
Opleidingsniveaus

GMTO heeft een 3-tal opleidingsniveaus ontwik-

keld met als eindresultaat de status van “GMTO 

Diagnose Specialist”. Zo start men het traject met 

de opleiding “Basistraining Diagnose”. Gevolgd 

door de opleidingen tot ”Diagnose Technicus”. 

En als laatste traject het verkrijgen van de status 

“Diagnose Specialist”

Basistraining Diagnose

1  MMS1-BB - 3 modules inclusief een praktijkdag
 Doel: 
Voor de autotechnicus die zich verder wil bekwamen op 
het gebied van motormanagement systemen benzine. 
Het niveau van de cursus is niveau 3. 
Kernpunten: 
• Basisbegrippen: spanning, stroom en weerstand 
• Principewerking sensoren & actuatoren 
•  Meten met de multimeter en LED-tester

 •  Praktische metingen verrichten met behulp van 
elektrische schema’s

 • Simpele storingen opsporen en diagnose stellen 
 • Labscope wordt gebruikt ter verduidelijking

2  ASG1- 1 module inclusief praktijk
Doel: 
Inzicht verkrijgen in het gebruik, toepassen en instellen 
van een moderne digitale scope. In deze training wordt 
gewerkt met de ATS5004D Labscope en met behulp 
van de diagnose software ATIS. 
Kernpunten: 
•  De kenmerken van een scope als meetinstrument  

 benoemen
 •  Begrippen als tijd, spanning per divisie, triggering,  

time out en offset herkennen en  kunnen toepassen 

 •  Specifieke aansluitingen kunnen benoemen en 
uitvoeren

 •  Signaalmetingen uitvoeren en signaalvormen kunnen 
beschrijven en benoemen

 •  Kenmerkende optie voor de scope opvragen en ge-
bruiken. Onder andere  ampèremetingen, hoogspan-
ningsmetingen, drukmetingen en flowmetingen

3 VTS1 (Voertuig elektronica 1) - 1 module incl. praktijk
  Doel:

De monteur ontwikkelen met betrekking tot moderne 
voertuig- en chassissystemen.  
In het onderstel en de aandrijving neemt de hoeveel-
heid elektronica hand over hand toe, ook hier is voor de 
monteur kennisvergaring noodzakelijk. Met de training 
VTS1 wordt dit aan de monteur geboden. 

 Kernpunten:
 •  Principewerking ABS, ESP, ASR en aanverwante  

systemen
 •  Werken aan remsysteem met diagnose apparatuur 

(coderen, inleren, ontluchten enzovoorts)
 •  Principe werking diverse varianten wielsensoren  

(passief en actief)

4 DTA1 - 1 module inclusief praktijk
 Doel:
  Het leren herkennen van de verschillende communi-

catie netwerken die worden toegepast in de moderne 
auto’s. Inzicht krijgen hoe de communicatie plaats 
vindt, hoe komt de signaalvorm tot stand, hoe wordt 
een veilig datatransport gewaarborgd.

 Kernpunten:
 •  Opbouw, functie en diagnose van het data protocol bij 

verschillende netwerken systemen
 •  Werking en uitleg data netwerken
 •  Herkennen van diverse netwerken systemen
 •  Basis diagnose en foutherkenning met Labscope
 •  Basis diagnose met uitleesapparatuur en Labscope 

aan de hand van foutcodes

✚ opleidingen

✚ werkplaats informatie

✚ testapparatuur

✚ technische helpdesk

Opleidingstraject tot  
Diagnose Specialist

GMTO  DIAGNOSE SPECIALISTEN

Sinds 1987 is GMTO actief met het ontwikkelen en geven van 

praktijk gerichte diagnose trainingen. Daarbij staat centraal het 

klassikaal verzorgen van trainingen op locatie waarbij gebruik wordt 

gemaakt van volledig functionerende en gesimuleerde, door GMTO ontwikkelde, automobielsystemen.  

Door zelf te doen en te ervaren is dit de meest effectieve onderwijsmethode om binnen een korte tijd 

veel praktische vaardigheden tot zich te nemen. Een groot deel van de modules wordt afgesloten met 

een volledige praktijkdag waarbij de cursist alle mogelijk denkbare storingen zelfstandig opspoort en, 

met de opgedane kennis, de juiste diagnose stelt... en daar gaat het in de praktijk toch om?



Opleiden tot Diagnose Technicus

5 MDT-DB - 3 modules inclusief praktijkdag
  Doel:

Om een goed inzicht te krijgen in moderne diesel 
techniek heeft GMTO de modulen MDT-DB ontwik-
keld. In deze training worden de moderne elektronisch 
geregelde diesel systemen behandeld. 
Het niveau van de training is niveau 3.

 Kernpunten:
 •  Werking en opbouw van de diverse moderne diesel 

systemen
 •  Aangepaste functie van de diverse sensoren & actua-

toren verklaren
 •  Werking en basis diagnose pompverstuiversystemen
 •  Werking en basis diagnose common-rail systemen
 •  Het praktisch toepassen van meettechnieken door 

zelfstandig meten

6 EOBD1 - 1 module
  Doel:
  De moderne auto moet aan de Europese milieu normen 

voldoen, dit is vast gelegd in de zogenaamde EURO 
normen. De systemen in de auto die daarvoor zorgen 
worden gecontroleerd door de Europese On Board 
Diagnose (EOBD).

  In de training EOBD wordt uitgelegd hoe dit in zijn werk 
gaat, hoe de controles worden uitgevoerd en wat de 
praktische toepasbaarheid is van EOBD.

  Kernpunten: 
  • Invloed Euronormen op EOBD.
  •  Het waarom en de praktische mogelijkheden van de 

Europese On Board Diagnose (EOBD) begrijpen en 
toepassen. 

  • Hoe worden foutcodes gegenereerd
  •  EOBD diagnose aan lambda sensoren, toepassen van 

de lambda adaptie SHFT en LHFT bij diagnose.
  • Misfire detectie en zijn oorzaken.
  • Invloed van de EOBD op de APK regelgeving.

7 M-OBD1 - 1 module
  Doel:
  Bij de moderne auto wordt er voor het stellen van 

diagnose en onderhoud gecommuniceerd met de auto. 
In deze training gaan we in op het praktisch toepassen 
van deze communicatie, hoe gebruiken we effectief de 
informatie die we uit de communicatie met de verschil-
lende systemen verkrijgen.

  Kernpunten: 
 •  Verschil tussen EOBD en Merken OBD
 •  Hoe worden foutcodes gegenereerd en hoe interpre-

teer ik deze naar een diagnose.
 •  Effectief toepassen van life data.
 •  Effectief toepassen van actuator diagnose.
 •  Instellingen in stuurapparaten veranderen
 •  stuurapparaten aanmelden en coderen.
 •  Diagnose uitvoeren met diagnose apparatuur gekop-

peld aan labscopemetingen.

7 CDP1 - praktijkdag
 Doel:
  Praktisch diagnose met de kennis opgedaan in de 

modulen EOBD1 en M-OBD1.
  Met de communicatie apparatuur en de moderne 

digitale labscope opdrachten uitvoeren aan de systeem 
borden van GMTO.

Opleiden tot Diagnose Specialist

8 MMS-BD Diagnose1 - 3 modules inclusief praktijkdag
  Doel:

Gezien de vele nieuwe technische ontwikkelingen in de 
benzine motormanagement systemen heeft GMTO de 
module mms diagnose samengesteld, in deze training 
wordt de monteur verder ontwikkeld in het praktisch 
diagnose stellen aan deze systemen. 
Het niveau van deze training is niveau 4.

 Kernpunten:
 •  De functionele samenhang van componenten, meet- 

en regeltechniek, in benzine motormanagement 
systemen begrijpen

 •  De ‘angst’ van de technicus wegnemen bij het meten 
met de labscope

 •  Gebruik van communicatietester, interpreteren van 
livedata, actuator diagnose enz.

 •  De werking van datanetwerk systemen i.c.m. het 
motormanagement

 •  Werking en opbouw directe benzine inspuiting
 •  Diagnose stellen m.b.v. de viergastester

9 MDT-DD Diagnose - 3 modules inclusief praktijkdag
 Doel:
  Gezien de vele nieuwe technische ontwikkelingen in 

de diesel motormanagement systemen heeft GMTO de 
module mdt diagnose samengesteld, in deze training 
wordt de monteur verder ontwikkeld in het praktisch 
diagnose stellen aan deze systemen. 
Het niveau van deze training is niveau 4.

 Kernpunten:
 •  Korte opfris van de eerste en tweede generatie  

common-rail systemen
 •  Behandeling derde en vierde generatie common-rail 

systemen
 •   Korte opfris van de eerste generatie pompverstuiver 

systemen
 •  Behandeling tweede generatie pompverstuiver 

systeem
 •  Turbodruk regelingen en de meet en regel techniek  

er omheen
 •  Uitlaatgas reiniging, actieve en passieve roetfilter-

systemen
 •  Gebruik meetdiagnose apparatuur bij storingen

Zonder gedegen kennis van automobielsystemen,  
diagnosetechnieken en het voorhanden hebben van 
geavanceerde meet/diagnose apparatuur is het opsporen 
van een storing vaak onacceptabel kostbaar en dus verre 
van klantvriendelijkheid en zorgt niet voor klantenbinding.
Kies daarom voor de opleidingen van GMTO.

Praktische training

Praktijk systemen

Altijd mee-meten


