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1. EVEN VOORSTELLEN

Jasper Burgers

Beleidsadviseur RAI Vereniging &                                                            
1e aanspreekpunt inzake doe-activiteiten vmbo / 
bevordering verbinding (v)mbo-bedrijven

j.burgers@raivereniging.nl

Mobiel 06 2220 3686 

RAI CarrosserieNL 1 vd 9 secties van RAI Vereniging

Ondersteuning van bedrijven in hun activiteiten

1 van de speerpunten is al aantal jaren instroom



2. WAT IS EN DOET RAI CARROSSERIE NL 

3RA0D

RAI CarrosserieNL vertegenwoordigt 300 bedrijven welke

werkzaam zijn in de mobiliteit  en maakindustrie en RAI 

CarrosserieNL steunt werkgevers daar waar mogelijk.

Ruim 7000 medewerkers 

Carrosseriebouw:

Het ontwikkelen, bouwen, onderhouden, repareren,

keuren van voertuigen

om mensen, dieren en goederen

efficiënt, veilig en duurzaam te vervoeren

Uitvoerende partij diverse OOC projecten
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. ACTUELE STAND CARROSSERIEBOUW 

• Goed gevulde orderportefeuille

• Logistieke problemen in de operatie:

- gebrek aan onderdelen

- snel stijgende prijzen

- stagnering aanlevering lichte en zware truckchassis 

& bestelwagens

- onzekerheid wanneer bovenstaande problemen opgelost

• Truckchassis nu bestellen, levering 2024 (behalve voertuigen met elektrische aandrijving).

• omslag naar hybride, batterij elektrisch en waterstof elektrische voertuigen.

• Veel vacatures, naast werkvloer ook op engineering/werkvoorbereiding



4. ROL INZAKE INSTROOM VAN RAI CARROSSERIE NL 

Gebrek aan voldoende (jonge) instroom veroorzaakt door:

- Negatief imago techniek

- Onbekendheid met de sector

- Krapte op de arbeidsmarkt

Instroomactiviteiten gericht op: 

A.  Negatieve imago doorbreken

B. Bekendheid van de sector vergroten

C. Samenwerking (v)mbo & bedrijven

In opdracht van                       Samen met                              

    VERBINDERS SAMENWERKING ONDERWIJS - BEDRIJVEN



5. OVERZICHT INSTROOM-/DOE ACTIVITEITEN



5A. LANDELIJKE IMAGOCAMPAGNE

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

Start 25 juni 2021, duur 2 jaar    Home - Voertuigtechniek (datiseengave.nl), 2e fase start nov 2022.

Laat lithium voor je 
werken en niet tegen je!



5B. -SOCIAL MEDIA 

Linkedin – Instagram – Facebook 

Laat lithium voor je 
werken en niet tegen je!



5C. WWW.LEERBEDRIJFCARROSSERIE.NL



5D. AANSLUITEN BIJ EVENEMENTEN 

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

Laat lithium voor je 
werken en niet tegen je!



5E. GASTLES / LAADKLEPKEURING 

Gastlessen met / namens bedrijven aan leerlingen 

Laat lithium voor je 
werken en niet tegen je!



5F. LANDELIJKE VAKDOCENTENDAG

Vmbo-vakdocenten dag: 
10 november 2022: met o.a. bezichtiging ECF Eindhoven, v Rijssel Asten

Laat lithium voor je 
werken en niet tegen je!



5G. DOE ACTIVITEITEN  

Virtueel lassen                                                                         Virtueel spuiten

Laat lithium voor je 
werken en niet tegen je!



5H. DOE ACTIVITEITEN 

Truck schaalmodel bouwen

Laat lithium voor je 
werken en niet tegen je!



5I. ORGANISEREN KORTE BEDRIJFSBEZOEKJES 
Laat lithium voor je 

werken en niet tegen je!



5J. INSTROOM-BEKENDHEID SECTOR VERGROTEN 

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

werken en niet tegen je!



5K. AANBOD KEUZEVAK CARROSSERIEBOUW  

Keuzevak carrosseriebouw op het vmbo

Schooljaar 2020-2021

• 11 vmbo’s

• 61 leerlingen examen

Lesmateriaal

• MK  Publishing

2022: Lesstof: -laagdrempeliger voor vmbo’s

-aantrekkelijker voor leerlingen

Laat lithium voor je 
werken en niet tegen je!



5L. SPECIALE PROJECTEN, MASTER MILO  

In 3 weken tijd van oude Nissan Patrol naar…. 4x4 voor laden/transport boomstammen :

•

Laat lithium voor je 
werken en niet tegen je!



6. PROGRAMMERING - INSTROOMACTIVITEITEN

basis onderwijs                         vmbo  / praktijkonderwijs                                                          mbo

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

Groep 7-8 onderbouw bovenbouw

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

Aansluiten bij                            Truck schaalmodel open dagen

georganiseerde                        VR lassen – VR spuiten ondersteunen

evenementen                            Doe carroussel docent(en)

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!



7. SAMENVATTING-AFSLUITING

BASIS: 

Samenwerking bedrijven en het vmbo -> 

Stap 1: inschakelen OOC B&O coördinator bedrijfsleven & onderwijs

Samen programma maken om jongeren met de carrosseriebouw

kennis te laten maken 

want

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

BEDANKT VOOR DE AANDACHT EN BEZOEK ONZE STAND !

Laat lithium voor je 
werken en niet tegen je!



VT-TOTAAL CARROSSERIEBOUW 

UITDAGINGEN

Examenprogramma
Niveau theorie 
Balans theorie / praktijk
Opdrachten nieuwe leerweg



VT-TOTAAL CARROSSERIEBOUW 

4-STAPPEN METHODE

Oriënteren

Voorbereiden

Uitvoeren

Reflectie



VT-TOTAAL CARROSSERIEBOUW 

DEELTAAK M&T = BT MBO 2-3

Oriëntatie

Aftekenlijst

Opdrachten (praktijkopdrachten)  voorbeeld

Grote opdrachten (beroepstaken) voorbeeld

> Theorie

> Toetsen

Pitstop



VT-TOTAAL CARROSSERIEBOUW 

NIEUW CONCEPT

Didactiek gehandhaafd
QR van filmpje naar pagina
Grote opdrachten extra
Theorie N1 kort via web (QR)
Theorie N2 e-learning /werkboek



VT-TOTAAL CARROSSERIEBOUW 

PILOT

Werkboek + opdrachten

Theorie + toetsen niveau

Webpagina opdrachten 

Grote opdrachten NL testen



VT-TOTAAL CARROSSERIEBOUW 

DANK VOOR DE AANDACHT!

Meer weten?

Hans Hoogbergen
MK Educatie

hans.hoogbergen@mkeducatie.nl



EN BEZOEK ONZE STAND, U BENT VAN HARTE WELKOM

Uw contactpersoon:

Jasper Burgers

j.burgers@raivereniging.nl

Mobiel 06-22 20 36 86

Beleidsadviseur RAI CarrosserieNL


