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Opleidingsdata

CLEAR carrep trainingscenter - Leegstraat 125 - 8780 Oostrozebeke - België
tel: 0032 (0)56 66 41 27 - fax: 0032 (0)56 66 72 93 - training@carrosserie-service.be - www.clear-concept.be

Praktische informatie

LOCATIE:
CLEAR carrep Trainingscenter
Leegstraat 125 - 8780 Oostrozebeke - België
We verwelkomen alle deelnemers tussen 08u00 - 08u30.
Opleiding gaat van start van 08u00 tot 17u00 (voorzien van een lunch over de middag).
Opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en per deelnemer. 
Onze opleidingen zijn EDUCAM erkend en geven recht op een voordeel van € 40 / dag / werknemer. (Toegekend door EDUCAM)

INSCHRIJVEN:
Inschrijven kan via dit formulier of via onze website: www.clear-concept.be of www.carrosserie-service.be
Maak een account aan en u kan onmiddellijk inschrijven op onze opleidingen.

Ik wens mij in te schrijven voor de hierboven vermelde opleiding.
Bedrijf:  ________________________________  Deelnemer(s)  (gelieve in drukletters in te vullen)
Adres:  ________________________________  Cursist 1: ________________________________
Postcode: ________     Cursist 2: ________________________________
Gemeente: ________________________________  Cursist 3: ________________________________
BTW:  BE: ______ . ______ . ______   Cursist 4: ________________________________

Verantwoordelijke voor inschrijving:   Handtekening:    Stempel: 
Naam:  ________________________________

MAART 2023
 13  Opleiding richten met richtmallen, ook voor kleine schades   € 400
	 14	 	 Opleiding	Celette	Cameleon	(NL)	 €	400
 23-24  Opleiding kleine herstellingen (niv 1) (push-to-paint) € 600
  
APRIL 2023
 20  Opleiding medium herstellingen (staal)           € 400
 21  Opleiding kleine herstellingen (niv 2) (PDR)    € 400
	 24	 	 Opleiding	Celette	Cameleon	(FR)	 €	400
 
JUNI 2023
 15  Opleiding medium herstellingen (aluminium)          € 400
 16  Opleiding lassen € 400
	 19	 	 Opleiding	3D	meten	van	voertuigen	met	Celette	Naja	/	Celette	Eagle	 	 	 €	400
  
SEPTEMBER 2023
 7  Opleiding ruitherstel € 400
	 8	 	 Opleiding	kunststofherstel		 	 	 	 	 	 	 €	400
 11  Opleiding richten met richtmallen, ook voor kleine schades    € 400
	 14	 	 Opleiding	Celette	Cameleon	(NL)	 €	400
  
OKTOBER 2023
 16-17  Opleiding schadebeheer (NL)  € 600
	 18-19	 	 Opleiding	schadebeheer	(FR)	 	 	 	 	 	 €	600
 20  Opleiding medium herstellingen (lijmtechniek)          € 400
	 26	 	 Opleiding	Celette	Cameleon	(FR)	 €	400

NOVEMBER 2023  (Deze opleidingen gaan door in regio Luik)
 6  Opleiding medium herstellingen (alu)  € 400
	 7	 	 Opleiding	kunststofherstel		 	 	 	 €	400
 8-9  Opleiding kleine herstellingen (niv 1) (push-to-paint)         € 600
 10  Opleiding interieurherstel € 400

1
2

3
4

Fase 1
20-21-22 maart 2023

Fase 2
17-18-19 april 2023

Fase 3
12-13-14 juni 2023

Fase 4
4-5-6 sept. 2023

12 DAGEN
€ 3600

INHOUDSTABEL
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  04  CLEAR CARREP

  05  OPRS - SPECIALIST IN HET HERSTELLEN VAN COSMETISCHE SCHADES

  06  OPLEIDING SCHADEBEHEER 

  07  OPLEIDINGSTRAJECT - OPRS  

  08  OPLEIDING KLEINE HERSTELLINGEN (NIV 1) (PUSH-TO-PAINT)

  09  OPLEIDING KLEINE HERSTELLINGEN (NIV 2) (PDR)

  10  OPLEIDING MEDIUM SCHADES (STAAL)

  11  OPLEIDING MEDIUM HERSTELLINGEN (ALUMINIUM)

  12  OPLEIDING MEDIUM HERSTELLINGEN (LIJM)

  13  OPLEIDING KUNSTSTOFHERSTEL

  14  OPLEIDING GLASHERSTEL

  15  OPLEIDING LASSEN

  16  OPLEIDING CELETTE CAMELEON

  17  OPLEIDING RICHTEN MET MALLEN

  18  OPLEIDING 3D METEN VAN VOERTUIGEN MET EAGLE / NAJA

  19  IMPRESSIES

INHOUDSTABEL
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Het CLEAR carrep-concept verbindt zich ertoe om carrosseriebedrijven bij te staan in een snelveranderende sector.  CLEAR carrep zorgt voor 
een volledig aanbod aan opleidingen voor zowel de technische medewerkers als voor schadebeheerders, met als doel iedereen eenzelfde visie 
mee	te	geven.		Hierbij	ligt	de	focus	op	professionele	afhandeling	van	schadegevallen,	een	doorgedreven	technisch	inzicht	voor	alle	spilfiguren	
in	het	carrosseriebedrijf.		De	hedendaagse	schadegevallen	zijn	hoofdzakelijk	cosmetisch.		Daardoor	zijn	onze	opleidingen	vooral	gefocused	op	
deze	cosmetische	schadegevallen,	met	een	doorgroeimogelijkheid	naar	structurele	schades.

COSMETISCHE SCHADES

STRUCTURELE SCHADES

TOTAAL VERLIES

Bij	CLEAR	carrep	gebruiken	we	diverse	digitale	platformen,	zoals	ons	“Learningcenter”, waar onze partners een eigen portaal kunnen krijgen, 
waar	hun	werknemers	elk	hun	eigen	account	hebben.		Op	deze	manier	kunnen	de	deelnemers	steeds	hun	digitale	notities,	handboeken	en	
certficaten	raadplegen.		Daarnaast	gebruiken	we	het	Dynamic QE	platform,	dit	is	gericht	op	de	kwaliteit	en	efficiëntie	van	een	carrosseriebedrijf	
om	duurzame	prestatieverbetering	te	stimuleren.	Dit	intuïtieve,	cloudgebaseerde	platform	stelt	eigenaren	en	managers	van	carrosseriecentra	
in	staat	om	snel	en	eenvoudig	een	interactieve	visuele	weergave	te	maken	van	de	werkelijke	lay-out	van	hun	schadebedrijf.	Wijs	taken	toe	voor	
elke	locatie/functie	om	de	kwaliteit	en	consistentie	te	behouden,	het	vaardigheidsniveau	en	de	verantwoordelijkheden	van	werknemers	te	
beoordelen	en	te	afstemmen	op	apparatuur	en	processen	en	opleidingsvereisten	te	identificeren.
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Ons Outer Panel Repair Specialist Program (OPRS) richt zich op het ontwikkelen van de vaardigheden van beginnende schadeherstellers, 
om	productieve,	niet-structurele	herstellingen	uit	te	voeren.		Het	doel	van	het	Outer	Panel	Repair	Specialist	programma	is	de	productieve	
efficiëntie	met	20	tot	50%	te	verhogen.	Dit	stelt	de	Master	Techniekers	in	staat	zich	te	concentreren	op	de	complexe	structurele	reparaties	die	
hun kennis en ervaring vereisen.

1 2 3 4

3 Dagen 3 Dagen 3 Dagen 3 Dagen

Fase 1
(start)

Fase 2
(start + 6 weken)

Fase 3
(start + 12 weken)

Fase 4
(start + 20 weken)

Kleine schades - niveau 1

Kunststofherstel

Medium schades
staal

Plamuren en schuren

Evaluatie	van	fase	1

Medium schades
aluminium

Medium schades
lijm

Kleine schades - niveau 2

Glasherstel

Evaluatie	van	fase	2

Evaluatie	volledig	traject

Overhandigen OPRS 
certificaat

6 Maand

V I D E O
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Opleiding schadebeheer
Opleidingsoverzicht

Opleiding voor schadebeheerders en managers

Het doel van de opleiding: Bijbrengen van kennis over kleine en medium carrosserieherstellingen.  Deze kennis kan het 
herstelproces	positief	beïnvloeden	en	bijbrengen	tot	het	beperken	van	de	hersteltijd.

Na het beëindigen van deze opleiding moet men in staat zijn om:
- De gevolgen en voordelen van een correcte herstelling van kleine schades uit te leggen.
-	Herkennen	van	de	verschillende	soorten	deuken	en	hun	karakteristieken,	om	de	hersteltijd	correct	te	kunnen	inschatten. 
- Correct gebruik van een PDR-lamp en contrast, om de schades accurater te beoordelen.
-	Anticiperen	en	begrijpen	welke	factoren	een	herstelling	kunnen	beïnvloeden	om	daarbij	de	beste	herstelmethode	te	kiezen.
-	Schetsen	van	de	factoren	die	tot	een	positieve	werkomgeving	bijdragen.
- Schetsen wat belangrijk is voor en na een herstelling.
-	Opstellen	van	een	accuraat	herstelplan	en	identificeren	van	de	nodige	stappen	voor	een	kwalitatief	en	efficiënt	herstelproces.
-	Schetsen	van	de	bijkomende	bedenkingen	en	tips	tijdens	een	herstelling,	zoals:	handelingen,	gebruik	van	een	brug-systeem,	
			bits,	trekmethode,	instellingen	van	spotter	en	de	verschillende	las-modi.
- Benoemen van de nodige veiligheidsapparatuur en herstelrichtlijnen met betrekking tot aluminiumherstellingen.
-	Uitleggen	van	de	werkprocessen	toegepast	tijdens	het	herstellen	van	kleine	en	mediumherstellingen	op	aluminium.
- Uitleggen van de correcte afwerkingsprocessen en voorzorgen voor corrosiebescherming na een herstelling van een paneel.

Doelgroep:      Locatie:
- Schadebeheerders     Leegstraat 125 - 8780 Oostrozebeke - België
- Carrosserie-managers      
  
Max aantal deelnemers: 8     Ontvangst: 8u00 - 8u30
Duurtijd: 2 dagen      Opleiding: 8u30 - 17u00 (lunch is voorzien)

Opleidingsoverzicht
Module 1: Introductie - herstellen van kleine deuken.
  Doelstelling: Uitleggen	van	de	effecten	en	voordelen	van	een	correcte	herstelling	van	kleine	deuken.

Module 2: Herkennen van deuken.
  Doelstelling: Herkennen	van	deuken	en	hun	eigenschappen	om	de	moeilijkheidsgraad,	methode	en	tijd	correct	in	te	schatten.

Module 3: Licht.
  Doelstelling: Gebruik van licht en contrast om deuken te visualiseren.

Module 4:  Externe factoren.
  Doelstelling:	Anticiperen	en	begrijpen	welke	factoren	een	herstelling	kunnen	beïnvloeden.

Module 5: Herstellen van kleine deuken.
  Doelstelling: Begrijpen	van	de	verschillende	stappen	tijdens	het	herstellen	van	kleine	deuken.

Module 6: Overzicht van het trainings-aanbod.
  Doelstelling:	Schetsen	van	de	factoren	die	tot	een	positieve	bijdrage	hebben	en	het	belang	begrijpen	van	het	werkplan.

Module 7: Afwerkingsstappen.
  Doelstelling: Schetsen wat belangrijk is voor en na een herstelling.

Module 8: Filosofie van medium carrosserie-herstellingen
  Doelstelling:	Opstellen	van	een	accuraat	herstelplan	en	nemen	van	de	nodige	stappen	voor	een	kwalitatief	en	efficiënt	proces.

Module 9: Herstelplan en herstelproces.
  Doelstelling: Schetsen wat belangrijk is voor en na een herstelling.
  
Module 10: Bijkomende bedenkingen voor medium-schades (staal).
  Doelstelling: Schetsen	van	de	bijkomende	bedenkingen	en	tips,	tijdens	een	herstelling.

Module 11: Aluminiumherstel.
  Doelstelling: Beschrijf	de	nodige	veiligheidsuitrusting	en	de	richtlijnen	voor	aluminiumherstel.

Module 12: Herstel van kleine en mediumschades (aluminium).
  Doelstelling: Uitleggen van de herstelprocessen voor het uitdeuken van aluminiumpanelen.
  
Module 13: Afwerking en corrosiebescherming.
  Doelstelling: Uitleggen van een correcte afwerking en de nodige corrosiebescherming bij het herstellen van alu- panelen.
  



www.clear-concept.be 7

Opleidingstraject BETAG OPRS 
Opleidingsoverzicht

 BETAG OPRS  - Outer Panel Repair Specialist

Doel van de opleiding: Uw	plaatslagers	tot	het	hoogste	niveau	tillen.		OPRS	is	een	volledig	trainingstraject	voor	
elke	plaatslager,	zowel	beginners	als	gevorderd.		het	trainingstraject	is	een	alles	omvattende	opleiding.		Na	afloop	
van	de	opleiding	kan	men	zich	een	“Outer	Panel	Repair	Specialist”	noemen.

Na het beëindigen van deze opleiding moet men in staat zijn om:
- Volwaardig beheersen van uitdeuktechnieken met PDR technieken
-	Volwaardig	beheersen	van	uitdeuktechnieken	met	spotter	op	staal,	met	een	betere	afwerking.
-	Volwaardig	beheersen	van	uitdeuktechnieken	met	spotter	op	aluminium,	met	een	betere	afwerking.
- Volwaardig beheersen van uitdeuktechnieken met lijmtechnieken op staal en aluminium.
-	Volwaardig	beheersen	van	kunststofherstell,	met	een	betere	afwerking	en	kwaliteit.
- Beheersen van plamuren en schuren van een herstelling.
- Volwaardig beheersen van glasherstel.
- Slagen voor de eindproef

Doelgroep:       Locatie:
- Plaatslagers      Leegstraat 125 - 8780 Oostrozebeke - België
      

Max aantal deelnemers: 8     Ontvangst: 8u00 - 8u30
Duurtijd: 12 dagen (4x 3 dagen op 6 maand)   Opleiding: 8u30 - 17u00

Opleidingsoverzicht

1 2 3 4

3 Dagen 3 Dagen 3 Dagen 3 Dagen

Fase 1
(start)

Fase 2
(start + 6 weken)

Fase 3
(start + 12 weken)

Fase 4
(start + 20 weken)

Kleine schades - niveau 1

Kunststofherstel

Medium schades
staal

Plamuren en schuren

Evaluatie	van	fase	1

Medium schades
aluminium

Medium schades
lijm

Kleine schades - niveau 2

Glasherstel

Evaluatie	van	fase	2

Evaluatie	volledig	traject

Overhandigen OPRS 
certificaat

6 Maand



www.clear-concept.be8

Opleiding kleine herstellingen (niv 1) (push-to-paint)
Opleidingsoverzicht

Opleiding kleine herstellingen (niv 1) (push-to-paint)

Doel van de opleiding: Bijbrengen van kennis en vaardigheden voor het herstellen van kleine deuken, door het aanleren van 
geavanceerde	technieken	die	helpen	om	de	kwaliteit	en	efficiëntie	te	verhogen	van	de	werkplaats.

Na het beëindigen van deze opleiding moet men in staat zijn om:
- De gevolgen en voordelen van een correcte herstelling van kleine schades uitleggen.
-	Herkennen	van	de	verschillende	soorten	deuken	en	hun	karakteristieken,	om	de	moeilijkheidsgraad,	herstelmethode	en	de	
hersteltijd	correct	te	kunnen	inschatten. 
- Correct gebruik van een PDR-lamp en contrast, om de schades accurater te beoordelen.
- Ontwikkelen van de basisvaardigheden voor het herstel van kleine schades.
-	Uitvoeren	van	een	degelijke	knockdown	en	het	begrijpen	van	de	noodzaak	van	de	knockdown	in	verschillende	situaties.
- Demonstreren van de verschillende stappen van een herstelling.
-	Anticiperen	en	begrijpen	welke	factoren	een	herstelling	kunnen	beïnvloeden	en	daarbij	de	beste	herstelmethode	kiezen.
- Demonstreren van de verschillende herstelmethodes voor het herstellen van grotere deuken.
- Uitvoeren van oefeningen om de persoonlijke vaardigheden verder te ontwikkelen.
-	Omschrijven	van	een	herstelproces	en	de	beperkingen	inschatten	van	de	PDR	techniek.
-	Uitleggen	van	het	belang	van	het	lijmsysteem,	gebruik	en	beperkingen.
- Schetsen wat er moet gebeuren voor en na een herstelling.

Doelgroep:      Locatie:
- Plaatbewerkers      Leegstraat 125 - 8780 Oostrozebeke - België
- Voorbereiders       

Max aantal deelnemers: 8     Ontvangst: 8u00 - 8u30
Duurtijd: 2 dagen       Opleiding: 8u30 - 17u00 (lunch is voorzien)

Opleidingsoverzicht
Module 1: Introductie - herstellen van kleine deuken.
  Doelstelling: Uitleggen	van	de	effecten	en	voordelen	van	een	correcte	herstelling	van	kleine	deuken.

Module 2: Herkennen van deuken.
  Doelstelling: Herkennen van de verschillende soorten deuken en hun eigenschappen om de moeilijkheidsgraad, methode en 
	 	 hersteltijd	correct	in	te	schatten.

Module 3: Licht.
  Doelstelling: Gebruik van licht en contrast om deuken te visualiseren.

Module 4: Handelingen.
  Doelstelling: Ontwikkelen van de basisvaardigheden. 

Module 5: Knockdown.
  Doelstelling: Uitvoeren van een degelijke knockdown en het begrijpen van de noodzaak van de knockdown.

Module 6: Stappen om een deuk te herstellen.
  Doelstelling: Demonstratie	van	de	verschillende	stappen	tijdens	een	herstelling.

Module 7: Externe factoren.
  Doelstelling:	Anticiperen	en	begrijpen	dat	externe	factoren	de	herstelling	kunnen	beïnvloeden	en	de	keuze	van	het	correcte	
	 	 gereedschap	voor	de	specifieke	deuk	en	locatie.

Module 8: Herstellen van grotere deuken.
  Doelstelling: Demo van de verschillende herstelmethodes voor het herstellen van grotere deuken. 
 
Module 9: Blijvende ontwikkeling van de vaardigheden.
  Doelstelling: Blijvende oefening is noodzakelijk om succesvol de eigen vaardigheden verder te ontwikkelen.

Module 10: Werken op een voertuig.
  Doelstelling: Beschrijven van de werkmethode en beperkingen die gepaard zijn met het werken op een voertuig.
 
Module 11: Lijmsysteem.
  Doelstelling:	Beschrijven	van	het	gebruik	en	beperkingen	van	het	lijmsysteem.

Module 12: Afwerkingsstappen.
  Doelstelling: Schetsen wat belangrijk is voor en na een herstelling.
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Opleiding kleine herstellingen (niv 2) (PDR) 
Opleidingsoverzicht

Opleiding kleine herstellingen (niv 2) (PDR)

Doel van de opleiding: Bijbrengen van kennis en vaardigheden voor het herstellen van kleine deuken, door het aanleren van 
geavanceerde	technieken	die	helpen	om	de	kwaliteit	en	efficiëntie	te	verhogen	van	de	werkplaats.

Na het beëindigen van deze opleiding moet men in staat zijn om:
-	Deze	opleiding	heeft	géén	vast	verloop,	gezien	deze	module	vooral	gericht	is	op	de	persoonlijke	problemen.
- Iedereen staat immers op een ander niveau van voorkennis.  Het is dan ook de bedoeling om elkeen individueel te 
  begeleiden met zijn problemen.
- Module 3 kan meerdere keren worden gevolgd om steeds uw kennisniveau op te werken.

Doelgroep:
- Iedereen met voorkennis van onze module - Push To Paint.
- Iedereen met voorkennis van onze module - PDR, maar diegene die zijn grenzen verder wil verleggen.

       Locatie:
       Leegstraat 125 - 8780 Oostrozebeke - België

Max aantal deelnemers: 4     Ontvangst: 8u00 - 8u30
Duurtijd: 1 dag      Opleiding: 8u30 - 17u00 (lunch is voorzien)

Opleidingsoverzicht

Module 1: Korte theoretische herhaling.
  Doelstelling: Opfrissen	van	de	theoretische	voorkennis	aangevuld	met	discussiemoment.

Module 2: Test.
  Doelstelling: Inschatten	waar	iedereen	staat	inzake	voorkennis.

Module 3: Individuele training.
  Doelstelling: Persoonlijke kennis en vaardigheden trainen.

	 	 Iedere	deelnemer	wordt	individueel	begeleidt	met	zijn	specifiek	probleem.
  Om de realiteit zo goed mogelijk te benaderen wordt in deze opleiding enkel op wagens gewerkt.
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Opleiding medium herstellingen (staal)
Opleidingsoverzicht

Opleiding medium herstellingen (staal)

Doel van de opleiding: Verhogen van de kennis en vaardigheden voor het herstellen van medium deuken in stalen panelen,
door	het	aanleren	van	geavanceerde	technieken	die	helpen	om	de	kwaliteit	en	efficiëntie	te	verhogen	van	de	werkplaats.

Na het beeïndigen van deze opleiding moet men in staat zijn om:
-	Uitleggen	van	de	effecten	en	de	voordelen	van	een	correcte	herstelling.
-	Uitvoeren	van	een	accurate	herstelling	en	identificeren	van	de	juiste	stappen	om	een	hoge	herstelkwaliteit	te	garanderen. 
-	Aanleren	van	de	vaardigheden	voor	het	efficiënter	herstellen	van	medium	schadegevallen.
-	Schetsen	van	de	bijkomende	bedenkingen	en	tips	tijdens	een	herstelling,	zoals:	handelingen,	gebruik	van	een	brug-
		systeem,	bits,	trekmethode,	instellingen	van	spotter	en	de	verschillende	las-modi.
 

Doelgroep:      Locatie:
- Plaatbewerkers      Leegstraat 125 - 8780 Oostrozebeke - België

Max aantal deelnemers: 8     Ontvangst: 8u00 - 8u30
Duurtijd: 1 dag      Opleiding: 8u30 - 17u00 (lunch is voorzien)

Opleidingsoverzicht

Module 1: Filosofie over het herstellen van plaatschade.
  Doelstelling: Uitleggen	van	de	effecten	en	de	voordelen	van	een	correcte	herstelling	van	plaatschade.

Module 2: Herstelplan en herstelproces.
  Doelstelling: Uitvoeren	van	een	accurate	herstelling	en	identificeren	van	de	juiste	stappen	om	een	hoge	herstelkwaliteit	te	
  garanderen.

Module 3: Medium-carrosserie schade.
  Doelstelling: Aanleren	van	de	vaardigheden	voor	het	efficiënter	herstellen	van	medium	schadegevallen.

Module 4:  Bijkomende bedenkingen voor medium-schades.
  Doelstelling: Schetsen	van	de	bijkomende	bedenkingen	en	tips,	tijdens	een	herstelling,	zoals:	handelingen,	
	 	 gebruik	van	een	brug-systeem,	bits,	trekmethode,	instellingen	van	spotter	en	de	verschillende	las-modi.
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Module 1: Aluminium herstelproces.
  Doelstelling: Uitleggen van de basis van aluminiumherstel.

Module 2: Herstelplan en herstelproces.
  Doelstelling: Uitvoeren	van	een	accurate	herstelling	en	identificeren	van	de	juiste	stappen	om	een	hoge	herstelkwaliteit	te	
  garanderen.

Module 3: Aluminiumherstel met aluminium-spotter.
  Doelstelling: Aanleren	van	de	vaardigheden	voor	het	efficiënter	herstellen	van	aluminium	met	aluminium-spotter.

Module 4:  Licht.
  Doelstelling: Gebruik van licht en contrast om de deuken te visualiseren

  
Module 5: Lijmsysteem.
  Doelstelling: Gebruik	en	mogelijkheden	inschatten	van	het	lijmsysteem	op	aluminium.

Module 6: Knockdown.
  Doelstelling:	Uitvoeren	van	een	degelijke	knockdown	en	de	noodzaak	begrijpen	van	de	knockdown	in	verschillende	situaties.

Module 7: Handelingen.
  Doelstelling: Ontwikkelen van de basisvaardigheden.
  

Module 8: Stappen om een deuk te herstellen.
  Doelstelling: Demonstratie	van	de	verschillende	stappen	tijdens	een	herstelling.

Opleiding medium herstellingen (aluminium)
Opleidingsoverzicht

Opleiding medium herstellingen (aluminium)

Doel van de opleiding: Verhogen van de kennis en vaardigheden voor het herstellen van kleine en medium deuken in 
aluminium	panelen,	door	het	aanleren	van	geavanceerde	technieken	die	helpen	om	de	kwaliteit	en	efficiëntie	van	de	
werkplaats te verhogen.

Na het beëindigen van deze opleiding moet men in staat zijn om:
- Uitleggen van de basisaspecten van aluminium en het herstelproces.
-	Uitvoeren	van	een	accurate	herstelling	en	identificeren	van	de	juiste	stappen	om	een	hoge	herstelkwaliteit	te	garanderen. 
-	Aanleren	van	vaardigheden	voor	het	efficiënter	herstellen	van	alu	schadegevallen,	door	gebruik	te	maken	van	een	spotter.
-	Gebruik	maken	van	licht	en	contrast	om	de	schade	beter	te	kunnen	inschatten.
-	Gebruik	en	mogelijkheden	inschatten	van	het	lijmsysteem	op	aluminium.
- Ontwikkelen van de basisbeginselen voor het uitdeuken van kleine deuken in aluminium met PDR gereedschap.
-	Demonstratie	van	de	verschillende	stappen	tijdens	het	herstelproces.
 
Doelgroep:       Locatie:
- Plaatbewerkers      Leegstraat 125 - 8780 Oostrozebeke - België

Max aantal deelnemers: 8     Ontvangst: 8u00 - 8u30
Duurtijd: 1 dag      Opleiding: 8u30 - 17u00 (lunch is voorzien)

Opleidingsoverzicht
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Opleiding medium herstellingen (lijm)
Opleidingsoverzicht

Opleiding medium herstellingen (lijm)

Doel van de opleiding: Bijbrengen van kennis en vaardigheden voor het herstellen van kleine en medium deuken, door het 
aanleren	van	geavanceerde	technieken	die	helpen	om	de	kwaliteit	en	efficiëntie	te	verhogen	van	de	werkplaats.

Na het beëindigen van deze opleiding moet men in staat zijn om:
- De gevolgen en voordelen van een correcte herstelling van kleine en medium schades uit te leggen.
-	Herkennen	van	de	verschillende	soorten	deuken	en	hun	karakteristieken,	om	de	moeilijkheidsgraad,	herstelmethode	en	de	
			hersteltijd	correct	in	te	kunnen	schatten.
- Correct gebruiken van een PDR-lamp en contrast, om de diverse schades accurater te beoordelen.
- Begrijpen en uitvoeren van herstellingen met lijmtechniek.
-	Uitvoeren	van	een	degelijke	knockdown	en	het	begrijpen	van	de	noodzaak	van	de	knockdown	in	verschillende	situaties.
-	Uitleggen	van	het	belang	van	het	lijmsysteem,	gebruik	en	beperkingen.
-	Kennis	voor	het	correct	berekenen	van	een	hersteltijd.

Doelgroep:      Locatie:
- Plaatbewerkers      Leegstraat 125 - 8780 Oostrozebeke - België
- Voorbereiders      
- Handelaars in tweedehandsvoertuigen   
 
Max aantal deelnemers: 8     Ontvangst: 8u00 - 8u30
Duurtijd: 1 dag      Opleiding: 8u30 - 17u00 (lunch is voorzien)

Opleidingsoverzicht

Module 1: Introductie - herstellen van kleine deuken.
  Doelstelling: Uitleggen	van	de	effecten	en	voordelen	van	een	correcte	herstelling	van	kleine	deuken.

Module 2: Herkennen van deuken.
  Doelstelling: Herkennen van de verschillende soorten deuken en hun eigenschappen om de moeilijkheidsgraad, 
	 	 methode	en	hersteltijd	correct	in	te	schatten.

Module 3: Licht.
  Doelstelling: Gebruik van licht en contrast om deuken te visualiseren.

Module 4: Knockdown.
  Doelstelling: Uitvoeren	van	een	degelijke	knockdown	en	het	begrijpen	van	de	noodzaak	in	verschillende	situaties.

Module 5: Lijmsysteem.
  Doelstelling: Beschrijven	van	het	gebruik	en	beperkingen	van	het	lijmsysteem.
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Opleiding kunststofherstel
Opleidingsoverzicht

Opleiding kunststofherstel

Doel van de opleiding: Verhogen van de kennis en vaardigheden voor het herstellen van kunststofpanelen, door het 
aanleren	van	geavanceerde	technieken	die	helpen	om	de	kwaliteit	en	efficiëntie	te	verhogen	van	de	werkplaats.

Na het beëindigen van deze opleiding moet men in staat zijn om:
-	Uitleggen	van	de	voordelen	van	kunststofherstel.
- Begrijpen van de verschillende soorten kunststof en hun eigenschappen en kiezen van de ideale herstelmethode.
-	Aanleren	van	de	vaardigheden	rond	kunststoflassen	aan	de	hand	van	verschillende	praktijkvoorbeelden.
- Begrijpen en uitvoeren van het uitdeuken van kunststofpanelen.
- Uitvoeren van chemische herstelling op kunststof.
-	Toelichten	van	de	correcte	stappen	voor	het	afwerken	van	een	kunststofreparatie.
  
Doelgroep:       Locatie:
- Plaatbewerkers      Leegstraat 125 - 8780 Oostrozebeke - België
- Voorbereiders       

Max aantal deelnemers: 8     Ontvangst: 8u00 - 8u30
Duurtijd: 1 dag      Opleiding: 8u30 - 17u00 (lunch is voorzien)

Opleidingsoverzicht

Module 1: Introductie tot kunststofherstel.
  Doelstelling: Uitleggen	van	de	voordelen	van	kunststofherstel.

Module 2: Verschillende soorten kunststof.
  Doelstelling: Begrijpen van de verschillende soorten kunststof en hun eigenschappen en het kiezen van de ideale herstel
  methode

Module 3: Kunststoflassen.
  Doelstelling: Aanleren	van	kunststoflassen	en	toepassen	op	praktijkvoorbeelden.

Module 4:  Vormen / uitdeuken van kunststof.
  Doelstelling: Begrijpen van de basishandelingen van uitdeuken van kunststof.
  
  

Module 5: Chemische herstelling (lijmen).
  Doelstelling: Uitvoeren van degelijke herstellingen met 2 componentenlijmen.

Module 6: Afwerking.
  Doelstelling: Bespreken van de correcte methode voor het afwerken van een herstelling.
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Opleiding glasherstel
Opleidingsoverzicht

Opleiding glasherstel

Doel van de opleiding: Verhogen van de kennis en vaardigheden voor het herstellen van ruiten, door het aanleren van 
geavanceerde	technieken	die	helpen	om	de	kwaliteit	en	efficiëntie	te	verhogen	van	de	werkplaats.

Na het beëindigen van deze opleiding moet men in staat zijn om:
- Uitleggen van de voordelen van glasherstel.
-	Begrijpen	wat	het	ecologische	aspect	is	bij	het	vervangen	en	recycleren	van	glas.
-	Aanleren	van	de	vaardigheden	rond	glasherstel	aan	de	hand	van	verschillende	praktijkvoorbeelden.
- Begrijpen van de verschillende impacten en wanneer en waar mag hersteld worden, volgens de regelgeving.
- Uitvoeren van diverse herstellingen.

Doelgroep:       Locatie:
- Carrossiers      Leegstraat 125 - 8780 Oostrozebeke - België
- Garagehouders      
- Handelaars van tweedehandsvoertuigen

Max aantal deelnemers: 8     Ontvangst: 8u00 - 8u30
Duurtijd: 1 dag      Opleiding: 8u30 - 17u00 (lunch is voorzien)

Opleidingsoverzicht

Module 1: Introductie tot ruitherstel.
  Doelstelling: Uitleggen van de voordelen van ruitherstel.
  Stap 1:  Keuze van de beste herstelmethode.
	 	 	 Uitleggen	van	de	impact	van	een	correcte	herstelmethode	tot	de	kwaliteit	en	efficiëntie	van	de	herstelling.
  Stap 2: Opportuniteiten voor het carrosseriebedrijf.
   Schetsen van de voordelen van het aanleren van ruitherstel voor het carrosseriebedrijf.

Module 2: Veiligheid en gezondheid.
  Doelstelling: Begrijpen van de risico’s die gepaard gaan met het gebruik van chemische producten en UV licht.
  Stap 1: Chemicaliën.
   Wat zijn de risico’s van gebruik van de chemicaliën voor persoon en omgeving.
  Stap 2: UV Licht
   Wat is UV-licht, hoe wordt het gebruikt en wat zijn de risico’s van het gebruik van UV licht.

Module 3: Identificatie van de schade.
  Doelstelling: Aanleren	van	technieken	om	schade	te	analyseren	en	een	herstelplan	op	te	stellen.
	 	 Stap	1:	 Positie	en	omvang	van	de	schade	bepalen.
	 	 	 Bepalen	of	een	ruit	herstelbaar	is	op	basis	van	de	positie	en	omvang	van	de	schade.
  Stap 2:  De verschillende schadegevallen.
	 	 	 Identificeren	van	de	verschillende	schadetypes	en	bepalen	van	de	herstelmethode.
  Stap 3: Aanvaardbaarheid van de herstelling.
   Bepalen welke schade mag hersteld worden en waar, voor de keuring.

Module 4:  Kwaliteitsstandaard.
  Doelstelling: Begrijpen van de geldende kwaliteitsstandaarden
  Stap 1: Begrijpen wat de verschillende kwaliteitsstandaarden bepalen.
  
Module 5: Gereedschappen.
  Doelstelling: Begrijpen van alle gereedschappen in de ruit-herstelkit en correct gebruik.
  Stap 1: Inhoud van de herstelkit
   Alle onderdelen van een herstelset kunnen benoemen en begrijpen waarvoor ze dienen.
  Stap 2:  Onderhoud
   Weten waar de onderhoudsgevoelige delen zijn en hoe deze correct te onderhouden.
  
Module 6: Praktijk.
  Doelstelling: Bespreken van de correcte methode voor diverse impacts.
	 	 Stap	1:	 Demonstratie.
   Uitleg hoe een herstelling in z’n werk gaat.
	 	 Stap	2:	 Praktijk.
	 	 	 Zelf	diverse	herstellingen	uitvoeren	van	elk	type	beschadiging.

Module 7: Test.
  Doelstelling: Testen van de opgedane kennis en ervaringen
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Opleiding lassen
Opleidingsoverzicht

Opleiding lassen

Het doel van de opleiding: verhogen van de kennis en vaardigheden voor het correct lassen van panelen, door het aanleren 
van	geavanceerde	technieken	die	helpen	om	de	kwaliteit	en	efficiëntie	te	verhogen	van	de	werkplaats.

Na het beëindigen van deze opleiding moet men in staat zijn om:
-	Op	een	correcte	manier	kunnen	lassen,	volgens	de	voorschriften.
-	Kunnen	inschatten	welke	lastechniek	(Fe	-	CuSi	-	Alu),	wanneer	kan	of	moet	toegepast	worden.
-	Gevaren	kunnen	inschatten	die	tijdens	het	lassen	kunnen	voorkomen.
 
  

Doelgroep:       Locatie:
- Plaatbewerkers      Leegstraat 125 - 8780 Oostrozebeke - België

Max aantal deelnemers: 6     Ontvangst: 8u00 - 8u30
Duurtijd: 1 dag      Opleiding: 8u30 - 17u00 (lunch is voorzien)

Opleidingsoverzicht

Module 1: CuSi -  Hardsolderen.
  Doelstelling: Op een correcte manier lassen met CuSi lasdraad en het toepassen van de juiste verbindingstechnieken.

Module 2: Aluminium lassen met half-automaat.
  Doelstelling: Op een correcte manier aluminium lassen met halfautomaat.

 

Module 3: Staal - lassen.
  Doelstelling: Op een correcte manier lassen van staal.
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Opleiding Celette Cameleon
Opleidingsoverzicht

Opleiding Celette Cameleon

Het doel van de opleiding: Verhogen van de kennis en vaardigheden voor het correct gebruik van de personaliseerbare 
richtmallen	van	Celette.		Het	volgen	van	deze	opleiding	is	noodzakelijk	als	men	wil	het	Celette	Cameleon	systeem	huren.

Na het beëindigen van deze opleiding moet men in staat zijn om:
- Inloggen op de Cameleon-website.
- Selecteren van het correcte montageplan, volgens het te herstellen voertuig.
- Manipuleren en aanpassen van het montageplan volgens uw eigen noden.
- Opbouwen van een mallenset volgens het montageplan.
- Begrijpen waarom richtmallen belangrijk zijn bij het richten.
 
 
Doelgroep:       Locatie:
- Plaatbewerkers      Leegstraat 125 - 8780 Oostrozebeke - België

Max aantal deelnemers: 8     Ontvangst: 8u00 - 8u30
Duurtijd: 1 dag      Opleiding: 8u30 - 17u00 (lunch is voorzien)

Opleidingsoverzicht

Module 1: Waarom Cameleon.
  Doelstelling:	De	nood	begrijpen	van	het	Cameleon	systeem.
	 	 Stap	1:		 Verschillen	en	gelijkenissen	tussen	Cameleon	en	specifieke	mallen.
	 	 	 Het	verschil	begrijpen	tussen	een	Cameleon-mal	en	een	specifieke	mal.
  Stap 2: Opbouw van een Cameleon-mal en bijkomende mogelijkheden.
	 	 	 Schetsen	van	de	voordelen	van	de	toepassing	van	het	Cameleon	systeem.

Module 2: Inloggen op de Cameleon website.
  Doelstelling: In staat zijn om zich aan te melden op de Cameleon website.
  Stap 1: Gebruik van de PC die wordt meegeleverd met de Cameleon in verhuur.
   Aanleren hoe de PC opstart en hoe in te loggen op de Cameleon website.
  Stap 2: Keuze van het voertuig.
   Aanleren hoe een voertuig wordt geselecteerd en de basisbeginselen van het montageplan.
  
Module 3: Manipuleren van het montageplan.
  Doelstelling:	Het	standaard	montageplan	kunnen	manipuleren	en	aanvullen	van	nodige	informatie.
  Stap 1: Begrijpen hoe een Cameleon-mal wordt opgebouwd.
   Aanleren hoe een Cameleon-mal is opgebouwd en toe dit aan te passen volgens uw noden.
	 	 Stap	2:	 Verschillende	aanzichten	van	het	montageplan	binnen	de	software.
   Aanleren hoe u het aanzicht van het montageplan kan wijzigen om een beter zicht over de opstelling te verkrijgen. 

Module 4: Opbouw van de richtbank.
  Doelstelling: Het kunnen opbouwen van de richtbank, klaar om de wagen op de Cameleon-mallen te plaatsen.
  Stap 1: Voorbereiding.
   Voorbereiding van de wagen en richtbank vooraleer de wagen op de bank te plaatsen.
	 	 Stap	2:		 Referentiepunten.
	 	 	 Bepalen	welke	punten	nodig	zijn	als	referentie	en	welke	moeten	geplaatst	worden	om	de	schade	de	controleren.
	 	 Stap	3:	 Positionering.
   Wagen laten zakken op de richtbank, met bespreking van een aantal aandachtspunten en mogelijke problemen.
  Stap 4: Algemene regels.
	 	 	 Bespreken	van	de	algemene	regels	bij	“het	op	de	richtbank	plaatsen”.
  Stap 5: Lichte schade.
   Schetsen van de voordelen van richtmallen bij lichte schades en de mogelijke problemen wanneer geen mallen 
   gebruikt worden. 
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Opleiding richten met mallen
Opleidingsoverzicht

Opleiding richten met mallen

Het doel van de opleiding: verhogen van de kennis en vaardigheden voor het snel en correct richten van schadewagens, 
door	het	aanleren	van	geavanceerde	technieken	die	helpen	om	de	kwaliteit	en	efficiëntie	te	verhogen	van	de	werkplaats.

Na het beëindigen van deze opleiding moet men in staat zijn om:
- De meerwaarde begrijpen van het gebruik van richtmallen, zelfs voor lichte schades.
-	MZ	richtmallen	montageplan	begrijpen	en	interpreteren	welke	mallen	belangrijk	zijn	in	functie	van	de	schade.
- Snel en accuraat een voertuig op de richtbank plaatsen en de belangrijke punten controleren.
-	Bepaalde	geavanceerde	richttechnieken	kunnen	toepassen	die	toelaten	sneller	te	werken,	zonder	schade	toe	te	brengen.
- Begrijpen waarom richtmallen belangrijk zijn bij het richten van een zijschade.
 
 
Doelgroep:       Locatie:
- Plaatbewerkers      Leegstraat 125 - 8780 Oostrozebeke - België

Max aantal deelnemers: 8     Ontvangst: 8u00 - 8u30
Duurtijd: 1 dag      Opleiding: 8u30 - 17u00 (lunch is voorzien)

Opleidingsoverzicht

Module 1: Filosofie van richtmallen.
  Doelstelling: De meerwaarde begrijpen van het gebruik van richtmallen, zelfs voor lichte schades.

Module 2: Plan lezen.
  Doelstelling: MZ	richtmallen	montageplan	begrijpen	en	interpreteren	welke	mallen	belangrijk	zijn	in	functie	van	de	schade.

  
Module 3: Wagen op de richtbank plaatsen.
  Doelstelling: Snel en accuraat een voertuig op de richtbank plaatsen en de belangrijke punten controleren.

  

Module 4:  Trekbewegingen.
  Doelstelling: Geavanceerde	richttechnieken	toepassen	die	toelaten	sneller	te	werken,	zonder	schade	aan	de	wagen	
  toe te brengen.

Module 5: Zijschade.
  Doelstelling:  Begrijpen waarom richtmallen belangrijk zijn bij het richten van een zijschade.
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Opleiding 3D meten van voertuigen met Eagle / Naja
Opleidingsoverzicht

Opleidingen 3D meten van voertuigen met EAGLE / NAJA

Het doel van de opleiding:	Verhogen	van	de	kennis	en	vaardigheden	voor	het	correct	gebruik	van	de	3D	meetsystemen	
Celette	Naja	en	Eagle.		Het	volgen	van	deze	opleiding	is	nuttig	om	de	meetrapporten	van	keuring	na	ongeval	beter	te	
begrijpen en het eenvoudig kunnen diagnoses stellen van schadevoertuigen.

Na het beëindigen van deze opleiding moet men in staat zijn om:
-	Gebruiken	van	de	Celette	Naja	en	Celette	Eagle
- Selecteren van het correcte meetplan, volgens het te controleren voertuig.
- Opstellen en afprinten van een meetrapport en begrijpen van de meetresultaten.
- Begrijpen waarom diagnose stellen van een voertuig belangrijk is.

  
Doelgroep:       Locatie:
- Plaatbewerkers      Leegstraat 125 - 8780 Oostrozebeke - België 
- Schadebeheerders
-	Medewerkers	van	keuringsstations

Max aantal deelnemers: 6     Ontvangst: 8u00 - 8u30
Duurtijd: 1 dag      Opleiding: 8u30 - 17u00 (lunch is voorzien)

Opleidingsoverzicht

Module 1: Gebruik Celette Eagle
  Doelstelling: Het	correct	gebruiken	van	de	Celette	Eagle.

Module 2: Gebruik Celette Naja.
  Doelstelling: Het	correct	gebruiken	van	de	Celette	Naja

  

Module 3: KNO.
  Doelstelling: Hoe gaat een KNO keuring in z’n werk?
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IMPRESSIES

PDR        Push-to-Paint        Kunststofherstel

Medium herstellingen - staal     Medium herstellingen - alu

Celette Cameleon       Goeie ervaringen       Richten



Over CLEAR carrep - Opleidingen
De oorsprong van het Clear Concept gaat terug tot 2008, wanneer er vanuit de Belgische carrosserie-sector meer vraag kwam naar opleidingen voor de 
plaatslagers binnen het carrosseriebedrijf. Daarop ging Carrosserie Service NV, als Belgische gereedschapsverdeler en invoerder van het Zwitserse 
BETAG	Innovation	in	gesprek	met	hen,	voor	het	uitwerken	van	een	PDR-opleiding.	De	eerste	opleiding	PDR	(push-to-paint)	werd	georganiseerd	in	2009.	
Deze	opleiding	was	dermate	succesvol	in	opkomst,	dat	beide	partijen	besloten	dit	op	geregelde	tijdstippen	te	gaan	herhalen.

Opleidingcenter
De vraag volgde al vlug voor andere opleidingen, waardoor Carrosserie Service NV besloot te investeren in een uiterst modern opleidingscenter, voorzien van alle 
nodige	uitrusting	om	alle	gevraagde	opleidingen	te	kunnen	organiseren.	Het	opleidingscenter	werd	officieel	geopend	op	1	december	2010,	dag	op	dag	exact	10	
jaar	na	de	oprichting	van	Carrosserie	Service	NV.

Tijdens	de	bouw	van	het	opleidingscenter	werd	door	BETAG	Innovation	AG	druk	gewerkt	aan	de	uitbouw	van	het	aanbod.	Naast	PDR,	kwam	er	ook	een	opleiding	
Medium	Carrosserie	Herstel,	Aluminium	Herstel	en	een	vervolmakingsopleiding	PDR.	Al	deze	opleidingen	werden	vanaf	2011	georganiseerd	op	de	nieuwe	locatie.

Herstellen in plaats van vervangen
In	2013	werd	het	stilaan	duidelijk	dat	de	manier	van	herstellen	de	richting	koos	van	repareren	in	plaats	van	vervangen	van	onderdelen.	Dit	is	niet	alleen	
interessant	voor	de	eindklant	en	de	verzekeringsmaatschappij,	maar	vooral	een	uitdaging	voor	het	carrosseriebedrijf.	Door	deze	evolutie	werd	door	BETAG	
Innovation	AG	en	Carrosserie	Service	NV	besloten	om	al	de	bestaande	opleidingen	te	reorganiseren	met	als	rode	draad	“herstellen	in	plaats	van	vervangen”.	
Zo	werd	het	totaalpakket	in	2014	omgedoopt	tot	het	CLEAR	Concept.	Dit	omvat	niet	enkel	de	opleidingen,	maar	eveneens	consultancy,	waarmee	we	proberen	
een	carrosseriebedrijf	efficiënter	en	milieuvriendelijker	te	laten	werken.

Het aanbod
OPRS	(Outer	Panel	Repair	Specialist)	Leertraject	voor	het	herstel	van	cosmetische	schades
Opleiding Schadebeheer (Technische kant van schadebeheer) 
Kleine herstellingen niveau 1 - push-to-paint - (Uitdeuken met uitdeukijzers)
Kleine herstellingen niveau 2 - PDR - (Uitdeuken met uitdeukijzers op wagens)
Medium herstellingen - Staal 
Medium herstellingen - Aluminium 
Medium herstellingen - Lijmtechniek 
Kunststofherstel
Ruitherstel
Lassen (MIG/MAG)
Gebruik	van	Celette	Cameleon
Richten (Richten van kleine en medium schades met richtmallen)

alle opleidingsdata op
www.clear-concept.be

CLEAR carrep trainingscenter - Leegstraat 125 - 8780 Oostrozebeke - België
tel: 0032 (0)56 66 41 27 - fax: 0032 (0)56 66 72 93 - training@carrosserie-service.be - www.clear-concept.be

Naast onze objectieven, 
hebben de andere partners ook hun verwachtingen:

DE KLANT
• Degelijke herstelling met een hogere kwaliteit
•	Snelle	herstellingen	met	snelle	afhandeling
•	Open	communicatie
• Correcte prijs

DE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ
• Beperkte kosten / correcte prijs
•	Snelle	herstelling	en	vlotte	afhandeling
•	Kwalitatieve	herstelling	met	oog	op	klanten-
   tevredenheid
• Carrosseriebedrijf als betrouwbare partner

DE HERSTELLER
• Winst
•	Efficiëntie,	meer	werk	in	minder	tijd
• Kwaliteit voor de klant en retouches zijn duur
• CSI, aanbeveling door klantentevredenheid

De objectieven van CLEAR carrep, bereikt door opleiding:

•	Reparatie	voor	vervanging
• Kwalitateit volgens een eenheidsnorm
•	Kortere	immobilisatie	van	het	voertuig

			•	Winstgevende	reparaties
• Hoge kwaliteit


