens algemeen directeur Luc De Moor waren de uitdagingen 
voor Educam nog nooit zo groot als nu. 

Charlotte Gilson coördineert de samenwerking tussen Educam 
en de externe partners.

•  Recuperatie van het koudemiddel in een airco
•  Certifi cering HEV2 Educam
•  Hybride voertuigen: technologie en veiligheid
•  Dieseltechnologie en elektronische regeling
•  Nabehandeling uitlaatgassen & hybride
•  Praktijkstudie elektrische kring
•  Schema lezen en zoeken naar storingen
•  Chassis en ophanging
•  Spuitvrij uitdeuken
•  Leiding geven op de werkvloer
•  Toegepaste verbindingstechnieken
•  Nieuwe lastechnieken

De meest gevolgde 
opleidingen in de bijscholing 
in het Nederlands

Ben Schulpen (links) is trots. Hij behaalde het Educam-certifi -
caat als polyvalent mecanicien.

Ben Schulpen (links op de foto) is 20 jaar 
en behaalde verleden jaar zijn felbegeerde 
Educam-certifi caat als polyvalent mecanicien. 
Fier als een gieter is hij ermee. In het reguliere 
dagonderwijs volgde hij de les tot in het 4e 
metaal. Daarna ging hij met een leercontract 
aan de slag en tegelijk volgde hij gedurende 
drie jaar een deeltijdse opleiding bestaande 
uit een dag per week. Hij bekwaamde zich in 
motormechaniek, de aandrijfl ijn en de ophan-
ging. In die drie onderdelen haalde hij telkens 
meer dan 60%, wat noodzakelijk is om het 
certifi caat te krijgen. Momenteel werkt hij 
voltijds als mecanicien in een onafhanke-
lijke garage in het Limburgse Neeroeteren. 
Schulpen verklaart dat hij met zijn certifi caat 

Zo fi er als een gieter

meteen aan de slag kon en dat hij maar al te blij 
is dat hij niet tot zijn achttiende voltijds school 
moest lopen.
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