
Opleidingsbrochure Aeres Tech

Een carrière & opleiding als monteur in 
de landbouwtechniek iets voor jou?
Bekijk hier de mbo niveau 2, 3 & 4 opleidingen:
• Basis technicus mobiele werktuigen 
• Allround technicus mobiele werktuigen 
• Technisch specialist mobiele werktuigen



Introductie

Ben jij klaar voor een nieuwe stap?
Heb jij talent voor techniek en loop je warm voor mobiele werktuigen? 
Vind je het leuk om te sleutelen aan landbouwtractoren, combines, 
hakselaars, graafmachines en heftrucks? Dan ben jij helemaal op je plek 
bij Aeres Tech!
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Werken en leren, de ideale 
combinatie (BBL)

Wanneer je liever niet met je neus in de boeken zit, maar 
toch je mbo diploma wilt halen, dan kies je voor een BBL 
opleiding, Beroeps Begeleidende Leerweg. Dit betekent 
dat je 8 keer per jaar een volledige week naar Aeres Tech 
komt om lessen te volgen. De tijd dat je geen lessen volgt 
ben je aan het ‘werk’ bij jouw leerwerkbedrijf.

De ideale werknemer voor bedrijven
Jongeren die via een leerwerktraject hun diploma halen 
en tegelijkertijd een vak leren in de echte praktijk hebben 
een streepje voor. Ze hebben karakter en doorzettingsver-
mogen, weten wat werken is en wat daar bij komt kijken, 
en hebben beduidend meer motivatie dan de student die 
een dagstudie volgt op het mbo. Kortom, voor werkgevers 
de ideale nieuwe medewerkers!
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Wat ga je leren tijdens je opleiding?
Bij de bedrijfsscholen van Aeres Tech word je opgeleid in 
de kleuren en geuren van de grote trekker merken. Waar 
je wordt opgeleid tot echte vakspecialist. De opleidingen 
worden gegeven door ervaren trainers, die oog hebben 
voor jouw ontwikkeling. Tijdens de opleiding leer je 
reparaties en veranderingen aan machines te verrichten. 
Ook leer je storingen op te lossen, veilig te werken en om 
te gaan met klanten. De opleiding is te volgen op mbo 
niveau 2, 3 en 4.

Learning by doing
Alle opleidingen bij Aeres Tech bestaan uit veel prak-
tijklessen. De verhoudingen tussen theorie en praktijk zijn 
80% praktijk en 20% theorie. Op deze manier haal je het-
zelfde diploma als bij een BOL opleiding, maar heb je toch 
een vast salaris. Daarnaast hoef je je vaak geen zorgen te 
maken over de studiekosten, omdat deze bij de meeste 
BBL opleidingen door jouw werkgever worden betaald.
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Wat kan je na het volgen van 
deze opleidingen? En welke 
opleidingen zijn er?

Niveau 2 | duur opleiding 1 jaar

Basis technicus mobiele 
werktuigen

De basis technicus mobiele werktuigen 
kan eenvoudige reparaties uitvoeren en 
onderhoud plegen. Daarnaast kan hij 
aanpassingen aan machines, installaties 
en mobiele werktuigen aanbrengen. 
De basis technicus is voornamelijk op het 
bedrijf zelf aanwezig onder leiding van 
een leidinggevende.

Tijdens de opleiding ben je werkzaam bij een leerbedrijf 
en draai je mee als monteur in de werkplaats of op locatie. 
Je kan kom te werken bij onderstaande bedrijven:

• landbouwmechanisatiebedrijf;
• grond- en wegenbedrijf;
• tuin- en parkmachinebedrijf;
• machineverhuurbedrijf.

Niveau 3 | duur opleiding 2 of 3 jaar

Allround technicus 
mobiele werktuigen

De allround technicus mobiele werk-
tuigen voert zelfstandig onderhoud en 
moeilijke reparaties uit. Dit kan zowel op 
locatie, bij de klant of in de werkplaats. 
De allround technicus mobiele werk-
tuigen is in staat zowel eenvoudige 
als moeilijke storingen aan machines, 
werktuigen en installaties te verhelpen. 
Tevens is de allround technicus in staat 
de opdrachtgever te adviseren over 
kosten en mogelijke verbeterpunten van 
machines.

Niveau 4 | duur opleiding 2 jaar 

Technisch specialist 
mobiele werktuigen

Een technisch specialist mobiele werktui-
gen is een zelfstandig werkende monteur, 
zowel in de werkplaats, bij de klant of op 
locatie. 
De technisch specialist kan storingen 
analyseren en repareren en is staat werk 
te inspecteren en te keuren. Daarnaast 
kan de technisch specialist werkpro-
cessen begeleiden en kostencalculaties 
opstellen.
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Niveau 2 | duur opleiding 1 jaar

Basis technicus mobiele 
werktuigen
De basis technicus mobiele werktuigen is werkzaam bin-
nen een Mechanisatiebedrijf. De werkzaamheden worden 
met name uitgevoerd binnen de landbouwmechanisatie, 
maar ook het grondverzet behoort tot de mogelijkheden. 
De basis technicus mobiele werktuigen kan eenvoudige 
reparaties uitvoeren en onderhoud plegen. Daarnaast kan 
de basis technicus aanpassingen aan machines, installaties 
en mobiele werktuigen aanbrengen en is voornamelijk op 
het bedrijf zelf aanwezig onder leiding van een leidingge-
vende.

Inhoud van de opleiding
• Het uitvoeren van eenvoudige reparaties
• Het plegen van onderhoud aan een trekker
• Elektro op en aan de trekker
• Aandrijftechniek
• Motoren
• Hydrauliek – het begrijpen van diverse schema’s
• Metaalbewerking
• Diverse werktuigen
• Generieke vakken
• ABPV dagen

Extra toegevoegd
• VCA basis certificaat*
• Heftruckcertificaat*
• NEN 3140/VOP certificaat*

Instroomcriteria
• VMBO diploma basisberoepsgerichte leerweg
• Overgangsbewijs van havo 4 naar havo 5
• Overgangsbewijs van vwo 3 naar vwo 4

Informeer naar de mogelijkheden indien jouw vooroplei-
ding hier niet vermeld staat.

* Certificaat na succesvol afronden
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Niveau 3 | duur opleiding 2 of 3 jaar 

Allround technicus mobiele 
werktuigen
De allround technicus mobiele werktuigen is werkzaam 
binnen een Mechanisatiebedrijf. De werkzaamheden wor-
den met name uitgevoerd binnen de landbouwmechani-
satie, maar ook het grondverzet en de melkwinningstech-
niek behoren tot de mogelijkheden. 
De allround technicus mobiele werktuigen voert zelf-
standig onderhoud en moeilijke reparaties uit. Dit kan 
zowel op locatie, bij de klant thuis of in de werkplaats. De 
allround technicus mobiele werktuigen is in staat zowel 
eenvoudige als moeilijke storingen aan machines, werk-
tuigen en installaties te verhelpen. Tevens is de allround 
technicus in staat de opdrachtgever te adviseren over 
kosten en mogelijke verbeterpunten van machines.

Inhoud van de opleiding
• Motoren
• Hydrauliek
• Aandrijftechniek
• Beremming
• Canbus
• Introductie GPS
• Airco onderhoud
• Instructie geven/product kennis
• Generieke vakken
• ABPV dagen

Extra toegevoegd
• Excursie
• Monteur als ambassadeur

Instroomcriteria
• VMBO diploma kaderberoepsgerichte leerweg,  

gemengde leerweg en theoretische leerweg
• MBO niveau 2, 3 of 4 diploma
• Overgangsbewijs van havo 4 naar havo 5

Informeer naar de mogelijkheden indien jouw vooroplei-
ding hier niet vermeld staat.
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Niveau 4 | duur opleiding 2 jaar

Technisch specialist mobiele 
werktuigen
De technisch specialist mobiele werktuigen is werkzaam 
binnen een Mechanisatiebedrijf. De werkzaamheden wor-
den met name uitgevoerd binnen de landbouwmechani-
satie, maar ook het grondverzet en de melkwinningstech-
niek behoren tot de mogelijkheden. 
Een technisch specialist mobiele werktuigen is een 
zelfstandig werkende monteur, zowel in de werkplaats, 
bij de klant thuis of op locatie. De technisch specialist 
kan storingen analyseren en repareren en is staat werk 
te inspecteren en te keuren. Daarnaast kan de technisch 
specialist werkprocessen begeleiden en kostencalculaties 
opstellen.

Inhoud van de opleiding
• Diagnose stellen
• Aandrijftechniek
• Electro – scoop
• Hydrauliek
• GPS
• Sensoren en actuatoren
• Bedrijfskunde
• Project
• Generieke vakken
• ABPV dagen

Extra toegevoegd
• NEN 3140/VP certificaat*
• VCA VOL certificaat*
• Airco certificaat (incl. examen)*
• Keurmeester spuitmachines certificaat (incl. examen)*
• BHV certificaat*

Instroomcriteria
• VMBO diploma kaderberoepsgerichte leerweg,  

gemengde leerweg en theoretische leerweg
• MBO niveau 2, 3 of 4 diploma
• Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4

Informeer naar de mogelijkheden indien jouw vooroplei-
ding hier niet vermeld staat.

* Certificaat na succesvol afronden
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Associate Degree Agrotechniek en Management - 2 jaar
In samenwerking met Aeres Hogeschool

Niveau 4
Technisch specialist mobiele werktuigen - 2 jaar

Instroom met ander 
MBO diploma niveau 
3 of niveau 4

Instroom na 1e jaar mogelijk

Instroom met ander 
MBO diploma niveau 
2, 3 of 4

Niveau 3 
Allround technicus mobiele werktuigen - 3 jaar

Niveau 3 
Merkgerichte bedrijfsscholen

2 jaar

Niveau 2 
Basis technicus mobiele werktuigen - 1 jaar

Instroom VMBO
Basis Beroeps

Instroom VMBO
Kader Beroeps

Gemengde Leerweg
Theoretische Leerweg

Instroom en doorstroom opleidingen

Naam opleiding/kennis en kunde Opleidings-
niveau

Duur van de 
opleiding

Basis technicus mobiele werktuigen
Kan eenvoudige reparaties uitvoeren, onderhoud plegen en aanpassingen aan machines, 
installaties en mobiele werktuigen aanbrengen.

2 1 jaar

Allround technicus mobiele werktuigen
Kan zelfstandig zowel eenvoudige als moeilijkere reparties uitvoeren, onderhoud plegen en de 
klant adviseren.

3 2 of 3 jaar

Technisch specialist mobiele werktuigen
Kan zelfstandig diagnoses stellen, werkprocessen begeleiden, kostencalculaties opstellen, werk 
inspecteren, storingen analyseren en repareren.

4 2 jaar

9



Matching service
Scoor een werkgever!

Om een BBL-opleiding te volgen, moet je een baan bij een 
bedrijf hebben dat erkend is als leerbedrijf. Dit mag je zelf 
regelen maar we helpen je graag bij het vinden van een 
bedrijf bij jou in de buurt. Zodat jij meteen aan de slag 
kan!

De Aeres Tech Matching service maakt het mogelijk 
beschikbare leerwerkplekken en zoekende leerling- 
monteurs te vinden in een bepaalde regio.

Kijk voor meer informatie op
www.aerestech.nl/matching-service

Groot tekort aan monteurs
Mechanisatiebedrijven zijn dan ook altijd op zoek naar 
goed opgeleid personeel. Aeres Tech speelt met de  
Matching service hierin een belangrijke rol tussen onder-
wijs en de arbeidsmarkt en koppelt bedrijven en (leerling)
monteurs aan elkaar. Zo zorgen we voor nieuwe instroom 
in de branche, bedrijven met goed opgeleid personeel en 
leerlingen met een baan en opleiding met toekomst.
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Monteur Mobiele Werktuigen 
(merkonafhankelijk)

Wil jij je niet volledig toewijden aan één specifiek merk? 
Ga dan aan de slag bij Aeres Tech merkonafhankelijk. 
Doordat je veel systeemkennis en ervaring opdoet ope-
reer je flexibel op alle vlakken en ben je van alle markten 
thuis. Wil jij uitgebreide kennis opdoen op component-
niveau van verschillende merken, zonder specifieke eigen-
schappen? Dan is de merkonafhankelijk bedrijfsschool de 
juiste keuze voor jou!

Door nieuwe technieken en innovaties in de landbouw-
mechanisatie is er steeds meer specialistische kennis 
nodig. Kies je voor deze opleiding? Dan kies je voor een 
opleiding tot echte vakspecialist.

Wat ga je leren tijdens deze opleiding?
Afhankelijk van je gekozen niveau leer je tijdens de 
opleiding reparaties en storingen op te lossen aan de 
nieuwste machines en werktuigen. Je leert sleutelen onder 
de motorkap, maar ook hoe je elektronische- en software 
problemen oplost. Daarnaast leer je machines keuren, 
veilig te werken en om te gaan met klanten. De opleiding 
is te volgen op mbo niveau 2, 3 en 4.

Naast alle basiskennis die je nodig hebt om aan de slag te 
gaan in de werkplaats, specialiseer jij je ook in de nieuw-
ste ontwikkelingen en producten van verschillende grote 
trekker merken. Ervaren trainers stomen jou klaar tot 
echte vakspecialist.

De nieuwste machines/tractoren

80% praktijk en 20% theorie

Carrièrekansen en baanzekerheid

Begeleiding op werk en school

Vast salaris tijdens je opleiding

Meestal geen studiekosten

Ervaren trainers

“Ik doe van alle merken kennis op. Dat maakt van 
mij een complete monteur.”
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Bedrijfsschool Case IH en Steyr

Wil jij een technische duizendpoot worden en ben jij ge-
interesseerd in nieuwe innovaties? Bij de opleiding van de 
Case-Steyr leer je alles over de meest actuele technieken 
en diagnoseprogramma’s. Denk aan GPS toepassingen, 
Methaan motoren, Waterstof motoren  en aan elektri-
sche/hybride oplossingen. De innovatie binnen Case-
Steyr zorgt dat jij binnen de kortste keren een technische 
allrounder bent. Je gaat aan de slag met de nieuwste 
tractoren en technieken waardoor je klaar bent om in de 
toekomst een waardevolle spil in het CNH-servicenet-
werk te worden.

Door nieuwe technieken en innovaties in de landbouw-
mechanisatie is er steeds meer specialistische kennis 
nodig. Kies je voor de Case IH en Steyr bedrijfsschool? 
Dan kies je voor een opleiding tot echte vakspecialist.

Wat ga je leren tijdens deze opleiding?
Afhankelijk van je gekozen niveau leer je tijdens de 
opleiding reparaties en storingen op te lossen aan de 
nieuwste machines en werktuigen. Je leert sleutelen onder 
de motorkap, maar ook hoe je elektronische- en software 
problemen oplost. Daarnaast leer je machines keuren, 
veilig te werken en om te gaan met klanten. De opleiding 
is te volgen op mbo niveau 3 en 4.

Naast alle basiskennis die je nodig hebt om aan de slag te 
gaan in de werkplaats, specialiseer jij je ook in de nieuw-
ste ontwikkelingen en producten van Case IH en Steyr. 
Ervaren Case IH en Steyr trainers stomen jou klaar tot 
echte vakspecialist.

De nieuwste machines/tractoren

80% praktijk en 20% theorie

Carrièrekansen en baanzekerheid

Begeleiding op werk en school

Vast salaris tijdens je opleiding

Meestal geen studiekosten

Ervaren Case IH en Steyr trainers

”Omdat er naast theorie ook veel praktijklessen 
worden gegeven, leer ik een stuk makkelijker!”
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Bedrijfsschool Claas

Claas staat met haar tractoren, oogstmachines en hooi-
bouwmachines bekend als solide en gebruiksvriendelijk. 
Techniek, service en onderdelenvoorziening zijn goed ge-
regeld en het vertrouwen waard gebleken. Dankzij Kamps 
de Wild heb je toegang tot specifieke Claas tools en pro-
gramma’s die tijdens je opleiding extra diepgang bieden. 
Wil jij werken met de nieuwste techniek en apparatuur 
van Claas? Door te kiezen voor de Claas bedrijfsschool 
zorg jij er voor dat je een echte Claas expert wordt.

Door nieuwe technieken en innovaties in de landbouw-
mechanisatie is er steeds meer specialistische kennis 
nodig. Kies je voor de Claas bedrijfsschool? Dan kies je 
voor een opleiding tot echte vakspecialist.

Wat ga je leren tijdens deze opleiding?
Afhankelijk van je gekozen niveau leer je tijdens de 
opleiding reparaties en storingen op te lossen aan de 
nieuwste machines en werktuigen. Je leert sleutelen onder 
de motorkap, maar ook hoe je elektronische- en software 
problemen oplost. Daarnaast leer je machines keuren, 
veilig te werken en om te gaan met klanten. De opleiding 
is te volgen op mbo niveau 3 en 4.

Naast alle basiskennis die je nodig hebt om aan de slag te 
gaan in de werkplaats, specialiseer jij je ook in de nieuw-
ste ontwikkelingen en producten van Claas. Ervaren Claas 
trainers stomen jou klaar tot echte vakspecialist.

De nieuwste machines/tractoren

80% praktijk en 20% theorie

Carrièrekansen en baanzekerheid

Begeleiding op werk en school

Vast salaris tijdens je opleiding

Meestal geen studiekosten

Ervaren Claas trainers

”Alles wat ik leer bij Aeres Tech kan ik de volgende 
dag toepassen in de praktijk bij mijn werkgever!”
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Bedrijfsschool Deutz-Fahr

Al meer dan 100 jaar staat DEUTZ-FAHR bekend om zijn 
vertrouwde, innovatieve Duitse tractortechnologie en 
heeft het op basis hiervan een wereldwijd succesvol merk 
weten op te bouwen. Om het merk verder te ontwikkelen, 
zijn goed opgeleide monteurs essentieel. In de DEUTZ-
FAHR bedrijfsschool ga je daarom aan de slag met de 
nieuwste modellen en technologieën. Zo ben jij straks 
klaar om de ultramoderne, betrouwbare landbouwvoer-
tuigen van DEUTZ-FAHR te onderhouden.

Door nieuwe technieken en innovaties in de landbouw-
mechanisatie is er steeds meer specialistische kennis 
nodig. Kies je voor de Deutz-Fahr bedrijfsschool? Dan 
kies je voor een opleiding tot echte vakspecialist.

Wat ga je leren tijdens deze opleiding?
Afhankelijk van je gekozen niveau leer je tijdens de 
opleiding reparaties en storingen op te lossen aan de 
nieuwste machines en werktuigen. Je leert sleutelen onder 
de motorkap, maar ook hoe je elektronische- en software 
problemen oplost. Daarnaast leer je machines keuren, 
veilig te werken en om te gaan met klanten. De opleiding 
is te volgen op mbo niveau 3 en 4.

Naast alle basiskennis die je nodig hebt om aan de slag te 
gaan in de werkplaats, specialiseer jij je ook in de nieuw-
ste ontwikkelingen en producten van Deutz-Fahr. Ervaren 
Deutz-Fahr trainers stomen jou klaar tot echte vakspeci-
alist.

De nieuwste machines/tractoren

80% praktijk en 20% theorie

Carrièrekansen en baanzekerheid

Begeleiding op werk en school

Vast salaris tijdens je opleiding

Meestal geen studiekosten

Ervaren Deutz-Fahr trainers

”Ik word opgeleid voor het merk Deutz-Fahr en 
ben erg trots op de specialistische kennis die ik als 
monteur kan toepassen in mijn vakgebied!”

14



Bedrijfsschool Fendt

Wie aan Fendt denkt, denkt aan innovatie, betrouw-
baarheid en veelzijdigheid. Neem bijvoorbeeld de 
hydraulische configuratiemogelijkheden en de 2-load-
sensing-circuits op één trekker die grensverleggend zijn. 
Fendt is innoverend en toont bij de presentatie van een 
nieuwe serie meer dan alleen een nieuwe motorkap. De 
Fendt bedrijfsschool is dé manier om al het fijne te leren 
over Fendts agrarische voertuigen en accessoires. Wie 
weet sleutel jij in de toekomst aan de nieuwste autonome 
zaaimachines, combines en tractoren van Fendt.

Door nieuwe technieken en innovaties in de landbouw-
mechanisatie is er steeds meer specialistische kennis 
nodig. Kies je voor de Fendt bedrijfsschool? Dan kies je 
voor een opleiding tot echte vakspecialist.

Wat ga je leren tijdens deze opleiding?
Afhankelijk van je gekozen niveau leer je tijdens de 
opleiding reparaties en storingen op te lossen aan de 
nieuwste machines en werktuigen. Je leert sleutelen onder 
de motorkap, maar ook hoe je elektronische- en software 
problemen oplost. Daarnaast leer je machines keuren, 
veilig te werken en om te gaan met klanten. De opleiding 
is te volgen op mbo niveau 3 en 4.

Naast alle basiskennis die je nodig hebt om aan de slag te 
gaan in de werkplaats, specialiseer jij je ook in de nieuw-
ste ontwikkelingen en producten van Fendt. Ervaren 
Fendt trainers stomen jou klaar tot echte vakspecialist.

De nieuwste machines/tractoren

80% praktijk en 20% theorie

Carrièrekansen en baanzekerheid

Begeleiding op werk en school

Vast salaris tijdens je opleiding

Meestal geen studiekosten

Ervaren Fendt trainers

”Een uitdagende opleiding met trainers die goed 
weten waar ze het over hebben!”
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Bedrijfsschool John Deere

Als grootste landbouwmachineproducent ter wereld 
heeft John Deere kwaliteit hoog in het vaandel staan. 
John Deere ontwikkelt alles zelf, waardoor jij de moge-
lijkheid hebt om je echt te specialiseren in de machines 
en producten van John Deere. Met de nieuwste software 
leer je hoe je op afstand de diagnosecodes van de trekker 
kan uitlezen maar ook hoe je machine opnames in het veld 
kan maken. Kortom, bij de John Deere bedrijfsschool leer 
je over de nieuwste tractoren en technieken, ondersteund 
door meer dan dertig jaar praktijkervaring.

Door nieuwe technieken en innovaties in de landbouw-
mechanisatie is er steeds meer specialistische kennis 
nodig. Kies je voor de John Deere bedrijfsschool? Dan kies 
je voor een opleiding tot echte vakspecialist.

Wat ga je leren tijdens deze opleiding?
Afhankelijk van je gekozen niveau leer je tijdens de 
opleiding reparaties en storingen op te lossen aan de 
nieuwste machines en werktuigen. Je leert sleutelen onder 
de motorkap, maar ook hoe je elektronische- en software 
problemen oplost. Daarnaast leer je machines keuren, 
veilig te werken en om te gaan met klanten. De opleiding 
is te volgen op mbo niveau 3 en 4.

Naast alle basiskennis die je nodig hebt om aan de slag te 
gaan in de werkplaats, specialiseer jij je ook in de nieuw-
ste ontwikkelingen en producten van John Deere. Ervaren 
John Deere trainers stomen jou klaar tot echte vakspeci-
alist.

De nieuwste machines/tractoren

80% praktijk en 20% theorie

Carrièrekansen en baanzekerheid

Begeleiding op werk en school

Vast salaris tijdens je opleiding

Meestal geen studiekosten

Ervaren John Deere trainers

“We sleutelen altijd aan de nieuwste machines en 
de sfeer tijdens de lessen is goed!”
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Bedrijfsschool Massey 
Ferguson

De Massey Ferguson bedrijfsschool brengt jou een stap 
verder. Het merk heeft al jaren bewezen dat het tot de 
wereldwijde top behoort. Dit zie je terug in de machines 
en documentatie. Alles is goed doordacht en dat is terug 
te vinden in de vele praktische en logische oplossingen 
binnen de modellen. Als Massey Ferguson monteur laat 
jij aan je werk en de klanten zien dat je van meerwaarde 
bent. Massey Ferguson daagt jou als technicus uit: van 
tractoren tot oogstmachines, na deze opleiding is de 
nieuwste techniek voor jou de standaard. 

Door nieuwe technieken en innovaties in de landbouw-
mechanisatie is er steeds meer specialistische kennis 
nodig. Kies je voor de Massey Ferguson bedrijfsschool? 
Dan kies je voor een opleiding tot echte vakspecialist.

Wat ga je leren tijdens deze opleiding?
Afhankelijk van je gekozen niveau leer je tijdens de 
opleiding reparaties en storingen op te lossen aan de 
nieuwste machines en werktuigen. Je leert sleutelen onder 
de motorkap, maar ook hoe je elektronische- en software 
problemen oplost. Daarnaast leer je machines keuren, 
veilig te werken en om te gaan met klanten. De opleiding 
is te volgen op mbo niveau 3 en 4.

Naast alle basiskennis die je nodig hebt om aan de slag te 
gaan in de werkplaats, specialiseer jij je ook in de nieuw-
ste ontwikkelingen en producten van Massey Ferguson. 
Ervaren Massey Ferguson trainers stomen jou klaar tot 
echte vakspecialist.

De nieuwste machines/tractoren

80% praktijk en 20% theorie

Carrièrekansen en baanzekerheid

Begeleiding op werk en school

Vast salaris tijdens je opleiding

Meestal geen studiekosten

Ervaren Massey Ferguson trainers

“Naast de lessen van trainers leer ik ook veel van 
mijn klasgenoten. We hebben een gezamenlijke 
app-groep waarbij we elkaar helpen met 
uitdagingen die spelen in de werkplaats!”
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Bedrijfsschool New Holland

Wil jij de meest actuele technieken leren en een expert 
worden in diagnoseprogramma’s? De New Holland 
bedrijfsschool staat in het teken van innovatie en ont-
wikkeling.  Tijdens je opleiding kom je in contact met 
o.a. GPS-toepassingen, methaan- en waterstofmotoren 
en elektrische/hybrideoplossingen. Door te werken aan 
de nieuwste tractoren en technieken word je een waar-
devolle schakel binnen het CNH-servicenetwerk. New 
Holland ontwikkelt volop in dit servicenetwerk, wat jou 
de mogelijkheid biedt door te groeien tot een technische 
duizendpoot die klaar is voor de toekomst. 

Door nieuwe technieken en innovaties in de landbouw-
mechanisatie is er steeds meer specialistische kennis 
nodig. Kies je voor de New Holland bedrijfsschool? Dan 
kies je voor een opleiding tot echte vakspecialist.

Wat ga je leren tijdens deze opleiding?
Afhankelijk van je gekozen niveau leer je tijdens de 
opleiding reparaties en storingen op te lossen aan de 
nieuwste machines en werktuigen. Je leert sleutelen onder 
de motorkap, maar ook hoe je elektronische- en software 
problemen oplost. Daarnaast leer je machines keuren, 
veilig te werken en om te gaan met klanten. De opleiding 
is te volgen op mbo niveau 3 en 4.

Naast alle basiskennis die je nodig hebt om aan de slag 
te gaan in de werkplaats, specialiseer jij je ook in de 
nieuwste ontwikkelingen en producten van New Holland. 
Ervaren New Holland trainers stomen jou klaar tot echte 
vakspecialist.

De nieuwste machines/tractoren

80% praktijk en 20% theorie

Carrièrekansen en baanzekerheid

Begeleiding op werk en school

Vast salaris tijdens je opleiding

Meestal geen studiekosten

Ervaren New Holland trainers

“New Holland is mijn merk! Als ik een reparatie 
heb uitgevoerd en de trekker draait weer zo als 
het hoort ga ik met een goed gevoel naar huis!”
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Bedrijfsschool Valtra

Valtra staat niet voor niets bekend als een vooruitstrevend 
en innovatief merk. Valtra’s modellen staan bekend als 
betrouwbaar en solide. Valtra denkt ‘out of the box’ en 
vraagt om monteurs die ook creatief kunnen denken. De 
Valtra bedrijfsschool helpt jou hierbij. De basis wordt jou 
bijgebracht waarna jij je doorontwikkeld tot diagnosespe-
cialist. Voor Valtra is persoonlijke ontwikkeling prioriteit 
nummer één, want jij bent net zo uniek als de Valtra 
machines waar je aan sleutelt. 

Door nieuwe technieken en innovaties in de landbouw-
mechanisatie is er steeds meer specialistische kennis 
nodig. Kies je voor de Valtra bedrijfsschool? Dan kies je 
voor een opleiding tot echte vakspecialist.

Wat ga je leren tijdens deze opleiding?
Afhankelijk van je gekozen niveau leer je tijdens de 
opleiding reparaties en storingen op te lossen aan de 
nieuwste machines en werktuigen. Je leert sleutelen onder 
de motorkap, maar ook hoe je elektronische- en software 
problemen oplost. Daarnaast leer je machines keuren, 
veilig te werken en om te gaan met klanten. De opleiding 
is te volgen op mbo niveau 3 en 4.

Naast alle basiskennis die je nodig hebt om aan de slag te 
gaan in de werkplaats, specialiseer jij je ook in de nieuw-
ste ontwikkelingen en producten van Valtra. Ervaren 
Valtra trainers stomen jou klaar tot echte vakspecialist.

De nieuwste machines/tractoren

80% praktijk en 20% theorie

Carrièrekansen en baanzekerheid

Begeleiding op werk en school

Vast salaris tijdens je opleiding

Meestal geen studiekosten

Ervaren Valtra trainers

“Vroeger vond ik het altijd al leuk om aan 
mijn brommer te sleutelen. Nu heb ik van mijn 
hobby mijn beroep gemaakt! Sleutelen aan 
landbouwmachines!”
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Zandlaan 29
6717 LN Ede
Telefoon: +31 (0)88 020 6400
E-mail: sales.tech.ede@aeres.nl
www.aerestech.nl

Enthousiast geworden?
Ben je enthousiast geworden of wil je meer informatie 
ontvangen? Onze opleidingsexpert helpt je graag.

Neem contact op met Jeroen Ekkelenkamp:
E-mail: j.ekkelenkamp@aeres.nl
Mobiel: 06 20 95 15 37 
Telefoon: 088 020 6400
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