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Federauto zoekt de beste student autotechniek in Vlaanderen

Wie wint de ‘Gouden Autosleutelhanger’?
Op 18 april organiseerde Federauto Vlaanderen met haar 

opleidingscentrum Educam en Land Rover de 44e editie van 

de ‘Gouden Autosleutelhanger’. Bedoeling is de beste student 

autotechniek in Vlaanderen te vinden. Die eer viel te beurt aan 

Koen Hendrickx van Syntra Hasselt. Hij keerde terug naar 

Limburg met de felbegeerde trofee én een Range Rover Evoque 

voor zijn school.

De autosector is naarstig op zoek naar nieuwe 
werkkrachten. Er heerst bij assemblagesites en 
merkverdelers al geruime tijd een schaarste aan 
goed geschoolde én gemotiveerde medewerkers. 
Dat is vooral te wijten aan de uitstroom van de ba-
byboomgeneratie die bijzonder moeilijk vervan-
gen raakt. Daarnaast wordt het technisch onder-
wijs vaak nog als een tweede keuze beschouwd 
naast het algemeen secundair onderwijs, terwijl 

er net in de autosector heel wat kansen openlig-
gen voor jong afgestudeerden met een technisch 
diploma. Niet onbelangrijk in deze economisch 
moeilijke tijden waar de jobs in andere branches 
niet voor het grijpen liggen.

Visvijver van jong, technisch talent
“Daarom wil Federauto de doorstroming van het 
technisch onderwijs naar de arbeidsmarkt bevor-

deren”, licht Jos Vermeiren, Algemeen Secretaris 
van Federauto Vlaanderen, toe. “Dat doen we 
met verschillende initiatieven, waaronder deze 
wedstrijd in ons opleidingscentrum Educam die 
jaarlijks de beste leerling autotechniek opspoort. 
We bouwden hiermee al een mooie traditie op 
aangezien we nu al aan de 44e editie toe zijn. Dit 
jaar schreven opnieuw 23 scholen in, die telkens 
twee leerlingen mochten afvaardigen. Dat bewijst 
dat het onderwijs en de sector voeling hebben 
met dit evenement en samen nog steeds gemoti-
veerd zijn om jongeren met een goede opleiding 
klaar te stomen voor een boeiende job in de 
autosector. Dat is zelfs vrij concreet want verschei-
dene van de vorige finalisten kregen achteraf een 
werkaanbod bij de merkverdelers die aanwezig 
waren. Voor hen is dit eigenlijk een visvijver om 
goede, jonge technici aan de haak te slaan.”
Dit jaar was Land Rover de hoofdpartner en spon-
sor van de Gouden Autosleutelhanger. Het merk 
leverde verscheidene wagens waaraan tijdens 
het evenement mocht gesleuteld worden en het 
schonk ook de fraaie hoofdprijs: een Evoque die 
de school van de winnaar als lesmateriaal mag 

De wedstrijd om de Gouden Autosleutelhan-
ger. Elk team van twee leerlingen per school 
moest eerst een praktische proef afwerken.

13AMT005z082   82 14-05-13   15:23

1



AMT | 2013
83 AMT | 2013 

 TEKST: ALAIN DE JONG / BEELD: FRED BAYET 

gebruiken. “We vinden dit een geweldig initiatief”, 
zegt Patrick Jacques, Customer Service Director bij 
Land Rover. “We zijn een merk in volle expansie en 
hebben dus extra nood aan goed opgeleide en ge-
motiveerde jonge technici. Daarom willen we de 
band met het onderwijs ook sterker aanhalen. Bij 
dit evenement werden eveneens de dealers nauw 
betrokken, wat zeer belangrijk is, omdat ook zij 
steeds op zoek zijn naar competente werkkrach-
ten. De kans is groot dat verscheidene deelnemers 
weldra bij onze verdelers aan de slag kunnen. Als 
merk biedt dit evenement ook een mooie gele-
genheid om in het oog van de jongeren te komen. 
Elke jonge kerel wil graag met een BMW rijden en 
wil meestal ook het liefst aan het slag in het atelier 
van een BMW-verdeler. Met de Evoque heeft Land 
Rover nu ook een succesnummer in huis, dat ook 
veel hipper is dan onze vroegere modellen. Dat 
moet een stimulans zijn voor de jonge technici om 
ook bij voorkeur bij Land Rover te solliciteren voor 
een baan. We heten ze van harte welkom!” 

 Theorie en praktijk 
 Op 18   april was het een drukte van jewelste in het 
opleidingscentrum Educam in Lokeren, waar de 
leerlingen van het laatste jaar autotechniek en 
automechanica de uitdaging aangingen om hun 
kunnen te demonstreren voor een strenge, profes-
sionele jury. Die zou uit deze groep vier deelne-
mers selecteren, die in de fi nale mochten dingen 
naar de felbegeerde ‘Gouden Sleutelhanger’. 
Daarvoor was fl ink gestudeerd in de 23 scholen, 
die elk door twee studenten werden vertegen-
woordigd. Niet alleen op de schoolbanken, maar 
ook bij enkele Land Rover-verdelers in de regio, 
die het peterschap waarnamen en in specifi eke 
workshops de ‘nieuwe generatie’ kennis liet 
maken met de manier van werken op een ‘echte’ 
werkvloer. 
 Dan was het eindelijk zover. In een eerste ronde 
kregen de verschillende schoolteams een aantal 
praktische proeven voorgeschoteld om hun 
technische vaardigheden te evalueren. Nadien 
legde elke deelnemer individueel een theoretische 
test af om de grondige kennis van de moderne 

autotechnologie te toetsen. Na deze voorronde 
vergeleek de jury alle resultaten en selecteerde 
vier kandidaten voor de fi nale: Jannis Cardon en 
Niels De Schutter uit O.L.V. Ter Duinen Zeebrugge, 
Thomas De Keuleneire uit het Scheppers Instituut 
Wetteren en Koen Hendrickx van Syntra Hasselt. 

 Spannende fi nale 
 Deze vier jongeren hadden zich al weten te on-
derscheiden, maar hen stond nog een loodzware 
opdracht in de fi nale te wachten. De technici van 
Land Rover hadden een technische panne aan de 
vier aanwezige Evoques veroorzaakt en daarvoor 
moesten de fi nalisten zo snel en effi  ciënt mogelijk 
de juiste diagnose stellen. Concreet: een klant 
meldde dat de automatische achterklep niet 
meer dicht ging. Elke fi nalist kreeg 45 minuten de 
tijd om het euvel op te lossen. Een bijkomende 
moeilijkheid: dit moest met zo weinig mogelijk 
metingen gebeuren, wel stond de offi  ciële diag-
nosesoftware ter beschikking om een systemati-
sche analyse van de panne te kunnen maken. Met 
rode kaakjes van de (in)spanning gingen de vier 

technici in wording aan de slag om de Evoque 
terug in perfecte staat te krijgen.
Na drie kwartier hadden drie van de vier jon-
gens het euvel hersteld en daarvan was Koen 
Hendrickx van Syntra Hasselt het meest effi  ciënt 
te werk gegaan. Hij ontving uit handen van vice-
premier Alexander De Croo de hoofdprijs: 
de Gouden Autosleutelhanger én de sleutel 
van de Evoque die mee mocht naar Limburg als 
nieuw lesmateriaal.
De winnaar Koen Hendrickx stond er toch even 
paf van, want de fi nale was slopend geweest: 
“Toen ik de opdracht hoorde, dacht ik ‘Shit!’. 
Het was een stressy moment, maar eens ik aan 
het werk was, hervond ik mijn ‘cool’. Met rustig te 
blijven en logisch na te denken, slaagde ik erin 
het probleem op te lossen. Het was zeker een 
leerrijke dag. Ik ben erg blij dat ik de Gouden 
Sleutelhanger win en de wagen mee naar mijn 
school in Hasselt kan nemen”. 

Elke deelnemer legde individueel ook een theoretische test af, die zijn kennis van de moderne 
autotechnologie toetste.

De fi nalisten moesten zo snel en effi  ciënt mogelijk de juiste diagnose stellen voor een defect aan 
de automatische achterklep van de Range Rover Evoque.

Winnaar Koen Hendrickx van Syntra Hasselt ontving uit handen 
van vice-premier Alexander De Croo de hoofdprijs: de Gouden 
Autosleutelhanger én de sleutel van de Land Rover Evoque.
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