Autospuiter (bbl)
Laat beschadigde auto's weer schitteren!
aanpakken | auto's vernieuwen | gevoel voor kleur | handig zijn |
houdt van auto's | lang staan | mooi maken | onderdelen monteren |
samenwerken | techniek | werken met je handen
Een ongeluk zit in een klein hoekje. Als autospuiter zorg jij ervoor dat er van dat
ongeluk niets meer te zien is. Als je deze opleiding gaat doen, is het belangrijk
dat je gevoel voor kleur hebt. Beschadigde onderdelen moeten natuurlijk in
precies dezelfde kleur hersteld worden.
De opleidingen Autospuiter en Autoschadehersteller starten met een gezamenlijk
jaar. Vanaf het tweede leerjaar ga je volle bak aan de gang met autospuiten.
Daarvoor leer je dus ook spatborden, motorkappen en deuren uitdeuken. Je leert
autoruiten herstellen en vernieuwen en nieuwe spatborden of bumpers monteren.
Je bent de hele dag met auto's bezig. Van klassiekers tot de nieuwste modellen,
jij laat ze weer schitteren op de weg. In het speciale praktijkcentrum leer je de
kneepjes van het vak. Zo ben je goed voorbereid op een baan in de autotechniek!

Niveau 2
bbl
2 jaar
Startmoment: augustus
20% school
80% werk
Crebo: 25228

Interessegebied(en)
Techniek & ICT

Summa Automotive
De Tijvert 2, Boxtel

Autospuiter (bbl)
Wat word je?
Als autospuiter ga je bijvoorbeeld aan de slag bij een
autoschadeherstelbedrijf of afdeling autoschade bij een
autobedrijf. Je kunt ook doorstromen naar de opleiding
Eerste autospuiter. Deze opleiding duurt dan 2 jaar.

Hoe ziet je opleiding eruit?
Je werkt 4 dagen per week bij een leerbedrijf en gaat 1 dag
per week naar school. Een lesdag bestaat uit een halve dag
theorie en een halve dag praktijk.
De opleidingen Autoschadehersteller en Autospuiter starten
met een gezamenlijk jaar. Vanaf het tweede leerjaar richt je
je meer op autospuiten.

Studiekosten
Het wettelijk vastgestelde cursusgeld voor schooljaar
2020-2021 bedraagt 250 euro. Kijk voor een inschatting van
de overige kosten voor deze opleiding op de website
van Studers of MBOwebshop.nl. Ieder jaar worden daar
uiterlijk 1 juli alle schoolkosten bekendgemaakt voor het
daarop volgende schooljaar. Voor het daadwerkelijk
bestellen moet je op de juiste manier inloggen.
Laptop
Bij veel opleidingen kun je als student niet zonder
computer. Kijk in het overzicht of dit voor jouw opleiding
geldt en download de juiste specificaties.

Studie in cijfers
Studie in cijfers geeft duidelijke informatie over deze
opleiding en de kansen op de arbeidsmarkt. Wil je meer
weten over deze cijfers? Bekijk dan deze uitleg (pdf).
Grote kans op werk
Wil je na je studie graag direct aan de slag? Dan is deze
opleiding een goede keuze! Uit cijfers van een
onafhankelijke organisatie als S-BB, UWV of CentERdata
blijkt dat je met deze opleiding een grote kans op werk hebt
in de regio Zuidoost-Brabant. Het gaat hierbij om een
inschatting van de kans op werk op het niveau en binnen het
vakgebied van de opleiding, als je de opleiding afrondt
binnen de normale studieduur.
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Welke vooropleiding heb je nodig?
Om te worden toegelaten tot deze opleiding heb je minimaal
nodig:
• diploma vmbo basisberoepsgerichte leerweg of;
• diploma mbo entreeopleiding (niveau 1).
Op deze pagina vind je de volledige wettelijke
vooropleidingseisen voor een niveau 2 opleiding.
Werk
Tijdens een persoonlijk gesprek of kennismakingsbijeenkomst
kijken we of deze opleiding bij je past. Om deze opleiding te
kunnen volgen, moet je werken bij een erkend leerbedrijf.
Werk je niet bij zo’n bedrijf, dan bieden we je hulp bij het
vinden van een geschikte leerwerkplek. Je gaat zelf op zoek.
Kijk voor een overzicht van erkende leerbedrijven en meer
informatie over de arbeidsmarkt, stages en beroepen op
www.s-bb.nl.

