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REPORTAGE
Autotechnisch onderwijs op het Graafschap College

Veelgehoorde kreten over het autotechnisch onderwijs:

“verouderde lesstof”, “mislukte onderwijsvernieuwing”

en: “als ze van school komen, moet je ze in het bedrijf

nog alles leren”. Klopt dat beeld? AMT leert een middag

mee in de motorvoertuigenwerkplaats van het Graaf-

schap College in Doetinchem.

“Niveau 1 is voornamelijk sleutelen”, zegt do-
cent motorvoertuigtechniek Thomas van Rijns-
oever van het Graafschap College in Doetin-
chem. Op niveau 2 (Autotechnicus) wordt elek-
tro belangrijker: “Een niveau 2-monteur moet
een V4-meting kunnen uitvoeren. Niet alleen
op een bord, ook in een auto”. Die kans is er
volop in de twee praktijklokalen in Doetinchem.
Ze zijn gevuld met een hele reeks auto’s. Bij

sommige auto’s gaat het meten gemakkelijker.
Die zijn uitgerust met een break-out box, zodat
de leerlingen snel vertrouwd raken met de vele
elektronische systemen in de auto. Bij andere
auto’s meten ze op de stekkers zelf.
Toch zijn niveau 2-leerlingen lang niet alleen
met elektronische systemen bezig: “Nee”, zegt
Van Rijnsoever. “Ze moeten ook het mechani-
sche werk onder de knie krijgen.” Als voor-

beeld toont hij een basisuitlijnset. “Daar leer je
heel veel mee.” Behalve de basisset heeft de
school ook meer geavanceerde apparatuur: “Ui-
teraard, daarmee moet je ook kunnen werken”.
Niveau 3-leerlingen worden aan het einde van
hun opleiding 1e Autotechnicus. Tegen die tijd
moeten ze heel gericht, stap voor stap, diagnose
kunnen stellen: “In het bedrijf krijgen ze niet
altijd de kans die vaardigheid te ontwikkelen.
Hier wel”. Aan storingen geen gebrek. Van 
Rijnsoever en zijn collega’s programmeren ze
voor in de storingsboxen op de geprepareerde
auto’s.
Leerlingen die doorgaan tot niveau 4, het ni-
veau van de diagnosetechnicus, schaven eerst
hun elektronicakennis nog verder bij. Is dat
voor elkaar, dan zetten ze die kennis in voor
het oplossen van de echt lastige storingen.
“Vaak storingen die geen foutcodes geven”,
licht Van Rijnsoever toe. “Alle regeleenheden
vinden alles goed, maar toch werkt er iets
niet.” Ook het CAN-bus-bord is voornamelijk

Autopraktijk in
het  leslokaal

Niks geen stoffig onderwijs op het Graafschap
College. “We geven voertuigtechniek, geen ge-
schiedenis”, zegt docent Thomas van Rijnsoever.
Autotechnici in opleiding werken hier met mo-
derne voertuigsystemen en worden klaarge-
stoomd voor de praktijk in het autobedrijf.
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bedoeld voor niveau 4: “Met de pc-analyzer
zien de leerlingen wat er op de bus gebeurt. Ze
kunnen zelf berichten aanmaken, op de bus
zetten en kijken wat er gebeurt als die tegen-
strijdig zijn met andere berichten op de bus”.

Volkswagen-puzzel
Van Rijnsoever en zijn collega’s ontwikkelen
voortdurend nieuwe leermiddelen: “Voor ko-
mend schooljaar hebben we een VW TDI-motor
van het nieuwste type aangeschaft. Ook daar
bouwen we een storingsbox op, zodat leerlin-
gen straks kunnen meten aan bijvoorbeeld de
piëzoverstuivers of aan het regeneratiesysteem
van het gesloten roetfilter”. Zo’n motor omzet-
ten in een bruikbaar leermiddel is nog hele-
maal niet eenvoudig. Het grootste probleem
was de nieuwe Siemens VDO fase 5-wegrijdbe-
veiliging van Volkswagen: “We hebben de
motor, de ECU, het tellerblok, het elektronisch
gaspedaal en het contactslot allemaal los ge-
kocht. Dus komen de codes in die onderdelen
niet overeen en start de motor niet”.
Toch loopt de motor inmiddels. Met dank aan
tal van contacten, met onder meer werkgevers
van leerlingen en oud-leerlingen, losten de
voertuigtechniekdocenten van het Graafschap
College de Volkswagen-puzzel op. “Zulke uitda-
gingen triggeren je voortdurend om bij te blij-
ven. Moet ook, we geven voertuigtechniek,
geen geschiedenis.” ●

Erwin den Hoed

Voortdurend bijblijven. Docent Thomas van Rijns-
oever toont een nieuw leermiddel: VW TDI-motor
met piëzo-injectoren, gesloten roetfilter en de
nieuwste wegrijdbeveiliging. Volgende project op
zijn verlanglijstje: “Een hybride”.

Een regeleenheid, vier verstuivers, een luchtmassa-
meter en nog veel meer componenten zijn nodig
om de motor precies op tijd van de juiste hoeveel-
heid brandstof te voorzien. Al die componenten
zitten op het bord. Maar hoe werken ze? En hoe
zijn ze met elkaar verbonden?

De laptop schiet te hulp. Hij helpt Gino en Fabian
om componentje voor componentje te leren ken-
nen. Ze sluiten een onderdeel aan en meten in- en
uitgangswaarden op verzoek van de pc. Hebben ze
helemaal door hoe het werkt, dan plaatsen ze het
virtueel in een blokschema. Zodra dat helemaal
compleet is, loopt de motor.

Volgende onderdeel. Het injectiesys-
teem van Gino en Fabian is toe aan

zijn gasklepsensor.

De computer laat zien dat het gaspedaal een po-
tentiometer bedient...,

...laat Gino en Fabian nadenken over hoe die moet
worden aangesloten... 

... en vraagt ze om uitgangswaarden bij verschillen-
de gasklepstanden te meten.

Allemaal gelukt? Mooi, daar is al weer het vol-
gende componentje in het blokschema op weg
naar een lopende motor.

Hoe werkt een
 dieselinjectie -
systeem?
Voor je storingen kunt oplossen, moet je
eerst het systeem kennen. Vroeger heette die
kennismaking ‘theorie’ en dat stond in een
boek. Zo’n boek lezen was niet echt span-
nend. Zeker niet als het op vergeelde pa-
gina’s systemen van vroeger beschreef.
Tegenwoordig is theorie praktischer. Kijk mee
hoe leerling-autotechnici Gino en Fabian een
dieselinjectiesysteem met al zijn componen-
ten bestuderen. ●
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Aankomend eerste autotechnici weten hoe
injectoren worden aangestuurd. Met die ken-
nis en slim redeneren worden storingen uit-
dagende puzzels. Bas en Maurice puzzelen op
niveau 3 aan een VW Polo. ●

Puzzelen aan
een Polo

“Motor loopt op drie cilinders”, zegt de klacht op de werkorder. Dus lezen Bas en Maurice lezen eerst het
foutcodegeheugen uit.

Juist, een ‘circuit malfunction’ op de injector van
cilinder 1.

Het scoopsignaal van injector 2, 3, 4 ziet er uit als
verwacht. Dat van cilinder 1 is een vlak lijntje.

Met het schema erbij denken Bas en Maurice de
puzzel opgelost te hebben: “We meten een over-
gangsweerstand in de verbinding tussen injector
en regeleenheid.”

Docent Thomas van Rijnsoever is niet helemaal te-
vreden: “Kun je wel een weerstand in een draad
meten, zonder die draad los te koppelen?”

Al nadenkend ontstaat een nieuw idee: “Bij gasge-
ven legt de regeleenheid de injector vaker aan

massa. Op de multimeter is dat zichtbaar door een
lagere spanning”. En inderdaad. Op cilinder 1

geeft de multimeter constant 15 V aan. Op de an-
dere drie daalt hij bij flink gasgeven tot 7,5 V.

Ten slotte: alle diagnosestappen én het reparatie-
advies zorgvuldig noteren.
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Oud-leerling Bryan Zuidinga stapte na zijn
schooltijd in de motorsport. Hij beleefde een
geweldige tijd op het Graafschap College en
besloot iets terug te doen. Namens Yamaha
stelde hij de school twee splinternieuwe mo-
toren ter beschikking. Thomas van Rijnsoever
en zijn collega’s bouwden die om tot span-
nende leermiddelen voor aankomend eerste
autotechnici. ●

Er wordt wat afgecommuniceerd tussen de
vele sensoren, actuatoren en regelapparaten in
een moderne auto. Omdat er met al dat ‘ge-
twitter’ wel eens een boodschap verkeerd over-
komt, is het belangrijk dat 1e autotechnici en
diagnosetechnici begrijpen wat er op ‘de bus’
gebeurt. Erik en Talip maken een hoop extra
drukte op de bus en bekijken de gevolgen. ●

Yamaha met
ademhalings-
probleem “Storingscode 13”, zegt het dashboard van de

snelle Yamaha.
Dat wijst op een fout in de ‘intake air pressure’,
lezen Akke en Mark in de documentatie.

“Ik denk dat we eerst moeten proefrijden”, grapt
Akke. Maar in plaats van de helm te pakken, bijten
Mark en hij zich nog dieper vast in de documentatie.

De MAP-sensor, component 37 op het schema, is
de belangrijkste verdachte. “Welke waarde ver-

wacht je als je aan dat component gaat meten?”,
vraagt docent Thomas.

Antwoord: “Tussen 0 en 5 V”. In werkelijkheid blijft
de waarde steken op minder dan 0,3 V.

Conclusie met het schema in de hand: onder-
breking tussen ECU en MAP-sensor. Dus: alle 

diagnosestappen en het reparatieadvies netjes 
noteren. En de proefrit? Wie weet daarna…

Drukte op de bus

Een bord met alle regeleenheden en elektronische
componenten van een Volkswagen, een laptop, een
scoop, de nodige documentatie en een deskundige
docent. Met die ingrediënten gaan Erik en Talip de
CAN-bus verkennen. Eerste opdracht: Sluit de stek-
ker van de trekhaak aan.

ESP en MME moeten nu
weten dat we met een

aanhanger rijden. 
De CAN-bus-analyzer

op de pc maakt de
boodschap voor die re-
geleenheden zichtbaar.

Volgende opdracht: zet nu zelf een berichtje op de
bus dat iedere 10 seconden terugkeert.

Ook leuk: zet een bericht op de bus dat veel vaker
terugkeert. Dat geeft een hoop drukte en die is op
de scoop zichtbaar. En hé, de ruitenwissermotor
houdt ermee op. Docent Van Rijnsoever: “Bij zo’n
storing kijk je al gauw naar het motortje: ‘Hij krijgt
voeding en massa, ik bestel een nieuwe’. Maar zou
je ook aan overbelasting van de CAN-bus denken?”

En geef met de richtingaanwijzer een tegengesteld
bericht. Thomas van Rijnsoever: “Zie je steeds die

afwijkende knipperfrequentie?”
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