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Oriënteren op het beroep: de carrosseriebranche
Je hebt kennis gemaakt met het werken in de carrosseriebranche door een of meerdere
beroepstaken uit te voeren. Kies in overleg met je docent een of meerdere van de
volgende opdrachten om meer te weten te komen van de carrosserie branche en het
schadeherstel beroep. Bekijk de films van de VOC die bij deze opdracht horen op de pc.
Je kunt ze vinden op de dvd in de map: extra films of via onderstaande links.
1.
2.
3.
4.

Carrosseriebouwer
Autoschadehersteller
Autoschadetechnicus
Autospuiter

Het doel van deze opdracht is om te kijken of een baan in de carrosseriebranche aansluit
op jouw ambities en talenten. Past het beroep bij jou? In deze opdracht leer je meer over
carrosseriebedrijven bij jou in de omgeving. Je maakt kennis met een bedrijf en gaat er
als dat kan ook zelf op bezoek. Je ziet hoe het werken in de praktijk eruit ziet en wat er
allemaal bij komt kijken in de vervolgopleiding op het ROC bij jou in de regio.
Opdracht 1:
1

Maak een lijst met carrosseriebedrijven bij jouw in de regio. Je kunt hiervoor de
site van de VOC gebruiken (www.focwa.nl) of via Google zoeken.

2.

Maak een lijst met leerbedrijven bij jou in de regio die opleiden voor
autoschadehersteller en voor carrosseriebouwer. Je kunt hiervoor op de site van
de VOC kijken: www.vocar.nl/leerlingen/register_erkende_leerbedrijven/

3.

Kijk op de website van twee van deze bedrijven. Lijkt het je leuk om hier te
werken? Waarom wel of waarom juist niet?

Opdracht 2:
3.

Zoek een carrosseriebedrijf bij jou uit de omgeving uit. Je kunt op www.focwa.nl of
www.vocar.nl kijken voor een (erkend leer) bedrijf. Heeft het bedrijf een website?
Bekijk dan eerst de website voordat je een afspraak maakt. Bij dit bedrijf ga je op
bezoek om te kijken hoe het werken in een carrosseriebedrijf er in de praktijk uit
ziet. Zo kun je kijken of dit bij jou past. Maak een afspraak met dit carrosseriebedrijf. Het is de bedoeling dat je met een van de werknemers of met de
leermeester gaat praten over zijn beroep. Het is ook leuk als je een camera
meeneemt om foto’s te maken voor je portfolio.
Voordat je op bezoek gaat maak je een lijst met vragen die je wilt stellen.
Mogelijke onderwerpen voor een interview zijn bijvoorbeeld:
-

Welke werkzaamheden doe je allemaal in de carrosserie branche of in de
schadeherstel?
Heb je te maken met klanten, omgaan met collega’s, werkverdeling,
telefoon?
Is het werk afwisselend?
Welke functies zijn er allemaal?
Wilde u altijd al schadehersteller worden?
Waar moet je goed in zijn?
Wat leer je allemaal in het leerbedrijf?
Welke soorten bedrijven zijn er allemaal
Grote of kleine bedrijven?
Welke vakvaardigheden heb je nodig?
Welke persoonlijke competenties heb je nodig?
Welke opleidingen zijn er allemaal?
Wat kun je nog meer worden/doorgroei?
Als je zelf de beroepstaken al hebt uitgevoerd kun je daarover vertellen. Zie
je de beroepstaken terug in het bedrijf?

Bespreek je vragen eerst met je docent. Maak dan een afspraak voor het gesprek.
Zorg in ieder geval dat je weet waar het is en dat je op tijd bent!

4.

Reflectie op het bezoek en het interview
Je maakt een verslag van tenminste 1 a 4 van het gesprek voor je portfolio. Je
kunt de foto’s daar ook aan toevoegen. Je bespreekt het gesprek met je
docent. In het gesprek kun je het over de volgende onderwerpen hebben:
-

Past het werk bij jou? Waarom wel of niet?
Heb je een goede indruk van het bedrijf gekregen?
Wat vond je leuk aan het gesprek met het bedrijf. Wat viel je op?
Past het soort bedrijf bij jou? Waarom wel of niet?
Wat wil je nog meer weten?
Ben je nu anders gaan denken over wat je wilt worden?
Welke ervaring moet je dan opdoen?
Wat of wie heb je daarvoor nodig?
Ken je mensen in je eigen omgeving die dat werk doen? Heb je daar iets
aan?
Wat ga je er over afspreken met je docent?

Opdracht 3
1.

Zoek op internet op welke ROC’s in jouw regio opleiden voor de
carrosseriebranche. Je kunt ook op de site van de VOC (www.vocar.nl) kijken.

2.

Maak een afspraak met de docent van het ROC en vraag of je op het ROC
mag langskomen en een gesprek mag voeren met een 2ejaars leerling.

3.

Voordat je op bezoek gaat bij het ROC maak je een lijst met vragen die je wilt
stellen. Het is ook leuk om een camera mee te nemen om foto’s te maken voor je
portfolio.
Mogelijke onderwerpen voor het gesprek met de leerling zijn bijvoorbeeld:
-

Waarom heb je voor dit vak gekozen?
Wat doe je allemaal op school? En wat tijdens de stage?
Heb je ook te maken met klanten? Mag je zelf ook werk uitvoeren?
Is het werk afwisselend?
Welke functies zijn er allemaal?
Waar moet je goed in zijn?
Wat vind je moeilijk?
Wat leer je allemaal in het leerbedrijf?
Welke vakvaardigheden heb je nodig?
Welke persoonlijke competenties heb je nodig?
Welke opleidingen zijn er allemaal?
Wat kun je nog meer worden/doorgroei?
Als je zelf de beroepstaken al hebt uitgevoerd kun je daarover vertellen. Zie
je de beroepstaken terug bij het ROC?

Bespreek je vragen eerst met je docent. Maak dan een afspraak voor het gesprek.
Zorg in ieder geval dat je weet waar het is en dat je op tijd bent!
4.

Reflectie op het bezoek en het interview
Je maakt een verslag van tenminste 1 a 4 van het gesprek voor je portfolio. Je
kunt je foto’s hier aan toevoegen. Je bespreekt het gesprek met je docent. In het
gesprek kun je het over de volgende onderwerpen hebben:
-

Past het werk bij jou? Waarom wel of niet?
Heb je een goede indruk van het beroep gekregen?
Wat vond je leuk aan het gesprek met de leerling. Wat viel je op?
Past het soort werk bij jou? Waarom wel of niet?
Wat wil je nog meer weten?
Ben je nu anders gaan denken over wat je wilt worden?
Welke ervaring moet je dan opdoen?
Wat of wie heb je daarvoor nodig?
Ken je mensen in je eigen omgeving die dat werk doen? Heb je daar iets
aan?
Wat ga je er over afspreken met je docent?

