
Leerplekken in de carrosseriebouw   

Voor 4e jaars vmbo leerlingen die profiel MT en PIE hebben gevolgd en nog op zoek zijn naar een mbo 

vakopleiding met een BBL leerplek hebben we goed nieuws ! Ondanks dat ook de carrosseriebouw te maken heeft 

met de gevolgen van de coronacrisis hebben veel bedrijven nog een leerplek voor komend schooljaar. 

Carrosseriebouw omvat het bouwen, onderhouden en repareren van wegtransportmiddelen die worden ingezet 

voor het vervoer van goederen, dieren en mensen. Dit dient efficiënt, veilig en duurzaam te gebeuren en dankzij de 

continue innovatie in onze sector wordt het transport steeds milieuvriendelijker.  

Als je bij een carrosseriebouw bedrijf gaat werken kom je in aanraking met veel verschillende technieken:  naast 

bewerken en lassen van metalen ook voertuigtechniek, 12 volt elektro, hydrauliek, pneumatiek, lijmen, werken met 

machines en gereedschappen en geen dag is hetzelfde want bijna geen voertuigopbouw is hetzelfde.                        

Het samenwerken in een team en vooral de trots als je weer een mooi voertuig dat je helpt helpen opbouwen de 

werkplaats uitrijdt of een chauffeur die blij is dat zijn voertuig gerepareerd is en weer veilig zijn of haar werk kan 

doen zijn naast de technieken die je leert belangrijk in de carrosseriebouw.  

Passende mbo opleiding 

Naast de opleiding tot carrosseriebouwer (niv 2) of eerste carrosseriebouwer (niv 3) welke door Deltion Zwolle 

wordt aangeboden biedt ook de opleiding constructiewerker (niv 2) of allround constructiewerker (niv 3) welke 

door meer dan 30 ROC’s wordt aangeboden een goede basis voor een BBL werkplek in de carrosserie- en 

trailerbouw.   

  

 Vacatures voor BBL leerplekken in de regio zijn bijgevoegd in een apart document. 

Voor de meest  actuele leerplekken in de carrosseriebouw zie ook www.leerbanenmarkt.nl                                                      

Voor meer informatie over de carrosserie- en trailerbouw kunt u kijken op www.leerbedrijfcarrosserie.nl   

Naast deze actie om BBL leerbaan vacatures in de carrosseriebouw onder de aandacht te brengen kan het OOC 

(Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Carrosseriebranche) u samen met RAI CarrosserieNL (vertegenwoordiger van 

300 bedrijven in de carrosserie- en trailerbouw) gebruik maken van nog meer activiteiten: 

• Gastles over carrosseriebouw (door carrosseriebouw bedrijf uit de regio of door RAI CarrosserieNL 

namens 1 of meer carrosseriebouw bedrijven uit de regio) 

• Indien uw school een laadklep heeft kan een gratis laadklepkeuring (LPK) worden uitgevoerd, door een 

erkend keurmeester samen met een aantal leerlingen in de vorm van een gastles, zie 

https://www.raivereniging.nl/artikel/nieuwsberichten/2020-q1/0311-gastlessen-op-vmbo-leerlingen-

keuren-laadkleppen-voor-lpk.html 

• Organiseren van bedrijfsbezoekjes, zie https://www.raivereniging.nl/artikel/nieuwsberichten/2019-

q2/0409-samenwerking-carrosseriebouwers-nieuw-vennep-en-herbert-vissers-college.html 

• Een doe-activiteit met plaatwerk schaalmodellen die ter beschikking worden gesteld zie: 

https://raivereniging.nl/artikel/nieuwsberichten/2018-q3/0821-vmbo-gaan-aan-de-slag-met-metalen-

truckmodel.html 

• Het keuzevak carrosseriebouw aantrekkelijker maken voor de leerlingen door interessante lesstof en 

laagdrempeliger voor de vmbo’s door samenwerking bij de praktijkopdrachten met de bedrijven. 

 

Voor vragen kunt u terecht bij: 

• Karel Markx (regio Noord en Oost): k.markx@oocinfo.nl, tel. 0348 437431                                                                           

Gert Ruiter (regio Midden en West): g.ruiter@oocinfo.nl, tel. 0348 437330                                                    

Mabri Fennema (regio Zuid): m.fennema@oocinfo.nl, tel. 0348 437312                                                              
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