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1 Managementsamenvatting 

Het Topcentrum Autoschadeherstel is een unieke samenwerking tussen 45 mkb schadeherstel- en 

carrosseriebedrijven in Zuid Nederland, Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Carrosseriebedrijf (OOC), Het 

kenniscentrum VOC Best (Vakopleiding Carrosseriebedrijf), Summa College Eindhoven, Koning Willem I 

College 's-Hertogenbosch en een 8-tal industriële leveranciers voor het opleiden van vakmensen voor de sector 

waar studenten en medewerkers in het kader van doelmatigheid opleidingen worden samengebracht in één 

bedrijfsvakschool om technisch hoogstaand, innovatief praktijkgericht onderwijs te verzorgen in Boxtel. Hiertoe 

vervallen de huidige drie opleidingslocaties. 

Koning Willem 1 College, Summa College, (VOC) en Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Carrosseriebedrijf 

(OOC) en autoschadeherstel- en carrosseriebedrijven willen hun krachten bundelen en gezamenlijk hét kennis- 

en opleidingencentrum voor de autoschadeherstel en carrosseriebouw sector in Zuid-Nederland realiseren, 

genaamd Topcentrum Autoschadeherstel Zuid-Nederland (werktitel). Uniek aan het Topcentrum is dat alle 

autoschadeherstel- en carrosserieopleidingen (BBL/BOL, niveau 2, 3 en 4) van Koning Willem I College en 

Summa College worden samengevoegd en naar één gezamenlijke centrale locatie in Zuid-Nederland worden 

gebracht. De opleidingen worden aangepast; in samenwerking met VOC, OOC en autoschadeherstel-, 

carrosserie- en industriële bedrijven wordt het praktijkleren in de opleidingen substantieel versterkt. Hiertoe 

wordt in het Topcentrum een praktijkcentrum met topfaciliteiten ingericht, mede ingebracht door het 

bedrijfsleven. Het Topcentrum is volledig complementair aan het MAC en andere faciliteiten op de Automotive 

Campus in Helmond. Het Topcentrum Autoschadeherstel Zuid-Nederland wil aantrekkingskracht hebben op 

studenten en bedrijven op (Zuid-)Nederlandse schaal.  

 

De autoschadeherstelmarkt heeft het moeilijk op dit moment. Het aantal beschikbare arbeidsplaatsen en 

leerwerkplekken loopt terug. Ook de autoschadeherstelopleidingen in Nederland staan onder de druk. Daarbij 

komt dat het vak autoschadeherstel stevig aan het veranderen is door de opkomst van elektronica, nieuwe 

technologie, nieuwe materialen en innovatieve reparatietechnieken. Vanuit de sector is steeds meer vraag naar 

specialisatie. De eisen aan vakmensen worden steeds hoger.  

 

Om kwaliteit van de opleidingen te behouden en het bedrijfsleven te kunnen bedienen is bundeling van 

opleidingen noodzakelijk. Koning Willem I College en Summa College hebben samen de omvang en capaciteit 

om hét kenniscentrum op Autoschadeherstel van Zuid-Nederland te worden. Naast Summa College en Koning 

Willem I College bieden in Zuid-Nederland ook Arcus College (Heerlen), Gilde Opleidingen (Roermond) en ROC 

West-Brabant kleinere autoschadeherstelopleidingen aan. Het Topcentrum beoogt een open structuur waarbij 

ook deze partijen in het kader van doelmatigheid kunnen aanhaken.  

 

Doel is om te komen tot hét publiek-private Topcentrum voor Autoschadeherstel voor Zuid-Nederland: 

 Doelmatigheid: Bundelen van de BBL/BOL-opleidingen, niveau 2, 3 en 4 van KW1C en Summa College op 

autoschadeherstel. Aantal studenten moet groeien van ca. 160 naar 200 studenten.  

 Versterken van het praktijkleren en innovatie in deze opleidingen in samenwerking met vakdocenten van 

VOC, autoschadeherstel-, carrosserie- en industriële bedrijven en het fonds OOC. Autoschadeherstel- en 

carrosseriebedrijven stellen leerwerkplekken beschikbaar.  

 Opzetten van een state-of-the-art praktijkcentrum in Boxtel in samenwerking met VOC, leveranciers en 

producenten. 

 Ontwikkelen van een Leven Lang Leren-programma voor medewerkers in de sector en docenten.  

 

Voor de opstart van het Topcentrum Autoschadeherstel wordt een subsidieaanvraag ingediend in het Regionaal 

Investeringsfonds MBO. Het Topcentrum kan op basis van de rijksbekostiging en aanvullende private inkomsten 

worden geëxploiteerd.  
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2 Inleiding 

2.1 Inleiding 

Het Topcentrum Autoschadeherstel is een unieke samenwerking tussen 45 mkb schadeherstel- en 

carrosseriebedrijven in Zuid Nederland, Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Carrosseriebedrijf (OOC), Het 

kenniscentrum VOC Best (Vakopleiding Carrosseriebedrijf), Summa College Eindhoven, Koning Willem I 

College 's-Hertogenbosch en een 8-tal industriële leveranciers voor het opleiden van vakmensen voor de sector 

waar studenten en medewerkers in het kader van doelmatigheid opleidingen worden samengebracht in één 

bedrijfsvakschool om technisch hoogstaand, innovatief praktijkgericht onderwijs te verzorgen in Boxtel. Hiertoe 

vervallen de huidige drie opleidingslocaties. 

Voor u ligt het businessplan van het Topcentrum Autoschadeherstel Zuid-Nederland (werktitel), een uniek 

kennis- en opleidingencentrum voor de autoschadeherstel sector. Het businessplan is opgesteld door Koning 

Willem I College, Summa College, Vakopleiding Carrosseriebedrijf (vanaf nu: VOC) en Opleidings- en 

Ontwikkelingsfonds Carrosseriebedrijf (vanaf nu: OOC). Hierbij is intensief samengewerkt met vele bedrijven, 

onderwijsinstellingen en overige stakeholders. 

 

De autoschadeherstelmarkt heeft het moeilijk op dit moment. Het aantal beschikbare arbeidsplaatsen en 

leerwerkplekken loopt terug. Ook de autoschadeherstelopleidingen in Nederland staan onder de druk. Daarbij 

komt dat het vak autoschadeherstel stevig aan het veranderen is door de opkomst van elektronica, nieuwe 

technologie, nieuwe materialen en innovatieve reparatietechnieken. Vanuit de sector is steeds meer vraag naar 

specialisatie. De eisen aan vakmensen worden steeds hoger.  

 

Koning Willem I College, Summa College, VOC, OOC en autoschadeherstelbedrijven hebben daarom besloten 

om hun krachten te bundelen en om gezamenlijk hét kennis- en opleidingencentrum voor de 

autoschadeherstelsector in Zuid-Nederland te realiseren. Uniek aan het Topcentrum is dat alle 

autoschadeherstelopleidingen (BBL/BOL, niveau 2, 3 en 4) van Koning Willem I College en Summa College 

worden gebundeld en naar één gezamenlijke centrale locatie in Zuid-Nederland worden gebracht: Boxtel. Ook 

andere ROC's uit Zuid-Nederland worden uitgenodigd te participeren in het Topcentrum. De opleidingen worden 

aangepast; in samenwerking met VOC, OOC en autoschadeherstel- en carrosserie- en industriële bedrijven 

wordt het praktijkleren in de opleidingen substantieel versterkt. Hiertoe wordt in het Topcentrum een 

praktijkcentrum met topfaciliteiten ingericht, mede ingebracht door het bedrijfsleven. Het Topcentrum is volledig 

complementair aan het MAC en andere bestaande faciliteiten op de Automotive Campus in Helmond. Het 

Topcentrum Autoschadeherstel Zuid-Nederland wil aantrekkingskracht hebben op studenten en bedrijven op 

Zuid-Nederlandse en (nationale) schaal.  
 

Koning Willem I College, Summa College, VOC, OOC en autoschadeherstel- en carrosseriebedrijven hebben 

onderstaande doelen met dit initiatief: 

 Doelmatigheid: Bundelen van de BBL/BOL-opleidingen, niveau 2, 3 en 4 van KW1C en Summa College op 

autoschadeherstel. Aantal studenten moet groeien van ca. 160 naar 200 studenten. Ook andere 

onderwijsinstellingen in Zuid-Nederland sluiten in het kader van doelmatigheid aan bij het Topcentrum 

Autoschadeherstel. 

 Versterken van het praktijkleren en innovatie in deze opleidingen in samenwerking met vakdocenten van 

VOC, autoschadeherstel-, carrosserie- en industriële bedrijven en het fonds OOC. Autoschadeherstel- en 

carrosseriebedrijven stellen leerwerkplekken beschikbaar. Hiermee het vakmanschap en duurzame 

inzetbaarheid van studenten vergroten.  

 Opzetten van een state-of-the-art praktijkcentrum in Boxtel in samenwerking met VOC, leveranciers en 

producenten. 

 Ontwikkelen van een Leven Lang Leren-programma voor medewerkers in de sector en docenten. Bijdragen 

aan versterking van de innovatiekracht en revitalisering van de autoschadeherstel sector.  
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In onderstaand businessplan is het Topcentrum Autoschadeherstel Zuid-Nederland verder uitgewerkt. 
 
 

2.2 Huidige stand van zaken  
Op dit moment is de status van het Topcentrum Autoschadeherstel als volgt: 

 Summa College, Koning Willem 1 College en VOC hebben in 2013 al gewerkt aan een gezamenlijk 

businessplan voor autoschadeherstel. Destijds is het plan afgeketst op benodigde investeringen in de locatie 

die toen op het oog was. Inhoudelijk was er overeenstemming, maar de verbouwingskosten van de 

toenmalige locatie waren destijds (veel) te hoog. Nu is een andere interessante locatie gevonden in Boxtel, 

waarbij de benodigde verbouwingskosten minimaal zijn.  

 Summa College en Koning Willem I College voegen hun autoschadeherstelopleidingen en onderwijsteams 

samen en hebben daarover (ook bestuurlijk) afspraken gemaakt.  

 De docenten van Summa en Koning Willem 1 College hebben al diverse gezamenlijke meetings gehad 

waarin is gewerkt aan ontwikkeling van onderwijsvisie, methode, examinering.  

 VOC zal haar faciliteiten en opleidingen uit Best inbrengen en verplaatsen naar het Topcentrum. Ook zal 

VOC projectmanagementcapaciteit beschikbaar stellen.  

 Summa College, VOC en 16 bedrijven uit de autoschadeherstelsector hebben in het schooljaar 2013-2014 

met succes een pilotproject uitgevoerd. In dit pilotproject is de opleidingslocatie van de BBL opleidingen 

autoschadeherstel van Summa College verplaatst naar de werkplaats van het VOC in Best. In het kader van 

de pilot is de focus in de opleiding verlegd van voornamelijk theoretisch onderwijs naar praktijkonderwijs. In 

de nieuwe opleiding worden theoretische lessen structureel gecombineerd met het oefenen van de 

praktijkvaardigheden zoals (nieuwe methoden) van autospuiten, (de)monteren, lassen, uitdeuken van 

plaatwerk, uitlezen van electronica. Deze praktijklessen worden verzorgd in samenwerking met de 

vakdocenten van VOC. Alleen op basis van OC&W bekostiging is dit praktijkonderwijs met goede 

praktijkfaciliteiten niet te bekostigen. Daarom hebben de bedrijven naast het beschikbaar stellen van 

leerwerkplekken per student € 00 extra bijgedragen aan de opleiding. Ook het fonds OOC heeft eenzelfde 

bedrag per student bijgedragen. In totaal hebben 18 studenten deelgenomen aan de pilot, waarvan 3 

studenten al na 1 jaar hun diploma hebben behaald en geen uitval heeft plaatsgevonden. Alle partijen 

(onderwijs, studenten, docenten en bedrijven) zijn enthousiast over de resultaten van het pilotproject. De 

deelnemende bedrijven zijn allemaal doorgegaan. 

 In verband met het succes van het bovenstaande pilotproject hebben in het huidige schooljaar 2014-2015 

reeds 60 autoschadeherstel- en carrosseriebouwbedrijven zich aangesloten. De deelnemende bedrijven 

stellen leerwerkplekken, kennis en expertise, en een extra bijdrage van € 00 per student beschikbaar. Reeds 

45 aangesloten bedrijven hebben zich gecommitteerd aan dit voorliggende businessplan voor de komende 4 

jaren.  

 Het fonds OOC draagt eenzelfde bedrag per student bij.  

 Er is onderzoek gedaan naar de vestigingsmogelijkheden voor het Topcentrum Autoschadeherstel. Goede 

vestigingsmogelijkheid is gevonden in Boxtel in een uitstekend geëquipeerd pand. Gemeente Boxtel is 

bereid gevonden om mee te investeren in het Topcentrum.  

 Diverse leveranciers zijn bereid gevonden mee te investeren in het praktijkcentrum, onder andere PPG, 

Akzo Nobel, BASF, Metalak Lascare, Geevers Autoparts, EMM en Virtual Paint. Daarnaast worden er nog 

gesprekken gevoerd met diverse partijen.  

 Summa College heeft veel ervaring met ontwikkelen van publiek-private samenwerkingsverbanden. Summa 

College (de heer Akkerman, één van de initiatiefnemers van dit voorliggende Topcentrum) heeft in 2014 de 

directiefunctie overgenomen van het MAC in Helmond. De leerervaringen die zijn opgedaan bij het MAC zijn 

/ worden meegenomen in dit project. Belangrijkste leerervaringen zijn onder andere: starten vanuit een niet 

te groot, maar gecommitteerd kernconsortium, met een beperkt aantal verdienlijnen op basis van een 

concrete propositie, waar al een goede basis voor ligt vanuit bedrijven en onderwijs. Op basis van deze 

leerervaringen wordt dit Topcentrum opgestart vanuit Summa College, Koning Willem 1 College, VOC, OOC 

en autoschadeherstelbedrijven. Andere onderwijsinstellingen worden na de start uitgenodigd mee te gaan 

participeren.       
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2.3 Aanvraag Regionaal Investeringsfonds MBO 
De projectpartners vragen een bijdrage van ca. € 500.000 aan het Regionaal Investeringsfonds MBO voor de 

opstartfase van het Topcentrum Autoschadeherstel Zuid-Nederland. Hiertoe hebben de projectpartners 

onderstaande argumenten: 

 Doelmatigheid: Het betreft een opstartsubsidie waarmee een unieke bundeling van de opleidingen van 

Summa College en Koning Willem 1 College mogelijk wordt gemaakt. Hiermee ontstaat een Topcentrum 

voor Autoschadeherstel in Zuid-Nederland, waarbij ook andere onderwijsinstellingen zich in het kader van 

doelmatigheid kunnen aansluiten.  

 Publiek-private samenwerking: Autoschadeherstel- en carrosserieopleidingen zijn relatief dure opleidingen, 

met name door de benodigde faciliteiten (spuitcabines, apparatuur) en praktijkcases (auto's waaraan 

gesleuteld kan worden). Het Topcentrum wordt daarom vormgegeven door concrete samenwerking tussen 

onderwijsinstellingen en bedrijven. Het Topcentrum zet in op versterking van het praktijkonderwijs en 

innovatie in de autoschadeherstel- en carrosserieopleidingen en krijgt de beschikking over state-of-the-art 

faciliteiten, mede ingebracht door het bedrijfsleven. Het centrum heeft hiermee hoge toegevoegde waarde 

ten opzichte van de bestaande huidige opleidingen. 

 Commitment en track record bedrijven: Reeds een groot aantal autoschadeherstel- en 

carrosseriebouwbedrijven en leveranciers is betrokken bij en heeft zich gecommitteerd aan het voorliggende 

businessplan. Op basis van de pilot in 2013-2014 en de ervaringen in het huidige schooljaar (2014-2015) 

wordt aangetoond dat bedrijven daadwerkelijk bereid zijn om extra cash te investeren in deze 

praktijkopleiding.  

 Draagvlak: Resultaten van de pilot zijn veelbelovend. Er is groot draagvlak bij bestuurders, docenten, 

bedrijven / ondernemers en studenten voor de opzet van dit Topcentrum. Dit blijkt onder andere uit de 

gesprekken met en getoonde committments door bestuurders, docenten, ondernemers en uit gesprekken en 

enquête onder studenten.   

 Continuïteit: Met de bijdrage van het Regionaal Investeringsfonds MBO ontstaat een duurzame moderne 

samenwerkings- en infrastructuur die door de commitments van de projectpartners ook in de toekomst up-to-

date en betaalbaar kan blijven.  

 

De middelen van het Regionaal Investeringsfonds MBO zullen worden aangewend voor: 

 ontwikkelkosten (incl. kwartiermaker): € 160.000; 

 opstart van het Topcentrum: ca. € 100.000; 

 financiering (deels) van de initiële investeringen in state-of-the-art faciliteiten in het praktijkcentrum: ca. 

€ 240.000.  
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3 Marktanalyse 

3.1 Zuid(oost)-Nederland: Brainport 2020 
De bedrijven, kennisinstellingen en overheden in Zuid(oost)-Nederland hebben de ambitie om in 2020 tot de top 

3 in Europa en top 10 in de wereld te behoren. Met het uitvoeren van de strategie Brainport 2020 

(www.brainport2020.nl) werken bedrijven, kennisinstellingen en overheden aan het realiseren van die ambitie. 

Een cruciale pijler voor Brainport 2020 is het realiseren en behouden van voldoende gekwalificeerde 

arbeidskrachten op alle niveaus met competenties die aansluiten op de topsectoren. De ambitie in het kader van 

Brainport 2020 met betrekking tot onderwijs-arbeidsmarkt is dat in 2020 alle vacatures kunnen worden ingevuld. 

Om dat te realiseren zijn voor Zuidoost Nederland de ambities gekwantificeerd in onderstaande doelstellingen
1
: 

 

Indicator  2011  Ambitie 2015 Ambitie 2020 

Jaarlijkse instroom bèta techniek: 

- MBO 

- HBO 

- WO bachelor 

- WO master 

 

10.340 

2.111 

1.124 

382 

 

ntb 

 

15.000 

3.000 

2.000 

700 

Schoolverlaters zonder startkwalificatie vo 7.340 6.250 5.000 

Instroom internationale kenniswerkers 12.000 ntb ntb 

Flexibel arbeidsmarktinstrumentarium:  

ranking NL op arbeidsmarktefficiëntie in  

Global Comp. Index 

23e Top 15 Top 10 

Leven lang leren 16,5% 20% 35% 

Tabel 1. Doelstelling Brainport 2020 

 

Deze doelen zijn verder uitgewerkt in het kader van het Techniekpact en de Human Capital Agenda van 

Brainport 2020. Het voorliggende project sluit naadloos aan op deze beleidskaders. De automotive sector (niet 

alleen ontwikkeling & productie, maar ook service & onderhoud, waaronder autoschadeherstel) maakt onderdeel 

uit van de topsector High Tech Systemen & Materialen. Het zwaartepunt van de automotive sector ligt in Zuid-

Nederland. Het Topcentrum Autoschadeherstel Zuid-Nederland sluit aan op de ambities van de topsector High 

Tech Systemen & Materialen (onderdeel Automotive) en haar Human Capital Agenda.  

 

3.2 Automotive sector 
De Nederlandse en West- Europese automotive markt loopt al jaren terug. Wereldwijd wordt er echter een groei 

verwacht naar 75 miljoen stuks. Autofabrieken maken zelf nog maar weinig onderdelen. De Nederlandse 

automotive sector groeit nog steeds. De branche zet jaarlijks 17 miljard euro om en biedt banen aan 45.000 

werknemers. Er heeft de afgelopen jaren een verschuiving plaatsgevonden in de automotive sector van 

mechanica naar elektronica. Ruim 65% in een auto heeft te maken met elektronica. In de toekomst is er 

behoefte aan schonere, slimmere en veiligere voertuigen. Belangrijke ontwikkelingen tot 2025
2[2]

 zijn onder 

andere: 

 Verschuiving van verkoop en productie capaciteit naar Azie. 

 Een sterke groei in het A/B segment (de kleine auto’s), toenemende wereldwijde trend naar transport zonder 

franje.  

 Demotorisatie, afname van behoefte aan automobiliteit onder jongere stadsbewoners. 

 In 2025 is nog steeds de helft van de motoren traditioneel. 40% is Hybride en 10% elektrisch. 

                                                           
1
 Bron: Brainport 2020. Deze gegevens gelden voor Zuidoost-Nederland. De gegevens zullen jaarlijks worden geactualiseerd in het kader van 

TOA\Werken in Brainport.  
2 

 bron: Roland Berger Consultancy 2011, Automotive Landscape 2025. En Automotive Campus, Driven to move the future,     

    visie 2014-2018. 

http://www.brainport2020.nl/
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 In 2025 zijn veel auto’s altijd online. Connectivity is belangrijk met bijbehorende intelligente 

verkeersoplossingen. 

 Nieuwe business modellen gebaseerd op lage kosten, technology en het delen van auto’s. 

 Tekort aan gekwalificeerd personeel in vergrijzende Westerse landen.  

 Crossovers vanuit de automotive sector naar ICT, energie, logistiek en design. 

Deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor de gehele automotive sector, niet alleen de automotive industrie 

(ontwikkeling en productie), maar ook de retail en autoschadeherstel en carrosseriebranche.  

 

3.3 Autoschadeherstel markt 
De gehele carrosseriebranche bestaat op dit moment uit circa 2.000 ondernemingen, waarvan ca. 1.300 

ondernemingen in de autoschadeherstel. In de carrosseriebranche werken ongeveer 17.000 werkzame 

personen en dat aantal neemt de laatste jaren substantieel af. De branche wordt gekenmerkt door een 

groot aantal kleinere MKB-bedrijven. De gemiddelde bedrijfsgrootte neemt af. Zie onderstaande figuur van 

de gemiddelde bedrijfsomvang in de branche.  

 

Gemiddelde bedrijfsomvang naar segment en jaar op peildatum, landelijk gemiddelde bedrijfsomvang 

Jaar  Schadeherstel  Carrosseriebouw  Specialisten  

2004  8,6  17,7  4,3  

2005  8,3  17,6  4,3  

2006  8,0  17,0  4,1  

2007  8,2  17,6  3,8  

2008  8,4  18,6  3,9  

2009  8,9  18,8  4,8  

2010  8,5  16,5  4,0  

2011  8,3  16,0  3,6  

2012  8,3  16,4  3,7  

2013  7,8  16,0  3,2  

Tabel 2. Bron: Rapportage arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie, VOC 2013-2014 

 

Van de schadeherstelbedrijven is 60% onafhankelijk, 20% dealer gelieerd en 20% is aangesloten bij een 

(franchise-)keten. Van de circa 2.000 ondernemingen zijn er ruim 1.300 aangesloten bij de FOCWA 

inclusief truckschadebedrijven; deze FOCWA-leden hebben gezamenlijk een marktaandeel van 75 tot 

80%. Bedrijven in de carrosseriebranche kunnen in drie segmenten worden ingedeeld:  

 segment Schadeherstelbedrijven: bedrijven die voornamelijk of uitsluitend actief zijn op het gebied van 

autoschadeherstel;  

 segment Carrosseriebedrijven: idem, carrosseriebouw;  

 specialistensegment: bedrijven die zich bezighouden met onder meer autopoetsen, autorestauratie, ruit- en 

caravanherstel.  

De markt voor autoschadeherstel wordt grotendeels door verzekeraars gestuurd (naar schatting ca. 60%
3
). 

Naar verwachting zullen de verzekeraars de sturing steeds meer neerleggen bij autodealers.  

 

De autoschadeherstelbranche heeft het moeilijk. De schadelast daalt al een aantal jaren. Oorzaken zijn 

veiligere wegen, minder gereden kilometers, technologische ontwikkelingen en het economisch klimaat. 

Ook de veranderde samenstelling van het wagenpark in Nederland speelt de branche parten.  

 

Er zijn de afgelopen jaren relatief veel kleine auto’s verkocht die bij een grotere schade sneller total loss 

verklaard worden. Bovendien stabiliseert het wagenpark in Nederland, een teken dat de markt verder 

verzadigt. Er staat veel druk op kostenreductie en verkorten van doorlooptijden in de werkplaats. 

Bovenstaande ontwikkelingen lijken ook de opmaat voor de komende jaren
4
. 

                                                           
3
  Bron: interviews 

4
  De Rabobank verwacht een volumedaling van 2 tot 4% vergeleken met 2013 
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Schadebranche (euro's) 2010 2011 2012 2013 

Aantal schades 1.167.945 1.132.626 1.112.082 1.060.000 

Gemiddeld schadebedrag 1.227 1.189 1.193 1.202 

Schadelast 1,434 miljard 1,346 miljard 1,326 miljard 1,279 miljard 

Tabel 3. Bron: ABZ/Audatex 

 

Daarnaast is het inventariseren en verhelpen van zichtbare en onzichtbare autoschade de afgelopen tien jaar 

oneindig veel complexer geworden. Bestonden de meeste voertuigen enkele jaren geleden nog uit 

onafhankelijke systemen, tegenwoordig bestaat vrijwel elke nieuwe auto uit een totaal van computergestuurde 

en samenwerkende delen. Het gebruik van met name elektronica, maar ook nieuwe materialen (bijvoorbeeld 

carbon) en nieuwe technieken (bijvoorbeeld lijmen) is enorm toegenomen. Deze ontwikkeling zal de komende 

jaren nog veel verder gaan toenemen.  

 

Veel schadebedrijven zijn daardoor ingrijpend veranderd de afgelopen jaren danwel zullen hoognodig moeten 

veranderen! Nieuwe kwaliteitsnormen (HiQure, High Quality Repair) dwingen ondernemers om keuzes te 

maken. Om Eurogarant-schadehersteller te blijven moeten investeringen worden gedaan in het opleiden van 

personeel, materiaal en processen. Bedrijfsopvolging bij (veelal kleinere) familiebedrijven is een toenemend 

probleem in de branche, nog versterkt door de bestaande overcapaciteit in de branche. De Rabobank verwacht 

dat het aantal schadeherstelbedrijven daarom de komende jaren verder zal afnemen. Tegelijkertijd komen er wel 

degelijk kleine gespecialiseerde ‘niche-bedrijfjes’ bij.  

 

3.4 Arbeidsmarkt autoschadeherstel 
De ontwikkelingen in de autoschadeherstelsector hebben grote personele consequenties. Het aantal 

dienstverbanden in de carrosseriebranche is in de afgelopen vijf jaar met bijna een zesde gedaald. In 2012 

stroomden bijna drie keer zoveel personen de branche uit dan de branche in. Zie onderstaande tabel voor de 

ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen 

 

Aantal dienstverbanden naar jaar 

op peildatum, landelijk Jaar 

Aantal dienstverbanden Procentuele toe-/afname 

2004  19,675   

2005  19,112  -2,9%  

2006  18,305  -4,2%  

2007  18,803  2,7%  

2008  19,534  3,9%  

2009  20,375  4,3%  

2010  18,638  -8,5%  

2011  18.367  -1,5%  

2012  18,226  -0,8%  

2013  16,796  -7,8%  

Tabel 4. Bron: Rapportage arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie, VOC 2013-2014 
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Figuur 1. Verwachtingen van de sector 

Knelpunt: dreigende tekorten 

Tegenover de uitstroom is de instroom van jong en gekwalificeerd personeel erg laag. Jaarlijks stromen er 

slechts zo’n 650 nieuwe technisch opgeleide schadeherstellers uit de schoolbanken. Slechts een deel daarvan 

stapt ook daadwerkelijk de branche in. Daar staat een huidige uitstroom van zo’n 2.200 ervaren medewerkers 

tegenover5. Behoud van ervaren personeel en instroom van jonge mensen zal gestimuleerd moeten worden om 

op lange termijn kwaliteit te kunnen blijven waarborgen. Vergrijzing van het personeelsbestand leidt op termijn 

tot een tekort aan betaalbaar, gekwalificeerd personeel.  

Het afgelopen jaar is het aantal arbeidsplaatsen voor het merendeel van functies gelijk gebleven aan het 

voorgaande jaar. De functies Autoschadehersteller, Autoschadetechnicus en Bedrijfsmanager 

carrosseriebouwbedrijf vormen hierop een uitzondering in positieve zin.  

Voor de meeste functies geldt dat bedrijven een evenwicht of stijging van het aantal arbeidsplaatsen 

verwachten, zie figuur 1. Verwachting is dat de uitbreidings- en vervangingsvraag over het algemeen ongeveer 

gelijk zal zijn aan het percentage van de voorgaande jaren. 

In recessietijd zijn het vaak de jongere werknemers die bij krimp als eerste het bedrijf moeten verlaten. Daardoor 

stijgt de gemiddelde leeftijd binnen het bedrijf. In de autoschadeherstelbranche is er vaak sprake van een 

ongezonde mix van jonge talenten en oudere en ervaren cultuurdragers. Het bevorderen van een gezonde mix 

door het aantrekken, boeien en binden van jonge talenten zou dan ook een speerpunt moeten zijn. Het mes 

snijdt aan twee kanten, enerzijds zorgen jonge medewerkers voor een betere beheersing van de loonkosten, 

anderzijds zorgen zij voor continuïteit van kennis en kunde binnen het bedrijf.  

Knelpunt: hogere / andere eisen aan medewerkers 

De eisen die aan medewerkers worden gesteld worden steeds hoger. Door de ontwikkeling van elektronica in 

auto's is het verhelpen van autoschade de afgelopen jaren veel complexer geworden. Dit betekent dat in de 

branche een substantieel hoger en vooral ook specifieker opleidingsniveau en vaardigheden worden verwacht 

dan voorheen. Bij uitstek kunnen jongere medewerkers een belangrijke rol spelen in het verwerven van kennis 

en vaardigheden op elektronica, nieuwe reparatietechnieken en materialen en daarmee bijdragen aan 

vernieuwing in de sector. In bedrijven waar deze kennis al aanwezig is , is vaak niet de tijd en rust aanwezig om 

een leerling / jonge medewerker deze kennis en vaardigheden bij te brengen.  Autoschadeherstel- en 

carrosseriebouwbedrijven (o.a. autospuiters) geven aan grote moeilijkheden te ondervinden bij het vinden van 

geschikt en gemotiveerd personeel
6
.

5

6
 Bron: Rabobank.nl
 Bron: Rapportage arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie, VOC 2013-2014 

https://www.rabobank.nl/images/thema_update_schadeherstel_29538469.pdf
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3.5 Onderwijs 
Betaalbaarheid opleidingen carrosseriebranche 

Voor de carrosseriebranche zijn in Nederland momenteel nog 17 onderwijsinstellingen actief, waaronder Koning 

Willem 1 College en Summa College. Binnen de carrosseriebranche zijn er kwalificaties op vier 

opleidingsniveaus. De opleidingsniveaus zijn:  

1. Assistentopleidingen, duur ½ tot 1 jaar.  

2. Basisberoepsopleidingen, duur 2 tot 3 jaar.  

3. Vakopleidingen, duur 3 tot 4 jaar.  

4. Middenkader/specialistenopleidingen, duur 3 tot 4 jaar.  

 

Het totaal aantal leerlingen in het schooljaar 2012–2013 bedroeg 1.323. Dat is ruim 14% minder dan het jaar 

daarvoor. Voor de meeste opleidingen geldt dat het aantal leerlingen daalt. Alleen bij een aantal kleine 

opleidingen zien we een stijging.  

 

Door de benodigde faciliteiten (spuitcabines, apparatuur) en praktijkcases (auto's waaraan gesleuteld kan 

worden) zijn autoschadeherstel- en carrosserieopleidingen relatief dure opleidingen (per student). 

Betaalbaarheid van de opleidingen komt daarmee onder druk te staan.  

 

Aantal leerlingen naar schooljaar 

Landelijk schooljaar  Aantal leerlingen  Procentuele toe-/afname  

2005–2006  1.592   

2006–2007  1.687  6,0%  

2007–2008  1.892  12,2%  

2008–2009  2.049  8,3%  

2009–2010  1.929  -5,9%  

2010–2011  1.727  -10,5%  

2011–2012  1.546  -10,5%  

2012–2013  1.323  -14,4%  

Tabel 5. Bron: Rapportage arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie, VOC 2013-2014 

 

Beschikbaarheid leerwerk plekken 

Een groot knelpunt is het aantal beschikbare arbeids- en leerwerkplekken. Ca. 88% van de leerlingen volgt een 

opleiding in autoschadeherstel in de BBL-variant. In recessietijd is het moeilijk voor zowel scholen als bedrijven 

om leerlingen voldoende gelegenheid te bieden om praktijkkennis en geschikte werkervaring op te doen. Binnen 

bedrijven is steeds minder budget beschikbaar om leerlingen op te leiden (of om medewerkers bij te scholen), 

waardoor steeds minder leerwerkplekken beschikbaar komen. Daarnaast hebben bedrijven steeds meer 

behoefte aan 'kant-en-klare' werknemers. Werkgevers willen leerlingen direct kunnen inzetten; er is weinig tijd 

voor begeleiding op de werkvloer. 

 

Summa College 

Summa College biedt voor de sector Autoschadeherstel een aantal opleidingen BBL, niveau 2 en 3. Daarnaast 

biedt Summa College een BBL opleiding werkplaatsmanager (niveau 4) en BBL assistent mobiliteitsbranche op 

niveau 1. Summa College biedt alleen opleidingen in BBL-variant. Mede vanuit het oogpunt van het 

arbeidsmarktrelevantie kunnen alleen studenten met een leerwerkplek een opleiding volgen binnen Summa 

College. Zie onderstaande tabel.  
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  2010 2011 2012 2013 2014* 

Autospuiter BBL2 27 30 30 11 11 

Eerste Autospuiter BBL3    20 21 

Autoschadehersteller BBL2     20 

Eerste Autoschadehersteller BBL3 1   33 32 

Autoschadetechnicus BBL3   14 9  

Extraneus      7 

Totaal      91 

Tabel 6. Bron: DUO. *; data van Summa College 

 

Summa College heeft in samenwerking met VOC in het schooljaar 2013-2014 met succes een pilot uitgevoerd, 

waarin binnen de opleiding het praktijkonderwijs is versterkt. In dit pilotproject is de opleidingslocatie van de BBL 

opleidingen autoschadeherstel van Summa College verplaatst naar het praktijkcentrum van het VOC in Best. 

Binnen de opleiding is veel meer aandacht gegeven aan het praktijkonderwijs. Ca. 50% van de opleidingstijd 

wordt ingevuld met praktijklessen in plaats van theorielessen. In deze praktijklessen worden onder andere 

onderstaande vaardigheden geoefend met reële praktijkcases (volledige auto's en auto-onderdelen): 

 autospuiten met diverse lakken en (innovatieve) methoden; 

 uitdeuken plaatwerk en/of andere materialen; 

 lassen; 

 (de)monteren van auto-onderdelen en complexe samenhangende auto-systemen; 

 uitlezen en oplossen electronica (problemen); 

 et cetera. 

De praktijklessen worden verzorgd in samenwerking met de vakdocenten van het VOC. In het eerste jaar 

hebben 18 bedrijven en studenten deelgenomen aan de pilot. De resultaten zijn positief zoals eerder 

aangegeven. Er is draagvlak bij bestuurders, docenten, studenten en bedrijven voor vervolg. In het schooljaar 

2014-2015 nemen 60 autoschadeherstelbedrijven deel aan de samenwerking door het beschikbaar stellen van 

leerwerkplekken en een aanvullende financiële bijdrage.  

  

Koning Willem I College 

Koning Willem I College biedt voor de sector Autoschadeherstel een aantal opleidingen niveau 2 en 3 in BBL, 

maar ook in BOL variant. Ook Koning Willem I College biedt een BBL assistent mobiliteitsbranche op niveau 1 

en werkplaatsmanager in BBL. Zie onderstaande tabel: 

 

  2010 2011 2012 2013 2014* 

Autospuiter BBL2 30 22 12 17 10 

Eerste Autospuiter BBL3 9 15 16 13 6 

Autoschadehersteller BBL2 30 23 20 13 19 

Eerste Autoschadehersteller BBL3 14 24 18 17 13 

Autoschadehersteltechniek BOLVT2 26 18 16 17 19 

Totaal      67 

Tabel 7. Bron: DUO. *; data van Koning Willem 1 College 

 

Aanpassingen opleiding noodzakelijk 

De opleidingen van Koning Willem 1 College en van Summa College (voorafgaand aan de pilot in 2013-2014) 

zijn nog vooral theoretisch georiënteerd. Daarnaast bieden zij onvoldoende lesstof met betrekking tot nieuwe 

technieken, materialen en electronica. Het bedrijfsleven heeft juist behoefte aan begeleiding en training van 

praktische vaardigheden en kennis, omdat zij hier in het bedrijf niet aan toe komen en/of niet de juiste kennis 

voor hebben. Dit betekent dat in de huidige curricula de praktijkcomponent moet worden vergroot. Daarnaast is 

in de scholen op dit moment te weinig kennis aanwezig over (en daarmee ook te weinig aandacht in de 

opleidingen voor) nieuwe innovatieve reparatietechnieken, materialen en electronica. Hier zal in samenwerking 

met het bedrijfsleven in de opleidingen geïnvesteerd moeten worden.  
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Vergrijzing in het personeelsbestand binnen het techniek onderwijs 

Voor vakbekwaam personeel zijn vakbekwame en inspirerende docenten een vereiste. Door de vergrijzing zal in 

het techniek onderwijs bij Koning Willem I College en Summa College een tekort aan docenten gaan ontstaan. 

Binnen enkele jaren zal een grote uitstroom onder docenten plaatsvinden. Om het technisch onderwijs 

aantrekkelijker, modern en betaalbaar te maken en tevens de dreigende tekorten aan docenten het hoofd te 

bieden wordt een duurzame, houdbare samenwerkingsstructuur tussen VOC en beide onderwijsinstellingen 

ontwikkeld, waarbij professionele vakdocenten van VOC invulling geven aan het praktijkonderwijs.  

 

3.6 Macrodoelmatigheid 
Op dit moment zijn in Nederland voor de carrosseriebranche 17 onderwijsinstellingen actief. De opleidingen voor 

de autoschadeherstelbranche staan stuk voor stuk onder druk. Het aantal beschikbare arbeids- en 

leerwerkplekken daalt al jaren. Daarnaast worden de eisen aan medewerkers en studenten en vraag naar 

specialisatie vanuit het bedrijfsleven steeds hoger.  

 

Het VOC verwacht daarom dat er in Nederland ca. 5 kwalitatief hoogwaardige opleidingen met voldoende 

substantie en mogelijkheden voor specialisatie en innovatie zullen overblijven. Koning Willem I College en 

Summa College hebben de omvang, capaciteit en ambitie om door bundeling en samenwerking met het 

bedrijfsleven hét kenniscentrum op Autoschadeherstel van Zuid-Nederland te worden. Beoogde wervingsgebied 

richt zich op Noord-Brabant, zuidelijk deel van Gelderland en (Noord-)Limburg.  

 

Naast Summa College en Koning Willem I College bieden in Zuid-Nederland ook Arcus College (Heerlen), Gilde 

Opleidingen (Roermond) en ROC West-Brabant (locaties Bergen op Zoom en Breda) autoschadeherstel 

opleidingen aan. De opleidingen zijn allen beperkt van omvang, kritische punt lijkt op diverse instellingen bereikt. 

Er zijn instellingen inmiddels gestopt met het aanbieden van autoschadeherstelopleidingen. Zie onderstaande 

tabel (schooljaar 2011-2012) voor de omvang van deze opleidingen.  

 

Zuidwest / Zuidoost 

(BBL/BOL) 

Auto- 

spuiter  

Eerste 

autospuiter 

Autoschade 

techniek 

Autoschade-

hersteller 

Autoschade-

technicus 

Carrosserie-

bouwer 

ROC West-Brabant  9/4 16  24/5 11 1 

ROC Arcus College  13 20     

ROC Gilde Opleidingen    17 1  17 

Tabel 8. Bron: Rapportage arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie VOC 2013-2014, Haas & Lescaut, 2013 

 

Vanuit doelmatigheid oogpunt biedt het Topcentrum Autoschadeherstel Zuid-Nederland toegevoegde waarde 

door bundeling van opleidingen. Het Topcentrum biedt een open structuur. Op basis van de leerervaringen met 

het MAC ("start met een beperkt sterk gecommitteerd kernconsortium") zal worden gestart vanuit de benoemde 

kernpartners. Ook de andere bovengenoemde ROC-instellingen worden na de start uitgenodigd om aan te 

sluiten en te participeren in het Topcentrum. Eerste contacten hierover zijn gelegd.  

 

In Brabant bestaat een periodiek bestuurlijk overleg in het kader van macrodoelmatigheid. In dit overleg is het 

Topcentrum Autoschadeherstel Zuid-Nederland inmiddels bestuurlijk besproken en afgestemd. Tevens hebben 

Koning Willem I College en Summa College al diverse keren bestuurlijk gesproken en afgestemd over 

autoschadeherstel. 

 

Het Topcentrum Autoschadeherstel is complementair ten opzichte van de Centra voor Innovatief Vakmanschap 

MAC en CIVOM. Het MAC en de Automotive Campus NL in Helmond zijn primair gericht op de Automotive 

industrie (ontwikkeling en productie) en vormen het brandpunt van onderzoeks- en opleidingsinstituten als TNO 

Automotive, PDE Automotive en TTAI (TÜV Rheinland TNO Automotive International). CIVOM is meer gericht 

op innovatie aan de retail in de automotive sector. Het Topcentrum Autoschadeherstel is gepositioneerd tussen 

het MAC en CIVOM en richt zich op innovatie en vakopleidingen op het gebied van autoschadeherstel en 

(auto)spuiten. Deze disciplines worden niet aangeboden binnen de bestaande centra.  
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Figuur 2. 

 

Het Topcentrum Autoschadeherstel werkt intensief samen met het MAC op de Automotive Campus NL in 

Helmond, onder andere in de uitwisseling van modules, leerervaringen et cetera. De directeur van het MAC is 

intensief betrokken bij de opzet van het voorliggende Topcentrum, hiermee is de verbinding gewaarborgd. De 

studenten die worden opgeleid binnen het Topcentrum zijn nadrukkelijk ook interessant voor de achterban van 

AutomotiveNL en CarrosserieNL.  

 

Het Topcentrum wil daarnaast gaan samenwerken met de Aerospace Maintenance Campus (beoogd). Op de 

campus worden nieuwe luchtvaarttechnieken ontwikkeld en onderwezen. Er is onder andere een 

Lijmlaboratorium en een Composietenlab gevestigd. Omdat veel nieuwe luchtvaartechnieken later ook worden 

toegepast in de automotive sector maakt het Topcentrum Autoschadeherstel graag gebruik van de kennis en 

faciliteiten van deze campus. Het Topcentrum wil mogelijkheden bieden aan studenten om modules van 

Aerospace Maintenance Campus en ROC Midden-Brabant te volgen.  

 

Het Topcentrum is complementair aan het project van de Stichting Mobiliteitsleren en het onderwijs. In 

‘Vooruitschakelen in de mobiliteitsbranche’ gaan de mobiliteitsbranche en het onderwijs op landelijk niveau 

intensief samenwerken om aantrekkelijk en actueel leermateriaal voor (theoretische) opleidingen in de sector te 

realiseren. Door regie te voeren op de les-en leermaterialen, samenhang te creëren en actief te sturen op 

kwaliteit en actualiteit willen partners samenwerken aan excellent Automotive onderwijs in Nederland. In de 

publiek-private samenwerking wordt een schat aan nieuwe informatie aangeboord van fabrikanten en 

importeurs, wordt er gewerkt aan leermaterialen voor zogenaamde ‘witte vlekken’ en worden docenten toegerust 

om te werken met de actuele materialen van de branche.  Het Topcentrum is gericht op het praktijkonderwijs en 

daarmee complementair aan ‘Vooruitschakelen in de mobiliteitsbranche’. Beide initiatieven zullen op het vlak 

van leermiddelen gebruik maken van elkaars expertise en materialen. ‘Vooruitschakelen in de 

mobiliteitsbranche’ zou een distributieplatform kunnen zijn voor de materialen die in het Topcentrum worden 

ontwikkeld richting andere scholen die deze opleidingen aanbieden. 
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4 Topcentrum Autoschadeherstel  

4.1 Visie en missie  
De projectpartners van het Topcentrum Autoschadeherstel Zuid-Nederland delen de onderstaande 

uitgangspunten:  

 Automotive sector is wereldwijd een groeimarkt. Auto's worden steeds schoner, slimmer en veiliger. Dit heeft 

gevolgen voor de autoschadeherstel- en carrosseriebouwsector.  

 De omvang van (werkgelegenheid in) de autoschadeherstelmarkt zal verder dalen Daarentegen zal er vraag 

zijn en blijven naar (jonge) autotechnici en spuiters vanuit de carrosseriesector en industrie (met name 

vervangingsvraag).  

 De complexiteit van het vak en vraag naar gespecialiseerde kennis en vaardigheden op met name 

elektronica, maar ook nieuwe (reparatie)technieken en materialen, zal verder toenemen. Dit vraagt om 

aanpassing / innovatie van de opleidingen en meer aandacht voor het oefenen van praktijkvaardigheden.  

 De autoschadeherstelmarkt zal op termijn ruimte bieden aan een beperkt aantal hoogwaardige opleidingen 

in Nederland. 

 De projectpartners hebben de capaciteit, kennis, kunde en ambitie om hét kenniscentrum van (Zuid-

)Nederland te worden op het gebied van Autoschadeherstel. 

 

De projectpartners hebben onderstaande visie op het Topcentrum Autoschadeherstel: 

 Het realiseren van één Topcentrum op één centrale locatie in Zuid-Nederland voor 

autoschadeherstelopleidingen. Ambitie is om te komen tot een bedrijfsvakschool. 

 Koning Willem 1 College en Summa College kiezen ervoor hun opleidingen en kennis op autoschadeherstel 

samen te voegen en deze in te brengen in het Topcentrum. Ook VOC en OOC brengen opleidingen en 

kennis in. Andere onderwijsinstellingen in Zuid-Nederland kunnen in het kader van doelmatigheid aansluiten 

bij het Topcentrum Autoschadeherstel.  

 De gezamenlijke opleidingen in het Topcentrum Autoschadeherstel leiden studenten op tot excellente 

vakmensen, die gemotiveerd en direct inzetbaar zijn en toegevoegde waarde hebben voor de bedrijven in de 

autoschadeherstel- en carrosseriebouwsector.  

 Studenten met een afgeronde opleiding in het Topcentrum Autoschadeherstel hebben de kennis én de 

praktische vaardigheden van autoschadeherstel van de toekomst (waaronder elektronica) en zijn daarmee 

niet alleen direct maar ook duurzaam inzetbaar in de sector en/of in andere aanverwante en/of vergelijkbare 

sectoren. Hiertoe wordt de praktijkcomponent in opleidingen vergroot en worden de opleidingen vernieuwd 

en aangepast door inbreng van nieuwe reparatietechnieken, -materialen en met name electronica.  

 De opleiding wordt vormgegeven door duurzame samenwerking tussen onderwijs en autoschadeherstel- en 

carrosseriebouwbedrijven in de regio.  

 De opleiding maakt gebruik van een state-of-the-art praktijkcentrum met topfaciliteiten, mede ingebracht door 

autoschadeherstelbedrijven en leveranciers, waarmee het praktijkleren kan worden versterkt.  
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4.2 Doelstellingen 
De projectpartners van het Topcentrum Autoschadeherstel Zuid-Nederland hebben onderstaande concrete 

doelstellingen geformuleerd: 

 

Doelstelling 1: 

 Doelmatigheid: Het realiseren van één Topcentrum voor Autoschadeherstel in Zuid-Nederland, waarin de 

BBL/BOL-opleidingen, niveau 2, 3 en 4 van KW1C en Summa College op autoschadeherstel worden 

gebundeld. Aantal studenten moet groeien. Ook andere onderwijsinstellingen in Zuid-Nederland sluiten in 

het kader van doelmatigheid aan bij het Topcentrum Autoschadeherstel. 

 

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Aantal studenten (totaal)  165 180 200 220 

Tabel 9. 

 

Doelstelling 2: 

 Versterken van het praktijkleren en innovatie in deze opleidingen in samenwerking met vakdocenten van 

VOC, autoschadeherstel-, carrosserie- en industriële bedrijven en het fonds OOC. Autoschadeherstel- en 

carrosseriebedrijven stellen leerwerkplekken beschikbaar. Hiermee het vakmanschap en duurzame 

inzetbaarheid van studenten vergroten.  

 

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Aantal leerwerkplekken 145 160 180 200 

Tabel 10. 

 

Doelstelling 3 

 Opzetten van een state-of-the-art praktijkcentrum in Boxtel in samenwerking met VOC, leveranciers en 

producenten. 

 

Doelstelling 4 

 Ontwikkelen van een Leven Lang Leren-programma voor medewerkers in de sector en docenten. Bijdragen 

aan versterking van de innovatiekracht en revitalisering van de autoschadeherstel sector.  

 

  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Trainingen (dagen) 80 90 100 110 

Deelnemers 

(medewerkers / 

docenten) 

 560 630 700 770 

Tabel 11. 

 

  



 

 Pagina 15 

 

4.3 (Beoogde) kernpartners  
De primaire partners van Topcentrum Autoschadeherstel Zuid-Nederland zijn een mix aan bedrijven, 

onderwijsinstellingen, overheden en netwerkorganisaties (zie figuur 1). 

 

Bedrijven Onderwijs Overheden en Overig 

VOC Koning Willem I College AutomotiveNL 

OOC Fonds Summa College Gemeente Boxtel 

FOCWA Autoschadeherstel 

Vmbo instellingen (Focus en  

Passie voor Techniek 

Brainport Development 

Autoschade- en 

carrosserieherstelbedrijven  

(45 bedrijven) 

MAC AgriFood Capital 

PPG   

Akzo Nobel   

Metalak   

Lascare   

Geevers Autoparts   

BASF   

EMM   

Carrosserie NL   

Virtual Paint   

Tabel 12. Primaire partners 

 

Het Topcentrum Autoschadeherstel is complementair en verbonden aan het MAC in Helmond. In verband met 

bereikbaarheid is gekozen voor een locatie in Boxtel. De Provincie Noord-Brabant ondersteunt ambtelijk het 

project, maar heeft (vooralsnog) geen budgettaire ruimte meer in de regeling Werkgelegenheidsimpuls en 

Arbeidsmarktvernieuwing.  

 

Daarnaast zijn onder andere nog gesprekken gaande met onderstaande beoogde partners: 

 Air Liquide 

 Hella 

 Samenwerking met andere ROC-instellingen in Zuid-Nederland 

 
Het Topcentrum Autoschadeherstel beoogt samenwerking met: 

 Aerospace Maintenance Campus in Gilze Rijen 

 ACE van Hogeschool Arnhem-Nijmegen 

 

Een en ander is nader uitgewerkt in hoofdstuk 5.  

 

4.4 Activiteiten 
De activiteiten van het Topcentrum Autoschadeherstel zijn in onderstaande onderdelen gesplitst: 

 Opleidingen: samenvoegen en vernieuwen van opleidingen;  

 Leven Lang Leren: in de opleiding ontwikkelde modules/onderdelen aanbieden aan docenten en 

medewerkers; 

 Praktijkcentrum: doorontwikkelen van leeromgeving met state-of-the-art faciliteiten; 

 Kennisplatform: kennisuitwisseling tussen bedrijven onderling, leveranciers en onderwijs. 

 

Deze worden hieronder toegelicht. 
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4.4.1 Opleidingen; samenvoegen en vernieuwen  

In het Topcentrum Autoschadeherstel Zuid-Nederland worden de BBL/BOL opleidingen, niveau 2, 3 en 4 van 

Koning Willem I College en Summa College in het kader van doelmatigheid samengevoegd en aangeboden op 

één gezamenlijke locatie. Het samenvoegen van opleidingen is tot op heden niet gebruikelijk in het onderwijs.  

 

Daarnaast worden in samenwerking met VOC de curricula aangepast: 

 De praktijkcomponent in de opleidingen wordt vergroot en versterkt door de inzet van professionele 

vakdocenten vanuit VOC in de BBL (en BOL) opleidingen. 

 In de opleidingen zal meer aandacht worden gegeven aan elektronica, innovatie en nieuwe technieken. 

Hiertoe zullen door Summa, Koning Willem 1 College en VOC in samenwerking met deelnemende bedrijven 

en leveranciers gericht modules worden ontwikkeld.   

 Doorlopende leerlijn zal worden gecreëerd met vmbo instellingen.  

 Docenten van Summa College en Koning Willem I College worden (samen met medewerkers uit de sector) 

bijgeschoold op nieuwe kennis en vaardigheden door VOC. Zie daartoe paragraaf 4.4.2.  

 De leeromgeving wordt aangepast naar een state-ot-the-art praktijkcentrum waarin een moderne werkplaats 

(van de toekomst) wordt gesimuleerd. Zie daartoe paragraaf 4.4.3.  

 

Samenvoegen opleidingen 

Koning Willem I College en Summa College voegen onderstaande opleidingen samen: 

 

Kwalificatie Niveau Crebo 

Autospuiter BBL2 91770 

Eerste Autospuiter BBL3 91780 

Autoschadehersteller BBL2/BOL2 95030 

Eerste Autoschadehersteller BBL3 95041 

Autoschadetechnicus BBL3 95042 

Autoschadehersteltechniek BOLVT2 95040 

Tabel 13. 

 

Dit betekent dat Koning Willem I College en Summa College, in samenwerking met VOC: 

 het theoretische- en praktijkonderwijs vanuit één gezamenlijke locatie gaan aanbieden (Boxtel); 

 hun docententeams binnen Autoschadeherstel samenvoegen; 

 een gezamenlijke eenduidige onderwijsvisie en -methodiek ontwikkelen en hanteren; 

 gezamenlijke aanpak hanteren voor examinering; 

 in samenwerking met vakdocenten van VOC de curricula aanpassen en meer invulling geven aan het 

praktijkleren binnen de opleidingen; 

 in samenwerking met VOC en bedrijven modules voor de opleiding ontwikkelen rondom innovatieve 

reparatietechnieken, electronica en materialen. 

 

Studenten kunnen (vooralsnog) worden ingeschreven bij één van beide ROC's. Voor het Topcentrum 

Autoschadeherstel zal een projectadministratie worden ingericht. De financiële verantwoording aan het 

Ministerie OC&W verloopt via de individuele ROC's (penvoerder).  

 

Voor nieuwe studenten wordt een selectieprocedure ingericht. Koning Willem I College en Summa College 

ondersteunen studenten bij het vinden van een leerwerkplek. Werving van leerwerkplekken is een belangrijke 

activiteit binnen het Topcentrum. Van alle deelnemende bedrijven wordt gevraagd en verwacht dat zij 

leerwerkplekken beschikbaar stellen. Op basis van de vraag vanuit de bedrijven kunnen binnen het Topcentrum 

mogelijk ook (gecombineerde) BOL opleidingen worden aangeboden.  
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Vernieuwen opleidingen: meer praktijkonderwijs 

Daarnaast worden de opleidingen inhoudelijk aangepast. Allereerst wordt binnen de opleidingen meer aandacht 

gegeven aan het praktijkleren. Hier is binnen de autoschadeherstelbedrijven onvoldoende tijd, aandacht, kennis 

en kunde voor aanwezig. Tot op heden worden de BBL opleidingen ingevuld met 200 schooluren per jaar met 

voornamelijk theoretisch onderwijs. In het Topcentrum Autoschadeherstel zal een groot deel van deze 

schooluren worden ingevuld door theorie te combineren met het oefenen van praktijkvaardigheden. Deze lessen 

worden ingevuld door docenten van Summa en Koning Willem I College in samenwerking met de 

praktijkdocenten van VOC. Er wordt gewerkt met reële praktijkcases (volledige auto's en auto-onderdelen), 

onder andere aan het oefenen van: 

 autospuiten met diverse lakken en (innovatieve) methoden, incl. voorbewerken; 

 uitdeuken plaatwerk en/of andere nieuwe materialen; 

 lassen (MIG/MAG/TIG) , diverse materialen; 

 (dé)monteren van auto-onderdelen en complexe samenhangende auto-systemen; 

 uitlezen en oplossen auto electronica (problemen); 

 basiscursus gevaarlijke stoffen; 

 herstellen interieur- en exterieurdelen; 

 et cetera. 
 

De praktijkdocenten van VOC beschikken over didactische en praktische vaardigheden om studenten de 

ambachtelijke maar vooral ook de nieuwste state-of-the-art (reparatie)technieken, kennis en vaardigheden (o.a. 

elektronica) te kunnen bijbrengen. Dit praktijkonderwijs (en met name de benodigde materialen en equipment) 

kan niet worden bekostigd vanuit de reguliere OC&W bekostiging. Daarom wordt aan de deelnemende bedrijven 

naast het beschikbaar stellen van leerwerkplekken ook een aanvullende financiële bijdrage gevraagd. Bedrijven 

betalen € 00 per student extra per jaar voor. Tevens draagt ook het fonds OOC een vergelijkbaar bedrag per 

student bij. Summa College en VOC hebben in het schooljaar 2013/2014 inmiddels een pilot uitgevoerd met 16 

bedrijven. Deze pilot is succesvol verlopen voor alle betrokken partijen. Inmiddels hebben in 2014-2015 60 

autoschadeherstel- en carrosseriebouwbedrijven besloten mee te doen en te investeren in het praktijkonderwijs. 

Voor de komende periode (4 jaren) hebben zich inmiddels 45 van de bedrijven gecommitteerd.  

 

Vernieuwen opleidingen: meer innovatie 

Daarnaast zal door Summa College, Koning Willem 1 College en VOC in samenwerking met bedrijven binnen de 

opleidingen worden geïnvesteerd in het ontwikkelen van innovatieve praktijkmodules en –opdrachten rondom 

electronica, nieuwe reparatietechnieken en nieuwe materialen ten behoeve van de curricula van: 

 Autospuiter, niveau 2, leerjaar 1 en 2. 

 Schadehersteller, niveau 2, leerjaar 1 en 2. 

 Autospuiter, niveau 3, leerjaar 3. 

 Schadehersteller, niveau 3, leerjaar 3. 

 

Hierbij kan worden gedacht aan: 

 Industrieel- / autospuiten 

 Hydrauliek/storing zoeken 

 Meetsystemen (Celette, Car-O-Tronic, Dataliner, Caroliner, BlackHawkP188) 

 Weerstandlassen 

 GMH hardsolderen 

 HiQure 

 Management 

 Lijmen en hybride verbindingen 

 Uitlijnservice WG-carrosserie 

 

Deze modules worden in samenwerking met VOC en autoschadeherstelbedrijven ontwikkeld. In de modules zal 

gebruik worden gemaakt van gastdocenten vanuit leveranciers en (indien van toepassing) vanuit 

autoschadeherstel- en carrosseriebouwbedrijven.  
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De mogelijkheid wordt geboden om extra specifieke (praktijk)modules te volgen, onder andere van VOC, het 

MAC en (beoogd) Aerospace Maintenance Campus/ROC Midden-Brabant (m.b.t. composieten, lijmen). 

 

Studenten die de opleidingen in het Topcentrum Autoschadeherstel hebben doorlopen, zijn: 

 startbekwaam: de studenten zijn gemotiveerd, zijn direct inzetbaar en hebben aantoonbaar toegevoegde 

waarde voor de autoschadeherstelbedrijven; 

 duurzaam inzetbaar: de studenten hebben een dienstverband in de Autoschadeherstel-branche of een 

aanverwante/vergelijkbare sector. Nu, maar ook in de toekomst.  

 

We gaan uit van onderstaande aantallen studenten:  

 

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Aantal studenten  165 180 200 220 

Tabel 14. 

 

Doorlopende leerlijn vmbo-mbo 

Het Topcentrum zal een doorlopende leerlijn vmbo-mbo realiseren. Vanuit het MBO Automotive Center (MAC) is 

een regionaal overleg met de VMBO scholen onder voorzitterschap van het KPC. Ook zijn inmiddels afspraken 

gemaakt met de deelnemende vmbo instellingen aan het project Focus en Passie voor Techniek. Bij de vmbo 

instellingen met een focus op de Automotive sector zal autoschadeherstel worden meegenomen. De 

deelnemende vmbo instellingen kunnen gebruik maken van modules en faciliteiten van het Topcentrum en vice 

versa. Ook is er een verbinding opgebouwd vanuit het project coachwork gericht op schadeherstelopleidingen.  

 

4.4.2 Leven Lang Leren: medewerkers en docenten  

In het kader van het Topcentrum Autoschadeherstel worden de eerdergenoemde voor de curricula ontwikkelde 

praktijkmodules door VOC doorontwikkeld naar branche-/ bedrijfsspecifieke trainingen. Dit gebeurt op basis van 

het blended learning principe. Ook wordt door VOC de private AST opleiding (autoschadehersteltechnicus) 

ingebracht in het Topcentrum. Deze opleiding en trainingsmodules worden door VOC aangeboden aan 

docenten en medewerkers in de autoschadeherstel- en carrosseriebouwbranche, maar ook daarbuiten. Denk 

hierbij bijvoorbeeld aan experts (Nivre) en/of bergers van autoschades. In samenwerking met leveranciers zullen 

de modules worden doorontwikkeld op basis van e-learning en blended learning principes. De kosten hiervan 

zijn niet opgenomen in de projectbegroting en worden gedragen door VOC en bedrijven.  

 

VOC en FOCWA zetten ook in op bijscholing van praktijkbegeleiders binnen de autoschadeherstelbedrijven. Het 

niveau van de begeleiding van studenten binnen bedrijven moet omhoog. Hiertoe ontwikkelen VOC en FOCWA 

samen een trainingsmodule(reeks). Onderstaand een prognose van het aantal trainingen dat VOC verwacht te 

realiseren  

(inclusief 27 dagdelen voor de AST opleiding). VOC gaat uit van gemiddeld 7 deelnemers per training. 

 

Tot slot zullen de modules en het praktijkcentrum worden aangeboden aan PTH voor aankomende 

(auto)techniekdocenten. Deze aankomende docenten kunnen gebruik maken van het praktijkcentrum en de 

modules die zijn ontwikkeld. Mogelijk dat hiertoe een AD-traject zal worden ontwikkeld.   

 

  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Trainingen (dagen) 80 90 100 110 

Deelnemers   560 630 700 770 

Tabel 15. Deelname aan trainingsmodules (Leven Lang Leren) 
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4.4.3 Praktijkcentrum: state-of-the-art leeromgeving 

In het Topcentrum Autoschadeherstel Zuid-Nederland zal een praktijkcentrum met state-of-the-art faciliteiten 

worden ingericht. Het praktijkcentrum zal enerzijds bestaan uit een aantal (moderne) basisvoorzieningen en 

daarnaast een aantal specifieke faciliteiten gericht op nieuwe technieken en materialen. Hiermee krijgt het 

praktijkcentrum de inrichting van een autoschadebedrijf van de toekomst. In het praktijkcentrum wordt de 

dagelijkse praktijk en het dagelijkse proces binnen autoschadeherstelbedrijven (van de toekomst) zo reëel 

mogelijk gesimuleerd. 

 

Het praktijkcentrum zal worden ingezet voor: 

 het verzorgen van praktijklessen uit de in het Topcentrum ingebrachte opleidingen; 

 (Leven Lang Leren) trainingen door VOC voor medewerkers uit de sector en/of (aankomende) docenten;  

 kennissessies en netwerkbijeenkomsten voor en door het kennisplatform; 

 als demoruimte voor leveranciers om (potentiele) klanten te ontvangen en/of te trainen. 

 

We denken voor de inrichting van het praktijkcentrum aan onderstaande investeringen: 

 minimaal 2 state of the art spuitcabine(s) en/of verrijdbare spuitcabines 

 spuitsimulator(en) 

 afzuigingsinstallaties 

 richtbanken 

 uitdeukfaciliteiten, plaatwerk 

 lasapparatuur 

 uitleesapparatuur van elektronica 

 testapparatuur 

 bandreparatie en –uitlijnen 

 abonnementen voor technische informatiesystemen  

 softwareregistratiesystemen verzekeraars 

 nieuwe (reparatie)technieken en materialen (carbon, lijmen) 

 

VOC beschikt over een volledig ingerichte en modern uitgerust praktijkcentrum in Best (huurcontract loopt af in 

2015). In het praktijkcentrum worden de bestaande beschikbare verplaatsbare faciliteiten van VOC ingebracht, 

onder andere richtbanken, las- en uitdeukfaciliteiten voor ca. 12 werkplekken. Ook Koning Willem 1 College 

brengt haar bestaande faciliteiten en apparatuur in (richtbanken, lasapparatuur).  

 

Voor de inrichting van het praktijkcentrum worden partnerships gesloten met leveranciers. Inmiddels zijn met 

onderstaande lakfabrikanten afspraken gemaakt over de inbreng van een spuitcabine en mengkamers (cash), 

expertise en knowhow en korting op verbruiksmaterialen (lakken): 

 PPG 

 Akzo Nobel 

 BASF 

 Metalak 

 

Ook zijn afspraken gemaakt met onderstaande leveranciers 

 Lascare Hardinxveld; lasapparatuur 

 Geevers Autoparts; plaatwerk 

 EMM; verbruiksmaterialen t.b.v. lakken 

 Virtual Paint; spuitsimulator 

 

Er worden gesprekken gevoerd met: 

 Hella 

 Air Liquide 
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Naast sponsoring biedt het Topcentrum in ruil voor kortingen de leveranciers de mogelijkheid om het 

praktijkcentrum te benutten als demoruimte voor klanten, (gezamenlijke) workshops et cetera. Het Topcentrum 

Autoschadeherstel streeft in verband met haar bredere opleidingsdoelstelling indien mogelijk naar "multibrand" 

partnerships (minimaal 2 vaste merken).  

 

In het praktijkcentrum wordt zoveel mogelijk gewerkt met reële praktijkcases. Hiertoe wordt samengewerkt met 

de deelnemende autoschadeherstelbedrijven en -sloopbedrijven. Ook worden auto's met schade gehuurd van 

sloopbedrijven/autohandelaren of opgekocht, opgeknapt en vervolgens verkocht. Tevens worden afspraken 

gemaakt met autofabrikanten over de inbreng van (afgekeurde) auto's en/of auto-onderdelen. Het 

praktijkcentrum zal nadrukkelijk niet concurreren met de markt.  

 

4.4.4 Kennisplatform 

Ook wordt een kennisplatform ingericht waarin de participerende autoschadeherstelbedrijven en leveranciers 

periodiek bijeenkomen om nieuwe kennis en inzichten met elkaar te delen.  

Dit kennisplatform organiseert ca. 4 keer per jaar kennissessies met en voor autoschadeherstelbedrijven. Op 

deze kennissessies presenteren leveranciers nieuwe technieken en inzichten en geven autoschadeherstel- en 

carrosseriebouwbedrijven feedback op de opleidingen en curricula. Ook worden vanuit bedrijven experts ingezet 

voor het verzorgen van gastlessen en meedenken over de doorontwikkeling van praktijkopdrachten, curricula, 

trainingen en opleidingsmodules.  

 

4.5 Doelgroepen, werving en marketing 
Het Topcentrum Autoschadeherstel richt zich op onderstaande doelgroepen: 

 bedrijven; autoschadeherstel-, carrosseriebouw (o.a. autospuiters) en industriële bedrijven uit de automotive 

sector; 

 studenten; 

 ouders; 

 docenten, praktijkopleiders, medewerkers. 

 

Doelgroepen Toegevoegde waarde 

Bedrijven  Meer jonge goed geschoolde vakmensen. 

 Vakmensen met meer kennis en vaardigheden op electronica, nieuwe  

       reparatietechnieken en materialen; verhogen innovatiekracht bedrijf. 

 Snellere doorlooptijd opleiding.  

 Kennisuitwisseling met andere bedrijven, docenten en leveranciers. 

Studenten  Leerwerkplekken. 

 Meer praktijkvaardigheden (leuker en relevanter). 

 Direct meer toegevoegde waarde in het bedrijf door kennis en vaardigheden op    

       electronica, nieuwe reparatietechnieken en materialen. 

 Eerder aan het werk door snellere doorlooptijd. 

Ouders  Startbekwame en duurzaam inzetbare kinderen in technische sector. 

Docenten, praktijkopleiders, 

medewerkers  
 Meer kennis en vaardigheden op electronica, nieuwe reparatietechnieken en     

       Materialen. 

 Meer praktijkvaardigheden (docenten/medewerkers) en/of didactische  

       vaardigheden (praktijkopleiders). 

Tabel 16.  

 

De projectpartners in het Topcentrum Autoschadeherstel zetten in op het werven van deelnemende bedrijven en 

voldoende (kwalitatief) goede leerwerkplekken bij bedrijven. Hiertoe is een accountmanager van VOC 

aangesteld. Met alle deelnemende bedrijven zijn / worden concrete afspraken gemaakt over het beschikbaar 

stellen van leerwerkplekken.  
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Er is nog steeds interesse voor het vak bij studenten. Werving van studenten zal worden gerealiseerd door de 

onderwijsinstellingen: 

 het maken van goede en slimme afspraken en doorlopende leerlijnen met vmbo instellingen. Onder andere 

in het kader van Focus en Passie voor Techniek; 

 het aansluiten van andere ROC-instellingen in Zuid-Nederland; 

 door het ontwikkelen en uitvoeren van wervingsaanpak naar belangrijke beïnvloeders zoals ouders. Het 

Topcentrum wordt reeds in de lopende campagnes en voorlichtingsdagen van Summa College en Koning 

Willem I College meegenomen.  

 

Daarnaast zal extra worden geïnvesteerd in de werving van docenten, praktijkopleiders en medewerkers in de 

sector. Onbenut potentieel voor de autoschadeherstelsector is onder andere te vinden in studenten die 

geïnteresseerd zijn in elektronica.  
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5 Locatie en organisatie  

5.1 Inleiding 
Voor het Topcentrum Autoschadeherstel Zuid-Nederland sluiten Koning Willem I College, Summa College, VOC, 

OOC, autoschadeherstel- en carrosseriebedrijven en leveranciers een samenwerkingsovereenkomst. Ambitie is 

om deze samenwerking binnen 4 jaar te laten uitgroeien tot een Vakschool op het gebied van 

Autoschadeherstel voor (Zuid)-Nederland. Deze Vakschool heeft dan ook een eigen juridische entiteit.  

 

De ondertekende samenwerkingsovereenkomst is als bijlage bij dit businessplan gevoegd. De 

samenwerkingspartners hebben op onderstaande aspecten afspraken gemaakt.  

 

Locatie / huisvesting 

In samenwerking met de gemeente Boxtel is een geschikte en representatieve locatie in Boxtel gevonden. Huur 

zal starten met ingangsdatum 1 juni 2015. Zie paragraaf 5.2 voor een toelichting. Het project zal van start gaan 

vanuit de bestaande locaties in Best (VOC), 's-Hertogenbosch (Koning Willem I College) en Eindhoven (Summa 

College). Zo snel mogelijk, vanaf de start van het schooljaar 2015-2016, zal worden gewerkt vanuit één 

gezamenlijke locatie in Boxtel. De huurovereenkomst zal worden gesloten door de penvoerder. Milieuvergunning 

wordt momenteel aan gewerkt door de Gemeente Boxtel. We voorzien hierin geen problemen gelet op de 

huidige bestemming van het pand.  Huidige bestaande locaties zullen daarmee komen te vervallen.  

 

Voorzieningen en faciliteiten 

In het Topcentrum wordt een modern praktijkcentrum ingericht. Hierin worden ook (geschikte en verplaatsbare) 

faciliteiten van Koning Willem I College, Summa College en met name vanuit het praktijkcentrum van VOC uit 

Best ingebracht. Tevens worden aanvullende investeringen in topfaciliteiten gedaan in co-productie met 

leveranciers zoals BASF, Metalak, PPG, AkzoNobel, Lascare, Geevers Autoparts, EMM et cetera.  

 

Samenvoegen docententeams 

Draagvlak vanuit de docenten is cruciaal voor de slaagkans van het project. Koning Willem I College, Summa 

College en VOC vinden het belangrijk dat docenten de "drive" hebben om van dit Topcentrum en de nieuwe 

werkwijze een succes te maken. Koning Willem I College en Summa College beschikken beide over een team 

van ca. 3 fte.  

 

Summa 

Dhr Adams  38 jaar Spuiter 100% 

Dhr. Jacobs  62 jaar BPV  

Dhr. v.d. Sloot  30 jaar Schade  80% 

Tabel 17.  

 

KW1C 

Dhr Vriens  56 jaar Spuiter 60% 

Dhr. Sprengers  58 jaar Schade 80% 

Dhr. van Oorschot  26 jaar Schade  20%, evt. uitloop 100% 

Tabel 18. 

 

Deze docententeams zullen worden samengevoegd en moeten als een team gaan werken. Tevens gaan zij 

samenwerken met de praktijkdocenten van het VOC. In de periode van januari 2015 tot en met juni 2015 zal 

door het gezamenlijke docententeam worden gewerkt aan een gezamenlijke visie en aan het opbouwen van een 

nieuwe gezamenlijke "cultuur". Hier is inmiddels een start mee gemaakt onder leiding van een externe adviseur 

(t/m juni 2015 minimaal 1 dag per maand, een vervolg eventueel ook in samenwerking met Stichting Leerkracht). 
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Ook zullen 2 jonge aankomende docenten vanuit de PTH worden betrokken in het Topcentrum. Inmiddels 

hebben eerste sessies plaatsgevonden en is er veel enthousiasme voor het project.  

 

Bijscholing / professionalisering docenten 

Verder zal extra moeten worden geïnvesteerd in de praktijkkennis van de docenten. Docenten zullen gaan 

deelnemen aan praktijktrainingen van VOC en eventuele praktijkstages. In de opleidingen zal gebruik worden 

gemaakt van gastdocenten vanuit leveranciers (en eventueel andere bedrijven/partijen).  

 

Opleidingsvisie en methoden 

In de periode van januari 2015 tot en met juni 2015 zal door de docenten worden gewerkt aan een gezamenlijke 

opleidingsvisie. Tevens zullen keuzes worden gemaakt voor onderwijsmethodes. Het gezamenlijke 

docententeam moet uiterlijk 24 april 2015 een gezamenlijk curriculum opleveren voor nieuw in te stromen eerste 

jaars leerlingen (niveau 2 en 3). Aandachtspunten daarbij zijn onderwijskundige visie en begeleiding leerlingen. 

Hierbij zijn onderstaande kaders gedefinieerd: 

 basis van het curriculum is het kwalificatiedossier; 

 examens voor het beroepsdeel worden ingekocht bij STEM (vanaf 1 augustus 2015 proeven en BPV, 

eventueel theorie-examens); 

 ROC's verzorgen 220 contacturen per jaar; 

 verdeling contacturen: 75% beroepsgericht, 25% algemeen vormend; 

 totale opleidingsduur niveau 3 is 3 jaar; 

 alle leerlingen worden ingeschreven op niveau 2, duur 2 jaar, daarna niveau 3 in 1 jaar; 

 streven beroepsgerichte deel van het onderwijs: 50% theorie, 50% praktijk; 

 BBL zonder werk niet toelaatbaar, Geen vmbo-diploma niet toelaatbaar, BOL werkt als een communicerend 

vat, maar moet ook leiden naar een diploma; 

 op niveau 2 is er een algemeen (schadeherstel, spuiten) eerste jaar. 

 

Examinering 

Ook zal één gezamenlijke examineringsstructuur worden ontwikkeld.  
 

Financieel, Planning & Control 

Studenten worden voorlopig ingeschreven bij één van beide ROC's . Voor het Topcentrum zal een gezamenlijke 

projectbegroting en projectadministratie worden ingericht. De financiële verantwoording aan het ministerie 

OC&W verloopt via de individuele ROC's . Summa College zal als penvoerder gaan optreden.  
 

Aansturing  

Samenwerking wordt in eerste instantie vormgegeven via een samenwerkingsovereenkomst. 

Projectmanagement en aansturing van de samenwerking wordt gevoerd door VOC. Summa College en Koning 

Willem 1 College zijn en blijven ervoor verantwoordelijk dat de bekostigde (BOL en BBL) opleidingen voldoen 

aan de geldende wet- en regelgeving.  
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Figuur 3. 

 

 

Figuur 4. 

 

Projectstructuur 

Samenwerkingspartners geven hun samenwerking via onderstaande structuur vorm: 

Samenwerking wordt in eerste instantie vormgegeven via de samenwerkingsovereenkomst.  

Projectmanagement en aansturing wordt gevoerd door een medewerker van VOC, de heer Van der Beeke.  

 

De projectmanager legt verantwoording af aan de Directieraad, met daarin de directieleden van de 

samenwerkingspartners. Dit zijn de heren Bunthof (Koning Willem I College), Akkerman (Summa College) en 

Vos (VOC en OOC). De Directieraad komt in beginsel maandelijks bijeen.  

 

Binnen de directieraad zal gemeenschappelijke besluitvorming en afstemmingsoverleg plaatsvinden over de 

volgende onderwerpen (niet limitatief): evaluatie van de samenwerking, opstellen van roosters, vaststelling 

financiën.  
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De directieraad (en projectleider) legt twee keer per jaar verantwoording af aan het Bestuur van het Topcentrum. 

In het Bestuur van het Topcentrum hebben zitting een lid van het College van Bestuur van Koning Willem I 

College (de heer Van Gerven) en Summa College (de heer Wintels) en leden van het Bestuur van VOC (de heer 

Pellegrom, Boschman Autoschadeherstel) en OOC (de heer Derijck, FNV) namens het bedrijfsleven. 

Samenstelling en mandatering zal verder worden uitgewerkt.  

 

Een Raad van Advies zal worden ingesteld met vertegenwoordigers vanuit de bedrijven. De Raad van Advies 

geeft gevraagd en ongevraagd advies over de inhoud en organisatie van opleidingen, Leven Lang Leren 

programma, het praktijkcentrum en kennisplatform. Tevens zijn de leden van de Raad van Advies 

ambassadeurs naar andere bedrijven en partijen uit de sector. Eerste (beoogde) leden voor de Raad van Advies 

zijn gepolst.  

 

Tot slot wordt ook een kennisplatform ingericht waarin de participerende autoschadeherstelbedrijven en 

leveranciers periodiek bijeenkomen om nieuwe kennis en inzichten met elkaar te delen. Dit kennisplatform 

organiseert kennissessies met en voor autoschadeherstelbedrijven.  

 

 

 

 

Figuur 5. 

 

Ambitie is om tijdens de looptijd van het project te komen tot één gezamenlijke juridische entiteit 

(bedrijfsvakschool).  

 

5.2 Locatie 
Locatie voor het Topcentrum Autoschadeherstel is een geschikte en representatieve locatie in Boxtel waarin tot 

op heden de BGA opleidingen zijn gevestigd. Deze locatie heeft onderstaande kenmerken: 

 omvang van 1.200 m
2
; 

 diverse faciliteiten waaronder praktijkruimten, kantoren, 5-tal leslokalen, kantine/restaurant en zelf een 12-tal 

overnachtingsplekken; 

 onderwijsbestemming; 

 vmbo onderwijs is aanpalend gevestigd;  

 eigendom van het pand is in handen van Gemeente Boxtel. 
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Uitgangspunten 

Het Topcentrum Autoschadeherstel Zuid-Nederland in Boxtel: 

 is uitstekend bereikbaar, zowel met openbaar vervoer alsook met de auto. De locatie beschikt over 

voldoende parkeergelegenheid. Onder de huidige studenten van Summa College en Koning Willem 1 

College is een enquête uitgezet met betrekking tot verhuizing naar deze locatie in Boxtel. Door studenten 

worden geen problemen voorzien. 

 heeft een verzorgingsgebied dat zich uitstrijkt over Zuid-Nederland. 

 momenteel wordt gewerkt aan de benodigde (milieu)vergunningen. Op basis van lopende contacten met 

ambtenaren en bestuurders van Gemeente Boxtel en de huidige bestemming van het pand worden hierbij 

geen problemen meer voorzien. 

 bijna direct te gebruiken voor de activiteiten van het Topcentrum Autoschadeherstel. er zijn geen uitgebreide 

verbouwingen nodig.  

 Gemeente Boxtel is bereid bij te dragen aan de realisatie van het Topcentrum. 

 

5.3 Management en team 
Management  

Projectmanager van het Topcentrum Autoschadeherstel wordt geleverd door VOC (0,5 fte). Beoogd 

projectmanager is de heer Pieter van der Beeke. Pieter van der Beeke (1956) heeft als opleiding HTS 

werktuigbouw. Hij is een ervaren manager met veel leidinggevende ervaring in operationele directiefuncties in 

zowel de grafische als metaaltechnische industrie. Sinds 2012 is hij als operationeel manager verbonden aan 

VOC. Hij studeert naast zijn werk voor het behalen van zijn 2e graads bevoegdheid aan Fontys Hogescholen. 

De projectmanager is verantwoordelijk voor: 

 de aansturing van de samenwerking tussen de partners; 

 de aansturing van het praktijkcentrum; 

 de aansturing van het Leven Lang Leren programma; 

 verantwoording aan financiers en subsidieverstrekkers.   

 

Daarnaast zal door VOC een accountmanager voor de contacten met de autoschadeherstelbedrijven worden 

ingezet (0,5 fte). Beoogd accountmanager is de heer Frans Hoevenaars. Frans Hoevenaars is (1960) is 

opgeleid als schadehersteller en heeft zich via tal van opleidingen bekwaamd in het management van 

schadeherstel en carrosseriebouwbedrijven. Recent heeft hij het certificaat Certified Professional Coach 1 

behaald. Hij heeft als vestigingsmanager bij diverse schadeherstelbedrijven gewerkt tot 2007. Sinds 2007 is hij 

werkzaam als opleidingsadviseur bij VOC voor de regio Oost Brabant en Limburg.  
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Frans heeft zich in die functie bewezen in het verbinden van bedrijven en onderwijsinstellingen op het gebied 

van instroom van leerlingen en vergroten van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Door zijn inzet zijn 

projecten als Excelleren.nu en MACH 3 in de regio succesvol verlopen. De accountmanager is onder andere 

verantwoordelijk voor: 

 accountmanagement en werven van autoschadeherstelbedrijven;  

 het organiseren van kennissessies. 

 

Planning, monitoring en rapportage 

De projectmanager zal ieder jaar een SMART jaarplan opstellen en aanreiken aan het bestuur, het 

kennisplatform (bedrijven) en de financiers.  

Tevens zal de projectmanager ieder jaar de voortgang meten op de inhoudelijke doelstellingen en financiële 

resultaten van het platform. De projectmanager stelt jaarlijks een jaarverslag en jaarrekening op en reikt deze 

aan het bestuur, het kennisplatform (bedrijven) en de financiers.  Het jaarverslag geeft de inhoudelijke en 

financiële resultaten weer. Het jaarverslag wordt vastgesteld door het bestuur van het Topcentrum. Tevens zal 

jaarlijks een enquête worden gehouden onder studenten, docenten en bedrijven.  

Medio 2017 (na 2 jaar) wordt een tussentijdse evaluatie opgesteld, Midterm Review. In deze Midterm Review 

worden de doelstellingen en financiële haalbaarheid van het Topcentrum en onderlinge samenwerking 

geëvalueerd. Tevens zal hierbij aandacht zijn voor stakeholders (studenten, ouders, bedrijven). Deze evaluatie 

geeft een indicatie van de duurzaamheid van het Topcentrum Autoschadeherstel en vormt de basis voor het 

eventueel bijstellen van het businessplan voor de jaren 2018-2020. In de Midterm Review zal aandacht zijn voor 

de structuur van het project en het ontwikkelingspad naar een (eventuele) bedrijfsvakschool. 

 

5.4  Partners  
Hieronder staan de partners van de Topcentrum Autoschadeherstel met een korte omschrijving van hun 

kernactiviteiten.  

 

In onderstaande tabel staan de kernpartners omschreven.  

 

 

 

Het Summa College is een vooruitstrevende 

onderwijsinstelling die in het hart van de Brainport 

regio opereert. Summa College heeft inmiddels een 

stevig track record opgebouwd in het ontwikkelen 

van nieuwe grote innovatieve innovatie-

arrangementen, onder andere ook in de Automotive 

en Techniek. Recente voorbeelden zijn de 

doorontwikkeling van het MAC, het Centrum voor 

Innovatief Vakmanschap voor Automotive in 

samenwerking met o.a. ROC ter Aa. Een Truck 

Centre is in ontwikkeling in samenwerking met onder 

andere DAF en VDL (bedrijfswagens) en een Car 

Academy (personenauto's) in samenwerking met 

onder andere BMW. Summa College werkt samen 

met Fontys Hogescholen en TU/e aan de realisatie 

van een science campus.  

 

 

Het Koning Willem I College is een vooruitstrevende 

school voor MBO-onderwijs in ’s-Hertogenbosch, 

gericht op het succes van de leerling. Binnen de 

automotive sector biedt Koning Willem 1 College een 

breed pallet aan opleidingen op alle niveaus voor 

zowel volle- als deeltijd leerlingen/studenten.  
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Koning Willem I College verzorgt deze opleidingen 

voor een 800-tal leerlingen/studenten. De relatie met 

het regionale bedrijfsleven is intensief; er wordt 

gezamenlijk opgeleid. De instelling beschikt over 

uitstekende faciliteiten voor de voertuigopleidingen, 

tweewieleropleidingen en de carrosserie-opleidingen. 

 

 

Vakopleiding Carrosseriebedrijf (VOC) is als landelijk 

erkend opleidings- en exameninstituut 

verantwoordelijk voor technische-, management- en 

ondernemersopleidingen in de carrosseriebranche. 

Daarnaast beschikt VOC over een breed pakket 

gerichte (bijscholings)cursussen voor wie zich op 

specifieke delen van het vakgebied wil bekwamen. 

Met vier regionale praktijkopleidingscentra in Assen, 

Best, Nieuwegein en Sassenheim beschikt VOC over 

uitstekende faciliteiten voor het verzorgen van zowel 

de Aanvullende Praktijkopleidingen als cursussen en 

trainingen. VOC verzorgt het complete 

scholingstraject, van de vervaardiging van 

scholingsplannen tot het afnemen van examens. 

Daarnaast organiseert VOC symposia en 

beroepenwedstrijden. Jaarlijks verzorgt VOC de 

opleiding van gemiddeld 7.000 cursisten uit de 

branche. 

 Stichting OOC is het Opleidings- en 

Ontwikkelingsfonds voor het Carrosseriebedrijf. OOC 

heeft onder meer als doel het bevorderen en 

stimuleren van opleidingen van jeugdigen en 

anderen in het (beroeps)onderwijs voor het 

carrosseriebedrijf en het bevorderen van bij-, her-, 

na- en omscholing van werkgevers en werknemers 

die in het carrosseriebedrijf werkzaam zijn, om op 

deze wijze de vakbekwaamheid van werkgevers en 

werknemers in de bedrijfstak te bewerkstelligen, 

respectievelijk te verhogen. Het O&O fonds OOC 

stimuleert activiteiten en ontwikkelingen door inzet 

van financiële middelen; deze worden deels 

verkregen via heffing op grond van CAO afspraken, 

deels via subsidies zoals voor ESF-projecten en het 

werkgelegenheidsfonds. OOC aangesloten bedrijven 

betalen krachtens de CAO per werknemer een 

bijdrage aan OOC. Deze bedrijfstakheffing bedraagt 

op dit moment 0,5% van de loonsom. Over het jaar 

2014 komt er bij de O&O basisheffing een tijdelijke 

toeslag ad 0,1% welke toeslag mede ter financiering 

van het sectorplan wordt geheven. 

Tabel 19. Kernpartners 

 

In onderstaande tabel staan de deelnemende autoschadeherstel-en carrosseriebouwbedrijven en industriële 

partners uit de automotive sector opgesomd.  
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ABS Peter Brouwers 

 

Van Raay en Box 

 

Munsters Auto en Truckschade 

 

Schadeservice Blerick 

 

Schrurs Autoschade 

 

Smeets Autoschade 

 

Smeets Schadeherstel 

Roermond 

 

Stern Autoschade Geldrop 
 

Tal Techniek 

 

 

UAS Brabant Eindhoven 

 

Van Aaken 

 

Van Alphen Autoschade BV 

 

Framit Autoclean 

Schadeherstel 

 

Keram Schadeherstel 

 

Lambert Eindhoven 

 

Grathem Autoschade 

 

Driessen Autoschade 

 

Efte Coating BV. 

 

Ekas BV 

 

Fleetpoint BV 

 

De Kade Autoschade 

 

ABS Zuid Uden BV 

 

ASN Autoschade Service 

Schonewille Deurne 

 

AS Noord Limburg 

Autoschade 

Herstel 

 

Autoschade Bleyenberg 

 

Autoschade Theo Lauwers BV 

 

ABS van Houtert 

 

Bekkers Autoschade 

 

Bronneberg Autoschade 

 

Beukers autoschade - carrosserie 

 

Van Mossel Autoschade Groep 

 

Wellcoll 

http://beukersgroep.com/
http://www.vanmosselautoschadegroep.nl/
http://www.wellcoll.nl/


 

 Pagina 30 

 

In onderstaande tabel staan de (BEOOGDE) samenwerkingspartners opgesomd.  
 

 

 

FOCWA is opgericht in 1936 als Federatie van 

Organisaties in de Carrosserie- en Wagenbouw en 

Aanverwante bedrijven. De bij FOCWA aangesloten 

bedrijven zijn verdeeld over drie zelfstandige 

verenigingen: Vereniging FOCWA Schadeherstel 

(1400 leden, inclusief LiTe autoschade-

herstel), Vereniging FOCWA Specialisten (750 leden) 

en CarrosserieNL (250 leden, inclusief de 

Aanhangwagenbouwbedrijven). Vereniging FOCWA 

Schadeherstel verzorgt de belangenbehartiging van 

de 1200 aangesloten auto- en truckschade-

herstelbedrijven op tal van terreinen: economische- en 

sociaal-economische aangelegenheden, techniek en 

innovatie, scholing en opleiding, kwaliteits- milieu- en 

arbozorg, individuele bedrijfsadvisering en -

begeleiding, communicatie et cetera. FOCWA stelt 

kennis en expertise beschikbaar aan het Topcentrum 

en activeert haar achterban.  

 

AutomotiveNL is de sectororganisatie van de 

Nederlandse automotive industrie- en 

technologie bedrijven en  

organisaties voor automotive onderzoek en 

onderwijs. AutomotiveNL heeft 4 

samenhangende hoofdactiviteiten: 

- Versterken en onderhouden Eco-systeem  

- Stimuleren van onderzoek & innovatie van 

industrie en kennisinstellingen met 

gezamenlijke ontwikkeling van strategie, 

roadmaps en projecten  

- Bevorderen van de groei en bloei van de 

AutomotiveCampusNL in Helmond  

- Acquisitie en Internationalisering 

AutomotiveNL stelt kennis en expertise 

beschikbaar aan het Topcentrum en activeert 

haar achterban. 

 CarrosserieNL is de branche-organisatie voor 

carrosserie- en trailerbouw bedrijven en 

toeleveranciers. CarrosserieNL stelt kennis en 

expertise beschikbaar aan het Topcentrum en 

activeert haar achterban. 

 

 

Brainport Development is een ontwikkelings-

maatschappij die samen met bedrijfsleven, 

kennisinstellingen en overheid werkt aan het 

versterken van Brainport Regio Eindhoven. Brainport 

Development stimuleert en ontwikkelt regionale en 

(inter)nationale projecten en programma’s, promoot 

Brainport Regio Eindhoven in binnen- en buitenland 

en faciliteert het regionale bedrijfsleven met onder 

andere bedrijfsadvies en -financiering, starters-

voorzieningen, bedrijfshuisvesting en bedrijvencentra. 

Brainport Development investeert in talentontwikkeling 

en techniek.  

 

 

http://www.carrosserie.nl/index.php
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Zo wordt in het basisonderwijs en voortgezet 

onderwijs techniek geïmplementeerd in de curricula. 

Brainport Development ondersteunt het project met 

kennis, faciliteiten, netwerkcontacten. 

 

 

PPG Industries is een groot multinational en een 

vooraanstaand fabrikant van coatings, chemicaliën en 

glas. Als marktleider in coatings loopt PPG voorop in 

technologieën en toepassingen die ontwikkeld worden 

voor de sectoren OEM Automotive, Architectural, 

Refinish, Packaging, Industrial, Protective & Marine en 

Aerospace. PPG heeft een kantoor in Wijchen voor de 

Benelux. Een belangrijke markt voor PPG is de 

autoschadeherstelmarkt. Twee van de drie auto's die 

in Europa en Noord-Amerika gefabriceerd worden, 

bevatten PPG technologie en kennis. PPG investeert 

mee in het Topcentrum met cash, materialen en 

kennis en expertise.  

 

Metalak is verantwoordelijk voor de import, marketing, 

verkoop en distributie van kwalitatief hoogwaardige 

lakmerken. Daarnaast is Metalak marktleider in non-

paint. Metalak richt zich op bedrijven in schadeherstel, 

carrosseriebouw en industrie. Metalak investeert mee 

in het Topcentrum met cash, materialen en kennis en 

expertise. 

 BASF is een wereldwijde speler in de chemie. BASF 

ontwikkelt, produceert en verkoopt grondstoffen 

variërend van chemicaliën, kunststoffen, 

veredelingsproducten, gewasbeschermingsproducten 

en fijnchemicaliën tot olie en gas. BASF is ook een 

grote lakfabrikant voor de automotive sector. BASF 

investeert mee in het Topcentrum met cash, 

materialen en kennis en expertise. 

 

 

AkzoNobel is een internationaal opererend verf- en 

coatingsbedrijf en een producent van specialistische 

chemicaliën. Het bedrijf heeft een jaarlijkse omzet van 

meer dan 14 miljard euro, activiteiten in meer dan  

80 landen en circa 50.000 medewerkers. 

AkzoNobel richt zich op het leveren van kwalitatief 

hoogwaardige producten en -technologieën voor de 

steeds veranderende wereld. Akzo Nobel investeert 

mee in het Topcentrum met cash, materialen en 

kennis en expertise. 

 EMM is wereldwijd actief en heeft haar 

hoofdvestiging in Nederland. Centraal staat de 

ontwikkeling, fabricage en distributie van ge- en 

verbruiksartikelen voor alle sectoren die op 

grote(re) schaal lakken verwerken. Hierbij gaat het 

onder andere om handige disposables zoals 

maatwerkbekers, praktische gereedschappen en 

robuuste afzuigsystemen. Belangrijke sector is o.a. 

de autoschadeherstelmarkt. EMM investeert mee in 

het Topcentrum met cash, materialen en kennis en 

expertise. 

 

 

http://www.basf.nl/ecp1/Netherlands/nl/
http://www.emm.com/
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Lascare is gespecialiseerd in de Nederlandse 

autoschadeherstelbedrijven op het gebied van las-, 

snij- en uitdeukapparatuur. Reeds 15 jaar voorzien zij 

bedrijven in deze branche dagelijks van informatie, 

apparatuur, verbruiksmiddelen en toebehoren. 

Daarnaast verlenen zij middels een eigen technische 

dienst ook de gevraagde service, het onderhoud en 

de jaarlijkse NEN-keuringen. Lascare investeert mee 

in het Topcentrum met materialen en kennis en 

expertise. 

 Geevers Auto Parts is de grootste leverancier van 

onderdelen aan de professionele autoschade-

herstelbedrijven in de Benelux. In het magazijn van 

35.000 m² groot in Veldhoven liggen de meest 

voorkomende schadedelen van meer dan  

35 automerken. Geevers investeert mee in het 

Topcentrum met materialen en kennis en expertise. 

 

Binnen AgriFood Capital werken ondernemers, 

overheden en onderwijs samen in concrete projecten 

en programma’s met een gezamenlijke ambitie: in 

2020 is Noordoost-Brabant topregio in Agrifood. Het 

Topcentrum past binnen de Human Capital Agenda 

"Noordoost-Brabant Werkt". AgriFood Capital 

ondersteunt het project met kennis, faciliteiten, 

netwerkcontacten. 

 Gemeente Boxtel is een gemeente met centrale 

ligging in Zuid-Nederland en uitstekende 

bereikbaarheid via weg en openbaar vervoer. Boxtel 

investeert substantieel in technisch onderwijs en 

doorlopende leerlijnen. Boxtel ondersteunt het project 

door een stevige huurkorting te verstrekken. 

 Vanuit het Topcentrum worden doorlopende leerlijnen 

gecreëerd naar de deelnemende vmbo instellingen in 

het Kader van Focus en Passie voor Techniek.  

 Het MAC is het Centrum voor Innovatie Vakmanschap 

voor de Automotive sector (ontwikkeling en productie) 

op de Automotive Campus NL in Helmond. Het 

Topcentrum en het MAC stemmen curricula op elkaar 

af en bieden mogelijkheden voor het uitwisselen 

modules.  

Tabel 20. 
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6 Uitvoering 

6.1 Plan van Aanpak 
In onderstaande paragraaf is het plan van aanpak opgenomen.  

 

Voorbereidingsfase: Nu t/m augustus 2015  

 

Wat  Wie  Wanneer 

Aanstellen manager Topcentrum 

Autoschadeherstel 

VOC Q1 2015 (februari) 

Opzetten werk-/stuurgroep-structuur 

incl. mandatering 

Manager Q1 2015 (februari) 

Opzetten financiële 

projectadministratie 

Manager met Summa en KW1C Q1 2015 (februari) 

Opstellen promotiemateriaal, website Summa, KW1C Q1 2015 (februari) 

PR en werving – studenten Summa, KW1C Q1 en Q2 2015 

PR en werving – bedrijven / 

leerwerkplekken 

Manager Q1 en Q2 2015 

Opzetten kennisplatform met 

bedrijven (4 bijeenkomsten per jaar) 

Manager Q1 2015 

Uitwerken gezamenlijke 

onderwijsvisie  

Docententeams Summa, KW1C 

en VOC 

Q1-Q2 2015 

Keuze voor 'één onderwijsmethode 

en leermiddelen 

Docententeams Summa, KW1C 

en VOC 

Q1-Q2 2015 

Uitwerken examinering en 

verantwoordingsproces 

Summa, KW1C en VOC Q1-Q2 2015 

Opzetten aansturing onderwijsteam Manager Q2 2015 

Definitief vormen onderwijsteam Docententeams Summa, KW1C 

en VOC 

Q2 2015 

Inventarisatie equipment. Offertes 

opvragen bij leveranciers.  

Manager Q1 2015 

Offertes opvragen verbouwing Manager Q1 2015 

Huurovereenkomst met Gemeente 

Boxtel 

Summa, KW1C en VOC Q2 2015 (Mei 2015) 

Start verbouwing en investeringen Summa en KW1C  Q2 en Q3 2015 (Juni 2015) 

Beoogde oplevering gebouw   Q3 2015 (Augustus 2015) 

Beoogde verhuizing Summa, KW1C en VOC Q3 2015 (Augustus 2015) 

Tabel 21. 
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Fase 1: september 2015 t/m augustus 2016 

 

Wat  Wie  Wanneer 

Start opleidingen BBL en BOL 

Doel: 165 studenten. 

Summa, KW1C, VOC en OOC Q3 2015 - Q2 2016 

Werven bedrijven en 

leerwerkplekken. 

Doel: 145 leerwerkplekken 

Manager Q3 2015 - Q2 2016 

Doorontwikkelen Leven Lang Leren 

programma /nieuwe module(s) 

VOC/FOCWA Q3 2015 - Q2 2016 

Bijscholing medewerkers / docenten 

Doel: 80 trainingen 

VOC/FOCWA Q3 2015 - Q2 2016 

Versterken kennisplatform met 

bedrijven (4 bijeenkomsten per jaar) 

Manager Q3 2015 - Q2 2016 

Afspraken maken met 

autoleveranciers; inbreng 

praktijkcases en materiaal 

Manager Q3 2015 

Afspraken met andere ROC-

instellingen 

Summa, KW1C Q3 2015 - Q2 2016 

Experiment gecombineerde BOL-

BBL opleiding 

Summa, KW1C, VOC Q3 2015 - Q2 2016 

Tabel 22. 

 

Fase 2: september 2016 t/m augustus 2017  

 

Wat  Wie  Wanneer 

Continueren opleidingen BBL en 

BOL (incl. gecombineerd BOL-BBL) 

Doel: 180 studenten. 

Summa, KW1C, VOC en OOC Q3 2016 - Q2 2017 

Werven bedrijven en 

leerwerkplekken. 

Doel: 160 leerwerkplekken 

Manager Q3 2016 - Q2 2017 

Doorontwikkelen Leven Lang Leren 

programma /nieuwe module(s) 

VOC/FOCWA Q3 2016 - Q2 2017 

Bijscholing medewerkers / docenten 

Doel: 90 trainingen 

VOC/FOCWA Q3 2016 - Q2 2017 

Voorbereiding/onderzoek Vakschool; 

één gezamenlijke juridische entiteit. 

Ontwikkelen governance structuur.  

 Q3 2016 - Q2 2017 

Midterm Review  Q2 2017 

Tabel 23. 
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Fase 3: september 2017 t/m augustus 2019  

 

Wat  Wie  Wanneer 

Continueren opleidingen BBL en 

BOL 

Doel 2019: 220 studenten:  

Summa, KW1C en VOC Q3 2017 - Q2 2019 

Werven bedrijven en 

leerwerkplekken. 

Doel: 200 leerwerkplekken 

Manager Q3 2017 - Q2 2019 

Bijscholing medewerkers / docenten 

Doel 2019: 110 trainingen 

VOC/FOCWA Q3 2017 - Q2 2019 

Doorontwikkelen Leven Lang 

Leren programma 

 Q3 2017 - Q2 2019 

Oprichting gezamenlijke entiteit 

(Vakschool) 

 Q3 2017 

Versterken kennisplatform met 

bedrijven (4 bijeenkomsten per jaar) 

Manager Q3 2015 - Q2 2016 

Tabel 24.  

 

6.2 Risico's 
De belangrijkste risico's/kritische succesfactoren van het project zijn als volgt: 

 Kwaliteit management: voor iedere (startende) onderneming is de kwaliteit van het management van 

doorslaggevend belang. Beoogde projectmanager van het VOC heeft de benodigde leidinggevende 

ervaring, kent de sector en geniet het vertrouwen van de partners van het Topcentrum.  

 Cultuurverschillen docententeams Summa College en Koning Willem I College (en VOC): de projectpartners 

nemen de tijd om in 2015 docenten met elkaar te laten samen werken aan een gezamenlijke onderwijsvisie, 

-methode en samenwerkingsstructuur. Tevens is een ervaren externe adviseur ingehuurd om dit proces te 

begeleiden. Eerste bijeenkomsten hebben inmiddels plaatsgevonden. Samenwerking verloopt op dit moment 

uitstekend.  

 Bereikbaarheid. Reisafstand is in het mbo een belangrijke factor voor studenten om te kiezen voor een 

opleiding/onderwijsinstelling. Door verplaatsing van de opleidingen naar één gezamenlijke locatie ontstaat 

voor een aantal studenten een langere reisafstand. Hiermee bestaat het risico dat er studenten zullen 

afhaken. Dit is (naast de investeringen) één van de belangrijkste argumenten om te kiezen voor een centrale 

locatie in Zuid-Nederland in Boxtel in plaats van bijvoorbeeld Helmond, Eindhoven of 's-Hertogenbosch. Er is 

een marktonderzoek uitgevoerd en enquête uitgezet onder de huidige leerlingen. Hieruit is gebleken dat 

Boxtel de beste locatie is en dat dit naar verwachting geen problemen gaat opleveren.  

 Marktontwikkeling; autoschadeherstelbedrijven staan onder druk, maar zullen moeten investeren in 

personeel en innovatie om te kunnen overleven in de toekomst. Er is een risico dat 

autoschadeherstelbedrijven failliet gaan en/of niet meer bereid zullen zijn om te betalen voor aanvullend 

praktijkonderwijs vanuit het Topcentrum. In de prognoses is derhalve rekening gehouden met een correctie-

/risicofactor op de verwachte opbrengsten vanuit de autoschadeherstelbedrijven. Overigens dragen op dit 

moment 60 bedrijven extra cash bij voor de opleidingen. Reeds 45 bedrijven hebben zich voor de komende 

4 jaren gecommitteerd.  

 BTW; in de begroting is nog geen rekening gehouden met btw vraagstuk.  



 

 Pagina 36 

 

7 Financiële prognoses 

7.1 Inleiding 
Het Topcentrum Autoschadeherstel verwacht voor de komende 8 jaren onderstaande omzet- en 

kostenprognoses. In de prognoses is nog geen rekening gehouden met het btw vraagstuk. In de 

liquiditeitsprognoses is nog geen rekening gehouden met debiteuren- en crediteurentermijnen.  

 

7.2 Projectbegroting 
Onderstaand vindt u de projectbegroting (4 jaar) van het Topcentrum Autoschadeherstel.  

 

Hierin zijn opgenomen: 

 

Ontwikkelkosten 

 Loonkosten voor de kwartiermaker vanaf februari 2015 (300 uren, € 73 per uur).  

 Loonkosten voor het ontwikkelen van praktijkopdrachten en -modules voor in de opleidingen: in jaar 1 en 

jaar 2 ca. 1 fte nodig (940 uren x € 73).  

 Kosten voor de bijscholing van docenten op praktijkcomponent en innovatie (professionalisering); out-of-

pocketkosten voor deelname van docenten aan praktijktrainingen: € 00 per fte.  

 Kosten voor communicatie en werving van studenten: inhuur van PR capaciteit en out of pocketkosten voor 

PR materiaal (o.a. website): ca. € 00 per jaar 1 en 2, daarna lagere kosten.     

 

Initiële investering in apparatuur praktijkcentrum 

 Initiële investeringen voor de inrichting van het praktijkcentrum bedragen € 400.000 (zie 

investeringsbegroting paragraaf 7.4). Deze investeringen worden in 5 jaar afgeschreven Totale 

afschrijvingskosten bedragen in het kader van dit project derhalve € 80.000 per jaar, € 320.000 in 4 jaar.  

 

Aanloopkosten exploitatie 

 In het project zullen studenten veel meer praktijkonderwijs volgen en vaardigheden oefenen. Dit betekent dat 

extra kosten worden gemaakt in het verbruik van materialen (lakken, plaatwerk et cetera) en praktijkcases 

(auto's en auto-onderdelen). Deze kosten bedragen in de projectperiode naar schatting € 00.  

- Lakken / verbruiksmaterialen; ervaring van VOC met de APO dagen is dat studenten gemiddeld € 00 per 

jaar aan lakken en verbruiksmaterialen verbruiken.  

- Aankoop auto's / auto-onderdelen; ervaring van VOC met de APO dagen is dat studenten gemiddeld € 00 

per jaar aan auto's/auto-onderdelen verbruiken.  

Deze kosten kunnen worden gefinancierd op basis van de aanvullende bijdragen van bedrijven en OOC. 

 Aanloopkosten voor de huur van (bij de start te grote) locatie. Deze kosten worden gefinancierd door de 

Gemeente Boxtel. 

 Loonkosten voor projectmanagement (1370 uren x € 73). Deze kosten worden deels gefinancierd door VOC. 

 Loonkosten door Focwa en CarrosserieNL voor de inbreng van kennis, expertise in curriculumontwikkeling, 

gastdocenten en kennisplatform.  

 Loonkosten door autoschadeherstelbedrijven voor de inbreng van kennis, expertise in 

curriculumontwikkeling, gastdocenten en kennisplatform. Loonkosten van 45 autoschadeherstelbedrijven 

voor deelname aan het kennisplatform, inspraak in de opleiding en kennisdeling. Loonkosten bedragen ca. € 

1.168 per bedrijf per jaar (16 uren x € 73 per uur).  

 Loonkosten door leveranciers voor de inbreng van kennis, expertise in curriculumontwikkeling, gastdocenten 

en kennisplatform (40 uren per jaar per partner x € 73 per uur).  
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 Loonkosten door vmbo instellingen voor het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen en uitwisselen van 

kennis en expertise in het kader van Focus en Passie voor Techniek (4 vmbo instellingen x 16 uur per jaar x 

€ 73).  

 

De tabel met de projectbegroting, financiering, lasten is verwijderd. 

  

Tabel 25: projectbegroting 

 

7.3 Financiering en inbreng 
Subsidieaanvraag Regionaal Investeringsfonds MBO 

Projectpartners vragen bij het Regionaal Investeringsfonds MBO een subsidiebijdrage van  

€ 500.000 aan. De subsidie zal worden aangewend voor de opstart van het Topcentrum, ontwikkelkosten en 

voor investeringen in state-of-the-art apparatuur en equipment.  

 

Cofinanciering 

Totale cofinanciering bedraagt ca. € 1,0 miljoen. De cofinanciering is als volgt opgebouwd: 
 

Cofinanciering autoschadeherstel- en carrosseriebouw bedrijven 

In totaal participeren 45 autoschadeherstel- en carrosseriebouwbedrijven in het Topcentrum Autoschadeherstel 

Zuid-Nederland. Deze 45 deelnemende bedrijven brengen in: 

 kwalitatief goede arbeids- en leerwerkplekken met goede begeleiding voor studenten die deelnemen aan de 

Topcentrum Autoschadeherstel (niet subsidiabel). 

 een cash bijdrage van € 00 exclusief btw per student per jaar die bij het bedrijf een arbeidsovereenkomst 

aangaat. Totale bijdrage bedraagt hiermee 45 bedrijven x € 00 x  

2 jaar = € 00. 

 de 45 deelnemende bedrijven dragen daarnaast "in kind" bij aan de opleiding, ter waarde van € 00 (00 uren 

x € 73) per jaar door de inbreng van kennis, expertise (en eventueel faciliteiten) in de ontwikkeling en 

uitvoering van de opleiding. Dit betekent dat de 45 bedrijven ca. € 00 per jaar x 4 jaar = ca. € 00 in uren 

inbrengen.  
 

 

OOC Fonds 

 Gedeeltelijke financiering van het praktijkonderwijs. De inbreng van het OOC is vergelijkbaar met de 

financiële inbreng van de autoschadeherstel- en carrosseriebouwbedrijven. Hiermee bedraagt de minimale 

bijdrage van OOC (op basis van huidige commitments van autoschadeherstel- en carrosseriebouw bedrijven 

€ 00 (45 bedrijven x € 00 x 2 jaar in 4 jaar). Verwacht mag worden dat de bijdrage van de bedrijven en 

daarmee ook van OOC Fonds hoger zal liggen, zie prognoses bij continuïteit.  

 

VOC 

 VOC brengt de projectmanager in (0,5 fte), ca. € 00 per jaar aan loonkosten. Totale inbreng van VOC 

bedraagt hiermee € 00.  

 Daarnaast brengt VOC nog haar bestaande equipment vanuit de werkplaats in Best in het Topcentrum 

Autoschadeherstel. De waarde hiervan is niet opgenomen als co-financiering.  

 

FOCWA Autoschadeherstel 

FOCWA Autoschadeherstel participeert in het Topcentrum Autoschadeherstel in natura met: 

 inzet van het netwerk voor de communicatie naar de achterban; 

 inbreng van kennis en expertise voor de bijscholing van docenten en praktijkbegeleiders en voor het 

kennisplatform. 

De totale inbreng van FOCWA Autoschadeherstel bedraagt hiermee ca. € 00, bestaande uit een jaarlijkse 

bijdrage van € 00 in uren (80 uren x € 00 per jaar).  
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Carrosserie NL 

Carrosserie NL participeert in het Topcentrum Autoschadeherstel in natura met: 

 inzet van het netwerk voor de communicatie naar de achterban; 

 inbreng van kennis en expertise voor de bijscholing van docenten en praktijkbegeleiders en voor het 

kennisplatform. 

De totale inbreng van Carrosserie NL bedraagt hiermee ca. € 00, bestaande uit een jaarlijkse bijdrage van € 00 

in uren (40 uren x € 00 per jaar).  

 

Leveranciers 

Onderstaande leveranciers dragen in totaal ca. € 00 bij aan het praktijkcentrum en het kennisplatform van het 

Topcentrum Autoschadeherstel:  

 BASF: cash voor een spuitcabine, € 00 per jaar en kortingen op lak/verf en inbreng met kennis en expertise 

in het kennisplatform, € 00 per jaar. Totale bijdrage bedraagt hiermee € 00 voor 4 jaar.  

 PPG: cash voor een spuitcabine, € 00 per jaar en kortingen op lak/verf en inbreng met kennis en expertise in 

het kennisplatform, € 00 per jaar. Totale inbreng bedraagt € 00 voor 4 jaar.  

 Akzo Nobel: cash voor een spuitcabine, € 00 per jaar en kortingen op lak/verf en inbreng met kennis en 

expertise in het kennisplatform. Totale inbreng bedraagt € 00 voor 4 jaar.  

 Metalak : kortingen op lak/verf (€ 00) en inbreng met kennis en expertise (€ 00) in het kennisplatform, € 00 

per jaar. Totale bijdrage bedraagt hiermee € 00 voor 4 jaar.  

 EMM; cash, ca. € 00 per jaar, eenmalige korting van € 00 RVS mengtafel, spuitreiniger en centrale 

stofafzuiging en kortingen op verbruiksmaterialen en inbreng met kennis en expertise in het kennisplatform. 

Totale bijdrage bedraagt hiermee ca. € 00 voor 4 jaar.  

 Virtual Paint; korting op de spuitsimulatoren. Ca. € 00.  

 Geevers Autoparts kortingen op materiaal en inbreng met kennis en expertise in het kennisplatform. Totale 

waarde bedraagt ca. € 00 per jaar, € 00 voor 4 jaar. 

 Lascare: kortingen op equipment/apparatuur en inbreng met kennis en expertise in het kennisplatform. 

Totale waarde bedraagt ca. € 00 per jaar, € 00 voor 4 jaar.  

 

Gemeente Boxtel 

Gemeente Boxtel is eigenaar van de locatie en bereid een bijdrage te verstrekken voor het Topcentrum 

Autoschadeherstel. Deze bijdrage wordt verrekend met de huur van de locatie. Waarde van de bijdrage van de 

Gemeente Boxtel bedraagt ca. € 00. 

 

VMBO instellingen 

In het kader van Focus en Passie voor Techniek dragen vmbo instellingen bij aan het creëren van doorlopende 

leerlijnen en uitwisselen van kennis en expertise. Waarde bedraagt € 00 (4 instellingen x 00uren per jaar x 4 jaar 

x € 73). 
 

Summa College en Koning Willem 1 College 

Summa College en Koning Willem 1 College nemen onderstaande kosten voor hun rekening: 

 verbouwingslasten, naar schatting ca. € 00, deze kosten zijn niet subsidiabel; 

 voorfinanciering van de investeringslasten van het praktijkcentrum;  

 inbreng van equipment. 

De inbreng van Summa College en Koning Willem 1 College is niet opgenomen als co-financiering. 

 

7.4 Continuïteit 
Koning Willem 1 College, Summa College, VOC en OOC vinden het van groot belang dat het Topcentrum na 4 

jaar zonder (opstart)subsidies kan worden gecontinueerd. Hiertoe hebben de partners onderstaande prognoses 

opgesteld waaruit blijkt dat het Topcentrum kan worden gecontinueerd. Belangrijke pijlers voor deze continuïteit 

zijn: 
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 bekostigde BBL opleidingen, eventueel gecombineerd met BOL opleiding(en); 

 lagere (overhead)kosten en investeringslasten door het delen van faciliteiten en voorzieningen door de 

partners; 

 bijdrage per student van autoschadeherstelbedrijven en OOC Fonds; 

 partnerships met leveranciers in het praktijkcentrum. 

 

Bij het opstellen van begroting is uitgegaan van onderstaande uitgangspunten: 

 

Investeringsbegroting 

In het Topcentrum Autoschadeherstel worden door de partners de bestaande faciliteiten en apparatuur 

ingebracht. Hierboven zal in totaal ca. € 400.000 geïnvesteerd worden in:  

 2 state-of-the-art spuitcabines inclusief voorbewerkingstechnieken, mengkamer(s) en 

nabehandeling/poetsen. Totale investering bedraagt ca. € 200.000 inclusief plaatsing. 

 Spuitsimulatoren. Totale investering bedraagt ca. € 50.000. 

 Afzuigingsinstallaties. Totale investering bedraagt ca. € 50.000. 

 Lasapparatuur.  

 Uitlezen van elektronica. Totale investering bedraagt ca. € 50.000. 

 Testapparatuur. Totale investering bedraagt ca. € 50.000. 

De investeringen in equipment/apparatuur worden in 5 jaar afgeschreven.  

 

Verbouwing 

Daarnaast wordt voor ca. € 100.000 verbouwd aan de locatie. De verbouwingslasten worden in 10 jaar 

afgeschreven. Deze lasten zijn niet opgenomen in de projectbegroting (geen subsidiabele kosten).  
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Exploitatie 

Aantal studenten: 

 Onderstaande prognose is gebaseerd op inschattingen van Summa College, Koning Willem I College en 

VOC (op basis van onderzoek bij bedrijven). 

 

 

Tabel 26. 

 

 Uitval bedraagt ca. 5% per jaar.  

 Koning Willem 1 College en Summa College ontvangen OC&W bekostiging op basis van bovenstaande 

aantallen studenten voor de opleidingen.  

 Onderwijsmens-studentratio bedraagt 1:18 voor BOL en BBL.  

 Onderwijsinzet is gebaseerd op onderwijsmens-studentratio. Docenten werken fulltime voor BOL en 30% 

van fulltime voor BBL.  

 

 

Tabel 27. 

 

 Loonkosten van onderwijspersoneel zijn berekend op basis van € 73 x 940 uren x aantal fte. 

 Kosten voor professionalisering van docenten bedragen 5% van directe loonkosten. 

 Loonkosten opgenomen voor coördinatie en loonkosten voor directie en ondersteuning. 

 Huisvestingslasten bedragen € 00 per jaar. 

 Kosten materialen en praktijkcases bedragen € 100 per student per jaar. 

 Kosten leermiddelen en ICT bedragen € 00 per student per jaar. 

 Kosten voor examinering en administratie bedragen € 100 per student per jaar. 

 Kosten voor communicatie en werving bedragen € 100 per student per jaar. 

 Afschrijvingslasten op apparatuur / equipment bedragen € 00 per jaar. 

 Afschrijvingslasten op de verbouwing bedragen € 10.000 per jaar. 

 Voor onvoorzien wordt ca. € 00 per jaar begroot.  

 Loonkosten voor de (door)ontwikkeling van opleidingen opgenomen. Ca 940 uren x € 73 per uur in jaar 1 en 

jaar 2.   

 Autoschadeherstelbedrijven betalen € 00 per jaar per BBL student. Er wordt rekening gehouden met een 

correctiefactor van 25% tbv eventuele tegenvallers.  

 OOC betaalt eveneens € 00 per jaar per BBL student (verdubbelt de bijdrage van de 

autoschadeherstelbedrijven). Ook hier is rekening gehouden met de correctiefactor van 25% tbv eventuele 

tegenvallers.  

 Loonkosten van de docenten van VOC voor het praktijkonderwijs zijn gebaseerd op het aandeel 

praktijkonderwijs in het Topcentrum (25% in BBL, 40% in BOL). Daarnaast worden door VOC loonkosten 

gemaakt voor accountmanagement naar autoschadeherstel bedrijven.  

 Extra kosten worden gemaakt voor het praktijkonderwijs voor materialen en praktijkcases. Deze bedragen  

€ 00 extra per student.  

 Huisvestingslasten (onderhoud en energie) bedragen ca. € 00 per jaar.  

 Loonkosten projectmanagement bedragen ca. € 00 per jaar (00 uren x € 73 per uur), waarvan  

€ 00 per jaar door VOC wordt gedragen.  

 

jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Jaar 1 (instroom) 50 55 60 65

Jaar 2 48 48 52 57

Jaar 3 48 45 45 50

Totaal aantal studenten BBL 145 148 157 172

Totaal aantal studenten BOL 20 20 20 20

Totaal aantal studenten 165 168 177 192

jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

Aantal fte BBL 2,4 2,5 2,6 2,9

Aantal fte BOL 1,1 1,1 1,1 1,1
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Hierna de exploitatieprognoses van de bekostigde opleidingen binnen het Topcentrum.  

 

  

Tabel 28. 

 

Onderstaand de prognoses van het Leven Lang Leren programma.  

 

 

Tabel 29. 

 

Onderstaand de liquiditeitsbegroting van het Topcentrum Autoschadeherstel. Hierin is nog geen rekening 

gehouden met de subsidie van het Regionaal Investeringsfonds MBO.  

 

 

Tabel 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

  

 

Bijlage 1 

Prognoses  



 

  

 

Bijlage 2 

Samenwerkingsovereenkomst  

  



 

  

 

Bijlage 3 

Regiovisie  

  



 

  

 

Bijlage 4  

Reactie op Feedbackformulier voorschouw 
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