
Informatie met betrekking tot AUTOWEB 
 
E-learning binnen de autosector wordt steeds belangrijker. In deze context ontstond AUTOWEB als 

INTERREG-project van de stichting EUREGIO Maas-Rijn in samenwerking met AutoFORM, KHLim, 
ZAWM Eupen, Arcus College en RTC Limburg. 
 
Het doel van deze tool is de promotie van het afstandsleren en ‘Blended Learning’. 
Deze laatste vorm van leren is een combinatie van afstandsleren en beroepspraktijk in de werkplaatsen. 
 
Sinds 2007 werden er vier modules ontwikkeld binnen AUTOWEB . De module klimaatbeheersing 
was en blijft beschikbaar in het Nederlands, Frans en Duits.  
 

De 4 ontwikkelde modules zijn: 
- Klimaatbeheersing 

- Commonrail 
- Diagnose 
- Multiplex 

 
Vanaf 30 september kan elke school zich inschrijven, zowel de scholen die gebruik maakten van de 

modules in de proeffase als alle andere scholen in Vlaanderen. 
AUTOWEB zal bovendien gratis gebruikt kunnen worden door het onderwijs en de continuïteit wordt 

gegarandeerd door EDUCAM. 
 
Voor de leerkrachten is er AUTOWEB-handleiding gratis beschikbaar. 

 
EDUCAM verzorgt de server. Deze server heeft als voordeel dat het een open-source product is wat 

betekent dat je geen licentierecht moet betalen bij de installatie van het programma. 
Om in te loggen op deze server heeft u wel een gebruikersnaam en paswoord nodig. 
 
Deze gebruikersnamen en paswoorden kan u ontvangen, als u het bijgevoegde 
inschrijvingsformulier en samenwerkingscontract ingevuld 

 
 terugstuurt naar EDUCAM (elearning@educam.be) samen met de lijst van de in te schrijven 
personen, de naam van de school en de betrokken richting. 

 
Per samenwerkingsovereenkomst krijgt u paswoorden en log-ins die gedurende 3 maanden geldig 
zijn om AUTOWEB te gebruiken. 

 
Graag had ik geweten voor welke van onderstaande keuzes u opteert:  
inschrijving voor de 4 cursussen (klimatisatie, diagnose, multiplex, commonrail) en elke 3 maand 
de overeenkomst vernieuwen via de bilaterale samenwerkingsovereenkomst  
2 of 3 cursussen kiezen en per drie maanden voor een andere combinatie van cursussen  
1 cursus kiezen en elke 3 maand inschrijven voor één van de andere cursussen  


