
Meer informatie over de OOC-instrumenten voor vmbo’s, leerlingen en bedrijven 
 
TRUCK SCHAALMODELLEN (CARROSSERIEBOUW) 
Het aanvraagformulier voor de truck schaalmodellen is te vinden op: 
https://www.leerbedrijfcarrosserie.nl/prijsvraag/. Deze truck schaalmodellen zijn kosteloos 
voor de vmbo’s. 
Het toegekende aantal is o.a. afhankelijk van het aantal carrosseriebouwbedrijven in de 
buurt van het vmbo en wordt door RAI CarrosserieNL bepaald.  
Als het vmbo zelf een lasersnijapparaat heeft, kan RAI CarrosserieNL een STEP of DXF file 
aanleveren waarmee jullie zelf het plaatmateriaal kunnen lasersnijden (en ook onderdelen 
van het truck schaalmodel kunnen aanpassen). 
Ook leuk te combineren met een opbouw van bijvoorbeeld metaal, kunststof of hout op dit 
voertuig, inbouw van verlichting of in één of meerdere kleuren te zetten (interessant voor 
jongeren die wellicht autospuiter willen worden of in de autoschadeherstel willen).  
Dit truck schaalmodel is ook interessant voor PIE-leerlingen. 
 
GASTLESSEN (CARROSSERIEBOUW EN SCHADEHERSTEL) 
 
CARROSSERIEBOUW 
Als er interesse is in een interactieve gastles over carrosseriebouw kan dit aangegeven 
worden op het inschrijfformulier van de aanvraag truck schaalmodel. De gastles wordt 
gegeven door een gastlesdocent die zijn hele leven in de carrosseriebouw werkzaam is 
geweest en ook mbo-docent carrosseriebouw is geweest. De presentatie die we in de gastles 
gebruiken kunnen we desgewenst vooraf via wetransfer toesturen ter informatie. De delen 
van de presentatie die we gebruiken zijn afhankelijk van het schooljaar en het profiel. 
De gastlesdocent neemt contact op voor een afspraak. Gastles(sen) zijn kosteloos. 
 
VIRTUAL REALITY AUTOSPUITEN 
We kunnen helpen met het vinden van een bedrijf in de buurt. 

De school kan ons samen met een betrokken ondernemer vragen om hulpmiddelen. We 
hebben een model-draaiboek, een voorbeeldpresentatie en wij kunnen de huur van de VR-
spuiter regelen.  
In de gastles zit een spelelement. Met een bedrijf samen kan een prijs bedacht worden, 
bijvoorbeeld: een keer spuiten in een spuitcabine bij het betreffende bedrijf.  
 

Als je een gastles wil, laat dan de volgende dingen weten aan de OOC-Regiocoördinator 
B&O: 
- naam school (vmbo) 
- naam contactpersoon 
- functie contactpersoon 
- contactgegevens contactpersoon. 
 

LAADKLEPKEURMEESTER (CARROSSERIEBOUW) 
Bij profiel M+T hoort ook een transport-logistiek deel en hiervoor schaft het vmbo vaak een 
laadklep aan. Deze laadklep is een machine die op basis van de Arbo- en machinerichtlijn 
jaarlijks dient te worden gekeurd door een bevoegde instantie. Deze verplichting is helaas bij 
veel vmbo’s niet bekend.  
RAI voert het keurmerk LPK (Laadklep Keuring) en afgelopen jaar werden ruim 16.000 
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laadkleppen LPK-gekeurd.  
Een LPK-keuring kan gratis door onze LPK-keurmeester worden verzorgd. Indien gewenst te 
combineren met een gastles waarbij groepjes van max. 10 leerlingen meehelpen bij de 
keuring van de laadklep. 
Past goed bij profiel M+T maar ook prima bij profiel PIE (vooral het metaal- en elektro 
gerelateerde deel). Zie ook: https://www.raivereniging.nl/artikel/nieuwsberichten/2020-q1/0311- 
gastlessen-op-vmbo-leerlingen-keuren-laadkleppen-voor-lpk.html 

 
Als je een gastles wil, laat dan de volgende dingen weten aan de OOC-Regiocoördinator 
B&O: 
- naam school (vmbo) 
- naam contactpersoon 
- functie contactpersoon 
- contactgegevens contactpersoon. 
 
Dan zorgt de OOC-Regiocoördinator B&O dat de keurmeester contact legt om een afspraak 
te maken. 
 
BEDRIJFSBEZOEK/SNUFFELSTAGES/OPDRACHTEN (SCHADEHERSTEL) 
Zie https://www.gastlessenzogeregeld.nl/# 
Extra actie: maak kans op een GoPro Hero, door een bedrijfsbezoek te brengen aan een 
Schadeherstelbedrijf en kom meer te weten over het schadeherstelberoep: 
schadehersteller, (auto)spuiter of (auto)technicus. Zie het aanvraagformulier (onderaan de 
pagina): https://ikwordschadehersteller.nl/ 
 
SAMENWERKING SCHOOL-BEDRIJF (CARROSSERIEBOUW EN SCHADEHERSTEL) 
Op de website https://www.gastlessenzogeregeld.nl/focwa/ staan de mogelijkheden voor 
gastlessen etc. genoemd voor schadeherstel. Ook interessant is: 
https://ikwordschadehersteller.nl 
Voor carrosseriebouw zie: https://www.leerbedrijfcarrosserie.nl 
 
Als je in de omgeving van jouw school op bijgaande websites geen bedrijven kunt vinden, 
dan kan de OOC-Regiocoördinator B&O een oproep doen aan de bedrijven uit de omgeving 
van jouw school. Neem daarvoor contact op met de OOC-Regiocoördinator B&O uit jouw 
regio. 
 
 


