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Zevende ŠKODA Student Concept Car krijgt vorm: 
studenten werken aan een Spider-variant van de ŠKODA 
SCALA 
 

› Seventh Student Car zet de traditie voort en wordt in juni 2020 aan het publiek voorgesteld 

› De eerste schetsen van een open SCALA tonen de creativiteit en passie van de studenten 

› Stagiairs bezoeken ŠKODA Design-afdeling die wordt geleid door hoofddesigner Oliver 

Stefani 

 

Het aftellen is begonnen voor de zevende ŠKODA-conceptcar voor studenten: 20 studenten 

van de ŠKODA Academy zijn dit jaar betrokken bij het ambitieuze project. Ze hebben 

besloten om een open Spider-versie van het nieuwe compacte model ŠKODA SCALA te 

ontwerpen en te bouwen. Tijdens een workshop op de ŠKODA Design-afdeling in Mladá 

Boleslav ontmoetten de deelnemers ŠKODA-hoofddesigner Oliver Stefani en zetten ze hun 

eerste ideeën samen met hem en zijn team op papier. De zevende Student Car die nog geen 

naam kreeg en die de studenten volgens het ontwerp gaan bouwen, wordt begin juni aan het 

publiek voorgesteld. Voor de zevende keer op rij onderstreept het praktijkproject het hoge 

opleidingsniveau op de ŠKODA-vakschool die meer dan 90 jaar geleden werd opgericht. 

 

Sinds enkele maanden werken 20 stagiairs van de ŠKODA-vakschool met veel toewijding en 

creativiteit aan de zevende Student Concept Car, een Spider-versie van het nieuwe compacte 

model ŠKODA SCALA. Tijdens dit project krijgt het aanstormende talent de ondersteuning van 

ingenieurs en ervaren medewerkers op vlak van technische ontwikkeling, ontwerp en productie op 

het hoofdkwartier van ŠKODA in Mladá Boleslav. 

 

De stagiairs zullen het nieuwe compacte model SCALA gebruiken, dat eind 2018 werd gelanceerd 

en een belangrijke rol speelt in het assortiment van de Tsjechische fabrikant. De studenten lieten 

weten de duidelijke lijnen en emotieve vormen van de auto in de Spider-versie nog meer tot 

uitdrukking te willen laten komen om de algehele dynamiek van het voertuig te benadrukken. 

 

Het bezoek van de vakstudenten aan de ŠKODA Design-afdeling in Mladá Boleslav was een 

belangrijke stap op weg naar de officiële voorstelling van het unieke voertuig, dat nog geen naam 

heeft, in juni 2020. Tijdens het bezoek mochten ze over de schouder van hoofddesigner Oliver 

Stefani en zijn team meekijken naar hun dagelijkse handelingen en kregen ze de kans om de 

volgende Student Car zelf te tekenen met de steun van de experts. “Ondanks het toenemende 

gebruik van computers en simulaties, is tekenen nog steeds een essentieel onderdeel van het werk 

van auto-ontwerpers. Bij elke pennenstreek verandert een idee in iets echts. Een schets is de 

eerste van vele stappen op het lange en opwindende pad naar een nieuwe auto”, legt Oliver 

Stefani, hoofd van ŠKODA Design, uit. 

 

Bij het maken van hun eerste concepten en schetsen ontvingen de studenten hulp en waardevolle 

tips van alle ŠKODA Design-medewerkers. Door hun enthousiasme en ontvankelijkheid wonnen ze 

de professionals voor zich. “Vanaf het begin toonden alle deelnemers veel enthousiasme en 

vastberadenheid. Hun schetsen zijn erg indrukwekkend, ik hou echt van het concept”, zegt Jiří 

Hadaščok, coördinator koetswerkdesign bij ŠKODA. 
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Het jaarlijkse ŠKODA Student Car-project toont de hoge kwaliteit van de opleiding aan de ŠKODA-

vakschool in Mladá Boleslav, die al meer dan 90 jaar bestaat. Een conceptvoertuig ontwerpen en 

dat vervolgens met de hand bouwen is het hoogtepunt van alle stageplaatsen. “We zijn allemaal 

erg blij om deel uit te maken van dit project. Waar krijg je als student nog meer de kans om je eigen 

ideeën en visie in het ontwerpen van een auto te steken en die vervolgens zelf te bouwen? Het 

tekenen van onze eerste schetsen was erg leuk en we hebben veel geleerd van Oliver Stefani en 

zijn team”, zegt Vojtěch Špitálský. 

 

Het bouwen van een ŠKODA Student Car is een traditie sinds 2014. Sindsdien hebben studenten 

van de ŠKODA-vakschool in Mladá Boleslav zelf een spectaculair conceptvoertuig kunnen plannen, 

ontwerpen en bouwen. Elk van deze conceptauto's toont de creativiteit en inzet van ŠKODA's jonge 

talent. Het ŠKODA Storyboard vertelt de verhalen van vier studenten die betrokken waren bij 

eerdere projecten, evenals een overzicht van alle eerdere ŠKODA Student Cars. 
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ŠKODA AUTO 
› is this year celebrating 125 years since the company was founded during the pioneering era of the automobile in 

1895, making it one of the longest-established car manufacturers in the world. 
› currently offers its customers nine passenger-car series: the CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, KAROQ, 

KODIAQ, as well as the KAMIQ and the SUPERB. 
› delivered 1.24 million vehicles to customers around the world in 2019. 
› has belonged to Volkswagen Group since 1991. The Volkswagen Group is one of the most successful vehicle 

manufacturers in the world. In association with the Group, ŠKODA AUTO independently develops and manufactures 
vehicles, as well as components such as engines and transmissions.   

› operates at three locations in the Czech Republic; manufactures in China, Russia, Slovakia, Algeria and India mainly 
through Group partnerships, as well as in Ukraine and Kazakhstan with local partners. 

› employs over 42,000 people globally and is active in more than 100 markets. 
› is pressing ahead with the transformation from a traditional car manufacturer to the ‘Simply Clever company for the 

best mobility solutions’ as part of the ŠKODA 2025 Strategy. 

 

 

 

 

 

 

 


