
De mooiste werkplaats  
bij jou in de buurt

Waar wacht je nog op?



•   Je wordt door je werkgever en  
docenten begeleid

•   Je werkgever betaalt de kosten van  
de praktijklessen op school.*

* Als je werkgever niet betaalt voor  
de praktijklessen, krijg je een alternatief  
programma zonder praktijklessen.)

Je gaat 1 dag in de week  
naar school
•   Nieuw ingerichte, grote werkplaats  

met veel moderne en nieuwe apparaten
•   Je leert het vak praktijkgericht met  

veel begeleiding
•   Het aantal boeken is beperkt;  

de theorie is vaak digitaal
•   Maximaal 12 leerlingen in een groep

Ben jij gek van auto’s?  

Dan is onze opleiding  
zo gek nog niet!
Herken je dit:
•   Je houdt van auto’s én met  

je handen werken
•   Je wil in de praktijk leren, ook op school 
•     Je wil straks een leuke baan
•   Je wilt auto’s weer mooi en als  

nieuw maken 
•     Je wilt niet iedere dag hetzelfde doen
•   Je wil leren met collega’s en klanten  

om te gaan
•   Je wilt op de hoogte blijven van de 

nieuwste technieken in je vakgebied

Je werkt 3 of 4 dagen bij  
een autoschadeherstelbedrijf
•     Je hebt een baan en werkt aan  

het herstel van auto’s met schades 

Kom dan naar de School voor  
Autospuiten & Schadeherstel 
in Boxtel!

50% vaktheorie en 50% praktijk – Je zit  
niet de hele dag in de schoolbanken



Hoe vind je werk?
•   Ga op zoek naar een erkend leerbedrijf 
•   Vraag rond bij familie, vrienden  

of kennissen
•   Zoek op internet naar schadeherstel

bedrijven bij jou in de buurt of kijk  
op stagemarkt.nl

•   Vraag hulp aan begeleiders  
op je school

Onze kenmerken
•   Beste praktijkopleiding in dit vak
•   Hoog slagingspercentage  

en weinig uitval 
•     Veel persoonlijke begeleiding

50% vaktheorie en 50% praktijk – Je zit  
niet de hele dag in de schoolbanken

en               praktijk
50% vaktheorie

50%

Opbouw van onze opleiding
Het eerste jaar is een algemeen jaar.  
Na het eerste jaar kies je voor de 
specialisatie autospuiten (ASP) of 
schadeherstel (ASH) op niveau 2 of 3.

Niveau 2

Niveau 3

Jaar 1 ASP / ASH

Jaar 2

Jaar 3

ASHASP

ASHASP

Niveau 2 & 3

Contactgegevens
Adres: De Tijvert 2
 5282 RL Boxtel
E-mail:  info@schoolvoorautospuiten 

schadeherstel.nl 
Website:  www.schoolvoorautospuiten 

schadeherstel.nl


