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AUTOMOTIVE ACADEMY.  Klaar voor de nieuwe Klant. 



Wij zijn
Automotive Academy. 
Het onafhankelijke instituut dat alle automotive kennis van nederland 
onder één dak samen brengt. om een vuist te maken tegen de 
bedreigingen van morgen. om opgewassen te zijn tegen de concurrentie. 
Klaar te zijn voor nieuwe technieken. Klaar te zijn voor de nieuwe klant. 
automotive academy gaat dan ook niet alleen over trainen. automotive 
academy gaat over een volle brug en tevreden klanten. over nooit meer 
‘nee’ verkopen. over geen handel meer uit de garage laten rijden. 
automotive academy gaat over aanhaken, bijblijven en opschakelen. 
onafhankelijk is niet alleen.

Trainen is nooit een doel op zich. 
Meer rendement, meer overhouden en grip op het autobedrijf, dat 
is het uitgangspunt. Kennis en competenties om te overleven. Geen 
enkel autobedrijf haalt namelijk het volgende decennium zonder 
scholing. dat is onze stellige overtuiging. en onze enige reden om te 
investeren in landelijke dekking met ultramoderne trainingscentra 
en in uitgebalanceerde opleidingstrajecten. in het breedste 
scholingsprogramma voor de automotive professional. niet om het 
trainen zelf, maar om jouw ontwikkeling. wij willen schouder aan 
schouder staan met de garagehouder.

Nooit meer ‘nee’ verkopen. 
trainen voor een volle brug dus. Het waarmaken van deze belofte  
vergt wat meer dan alleen het vullen van klaslokalen. Bij automotive 
academy is trainen slechts de ingang. de opmaat naar een instituut  
dat er 24/7 is voor de garagehouder. Het enige aanspreekpunt met de 
beste trainingen in autotechniek, maar ook in garage-management, 
veiligheid en verkoop. Met de beste telefonische helpdesk, unieke hulp  
op afstand (Pass-thru) en praktische diagnosehulp op onze locatie in 
amsterdam. Met programma’s, producten, diensten en tools voor efficiënt 
werken en meer rendement met de laatste informatie uit de branche. 
voor grip op de zaak. altijd. Klaar voor de nieuwe klant.
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Opleidingstraject
Kennis is als motorolie; die moet je op 
peil houden. dat vereist een duidelijk 
en doorlopend opleidingstraject in 
plaats van een eenmalige training. een 
duidelijk uitgestippeld traject op maat 
voor de deelnemer. Geen onnodige 
herhaling van lesstof. alleen zaken 
leren die er toe doen.  

100% gericht op de garagepraktijk van 
alle dag. werken met de handen. aan 
echte auto’s. in één van onze zeven 
moderne werkplaatsen, elk uitgerust 
met de beste apparatuur en gericht op 
een volle brug. Grip op de zaak vraagt 
om structuur en duidelijkheid.

Elke deelnemer krijgt een  
persoonlijke login voor de 

online niveautoets.

De deelnemer is klaar voor 
de nieuwe klant.

dieSel

De online niveautoets 
bestaat uit 

9 onderwerptoetsen.

DIESEL

Een toets bestaat uit 
maximaal 10 vragen 

per onderwerp.

•••••

••••

70%

Een score hoger dan 70% 
betekent geen scholing in 

dat onderwerp.

De leerling volgt zijn 
 eigen voortgang via de 

online academy.

Na succesvolle  
afronding van een training  

ontvangt de deelnemer  
een certificaat.

Tijdens de praktijktraining 
werkt de deelnemer aan 

echte auto’s.
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De deelnemer volgt 
vier trainingen in 

een jaar tijd.
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Automotive Academy plant de 
deelnemer in voor zijn training. 

Maximale ontzorging. 

Een e-learningmodule 
duurt maximaal 

90 minuten.

Elke e-learningmodule 
wordt afgesloten met 

een online toets.

De uitslag van de toets 
bepaalt het persoonlijke 

opleidingstraject.

Elke training in het 
traject begint met een  

e-learningmodule.

€ 1.235,-*
 
Per opleidingstraject, per leering, per jaar  
en onbeperkt gebruik van automotive techline.

*Prijzen excl. Btw. Geldig t/m 31-12-2019.

Een praktijktraining bestaat 
altijd uit twee dagdelen,  

bijv. ochtend-middag
middag-avond.

Na afronding van de  
e-learningmodule volgt 

de praktijktraining.
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Veilig werken aan 
E-voertuigen Basis

AC207

NIVEAU 5 
MASTER

NIVEAU 4 
EXPERT

NIVEAU 3 
SPECIALIST Metingen 

 
Sensoren

Metingen 
aan
actuatoren

Motor-
management 
Benzine Brandstof-
systemen

Motor-
management 
Benzine regel-
strategieën

Motor-
management 
diesel Brandstof-
systemen

Motor-
management 
diesel regel-
strategieën

Can-bus en 
datanetwerken
Comfort

terugwinnen 
Mobiele airco 
(F-gassen)

Klimaat
regelingen

onderhoud en 
reparatie aan 
e-voertuigen

aBS, Stuur en 
Stabiliteits-
systemen

NIVEAU 2
TECHNICUS

NIVEAUTOETS

diagnose 
Motormanagement 
Benzine 
Brandstofsystemen

diagnose 
Motormanagement 
Benzine 
regelstrategieën

diagnose 
Motormanagement 
diesel 
Brandstofsystemen

diagnose 
Motor- 
management 
diesel regel-
strategieën

diagnose 
Can-bus en 
datanetwerken

diagnose 
airco- en 
verwarmingssystemen 
Koudemiddelcircuit

diagnose 
airco- en verwarmings
systemen 
regelstrategieën

diagnose 
aBS, Stuur en
stabiliteits-
systemen

diagnose en  
reparatie
aan e-voertuigen

diagnose aan 
elektronische 
Systemen 1

diagnose aan 
elektronische 
Systemen 2

airco- en 
verwarmings-
systemen

Can-bus en 
datanetwerken 
 aandrijving

veilig werken aan 
e-voertuigen Basis

veilig werken aan 
e-voertuigen 
Gevorderd

diagnose
Comfortsystemen
2019

onderhoud en 
reparatie aan 
e-voertuigen

VANAF
2020
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Werkgever en werknemer aan het woord

‘Ik kan beter en sneller 
diagnoses stellen’
raymond Hess werkt als werkplaatsmonteur bij Bosch Car Service van Boxtel 
in Helvoirt, noord-Brabant. Hij volgt bij automotive academy het technisch 
opleidingsplan. wat heeft het hem gebracht? en welke resultaten merkt arnout van 
Boxtel van BCS van Boxtel op?

Waarom ben je een opleiding  
gaan volgen?
Raymond: ‘ik kreeg het aangeboden 
van mijn werkgever, arnout maakte 
mij erop attent. ik was meteen 
enthousiast. Het is prettig om beter 
te worden in je werk. nu kan ik beter 
en sneller diagnoses stellen. ook heb 
ik meer kennis van technische zaken. 
dat scheelt tijd!’
Arnout: ‘Het opleiden van je 
werknemers is een noodzaak, zeker 
in deze tijd waarin de automotive 
branche zich zo snel ontwikkelt!’

Wat zijn de grote pluspunten  
van een opleiding bij  
Automotive Academy? 
Raymond: ‘de opleiding is heel 
praktijkgericht en er is veel 
begeleiding van ervaren trainers. 
Het opleidingsplan en de diverse 
workshops zijn gericht op de 
werkplaats en de vragen die je 
dagelijks tegenkomt. wat je leert,  

kan je direct gebruiken en er is altijd 
een locatie in de buurt zodat je niet 
ver hoeft te reizen.’

Arnout: ‘Je merkt direct het verschil! 
Ze komen met nieuwe kennis terug 
en leren de nieuwste technieken 
direct toe te passen. veel van de 
training komt voort uit hedendaagse 
problemen. Komen we er echt niet uit, 
dan kunnen we zelfs gratis gebruik 
maken van de automotive techline; 
een mooie technische aanvulling ter 
ondersteuning. dat beperkt het aantal 
uren waarin gezocht wordt naar de 
oorzaak. en dat scheelt weer op de 
factuur van de klant.’

Heeft de opleiding een  
bepaald effect op jouw  
dagelijkse werkzaamheden? 
Raymond: ‘Jazeker, het komt 
regelmatig voor dat ik een auto op 
de brug heb en dan denk aan een 
onderdeel van de opleiding.  

door het trainen met moderne 
technieken en het stellen van 
diagnoses tijdens de opleiding ben ik 
gegroeid in mijn functie. ik kan het 
iedereen aanraden!’

Arnout: ‘nou en of, alles wat je hier 
ziet heb ik zelf opgebouwd vanuit een 
hobby. tegenwoordig heb ik twaalf 
werknemers en hebben we een goede 
reputatie in de regio. Mede door 
mijn werknemers een opleiding te 
bieden kunnen we deze reputatie vast 
houden. dankzij het enthousiasme 
van raymond realiseer ik me dat ik 
ook weer in mezelf moet investeren. 
ik ga dus binnenkort ook weer een 
training bijwonen’.

Naam:  
arnout van Boxtel 
 
Functie:  
eigenaar van Bosch Car 
Service van Boxtel

Naam:  
raymond Hess
 
Functie:  
werkplaatsmonteur bij 
Bosch Car Service van Boxtel

AUTOMOTIVE ACADEMY.  BEDRIJF EN WERKNEMER AAN HET WOORD. 
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Werkgever en werknemer aan het woord

‘Ik kan beter en sneller 
diagnoses stellen’

‘door het trainen met moderne 
technieken en het stellen van 

diagnoses tijdens de opleiding 
ben ik gegroeid in mijn functie. 
ik kan het iedereen aanraden!’

raymond Hess – werkplaatsmonteur 
bij  Bosch Car Service van Boxtel

99
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AUTOMOTIVE TECHLINE

Hotline voor al jouw 
werkplaats vragen
trainen bij automotive academy is trainen 
met extra’s. trainen bij automotive 
academy verschaft het garagebedrijf 
bijvoorbeeld toegang tot onze automotive 
techline. een telefonische helpdesk, 
bestaande uit een team experts op het 
gebied van diagnose stellen en technische 
data. Met automotive techline biedt de 
academy direct hulp op afstand aan de 
technicus in de werkplaats.

de automotive techline bestaat uit een 
team experts dat jou helpt verder te 
komen. Sneller de juiste diagnose.  
via een keuzemenu kan de beller een 
selectie maken uit directe hulp bij 
diagnose of voor het opvragen van 

technische documentatie, zoals schema’s, 
handleidingen en productinformatie. 
lastige diagnose vraagstukken  
worden samen met de trainers  
van autoniveau opgelost.

Bel automotive techline: 088 0044 112.  
of stuur een whatsapp: 06 5167 1940.  
want niemand klaart de klus alleen.  
 
daarom staan wij schouder aan schouder 
met de garagehouder. Met automotive 
academy en automotive techline ben je 
altijd klaar voor de nieuwe klant.

WhatsApp 
AUTOMOTIVE TECHLINE
06 5167 1940

PRAKTIJKDIAGNOSE

Kom je er zelf echt niet meer uit? overleg met de techline en misschien kunnen wij jou 
helpen d.m.v. de Praktijkdiagnose. in automotive academy amsterdam hebben wij ons eigen 
diagnosecentrum, waar voor de ergste gevallen onze diagnose specialisten in overleg met jou 
de storing uitzoeken. wij leveren je de uitkomst en de mogelijke oplossing aan en verder is 
het aan jou, het is immers jouw klant en wij zijn er om jou te helpen.
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AUTONIVEAU REMOTE DIAGNOSTICS

Diagnose en hulp  
op afstand met  
Remote Diagnostics
automotive academy wil schouder aan schouder 
staan met de garagehouder. nieuwe techniek maakt 
dat steeds makkelijker. de nieuwste ontwikkeling 
is ‘autoniveau remote diagnostics’ (ard); op 
afstand diagnose stellen. Geen monteurs meer 
weggesturen om ergens anders de klus te laten 
doen, maar zelf je klant helpen. tussen de monteur, 
de auto en ons servicecenter staat de ard. via de 
eoBd-stekker en ard krijgt een monteur toegang 
tot een bron van kennis die voor een gemiddeld 
onafhankelijk autobedrijf onbereikbaar is. de 
monteur stelt sneller de juiste diagnose en hij is 
sneller in staat een auto te configureren, coderen 
en programmeren. Sneller klaar voor de nieuwe 
klant. Met ard van automotive academy.   
 
Samen klaren we de klus. 
de ard kan een voertuig configureren, coderen 
en onderdelen programmeren. en dat allemaal op 
afstand. een greep uit de mogelijkheden:

 → Sleutel transponder aanleren
 → trekhaak configureren
 → dtC codes lezen en wissen
 → accu coderen
 → verstuivers coderen
 → Service interval reset 
 → Stuurhoeksensor initialisatie

Hoe werkt het? 
Het is heel eenvoudig. de ard interface wordt 
aangesloten op een tablet met internet verbinding 
en op de eoBd-stekker van de auto. in de tablet 
selecteert men de auto en de werkzaamheden, 
bijvoorbeeld het coderen van de accu. Bij het 
bevestigen van de klus zitten de medewerkers 
van autoniveau klaar om mee te kijken. Zij maken 
verbinding met de auto en coderen op afstand. is de 
klus geklaard, dan komt er via de auto een signaal 
door, bijvoorbeeld een lichtsignaal. ook komt er een 
bericht binnen op de tablet. de facturatie gaat per 
dienst, een abonnement is niet nodig.
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AUTOMOTIVE ACADEMY.  PaSS tHru & PraKtiJK diaGnoSe
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PASS-THRU

Met Pass-Thru  
is de fabrikant  
dichterbij dan ooit

de mogelijkheden van Pass-thru zijn heel 
uitgebreid en gaan veel verder dan alleen 
het programmeren van nieuwe software. 
Pass-thru stelt je in staat om met universele 
apparatuur handelingen aan auto’s uit te 
voeren die normaal gesproken alleen bij de 
dealer uitgevoerd kunnen worden. een aantal 
autofabrikanten maken het zelfs mogelijk om 
digitaal de onderhoudsboekjes in te vullen. 
daarnaast kan je Pass-thru gebruiken voor:

 → Foutcode informatie
 → technisch service bulletins
 → terugroepacties
 → inleren/coderen eCu’s
 → Schema’s
 → onderhoudslijsten
 → Software- en navigatie-updates

Pass-Thru in de praktijk
in de praktijk blijkt het toepassen van 
Pass-thru best lastig. Het volgen van een 

workshop kan problemen in de toekomst 
voorkomen. Zo wordt tijdens de workshop 
‘Pass-thru en werkplaatsinformatie’ 
aangegeven welke gegevens nodig zijn om 
een account bij een fabrikant te creëren en 
leren we je de juiste documentatie te vinden. 
daarnaast doorloop je zelf alle stappen om 
een eCu van nieuwe software te voorzien 
en leer je hoe je digitaal een serviceboek 
in kan vullen. in een aantal workshops op 
het Master niveau is Pass-thru zelfs een 
onderdeel en ga je hier zelf mee aan 
de slag.

Zelf starten met Pass-Thru?
wil jij als autobedrijf met Pass-thru aan 
de slag? ook dat regelen we voor je. onze 
techline helpt je met het aanschaffen 
van een laptop en het installeren van de 
gewenste accounts. Pass-thru doen we 
samen. Klaar voor de nieuwe klant.

INSCHRIJVEN VOOR EEN OPLEIDINGSTRAJECT?
dat kan bij jouw automotive academy  

regiomanager, de accountmanager van jouw grossier,  
of ga direct naar www.automotiveacademy.nl 
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Werkgever en werknemer aan het woord

‘Er is meer structuur 
in de werkplaats’
Marck wassink is eigenaar van autobedrijf wassink in Poeldijk. Hij vindt het opleiden van 
zijn werknemers van groot belang. op het moment volgt een van zijn werknemers Xander 
het technisch opleidingsplan, levi gaat binnenkort starten. Hoe bevalt dit Marck en welke 
voordelen ervaart hij ervan in de dagelijkse werkzaamheden?

Waarom volgen jouw medewerkers 
een opleiding?
‘Het is belangrijk om bij te blijven. de 
werkzaamheden in de werkplaats 
veranderen razendsnel. als je zelf 
niet voorbereidt op de toekomst 
krijg je het als bedrijf op een 
gegeven moment moeilijk. Het is 
ook een stukje waardering naar de 
medewerkers, het laat zien dat we 
vertrouwen in ze in hebben.’

Welke indruk heeft de opleiding bij 
jou achtergelaten?
‘er is altijd een locatie in de buurt, 
de jongens hoeven niet ver te 
rijden. Ze hebben veel contact 
met andere monteurs en komen 
altijd enthousiast terug na een 
opleidingsdag. de korte lijnen 
tussen de automotive academy, 
de werknemer en werkgever zijn 

erg prettig. daarnaast merk ik dat 
de jongens graag vertellen over 
wat ze geleerd hebben. dat levert 
extra contactmomenten op, wat de 
werksfeer positief beïnvloedt.’

Je zou de opleiding dus 
aanbevelen?
‘Jazeker! naast dat het leerzaam 
is doe je kennis op die uiteindelijk 
onmisbaar is in de werkplaats van  
de toekomst.’

Merk je al verschil in het  
dagelijks werk?
‘er is meer structuur in de 
werkplaats. ook is men scherper, 
je merkt dat er nagedacht wordt 
als een auto wordt binnengebracht. 
Het stellen van diagnoses gaat 
sneller. een bijkomend voordeel 
is dat wanneer de deelnemers er 

niet uitkomen, wij gratis contact 
kunnen opnemen met de automotive 
techline. op die manier kun je de 
zoektijd verkorten, zodat je minder 
lang met één auto bezig bent.’

Ten slotte een vraag, tussen de 
werkzaamheden door, aan Levi. 
Wat is jouw plan voor de toekomst? 
‘Binnenkort ga ik beginnen aan het 
technisch opleidingsplan, ik ben blij 
dat ik deze kans van Marck krijg. Het 
is erg belangrijk om op te schakelen 
en bij te blijven. als ik mijn collega 
Xander enthousiast over de opleiding 
hoor, kan ik bijna niet wachten om te 
starten. ik heb er erg veel zin in!’

Naam:  
Marck wassink 
 
Functie:  
eigenaar van autobedrijf 
wassink in Poeldijk

Naam:  
levi van der Hout
 
Functie:  
werkplaatsmonteur bij 
autobedrijf wassink in Poeldijk
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‘als ik mijn collega Xander 
enthousiast over de opleiding 

hoor, kan ik bijna niet wachten 
om te starten. ik heb er 

erg veel zin in!’
levi – werkplaatsmonteur bij autobedrijf wassink 
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VEILIGHEID

SAFETY FIRST
verplicht en nodig: bedrijfshulpverlening. onze BHv-
trainingen gaan specifiek in op de risico’s binnen het 
autobedrijf. en we verliezen de ontwikkelingen niet uit 
het oog: werken aan elektrische voertuigen 
moet ook veilig.                    

GRIP OP JE AUTOBEDRIJF

KLAAR VOOR DE TOEKOMST
ondernemen is een vak. Het moet in je zitten, maar 
ondernemen kun je ook leren. de 6-daagse training 
‘Grip op je autobedrijf’ in samenwerking met aMt 
helpt jou en het autobedrijf verder te ontwikkelen. 

Meer info: www.gripopjeautobedrijf.nl

             WESP

WERKPLAATS SERVICE PROVIDER
Meer rendement van jouw werkplaats. automotive 
academy heeft een unieke samenwerking met weSP, 
de werkplaats Service Provider. Koppel weSP 
aan jouw automatiseringspakket en je ziet in één 
oogopslag wat de verbeterpunten zijn. waar meer 
rendement te behalen is. wekelijks ontvang je een 
rapport waarin de belangrijkste informatie staat. Geen 
saaie cijferverslagen, maar duidelijk overzicht. een 
prima basis om snel je team bij te sturen en prestaties 
aan te scherpen. Je neemt de juiste beslissingen en 
ziet hoe collega’s het doen. om meer grip te krijgen op 
het bedrijf.

RI&E

VERKLEIN DE KANS OP EEN ONGEVAL
Met de verplichte risico inventarisatie & evaluatie 
(ri&e) verklein je de kans op een ongeval en 
aansprakelijkheid bij letsel. Zorg voor een veilige 
werkomgeving.

 BEDRIJF OP ORDE

WERKPROCESSEN SLIMMER INRICHTEN
Je probeert in de dagelijkse praktijk zo veel mogelijk 
focus te houden op het rendement. wij maken samen 
met jou inzichtelijk hoe je jouw werkprocessen zó kunt 
inrichten dat je nog meer grip houdt op jouw bedrijf.  
we zijn jouw coach.

APKEXPERTS.NL

FORUM VOOR APK-KEURMEESTERS
aPKexperts.nl is ons forum voor en door aPK-
keurmeesters. deze website heeft als doel het delen 
van kennis en kunde. Je kunt hier vragen stellen, 
aPK-situaties ter discussie stellen of vragen 
beantwoorden.
 

JACK

DE UNIEKE, ONLINE LEERMEESTER
Steeds meer leerbedrijven ontdekken JaCK – de 
unieke, online leermeester.  
op JaCK staan meer dan 200 instructievideo’s die 
leerlingen helpen sneller zelfstandig aan de slag te 
gaan in de werkplaats. 

op je autobedrijf

AUTOMOTIVE ACADEMY.  Klaar voor de nieuwe Klant. 

Voor de ondernemer
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FAQ

Wat heeft een monteur aan de Automotive Academy?
Je bent altijd goed geschoold en op de hoogte van de nieuwste technieken. Je leert complexe reparaties en 
diagnoses zelf uit te voeren. dat houdt jouw werk uitdagend en afwisselend. Bovendien is een grote lijst 
certificaten heel wat waard op de arbeidsmarkt.

Wat heeft de garagehouder aan Automotive Academy?
Met de commerciële en management trainingen helpen we jou meer werk op de brug te krijgen en meer grip op de zaak 
te krijgen. Je gaat jouw bedrijf sturen op rendement en je geeft jouw omzet een injectie. daarnaast is het door nieuwe 
ontwikkelingen soms best lastig om de ‘nieuwe klant’ te helpen. Maar de brug moet vol blijven en de handel mag niet 
weglopen. door onze technische trainingen ben je als bedrijf klaar voor deze nieuwe ontwikkelingen. 

OOMT 
ooMt stimuleert jouw ontwikkeling. dit doet ooMt door je inzichtelijk te maken wat jouw mogelijkheden zijn in het 
bedrijf, of in de branche. de ooMt coach geeft hierin persoonlijk en op maat advies. wil jij weten wat de ooMt coach 
voor jouw ontwikkeling kan betekenen?  Ga dan naar www.oomt.nl.

Waarom is diagnose zo belangrijk voor Automotive Academy?
in de praktijk blijkt dat garages diagnose-tijd niet kunnen of moeite hebben met het doorberekenen aan de 
klant. wij verkorten met onze trainingen en opleidingen en automotive techline de zoektijd en dus verhogen 
wij het rendement.

Wat houdt trainen bij Automotive Academy in?
training moet je de volgende dag kunnen toepassen, dus trainen doe je praktijkgericht in een werkplaats. aan echte 
auto’s met de modernste apparatuur. wij zijn het opleidingsinstituut met landelijke dekking; er is altijd een van onze 
zeven moderne werkplaatsen bij jou in de buurt.
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