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M A N A G E M E N T  > Opleidingen

Diagnose Car: schakel tussen onderwijs en industrie

Dirk Goyvaerts maakt leerlingen fier
Over de samenwerking tussen technische scholen en de autosector zijn al heel wat theorieën 

en actieplannen met de nodige dure woorden ontwikkeld. Het kan ook anders. Dat bewijst 

autotechnisch leraar aan de Technische Scholen Mechelen Dirk Goyvaerts. Dankzij zijn 

‘Diagnose Car’ werken leerlingen nu met de modernste auto’s en apparatuur.

Het is een oud zeer. Garagebedrijven, auto-impor-
teurs en onafhankelijke herstelbedrijven smeken 
om technisch personeel dat mee is met zijn tijd 
en kan werken aan de auto’s die momenteel in de 
werkplaats worden voorgereden. Alvast een alge-
mene kwelling is dat het technisch onderwijs nog 
wordt onderschat en algemeen (bij ouders en het 
groot publiek) wordt beschouwd als een nood-
oplossing voor leerlingen die minder zin hebben 
in een traditionele secundaire schoolopleiding.
Om die perceptie te veranderen moeten de 
leerlingen een soort fierheid over hun vak mee-
krijgen, maar hoe kan dat als ze in de technische 
scholen met verouderd didactisch materiaal 
moeten werken? Het voor de zoveelste keer een 
injectiepomp uitbouwen op een Golfje van de 
derde generatie kan best leerrijk zijn, maar het is 
niet meteen een goede basis om fierheid aan te 

kweken bij de leerlingen. Dat is wat autotechnisch 
leraar Dirk Goyvaerts vanuit de praktijk dag na 
dag ervoer. Hij vatte het plan op om importeurs te 
motiveren om moderne voertuigen ter beschik-
king te stellen onder de noemer ‘Diagnose Car’. 
Maar hij beperkte zijn inspanningen niet tot de 
eigen schoolmuren. Hij zette een roulatiesysteem 
op waarbij verschillende voertuigen van school 
tot school gingen. Het initiatief ging van start 
in 2009. Eerst deden elf technische scholen uit 
de provincie Antwerpen mee. Zij beschikten 
over zeven ‘moderne’ voertuigen. Nu zijn dat 45 
scholen van over gans Vlaanderen. Opmerkelijk 
is bovendien dat de deelnemende scholen de 
vier onderwijsnetten die actief zijn in Vlaanderen, 
vertegenwoordigen. Er zijn niet enkel katholieke, 
provinciale en stedelijke onderwijsinstellingen die 
deelnemen aan het project maar ook rijksscholen. 

Dat op zich is al een hele verdienste. Ondertussen 
krijgt het initiatief van Goyvaerts de enthousiaste 
logistieke en financiële ondersteuning van het 
RTC (Regionaal Technologisch Centrum) en van 
Febiac, de federatie die de importeurs en con-
structeurs in de autosector vertegenwoordigt.

Meer dan auto’s
Het roulatiesysteem dat momenteel in werking 
is, zorgt er voor dat 27 voertuigen van school tot 
school gaan. Elk voertuig blijft tien weken op één 
school en verandert dan van locatie. Dat zorgt 
er voor dat een sluitende logistiek nodig is die 
er voor zorgt dat de auto’s in goede staat blijven 
en van de ene naar de andere school worden 
getransporteerd. Griet Van den Eynde van RTC 
vertelt daar het volgende over: “We hadden 

Met ‘Diagnose Car’ circuleren 27 voertuigen tussen 45 scholen.
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gevreesd dat de voertuigen na een verblijf in één 
bepaalde school in een slechte staat zou worden 
afgeleverd. Niets is echter minder waar. Na een 
verblijf worden de auto’s in een prima staat 
afgeleverd en dat bewijst dat zowel de betrokken 
leraars als de leerlingen dit project enorm naar 
waarde schatten”.
Elk van de auto’s op de lijst is een actueel model. 
Eén van de auto’s is zelfs een elektrische Citroën 
C-Zéro en op de lijst prijkt ook een Kia met LPi-
gasinstallatie van Vialle. Het project Diagnose 
Car houdt meer in dan de uitwisseling van de 
voertuigen. Bij elke auto hoort een pakket met 
aangepaste diagnoseapparatuur en technische 
informatie over het voertuig. Voor de diagnose-
apparatuur zijn ook partners gevonden met name 
Hella-Gutmann en TAE. Ter ondersteuning van 
het hele project is ook een website op punt gezet 
waartoe de leraars en leerlingen van de betrok-
ken scholen met het gebruik van een persoonlijke 
login toegang krijgen. Op de site kunnen de parti-
cipanten de nodige technische informatie vinden 
over elk voertuig. In het geval van bijvoorbeeld 
een Opel Astra Twintop zijn maar liefst veertien 
informatierubrieken aanwezig. Zo wordt in dit 
geval extra aandacht besteed aan de werking 
(met onder meer elektrisch en hydraulisch sche-
ma) en de diagnose (bij defect) van de werking 
van het metalen vouwdak. Naast de informatie 
over de specifi eke kenmerken over een auto zijn 
ook de elektrische schema’s, de CAN-buswerking 
en de te volgen diagnosestructuur van elke auto 
terug te vinden. Dirk Goyvaerts verduidelijkt even: 
“Met deze recente wagens willen we de leerlingen 
vooral leren vertrouwd geraken met de specifi eke 
technische rariteiten van een voertuig (zoals het 
vouwdak van een Astra Twintop) en ook de elek-
tronica die in het voertuig steekt. We denken daar 
bij aan de sturing van de motor, de nabehande-
ling van de emissies, de recentste veiligheidssys-
temen en rijhulpmiddelen  en niet te vergeten de 

verschillende comfortitems. Anders gesteld: het 
gaat hem niet zozeer om de zuiver mechanische 
componenten want uiteindelijk is het de elektro-
nica en de daarbij horende elektrische bediening 
van de verschillende componenten die voor 
het ware verschil zorgen in vergelijking met een 
minder recente auto. De taak van de leraar bestaat 
er niet enkel in om de leerlingen te leren werken 
met diagnoseapparatuur. Het is vooral zijn taak 
om de leerling een foutmelding of een diagnose 
te leren plaatsen en interpreteren”. 

 Lessen geleerd 
 Het ‘Diagnose Car’-project vertegenwoordigt vier 
elementen. Naast de uitwisseling van de voer-
tuigen, de diagnoseapparatuur en de technische 
informatie is er ook de training van de betrokken 
leraars. Uit dit project zijn immers de ‘Train de 
Trainer’-sessies ontstaan waarbij de betrokken 
leraars continu worden opgeleid om te leren 
werken met de recentste CAN-bustechnologie, de 
diagnoseapparatuur en de technische gegevens 
van de verschillende voertuigen. 

De trainingen komen tot stand in samenwerking 
met de auto-importeurs (ondertussen zijn dat er 
veertien), de leveranciers van diagnoseapparatuur 
en drie technische hoge scholen die ook helpen 
bij de samenstelling van aangepaste cursussen en 
testen voor de leerlingen. Volgens Goyvaerts is die 
voortdurende opleiding van de betrokken leraars 
niet enkel belangrijk voor kennisgaring maar het 
zorgt ook voor een enorme  boost  van de motiva-
tie die zich afstraalt op de leerlingen. 
En volgens Goyvaerts is er nog meer: “Met ‘Diag-
nose Car’ zijn we ook vrij gauw tot de vaststelling 
gekomen dat de basiscursus over auto-elektrici-
teit moest worden aangepast en uitgebreid. Zo is 
er een nieuwe cursus met praktische oefeningen 
tot stand gekomen en die passen we toe op de 
recentste auto’s”.
Auto-elektriciteit, basisvaardigheden en elektro-
nica zijn nauw met elkaar verweven. Om een pin-
kerlicht vooraan een Seat Exeo te vervangen moet 
je een deel van de luchtfi lter demonteren, het 
lampje vervangen en niet te vergeten de foutcode 
elimineren. Het was ooit eenvoudiger. 

In de lessen wordt vooral aandacht besteed aan de specifi eke elektronica van het voertuig. Er 
wordt gewerkt met diagnoseapparatuur van onder andere Hella-Gutmann. De taak van de leraar 
bestaat er niet enkel in om de leerlingen te leren werken met diagnoseapparatuur. Het is vooral 
zijn taak om de leerling een foutmelding of een diagnose te leren plaatsen en interpreteren.

“Met ‘Diagnose Car’ zijn we ook vrij gauw tot de vaststelling gekomen dat de basiscursus over 
auto-elektriciteit moest worden aangepast en uitgebreid. Zo is er een nieuwe cursus met prak-
tische oefeningen tot stand gekomen en die passen we toe op de recentste auto’s.”

Fierheid voor het vak 
wordt aangetoond door dit 
eindproject, het bouwen van 
een clubracer in de stijl van 
de Caterham 7.
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