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Carrosseriehersteller   

De carrosseriehersteller demonteert en monteert 
onderdelen, herstelt carrosserieschade, vervangt 
beschadigde carrosserieonderdelen en gebruikt hierbij de 
nodige apparatuur. Hij leest elektronische systemen uit in 
functie van de schade, interpreteert foutcodes, schakelt 
bepaalde systemen uit en schermt het voertuig en 
aanpalende omgeving af. Hij plamuurt, schuurt en reinigt 
de ondergrond en brengt de grondlaag aan zodat het 
voertuig(onderdeel) spuitklaar is. Hij plakt de onderdelen 
zorgvuldig af. Hij maakt de juiste kleur aan en spuit tot en 
met de eindlaag. Hij volgt constructeurs-, veiligheids-, en 
milieuvoorschriften.



TOEKOMST CARROSSERIEHERSTELLER

Na de opleiding carrosseriehersteller ga je normaliter werken in bij een 
carrossier of in de carrosserieafdeling van een garage. Je bent dan 
opgeleid om er alle handelingen uit te voeren. Vaak kunnen jongeren 
beginnen werken in het bedrijf waar ze werkzaam waren tijdens de 
opleiding.
Dikwijls verkiezen ondernemers een jongere die tijdens de opleiding al 
werkervaring heeft opgedaan.



Pijplasser  

In de opleiding pijplasser komen verschillende 
lastechnieken aan bod: lassen met een beklede elektrode, 
MIG en MAG lassen en TIG lassen. Je leert eerst een 
hoeknaadlas te leggen om daarna verder te gaan met 
plaatlassen en pijplassen. De pijplasser leert uiteindelijk 
constructies lassen.



TOEKOMST PIJPLASSER

Na de opleiding pijplasser ga je werken bij een bedrijf waar laswerken 
uitgevoerd worden. Je kan zelfstandig plannen lezen en constructies 
lassen of samenstellen. Vaak kunnen jongeren beginnen werken in het 
bedrijf waar ze werkzaam waren tijdens de opleiding.
Dikwijls verkiezen ondernemers een jongere die tijdens de opleiding al 
werkervaring heeft opgedaan.



Sanitair installateur  

De sanitair installateur plaatst leidingen en toestellen van 
zowel het sanitaire circuit als van het verwarmingscircuit. 
Hij kan leidingen plaatsen en koppelen van zowel de 
toevoer als de afvoer. Hij plaatst toestellen zoals een 
toilet, een douche, een radiator, een verwarmingsketel, 
enz.



TOEKOMST SANITAIR INSTALLATEUR

Na de opleiding sanitair installateur ga je normalerwijze werken bij een 
firma die sanitair en verwarmingen plaatst. Je zal er vooral leidingen 
leggen en toestellen installeren zoals een toilet, wasbak, douche, radiator, 
verwarmingsketel, enz. Met een certificaat van het beroep sanitair 
installateur sta je sterk op de arbeidsmarkt en vind je snel een job. Vaak 
kan je na de opleiding meteen van start in het bedrijf waar je al werkte 
met een overeenkomst alternerende opleiding tijdens je opleiding.
Vaak verkiezen ondernemers een jongere die tijdens de opleiding al 
werkervaring heeft opgedaan.



Carrosserie - lassen - sanitair in de praktijk

Carrosserie Lassen Sanitair



Deeltijds beroepssecundair onderwijs

Leren en werken

Je volgt per week twee dagen les op school: een dag 
beroepsgerichte vorming met pratijk en technische 
vorming en de andere dag algemene vorming met 
PAV, Engels, sport en crea.
De andere dagen van de week ga je werken of volg je 
een voorbereidend traject met eventueel een stage.
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KOGEKA - Sint Jozef Geel
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2440 Geel
014 57 85 50

E-MAIL
sjg@kogeka.be  
www.sjgeel.be
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Check onze facebookpagina voor het 
laatste nieuws.
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