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Mensen helpen het beste te halen uit hun mogelijkheden en talenten. Dát is waar KPC Groep zich
sterk voor maakt als maatschappelijke onderneming. Bij onze advisering en ondersteuning van
scholen richten we ons ook op jongeren voor wie het leren niet vanzelfsprekend is. Jongeren die op
afstand staan van de arbeidsmarkt en extra aandacht nodig hebben bij de toeleiding naar werk.
Onder de naam Scholing Voor Arbeid (SVA) ontwikkelen we in samenwerking met branches en
bedrijven speciale en gecertificeerde opleidingsprogramma’s. In goed ondernemerschap worden zo
kansen gecreëerd voor jongeren én voor bedrijven.
Voor het programma ‘Basisvaardigheden autotechniek’ en ‘Basisvaardigheden autowassen’ werkt
KPC Groep samen met TAC Academy waar de docentopleiding verzorgd gaat worden.
Meer informatie over KPC groep vind u op www.kpcgroep.nl

Scholing Voor Arbeid (SVA)
Scholing Voor Arbeid (SVA) is een label van KPC Groep. Onder deze merknaam verzorgen zij de
volgende activiteiten:
•
•
•

ontwikkeling en introductie van nieuwe certificeringen en het actualiseren van bestaande certificeringstrajecten (SVA1 en SVA2)
het verzorgen van scholing van docenten, stagecoördinatoren en managers
het verzorgen van de examens.

DOCENTEN OPLEIDINGEN

Alle programma’s zijn ontwikkeld in samenwerking met de scholen en de brancheorganisaties.
SVA geeft jongeren in het PrO en VSO een écht toekomstperspectief als werknemer.
Meer informatie over SVA vind u op www.scholingvoorarbeid.nl

Nieuwe cursussen
Nieuwe praktijklocatie

TAC Academy
Praktijkgerichte opleidingen, toegespitst op voertuigen.
Ben jij geïnteresseerd in de techniek van auto’s, motoren, scooters en fietsen, dit alles in de ruimste
zin, dan ben je bij de Tac Academy aan het juiste adres! De opleiding zijn geheel gericht op de praktijk.
In een volledig ingerichte moderne werkplaats van ca. 1200m2 vind u alle aspecten onder één dak.
U vindt er diverse praktijkopstellingen o.a. motoren, versnellingsbakken, cardans, carburateurs, schokbrekers, motorfietsen, scooters en fietsen. Tevens is er een hypermoderne 4x4 vermogensbank en een
3d uitlijn- en uitweegapparatuur aanwezig.
Ben je al werkzaam in één van de bovengenoemde branche en wil je je kennis bijspijkeren? Kijk
dan naar ons aanbod wat voor u de mogelijkheden zijn. We bieden praktijkcursussen aan vanaf
niveau 1 t/m 4. Meer informatie over TAC Academy vind u op www.tacacademy.nl

Uitgeverij Vertoog
Uitgeverij Vertoog is in 2010 is opgezet door een aantal technische deskundigen, waaronder docenten van zowel het MBO- als praktijkonderwijs. Deze deskundigen hadden behoefte aan actueel,
betaalbaar lesmateriaal. In de afgelopen zeven jaar hebben wij diverse (doorlopende) lesmethodes
ontwikkeld voor zowel het praktijkonderwijs, vmbo en mbo.
Speciaal voor praktijkscholen is er een serie lesmethodes waarmee de leerling zich basisvaardigheden aanleert op het gebied van onder andere metaaltechniek, autotechniek, autoschoonmaken,
schilderen, houtbewerking en fietstechniek. Deze lesmethodes zijn af te sluiten met een (erkend)
SVA-examen en certificaat via KPC Groep.
Meer over deze lesmethodes en de examenprogramma’s vindt u in de folder van uitgeverij Vertoog
in de beurstas.
Meer informatie vind u op www.vertoog.nl

TAC Academy is een onderdeel van The Autosport Company BV

TAC Academy
Schutweg 25
5145NP Waalwijk
T: 0416 560 382
www.tacacademy.nl
info@tacacademy.nl

In samenwerking met:

TAC ACADEMY
- praktijklocatie -

Welke cursussen en trainingen
wij u kunnen bieden:
SVA
SVA
SVA
SVA
SVA
SVA
SVA
SVA

Overzicht van de praktijkvloer

Praktijkopstelling voor cursus Wielen & Banden

1
2
1
2
1
2
1
2

Basisvaardigheden Werken in de Metaal
Basisvaardigheden Werken in de Metaal
Basisvaardigheid auto schoonmaken
Basisvaardigheid auto schoonmaken
Basisvaardigheden Autotechniek
Basisvaardigheden Autotechniek
Basisvaardigheid Wielen & Banden
Basisvaardigheid Wielen & Banden

Wordt verwacht:
SVA 1
Basisvaardigheden
SVA 2
Basisvaardigheden
SVA 1
Basisvaardigheden
SVA 2
Basisvaardigheden

Inpandinge 4x4 vermogensbank,
gemonteerd in een geluidabsorberende cel

Auto Belettering
Auto Belettering
Fietstechniek
Fietstechniek

Voor meer informatie en het actuele aanbod,
kijk op www.scholingvoorarbeid.nl

Betrokkenheid van cursisten bij de lesstof

Het monteren van wielen
op een voertuig

Gerichtte trainingen in
groepsverband

Volledig ingerichte praktijk
ruimte

1200m² praktijkruimte

Praktijkgedeelte voor een
16-tal cursisten

Praktijkruimte voor de cursus “Werken in de metaal”

Speciaal ingerichte ruimte voor
afstellingen van schokdempers

Praktijkruimte voor de cursus “Werken in de metaal”

Aparte ruimte voor het wassen van voertuigen

Diverse
Diverseopstellingen
opstellingenvoor
voorpoetsen,
poetsen,
wrappen,
wrappen,restylen
restylenen
enpolijsten
polijsten

Diverse
opstellingen
voor poetsen,
Het polijsten
van plaatwerkwrappen,
restylen en polijsten
delen

Voor meer informatie en het actuele aanbod,
kijk op www.scholingvoorarbeid.nl

