Samenwerking met de School
voor Autospuiten & Schadeherstel

Samen opleiden: goed voor uw bedrijf
Voor de toekomst van uw bedrijf bent u afhankelijk van goed opgeleid personeel. Waar leert
een nieuwe medewerker het vak beter dan in de praktijk bij uw bedrijf? Opleiden doen we
daarom graag samen met u. Natuurlijk ondersteunen wij u en uw nieuwe medewerker
daarbij. Is de student van nu, straks uw medewerker?
Bij de School voor Autospuiten & Schadeherstel in Boxtel krijgen studenten op school zowel
praktijk- als theorielessen. Op deze manier kunnen zij de lesstof in de praktijk meteen toepassen
en zijn ze snel inzetbaar binnen leerbedrijven. Om te zorgen voor een goede ‘match’ bieden wij
zowel de student als het leerbedrijf veel (persoonlijke) ondersteuning. De opleiding wordt
afgesloten met een startkwalificatie of certificering op mbo niveau 2 of 3.
Wat kunt u van onze studenten verwachten?
• Bekendheid met de werkplaats en moderne apparatuur
• Vaktechnische basiskennis
• Passie voor het vak, bereidheid om van anderen te leren
• Snel inzetbaar in uw bedrijf
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Door de combinatie van theorie- en praktijklessen is ons slagings
percentage hoog. Ruim 90% van de studenten slaagt in één keer voor de
Proeve van Bekwaamheid. De overige 10% slaagt na het herexamen.

Studenten gaan 1 dag in de week naar school
en werken 3 tot 4 dagen in uw bedrijf.
Wat leren wij onze studenten?
• Theorie en praktijk (in kleine groepen van max. 12 studenten)
• Autospuiten en schadeherstellen op een praktische manier in een veilige leeromgeving waar
fouten gemaakt mogen worden
• Omgaan met de nieuwste gereedschappen en materialen
• Kennis van de nieuwste technologieën
Wat vragen wij van u
• Opdrachten die bij de student en de opleiding passen
• Begeleiding van de student
• Een reëel salaris voor de student
Wat zijn de kosten
• Praktijklessen voor een eerstejaars student kosten incl. subsidie € 2..352,-per jaar
(€ 3.440,- excl. subsidie)
• Eventueel een bijdrage aan de student voor de kosten van leerboeken
en materialen (max. € 250,- p.j.)

Wilt u ook met ons samenwerken?
Neem dan vandaag nog contact met ons op.

Contactgegevens
Adres:
De Tijvert 2, 5282 RL Boxtel
E-mail:
info@schoolvoorautospuitenschadeherstel.nl
Website: www.schoolvoorautospuitenschadeherstel.nl
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