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Mercedes-Benz partner Job on Wheels 
A-Klasse & diagnosetoestel voor technisch onderwijs  

Brussel – Mercedes-Benz treedt toe tot het initiatief Diagnose Car om 

de opleidingen in het technisch onderwijs beter af te stemmen op de 

technologische evoluties in de automobielsector. Met een A-Klasse 200 

CDI en een diagnosetoestel moet het technisch onderwijs over extra 

middelen beschikken om de technici van morgen een opleiding te 

garanderen die nauw aansluit bij de technische en technologische 

realiteit in de werkplaatsen. Met andere woorden, dankzij deze steun 

moeten pas afgestudeerden sneller en efficiënter inzetbaar worden. 

 

Als automobielpionier streeft Mercedes-Benz de continue ontwikkeling 

van hoogtechnologische innovaties na en dit op diverse vlakken – onder 

meer comfort, kwaliteit, verbruik en CO2-uitstoot. Deze innovaties zijn 

vaak een antwoord op de behoeften van en de ontwikkelingen in onze 

samenleving. Nieuwe standaarden stellen evenwel weinig voor als ze niet 

adequaat kunnen worden onderhouden en/of hersteld.  

Onderzoek en ervaring tonen aan dat er een kloof bestaat tussen de 

inhoud van de technisch georiënteerde opleidingen in ons land en de 

praktijk in de werkplaatsen. Elke pas afgestudeerde technicus beschikt 

over een gedegen mechanische kennis, maar heeft vaak onvoldoende 

voeling en ervaring met de laatste nieuwe technologieën waarin 

elektronica en andere technologische snufjes hoogtij vieren. Zeker op het 

vlak van diagnosestelling begint de kloof tussen onderwijs en realiteit 

dermate grote vormen aan te nemen dat de term ‘knelpuntberoep’ van 

toepassing is. 
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Ingenieurs-technisch inzicht vereist 

Dat is dan ook meteen de reden waarom Mercedes-Benz het Diagnose Car 

initiatief van Febiac en het Regionale Technische Centrum wil 

ondersteunen met zowel een A-Klasse als een specifiek Mercedes-Benz 

diagnosetoestel. Met deze steun willen we technici-in-de-dop niet alleen 

de kans geven om tijdens hun opleiding vertrouwd te geraken met 

nieuwe technologieën waardoor ze hun garantie op een interessante 

tewerkstelling verhogen. Tevens willen we hen bevestigen in hun keuze 

voor een technische richting en tegelijkertijd het imago ervan een nieuw 

elan geven. In onze werkplaatsen hebben we immers nood aan mensen 

met kennis van zaken die veel meer moeten kunnen dan pakweg een 

oliefilter vervangen. Het detecteren van problemen en het identificeren 

van de juiste remedie vraagt om de nodige ingenieurs-technische 

inzichten. Daarin slagen draagt niet alleen bij tot een grote 

klantentevredenheid, maar ook tot de persoonlijke jobfierheid van elke 

werknemer.  

 

Compact Cars 

Dat de keuze van Mercedes-Benz op de A-Klasse viel, ligt voor de hand. 

Dit eerste model uit het gamma van de compact cars – dat in 2012 werd 

gelanceerd - is niet alleen een nieuw model. Hij is bovenal uitgerust met 

de meest recente technologische snufjes uit de Mercedes-Benz stal met 

onder meer een nieuwe vier-cilindermotor, goed voor een laag verbruik – 

4.4l/100km – en dus een lage CO2-uitstoot – 111g/km. Of met andere 

woorden, ideaal voor studenten om er mee aan de slag te gaan en hun 

bestaande kennis te toetsen en uit te breiden. Mooi meegenomen is 

natuurlijk dat het gamma van de compact cars, perfect aansluit bij de 

leefwereld van deze studenten. 
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