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1. EVEN VOORSTELLEN

Jasper Burgers

Beleidsadviseur RAI Vereniging

RAI CarrosserieNL 1 vd 9 secties van RAI Vereniging

Ondersteuning van bedrijven in hun activiteiten

1 van de speerpunten is al enkele jaren instroom



2. WAT IS EN DOET RAI CARROSSERIE NL 

3RA0D

RAI CarrosserieNL vertegenwoordigt 300 bedrijven welke

werkzaam zijn in de mobiliteit  en maakindustrie.

Ruim 7000 medewerkers 

Carrosseriebouw:

Het ontwikkelen, bouwen, onderhouden, repareren, 
keuren van voertuigen om mensen, dieren en goederen 
efficiënt, veilig en duurzaam te vervoeren
bedrijven, werkzaam in de mobiliteit en maakindustrie

Ruim 7000 medewerkers.

Bedenken, ontwerpen, bouwen, onderhouden, renoveren, repareren en keuren van

Het veilig, efficiënt en zo duurzaam mogelijk  vervoeren van mensen, dieren en goederen over de weg.



3. ROL INZAKE INSTROOM VAN RAI CARROSSERIE NL 

Gebrek aan voldoende (jonge) instroom veroorzaakt door:

- Negatief imago techniek

- Onbekendheid met de sector

Instroomactiviteiten gericht op: 

A.  Negatieve imago doorbreken

B. Bekendheid met de sector vergroten

Samen met                              en 

    VERBINDERS SAMENWERKING ONDERWIJS - BEDRIJVEN



4A. INSTROOM-NEGATIEF IMAGO DOORBREKEN

Landelijke imagocampagne: samen met FOCWA, VACO en OOC: Voertuigtechniek dat is een gave. 

Start 25 juni 2021, duur 2 jaar    Home - Voertuigtechniek (datiseengave.nl)

Laat lithium voor je 
werken en niet tegen je!



4B. INSTROOM-BEKENDHEID SECTOR VERGROTEN -1-

Social media : Linkedin – Instagram – Facebook

Laat lithium voor je 
werken en niet tegen je!



4C. INSTROOM-BEKENDHEID SECTOR VERGROTEN -2-

WWW.LEERBEDRIJFCARROSSERIE.NL



4D. INSTROOM-BEKENDHEID SECTOR VERGROTEN -3-

Promoten bedrijven  / deelname / aanwezig namens bedrijven op regionale evenementen en open dagen 
(v)mbo:

Laat lithium voor je 
werken en niet tegen je!



4E. INSTROOM-BEKENDHEID SECTOR VERGROTEN -4-

Gastlessen met / namens bedrijven aan leerlingen 

Laat lithium voor je 
werken en niet tegen je!



4F. INSTROOM-BEKENDHEID SECTOR VERGROTEN -5-

Vmbo-vakdocenten dagen : 

febr. 2020: Noord-NL, juli 2021: Randstad,  winter 2021: Zuiden

Laat lithium voor je 
werken en niet tegen je!



4G. INSTROOM-BEKENDHEID SECTOR VERGROTEN -6-

Virtueel lassen                                                                         Virtueel spuiten

Laat lithium voor je 
werken en niet tegen je!



4H. INSTROOM-BEKENDHEID SECTOR VERGROTEN -6-

Doe-activiteiten: Truck schaalmodel bouwen

Laat lithium voor je 
werken en niet tegen je!



4I. ORGANISEREN KORTE BEDRIJFSBEZOEKJES
Laat lithium voor je 

werken en niet tegen je!



4J. INSTROOM-BEKENDHEID SECTOR VERGROTEN -7-

Inzet OOC regiocoördinatoren t.b.v. verbinding bedrijven - onderwijs
Laat lithium voor je 

werken en niet tegen je!



4K. INSTROOM-BEKENDHEID SECTOR VERGROTEN -8-

Nabije toekomst ??

Laat lithium voor je 
werken en niet tegen je!



4L. INSTROOM-BEKENDHEID SECTOR VERGROTEN -8-

Keuzevak carrosseriebouw op het vmbo

Schooljaar 2019-2020

• 9 vmbo’s

• 81 leerlingen examen

Lesmateriaal

• MK  Publishing

Laat lithium voor je 
werken en niet tegen je!



5. PROGRAMMERING - INSTROOMACTIVITEITEN

basis onderwijs                         vmbo                                                                 
mbo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------

Groep 7-8 onderbouw bovenbouw

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------

Truck schaalmodel

VR lassen – VR spuiten

Doe carroussel

OOC regiocoördinator B&O OOC regiocoördinator B&O

Gastles Gastles

Laadklepkeuring Laadklepkeuring

Keuzevak carrosseriebouw

Social media – www.leerbedrijfcarrosserie.nl – imago campagne - social media –
www.leerbedrijfcarrosserie.nl

Laat lithium voor je 
werken en niet tegen je!



6. DOEL + EISEN KEUZEVAK CARROSSERIEBOUW

Meer vmbo’s en leerlingen laten kennismaken met carrosseriebouw

->1. meer bedrijven betrekken bij de vmbo’s

->2. aantrekkelijkheid keuzevak voor vmbo’s, leerlingen & bedrijven 

vergroten door:

->a. laagdrempeliger

-> b. inhoud aantrekkelijker voor leerlingen :           

‘kennismaken met’ en waar wenselijk ‘verdieping’

-> c. uitvoering op school en in bedrijf mogelijk

-> d. in bedrijf passend in reguliere werkzaamheden

-> e. gebruik maken van feit dat carrosseriebouw veel

verschillende technieken omvat: ideaal LOB traject

-> f. praktijk leidend, theorie ondersteunend

Laat lithium voor je 
werken en niet tegen je!



6.  PARTIJEN

Werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van:

1. Vmbo –vakdocenten die keuzevak al aanbieden 

of interesse hierin hebben

2. Carrosseriebouwbedrijven (praktijkopleiders)

3. Vakdocenten mbo CB opleiding

4. MK Publishing

5. RAI CarrosserieNL

Projectleider: Hans Hoogbergen

Ook interesse? U bent welkom!

Laat lithium voor je 
werken en niet tegen je!



6A. LAAGDREMPELIG

Nauwe samenwerking tussen vmbo en bedrijf is de basis !

1. Voor bedrijven door:

- uitgewerkte praktijkopdrachten (verschillende opdrachten per

onderwerp)

- passend in lopend werk 

2.   Voor vmbo’s door:

- lesstof, zowel theorie als praktijk zover mogelijk uitgewerkt

- praktijkopdrachten uitvoerbaar op het vmbo (eventueel met 

ondersteuning in menskracht of materialen vanuit bedrijven)

Laat lithium voor je 
werken en niet tegen je!



6B. AANTREKKELIJKE INHOUD

Nauwe samenwerking tussen vmbo en bedrijf is de basis !

1. Kennismaking voor jongeren i.p.v. huidige verdieping

2. Basis is leuke praktijkopdrachten

3. Theorie ondersteunend i.p.v. leidend

3. Kijkje in de keuken van carrosseriebouw-bedrijven waar

praktijkopleiders gewoon werken met leerlingen.

4. Veel verschillende technieken in één bedrijf

5. Minder tekst, meer plaatjes en video’s 

Laat lithium voor je 
werken en niet tegen je!



6C. KEUZEMOGELIJKHEID

Nauwe samenwerking tussen vmbo en bedrijf is de basis !

1. Keuze vmbo’s uitvoering praktijkopdrachten op school 

of in het bedrijf of beiden

2. Keuze binnen bedrijf uit verschillende praktijkopdrachten

bij één onderwerp waardoor altijd passend in de lopende

werkzaamheden

Laat lithium voor je 
werken en niet tegen je!



6D. CARROSSERIEBOUWBEDRIJF:                                     

VEEL VERSCHILLENDE TECHNIEKEN

Veel verschillende technieken zoals:

- Elektro 12/24 volt – verlichting

- Lijmen en kitten

- Tekening lezen / meten

- Materialen van staal, aluminium tot kunststoffen en hout

- Thermische en niet thermische verbindingen

- Plaatwerk zetten, knippen, boren

- Carrosserieconstructie technieken

- Werken met veel verschillende gereedschappen en machines

- Voertuigtechniek

- Ladingzekering

In combinatie met veilig werken, milieu en duurzaam.

Laat lithium voor je 
werken en niet tegen je!



6E. PRAKTIJK LEIDEND

Nauwe samenwerking tussen vmbo en bedrijf is de basis !

1. Basis leuke praktijkopdrachten:

- passend binnen lopend werk bedrijf

maar …

ook ‘multi-disciplinaire’ praktijkopdrachten

worden ontwikkeld / zijn welkom

2.    In PIE en M&T uitvoerbaar

Laat lithium voor je 
werken en niet tegen je!



7. PROCESSTAPPEN– INHOUD -1-

Gereed:

* Gesprekken met stakeholders:

- vmbo’s/docenten die het keuzevak aanbieden,

- Bedrijven/praktijkopleiders die het keuzevak 

ondersteunen

- vmbo-docenten tijdens landelijke dag carrosseriebouw

- MK Publishing / MK Educatie

* Vorming werkgroep uit bovenstaande stakeholders

Projectleider Hans Hoogbergen

* Al beschikbare content (vooral praktijkopdrachten) 

Laat lithium voor je 
werken en niet tegen je!



7. PROCESSTAPPEN - INHOUD -2 -

Nog te doen:

* Rangschikking belangrijkste praktijkvaardigheden

* Uitbreiding aantal praktijkopdrachten

(meerdere praktijkopdrachten per onderwerp zodat 

op elk vmbo / in het bedrijfsproces uitvoerbaar)

* Theorie behorend bij praktijkopdrachten

* Testen praktijkopdrachten

* Keuzemogelijkheid opdrachten uitwerken

* Omzetten theorie en praktijkopdrachten in lesstof

* Examenprogramma updaten / aanpassen

* Nascholingstraject ontwikkelen (samen met bedrijven

en leveranciers)

Beschikbaar vanaf start schooljaar 2022-2023

Laat lithium voor je 
werken en niet tegen je!



WERKGROEP KEUZEVAK CARROSSERIEBOUW

Werkgroep gaat

• Keuzevak aanpassen op basis van input scholen en bedrijven

• Theorie anders opbouwen:

• Minimale theorie bij P-opdrachten (alle niveaus, BB-proof)

• Verdieping (kader/GL)

• Praktijkopdrachten

• Veel opdrachten waaruit kan worden gekozen:

• Leuke kleine opdrachten voor primair onderwijs / PSO / oriëntatie

• P-opdrachten voor op school

• P-opdrachten voor op stage (generiek)

• P-opdrachten voor bedrijven  (regionaal, bedrijfsspecifiek)

• Grote opdrachten voor in Nieuwe Leerweg

• Opdrachten in een pilot laten testen

• Examenprogramma aanpassen indien nodig



8. SAMENVATTING

* Mobiliteit imago klopt niet met ‘nu’: imagocampagne FOCWA-VACO-RAI CarrosserieNL

* Carrosseriebouw voor velen onbekend : aanbod programma met (doe-)activiteiten

* De vele facetten van de techniek in één (carrosseriebouw)bedrijf: maak hier als vmbo gebruik van !

BASIS: Samenwerking bedrijven en het vmbo -> 1e stap via OOC B&O coördinator bedrijfsleven & onderwijs

Start vandaag met de samenwerking…………………. : u bent van harte welkom op de stand !

Laat lithium voor je 
werken en niet tegen je!



9. VERDERE ONTWIKKELING KEUZEVAK CARROSSERIEBOUW:               

WIE WIL MEEDENKEN EN MEEDOEN IS WELKOM!
Laat lithium voor je 

werken en niet tegen je!



DANK VOOR DE AANDACHT!

Uw contactpersoon:

Jasper Burgers

Beleidsadviseur RAI CarrosserieNL

Europaplein 6

1078 GZ Amsterdam

Tel. 06-22 20 36 86

j.burgers@raivereniging.nl


