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Pitches brancheorganisaties over hun betekenis voor ontwikkelingen Sterk Techniek Onderwijs (STO) 
Alle voor Mobiliteit en Transport relevante branches werden op de landelijke docentennetwerkdag M&T op 7 november 2019 in de gelegenheid gesteld 
via een pitch te tonen wat ze kunnen betekenen voor de vmbo’s. Een handzaam overzicht hiervan treft u hieronder aan.  
 

Branchevereniging Contactpersoon met naw-
gegevens 

Algemeen aanbod t.b.v. 
ontwikkeling STO 

Aanbeveling Verdere info 

Fedecom 
Mechanisatietechniek 
 

Wim Overeem 
Einsteinbaan 1 
3439 NJ  Nieuwegein 
030-6049111 
overeem@fedecom.nl 
https://www.fedecom.nl/ 

- TIM: samenwerking tussen 
onderwijspartijen en 
branches in de mobiele 
techniek 
- leermiddelen ontwikkeling 
mbo 

- Uitleg, voorlichting 
opendagen 

www.timkijktverder.nl 
www.techinmotion.nl 

Focwa 
Vereniging van 
schadeherstelbedrijven 

Randy van den Boogaard 
Pompmolenlaan 10 F 
3447 GK  Woerden 
T (088) 501 10 31 
r.v.d.boogaard@focwa.nl 
www.focwa.nl 

- Bedrijven bereiken in uw 
regio 
- Samenwerking en 
afstemming met ROC’s 

- Gastles 
- Bedrijfsbezoeken 
- Snuffelstages 
- Opdrachten 

www.Gastlessenzogeregeld.nu 
www.ikwordschadehersteller.nl  
Gastles voor vmbo-leerlingen 

Bovag 
Brancheorganisatie 
Mobiliteit 

Niels Maat 
Structuurbaan 2 en 19 
3439 MB  Nieuwegein 
06-21890439 
n.maat@innovam.nl 
https://www.innovam.nl/ 

- Ondersteuning bij 
competentiegericht 
(praktijk)onderwijs 
- mobiliteitsonderzoeken 

- CoFI-Kit Mobiliteit 
- Stages 
- Bedrijfsbezoeken 

Financieringskit 

RAI Carrosserie NL 
Belangenbehartiger van 
fabrikanten en importeurs 
van wegtransportmiddelen 

Jasper Burgers 
Europaplein 6 
1078 GZ  Amsterdam 
020-5044949 
j.burgers@raivereniging.nl 
https://raivereniging.nl/ 

- Bekendheid carrosserie- en 
trailerbouw vergroten / 
promotie keuzevak 
carrosseriebouw 
- Samenwerking techniek-
vmbo’s en regionale 
carrosseriebouw 

- Gastles 
- Gelaserd plaatwerk 
schaalmodel en 
carrosserieopdracht 

www.Gastlessenzogeregeld.nu  
www.leerbedrijfcarrosserie.nl  
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Branchevereniging Contactpersoon met naw-
gegevens 

Algemeen aanbod t.b.v. 
ontwikkeling STO 

Aanbeveling Verdere info 

STL 
Voor mens en werk in  
transport en logistiek 

Erwin Gouw 
Kampenringweg 43 
2803 PE  Gouda 
088-2596111 
egouw@stlwerkt.nl 
https://www.stlwerkt.nl/ 

- Investeren in jong talent 
- Samenwerking mbo 
- Adviseurs in de regio 
 

- Lesmateriaal 
basisonderwijs 
- Samen ontwikkelen 
keuzevak Transport en 
Logistiek 
- Stageplaatsen 
- Gastdocent 

 

SVOB 
Opleidingsinstituut voor de 
Banden- en Wielenbranche 
van Vereniging VACO 

Rick Zeeman 
Postbus 33 
2300 AA  Leiden 
071-5686970 
r.zeeman@vaco.nl  
www.vaco.nl 

- Praktijkscholen 
- vmbo platform M&T 
- mbo platform 

- Traject banden en 
wielen voor leerlingen 
- Stages 

www.bandveilig.nl  
Stageplaatsen 
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