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Toekomst carrosserieopleidingen onder grote druk 
Op vrijdag 12 oktober verzamelden alle mbo-scholen die carrosserieopleidingen op MBO-
niveau aanbieden bij de MBO Raad in Woerden. Samen met een brede vertegenwoordiging uit 
het bedrijfsleven stonden de aanwezigen stil bij de uitdagingen en werd er gezocht naar 
oplossingen voor de toekomst. De bijeenkomst was een initiatief van de bedrijfstakgroep 
Mobiliteit, Transport, Logistiek en Maritiem (btg MTLM) van de MBO Raad en FOCWA. 

De cijfers spreken boekdelen. De carrosserieopleidingen kennen steeds minder leerlingen (een daling 
van meer dan 50% in de afgelopen 10 jaar). Ook bieden steeds minder roc’s een carrosserieopleiding 
en staan bij een aantal huidige aanbieders de opleidingen ook onder druk. Scholen stellen zich de 
vraag hoe en of ze de opleidingen nog wel moeten aanbieden. Bedrijven staan te springen voor 
kwalitatief technisch geschoold personeel. Voor de btg MTLM van de MBO Raad en FOCWA het 
signaal om actie te ondernemen. Samen organiseerden zij deze bijeenkomst om samen met elkaar de 
huidige situatie te verkennen en een wenselijke toekomstsituatie uit te denken. Het belang van het 
onderwerp werd onderstreept door de aanwezigheid van alle roc’s die carrosserieopleidingen 
aanbieden en een brede vertegenwoordiging uit het bedrijfsleven: FOCWA, RAI CarrosserieNL, 
BOVAG, OOC en VOC. 

Niemand wil stoppen 
Na een vlootschouw bij alle aanwezigen was er één opvallende uitkomst: niemand zegt te willen 
stoppen met de opleiding. Wel gaven bijna alle deelnemers aan dat de huidige gang van zaken zo niet 
verder gezet kan worden. Zo moeten er meer samenwerkingen met enerzijds bedrijfsleven en 
anderzijds met andere opleidingen worden gevonden om de opleiding in de lucht te kunnen houden 
en kwalitatief goed geschoolde werknemers te kunnen opleiden. Het feit dat enkele scholen op dit 
moment een nieuwbouw aan het plaatsen zijn, maakt de discussie over de invulling van de opleiding 
heel actueel. Immers, moet er een spuitcabine geplaatst worden of niet. En wie gaat dat dan 
financieren. Opvallende uitspraak hierbij: “we kunnen wel samenwerken met het bedrijfsleven en 
vragen of leerlingen de spuitcabine in een bedrijf mogen gebruiken. Maar om echt te leren is er tijd 
nodig en moet de ondernemer ruimte kunnen maken. Dat lukt niet altijd. Dus voorzien we zelf in de 
nodige praktijkgerichte opleidingen.” 

De toekomst van vandaag 
De hoogconjunctuur die we vandaag kennen, kan morgen weer gedaan zijn. Noch bedrijven, noch 
scholen weten of ze de komende jaren meer of minder leerlingen zullen hebben. Dat maakt investeren 
heel erg moeilijk. Als brancheorganisatie geeft FOCWA wel aan dat de nood aan personeel niet alleen 
nu, maar ook in de toekomst hoog blijft. Er zijn al veel onderzoeken uitgevoerd en alle voorspellingen 
wijzen hier op. Dat betekent niet dat er niet minder schades gereden zullen worden, maar wel steeds 
complexer. 

Ook de opleidingen van de toekomst zullen veranderen. De autoschadetechnicus opleidingen die 
vandaag bestaan, blijkt de opleiding van de toekomst. Dat is nu al merkbaar in de gevolgde 
opleidingen binnen zowel roc’s als VOC. Ook al omdat de opleiding een vereiste is binnen de 
Branchenormering Schadeherstel van FOCWA en BOVAG. Sommigen spreken uit: “Waarom bieden 
we niet één opleiding aan, namelijk autoschadetechnicus.” 

Daarnaast is de vraag of de bestaande opleidingen allemaal moeten blijven bestaan. Zo is de markt 
voor Caravan en Camperservicebedrijven best groot, maar is er te weinig instroom om een rendabele 
opleiding aan te kunnen blijven bieden. En de wat kleinere opleidingen zoals ruitherstel, spotrepair en 
uitdeuken zonder spuiten worden al in de markt gereguleerd. Niets wijst daar op een grote nood. De 
opleidingsmarkt in de carrosseriebranche is heel erg versnipperd. Met 900 leerlingen over 12 
opleiders is het een voortdurende zoektocht naar het rendabel maken en goed organiseren van het 
onderwijs – zeker als dit ook landelijk dekkend moet zijn. 

Wel is er nood aan vakbewame schadeherstellers die de basis onder de knie hebben en in het bedrijf 
verder kunnen specialiseren. Hier komt dan dé vraag van de dag: gaan bedrijven voorzien in de 
begeleiding -bestaat de subsidieregeling praktijkleren nog wel na 2019?-, moeten scholen hierin 
voorzien (en bv een BOL opleiding blijven aanbieden) en zijn er niet teveel crebo’s waardoor het 
allemaal onnodig complex wordt? 



Cijfers spreken boekdelen 
De SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) gaf tijdens de bijeenkomst een 
actuele stand van zaken mee. Dat het aantal leerlingen spectaculair daalt (meer dan 50% in de 
afgelopen 10 jaar) is bekend, maar niet dat dit aantal veel meer gedaald is dan in alle andere 
technische sectoren. De carrosserieopleidingen hebben het dus erg te verduren. 

Opvallend: SBB laat zien hoe belangrijk de bbl-constructie is in de branche ten opzichte van andere 
technische sectoren. Zo telden we vorig jaar 807 bbl-leerlingen op een aantal van 935. Over de 
relevantie van de bol-opleidingen verschillen de meningen zowel binnen het onderwijs als 
bedrijfsleven.  

Maar belangrijkste cijfers van SBB toonden de kansen op stages en werk voor studenten die een 
carrosserieopleiding volgen. Die is ontegensprekelijk groot. Dat wijst enerzijds op de urgentie, 
anderzijds is dit het argument om potentiële studenten en hun ouders te overtuigen. 

Ook bestaan er op vandaag nog een aantal mythes. Over het startsalaris, doorgroeimogelijkheden, 
type en aard van de werkzaamheden. FOCWA ontwikkelde samen met het opleidings- en 
ontwikkelingsfonds van de carrosseriebranche (OOC) onlangs een campagne 
íkwordschadehersteller.nl om die mythes uit de wereld te helpen en leerlingen en ouders ervan te 
overtuigen te kiezen voor het vakgebied. 

Het OOC gaf op de meeting aan verder onderzoek te doen naar de relatie tussen instroom, uitstroom, 
openstaande vacatures, aangeboden opleidingen. Dit past in het project ‘perspectief 2025’ waarbij het 
OOC namens de branche ontwikkelingen heeft onderzocht die mogelijk van toepassing zijn op de 
bedrijven.  

6 grote lijnen 
Tijdens de open discussie kwamen er een aantal lijnen uit die al dan niet gevolgd kunnen worden. Zo 
kan er geschakeld worden op: 

• Samenwerking bedrijfsleven – onderwijs 
Dat er meer moet samengewerkt worden om de opleidingen te kunnen blijven behouden, is 
duidelijk. De nood voor beide groepen is groot. En heel concreet: als er niets verandert zullen 
opleidingen sneuvelen en zal het probleem voor de bedrijven alleen maar groter worden. 
Daarom worden per regio bijeenkomsten georganiseerd om samen met bedrijfsleven en 
onderwijsinstelling een visie op te stellen. Zo komen we tot werkbare plannen die kunnen 
worden gerealiseerd en ontstaan er bedrijvennetwerken rondom roc’s. 

• Samenwerking mbo scholen 
Binnen de huidige mogelijkheden kunnen mbo-scholen nu al samenwerken. Basisvoorwaarde 
is de bereikbaarheid van de opleiding voor de leerling (max 50 kilometer). Scholen bieden de 
basis aan op school waarna de stage in het bedrijf plaatsvindt. En specifieke keuzedelen 
kunnen dan in een latere fase op centrale plekken in het land worden opgezet. Via een RIF 
zou dit vandaag al kunnen worden ingericht.  

• Opleidingsvorm: bbl en bol 
De ene school zweert erbij, de andere vindt het niet passen. Wel is iedereen het erover eens: 
de student moet goed worden begeleid. Het is ook aan het bedrijfsleven om aan te geven wat 
de vraag is en hoe dit dan samen met de school kan worden opgezet. Ook spreekt men over 
‘voortschakelklassen’ van een halfjaar techniekbreed (een combinatie tussen bol en bbl) om 
de handvaardigheden van de studenten aan te scherpen alvorens zij in het bedrijfsleven voor 
een stage terecht komen. 

• Aantal crebo’s 
Naast bbl en bol is er nog het grote vraagstuk over het aantal crebo’s. Waarbij de grote 
meerderheid aangeeft het aantal crebo’s wel te willen verminderen om zo te komen tot meer 
flexbile manieren van opleidingen.  

• Sector overschrijdend aanbod  
RAI CarrosserieNL werkt nu al samen met sectoroverschrijdende opleidingen, bijvoorbeeld 
met andere metaalrichtingen, om de instroom in de sector te promoten. Ook voor 
schadeherstel kunnen hier win-winsituaties ontstaan. Daarnaast spreekt men over 
‘voortschakelklassen’ van een halfjaar techniekbreed (een combinatie tussen bol en bbl) om 
de handvaardigheden van de studenten aan te scherpen alvorens zij in het bedrijfsleven voor 
een leerbaan terecht komen. 



• Levenlang leren en certificeren (zij-instroom) 
De sector moet niet alleen naar instroom kijken, maar ook binnen zij-instroom zijn er 
mogelijkheden. En hier bestaan goede opleidingen voor. Maar met welke vooropleiding 
komen zij-instromers binnen?  

De docent van de toekomst 
Schadeherstellers streven naar veiligheid door vakmanschap. Hiervoor certificeren ze zich en scholen 
ze zich voortdurend bij. Voor docenten geldt dat zij vaak als zij-instromer starten. Daarnaast komt er 
een vergrijzingsgolf aan, waardoor een tekort aan docenten carrosserie wordt verwacht. De 
aanwezigen spraken daarom over een docentenpool en de inzet van hybride docenten. Een goede 
zaak, want zo zal de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven alleen maar sterker worden en 
kunnen nieuwe technologieën sneller worden ingebracht in de leerstof van de studenten. Voor een 
oplossing kijken we onder andere naar andere sectoren en naar het verleden.  

Naast al deze onderwerpen werd de subsidiering van het vmbo door het ministerie OCW (100 miljoen 
euro) aangekaart. Het vmbo kan dit enkel doen in samenwerking met het mbo en het bedrijfsleven. 
Oproep dus aan alle bedrijven en roc’s om de vmbo’s hierover aan te spreken – daar waar dit nog niet 
is gebeurd! 

En om af te sluiten met een mooie oneliner: misschien moeten zowel scholen als bedrijven elkaar 
blijven aanspreken op de gezamenlijke verantwoordelijkheid om toekomstbestendig onderwijs voor de 
carrosseriebranche te organiseren. En dat begint bij goed contact!  

 


