
Het kabinet stelt 100 miljoen euro per jaar extra 
beschikbaar voor de versteviging van techniek
onderwijs op het vmbo. OOMT en BOVAG onder
steunen hierin graag om zo met partners uit de regio 
tot een kwalitatief hoogwaardig en inhoudelijk breed 
aanbod te komen.

De mobiliteitsbranche kent een grote hoeveelheid 
mkb’ers waar je een veelvoud aan verschillende beroepen 
kunt beoefenen en waar legio  (praktijk)opleidings
mogelijk heden zijn. De toekomstperspectieven voor 
vmbo’ers zijn dan ook positief binnen onze branche.  
De branche zet zich daarom graag in  voor het vmbo.  
De scholen moeten 10% cofinanciering vanuit het 
bedrijfsleven in hun plannen opnemen. Zo kunnen zij in 
aanmerking komen voor een deel van de beschikbaar 
gestelde 100 miljoen. Wanneer de bijdrage vanuit het 
bedrijfsleven goed wordt benut gedurende de subsidie
periode, geloven wij dat dit kan leiden tot sterker 
techniek onderwijs in de regio.

OOMT en BOVAG maken de steun voor de mobiliteits
branche concreet met de CoFikit Mobiliteit. Alle vmbo  
techniekscholen kunnen hier gebruik van maken bij hun 
plannen. De onderdelen van de CoFikit vertegen
woordigen een financiële waarde. De cofinanciering is  
te kwantificeren op €5.000, per school. Scholen kunnen 
dit bedrag volgens hun eigen wensen  inzetten. OOMT  
en BOVAG ondersteunen bedrijven bij de invulling.

Scholen die in aanmerking willen komen voor de 
mogelijkheden vanuit OOMT en BOVAG, kunnen 
contact opnemen met de uitvoerende partij rondom 
deze diensten door te bellen of te mailen naar:
Niels Maat • n.maat@innovam.nl • 06 21 89 04 39

Over OOMT
OOMT is het Opleidings en Ontwik
kelingsfonds Motorvoertuigenbedrijf 
en Tweewielerbedrijf. Wij gaan ervan 
uit dat je pas echt gelukkig en beteke
nisvol wordt als je vanuit je talent en 
passie kunt werken. Daarom initiëren 
en stimuleren wij door middel van 
programma’s en projecten de (talent)
ontwikkeling en opleiding van mede
werkers en bedrijven. Dit doen we 
voor én met het bedrijfsleven; zo 
brengen wij de branche samen verder.

Over BOVAG
BOVAG is een brancheorganisatie  
van ongeveer 9.000 ondernemers  
die zich met mobiliteit bezighouden. 
Bedrijven die zich hebben gespeciali
seerd in personenauto’s, klassiekers, 
bedrijfsauto’s en trucks, tweewielers, 
caravans, aanhangwagens, motoren
revisie, autoverhuur en delen,  
autowassen, autopoetsen, verkeers
opleidingen, schadeherstelbedrijven 
en tankstations zijn welkom als lid. 
Daarnaast is BOVAG een keurmerk 
voor de klanten van deze bedrijven. 
De BOVAGleden zorgen dat  
BOVAGklanten zorgeloos kunnen  
genieten van hun mobiliteit. En die 
mobiliteit kan allerlei vormen hebben 
natuurlijk. Van fiets tot caravan en  
van auto tot scooter.

Impuls aan vmbo-techniek
met de CoFi-kit OOMT en BOVAG



De voordelen:

•  tijdens een bedrijfsbezoek zien scholieren een bedrijf van binnen en 
krijgen ze een indruk wat het werken in branche inhoudt.

•  gastlessen door  mensen uit de branche, ‘Zo geregeld!’ OOMT en BOVAG 
vervullen een actieve intermediaire rol. Het uitgebreide netwerk stelt hen 
in staat, goed te ondersteunen bij het zoeken naar gastdocenten. Tevens 
heel gericht over een bepaald onderwerp.

•  bliksemstages in de mobiliteitsbranche – in 2,5 uur onder schooltijd 
ervaren kinderen hoe het is om in een bedrijf rond te lopen en wat er in de 
toekomst allemaal mogelijk is in deze branche.

•  vmbo on stage is een beroepenfeest op een feestelijke locatie. Het 
concept is gericht op hulp bij beroepskeuze en het leggen van duurzame 
contacten waar leerlingen ook later nog eens een beroep kunnen doen.

•  OOMT en de BOVAG ondersteunen bij organiseren van voorlichtings
bijeenkomsten voor opleidingsbedrijven in de mobiliteitsbranche. Hun 
enorme netwerk en kennis van bedrijven helpen daarbij. Die bijeen
komsten kunnen zowel op school als op locatie plaatsvinden.

•  OOMT en de BOVAG ondersteunen bij loopbaanoriëntatie. Het uitgangs
punt is: wat voor een werk is er allemaal in de mobiliteitsbranche

De mobiliteitsbranche kenmerkt zich door een innovatieve inzet van middelen. 
Daarbij staat talentontwikkeling en ook duurzame inzetbaarheid centraal in 
de tools van de CoFikit Mobiliteit.

Geïnteresseerd in ons aanbod? Neem dan contact op met Niels Maat:  
n.maat@innovam.nl • 06 21 89 04 39

CoFi-kit Mobiliteit


