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De toekomst van de autosector hangt af van de jeugd

Febiac lanceert ‘Job On Wheels’ 
Febiac, de Belgische federatie van de auto- en tweewielerindustrie, zet met ‘Job On Wheels’ een 

ambitieus ondersteuningsplan op poten voor het onderwijs in autotechniek. Zo wil de federa-

tie de instroom van nieuwe werkkrachten naar de sector verzekeren. Een noodzaak, want het 

wordt steeds moeilijker om de vacatures in de autosector in te vullen.

Geïnspireerd door het initiatief Diagnose Car, 
waarover we in AMT 5 een verslag brachten, 
bundelen de federaties Febiac en Federauto de 
krachten om het technisch onderwijs een steuntje 
in de rug te geven. Even ter opfrissing: het project 
‘Diagnose Car’ ontstond vijf jaar geleden op 
initiatief van de Mechelse leraar Dirk Goyvaerts 
en wordt ondertussen ondersteund door het 
Regionaal Technologisch Centrum (RTC) van de 
provincie Antwerpen. Zijn concept draait om 
het gemeenschappelijk beschikbaar maken van 
didactisch materiaal (een voertuig, de diagnose-
tools en een theoretische en praktische handlei-
ding) voor verschillende scholen van eenzelfde 
provincie. In de loop van eenzelfde schooljaar 
reist het materiaal van de ene school naar de 
andere, waardoor de leerlingen genieten van 
een voortdurende vernieuwing van het materiaal 
waarop ze hun toekomstig beroep leren.
Dankzij de steun van verschillende partners, 
waaronder Febiac, heeft het project zich kunnen 
uitbreiden over gans Vlaanderen. Vandaag maken 
45 technische scholen, verenigd binnen de vijf 
Vlaamse RTC’s, deel uit van dit project. De deel-
nemende scholen zullen normaal minstens twee 
verschillende voertuigen ontvangen, gedurende 
twee periodes van tien weken per schooljaar. 
Daarnaast werd www.DiagnoseCar.be ontwikkeld 
als bijbehorend geïntegreerd didactisch online 
platform.
Dit initiatief heeft inspirerend gewerkt en maakt 
het nu ook dat de beroepsfederaties verdere 
initiatieven nemen. En dat is nodig, zo blijkt uit de 
cijfers van Febiac.

Harde cijfers
In België is het aantal technisch gediplomeerden 
voor de autosector in de periode tussen 2005 en 
2010 gezakt met maar liefst 17 procent. Daarnaast 
blijkt ook dat van de acht studenten die studies 
voor de autotechnicus aanvatten er nog slechts 
één effectief in de sector werkt vijf jaar nadat 
hij zijn diploma heeft behaald. Deze situatie is 
verontrustend en tegelijk vreemd, want ze staat in 
fel contrast met het grote werkaanbod in precies 
de autosector waar men momenteel met moeite 

voldoende opgeleide kandidaten vindt. Zo bleven 
er in 2012 bijna vijfhonderd banen openstaan. 
Een cijfer dat tegen 2020 zou kunnen oplopen tot 
tweeduizend, als er vandaag niets wordt onderno-
men om dit fenomeen in te dijken.

Onderzoek
Daarom liet Febiac, de Belgische federatie van 
de auto- en tweewielerindustrie, samen met het 
consultancybureau Roland Berger, een studie 
uitvoeren. Die leverde twaalf aanbevelingen op. 
Ze zijn zowel bestemd voor het onderwijs als voor 
de automobielsector in zijn geheel, en ze lieten de 
federatie toe een concreet actieplan uit te werken 
ter ondersteuning van het onderwijs in autotech-
niek. Deze operatie, die de naam ‘Job On Wheels’ 

draagt, werd opgezet met de steun van zowel 
openbare als privépartners.
Thierry van Kan, voorzitter van Febiac, schetst de 
omvang van het probleem: “Er is in België, net als 
in de rest van Europa, een gebrek aan monteurs, 
elektriekers, elektromonteurs en carrossiers. 
Europa heeft nog steeds het grootste wagenpark 
ter wereld, voor China en voor de VS. Er werden al 
vele inspanningen geleverd om de arbeiders bin-
nen de sector bij te scholen en ze op de hoogte 
te houden van de razendsnelle technologische 
ontwikkelingen in de autosector. Hieraan droeg 
Febiac de voorbije tien jaar samen met Federauto 
en Educam een steentje bij met het programma 
‘Toekomst op Wielen’, dat zich ook focuste op 
de studenten autotechniek en autogerelateerde 

Thierry van Kan, voorzitter van Febiac, 
lanceert het initiatief ‘Job On Wheels’. 
Febiac gaat ook meer werk maken van 
doelgerichte communicatieacties, zoals de 
aanwezigheid op massamanifestaties als de 
Brussels Motor Show.
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richtingen. Toch heeft de federatie zich als doel 
gesteld deze problematiek op een nog grondiger 
manier aan te pakken met ‘Job on Wheels’.” 

  Concreet actieplan 
   Samengevat is ‘Job on Wheels’ het antwoord van 
de automobielsector op de belangrijkste proble-
men in het onderwijs, het gebrek aan interesse 
voor de beroepen en het tekort aan werknemers. 
Concreet worden specifi eke projecten in het 
onderwijs ondersteund, worden in samenwerking 
met Educam nieuwe cursussen ‘Blended Learning’ 
aangeboden, komt er een sectorieel platform met 
werkaanbiedingen en zal de doelgerichte com-
municatie verstevigd worden. 
  “De acties die wij vandaag voorstellen zijn een 

begin, geen eindpunt”, stelt Luc Bontemps, 
Afgevaardigd Bestuurder van Febiac. “Wij gaan 
partnerships en engagementen aan waarin wij 
geloven en die verder zullen evolueren.” 

  Nationale acties 
   In België is het onderwijs een bevoegdheid 
van de gemeenschappen. De Waals-Brusselse 
Federatie en de Vlaamse Gemeenschap volgen 
dus elk hun spoor. Daarom ondersteunt Febiac 
twee verschillende projecten, één in het noorden 
en één in het zuiden van het land. In Wallonië gaat 
de prioriteit uit naar de ‘Centres de Technologie 
Avancée’ (CTA). In Vlaanderen werd gekozen voor 
de verdere ontwikkeling van het eerder vermelde 
project ‘Diagnose Car’. 
  Naast de specifi eke acties in de scholen, start 
Febiac ook met enkele andere nieuwe initiatieven 
op een grotere schaal. Zo heeft de studie van de 
organisatie aangetoond dat er behoefte is aan 
uniform en actueel pedagogisch materiaal op vlak 

van elektronica, dat voor scholen makkelijk op 
grote schaal beschikbaar is. Daarom werd samen 
met Educam ‘Blended Learning’ ontwikkeld. Dit 
is een combinatie van ‘papieren’ syllabi over de 
thema’s elektriciteit en elektronica, aangevuld met 
IT-modules van het type e-learning en didactische 
borden, die vanaf september 2013 beschikbaar 
zullen zijn voor vijftig scholen. 
 Verder zal in samenwerking met Jobat een nieuw 
sectorieel werkplatform worden opgericht, zodat 
de leden nu gratis hun werkaanbiedingen kunnen 
plaatsen op www.febiac.be. Febiac zal ook meer 
werk maken van doelgerichte communicatieacties, 
zoals een nieuwe website bestemd voor leer-
krachten, leerlingen en hun ouders, een nieuwe 
educatieve module in het automuseum Autoworld 
in Brussel, een vernieuwing van het partnership met 
Skills Belgium en de aanwezigheid op massamani-
festaties zoals de Brussels Motor Show.   

Diagnose Car maakt het mogelijk dat ondertussen 45 scholen 
via een roulatiesysteem gebruikmaken van hedendaags didac-
tisch materiaal zoals voertuigen, diagnosetools en theoretische 
en praktische handleidingen. De auto’s worden ter beschikking 
gesteld door de diverse auto-importeurs.

Typisch voor België is dat technische vakken nog altijd niet 
op waarde worden geschat.

Febiac ontwikkelde samen met Educam ‘Blended Learning’, een combinatie van ‘papieren’ syllabi 
over elektriciteit en elektronica, aangevuld met IT-modules van het type e-learning.
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 Nog steeds dromen kinderen en jongeren van een job in de 
automobielsector. Deze piektechnologiesector, die bol staat van 
de evoluties, draait op basis van een ruime waaier aan beroepen 
die veel specifi eke vaardigheden vereisen. En toch lijdt het onderwijs in autotechniek in 
België onder een slecht imago dat afstraalt op zowat alle ‘manuele’ of ‘technische’ beroe-
pen. Daarin wil Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, verandering brengen: “Wat 
zou een minister, een professor, een bedrijfsleider zijn zonder een loodgieter, zonder een 
elektricien, zonder iemand die onze auto’s maakt? Niks. Onze samenleving heeft mensen 
nodig die kiezen voor technische beroepen. Het is tijd dat we die vakmensen opnieuw 
erkennen en het technisch onderwijs promoten bij de jeugd.”
 
 Wat de minister nog meer zegt over dit onderwerp? Bekijk de video in het Maanddossier 
op  www.AMT.nl/juni2013  of scan de QR-code. 

Minister Smet wil 
kinderdromen waarmaken

AMT BELGIË
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