
Welkom!
Technische problemen?
Graag de sessie verlaten en 
opnieuw deelnemen.

Vragen?
Stel deze door te roepen. Je 
krijgt dan meteen antwoord. Na 
de presentatie is er gelegenheid 
om vragen te stellen.

We gaan bijna beginnen.

Zet svp alvast je microfoon en je camera uit.
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Welkom bij Metaaltechniek

Metaaltechniek

Voor deze opleiding heb je nodig:

• VMBO diploma Basis Beroeps-Kader-TL
• Havo 3 – met overgangsbewijs naar Havo 4
• Vwo 3: met overgangsbewijs naar Vwo 4
• Werkzaam zijn bij een erkend leerbedrijf

Even voorstellen:



Wat ogen Zien en handen Maken   



Instroomrecht
Van VMBO 

BB

MBO

Metaaltechniek 
BBL

Instroom

Niv.2
(2 jaar)     

• Constructiewerker

• Verspaner

• Onderhoudsmonteur Industrie

Doorstroom

Niv.3

(2 jaar)     

• Allround Constructiewerker

• Allround Verspaner

• Servicemonteur WTB

Doorstroom
Niv.4
(2 jaar)      

• Technicus Middenkader Engineering



Instroomrecht

Van VMBO 
KB + TL

MBO

Metaaltechniek 
BBL

Instroom

Niv.3

(3 jaar)     

• Allround Constructiewerker

• Allround Verspaner

• Servicemonteur WTB

Doorstroom
Niv.4
(2 jaar)      

• Technicus Middenkader Engineering



Hoe is jouw opleiding opgebouwd



Lesonderwerpen en Modules

 De lesonderwerpen zijn opgebouwd uit “Modules”

 Een module worden afgesloten met een theorietoets

 Een periode wordt afgesloten met een combinatietoets
 Theorietoets op school
 Praktijkopdracht bij het leerbedrijf

Diverse moderne leermiddelen worden gebruikt zoals:
CadCollege (tekenleesprogramma) - SolidWorks (3D tekenprogramma) Keller programmeer programma voor de verspaningstechnologie etc.



Examenonderdelen

 Proeve van bekwaamheid (beroepsgericht)
 Loopbaan en burgerschap

N2 & N3
 Nederlands 2F

(schrijven, lezen, luisteren, spreken en gesprekken voeren)
 Rekenen 2F

N4
 Nederlands 3F

(schrijven, lezen, luisteren, spreken en gesprekken voeren)
 Rekenen 3F
 Engels





Beroepsbeeld

Functie & taken 
Tijdens de opleiding werk je met kerntaken/werkprocessen, 
en werk je aan je beroepscompetenties.

 Samenwerken en overleggen
 Materialen en middelen inzetten
 Vakdeskundigheid toepassen
 Kwaliteit leveren
 Plannen en organiseren
 Instructies en procedures opvolgen



Werkprocessen

 Voorbereiden van werkzaamheden
 Verzamelen van gereedschappen
 Uitvoeren
 Meten en controleren
 Afronden van werkzaamheden m.b.t. productvervaardiging 



Projecten



Projecten



Projecten



Projecten



Doorstroommogelijkheden

Technicus 
Middenkader 
Engineering 

WTB

Allround 
Constructiewerker

Servicemonteur 
WTB

Allround
Verspaner

Metaal



Uitgangspunten MBO

De praktijk van het 
beroep is de rode 
draad in je opleiding

Je bent zelf de 
belangrijkste factor in 
het succesvol zijn 
binnen je opleiding



Aanmelden op het Regio College

 Aanmelden: zo snel mogelijk na de open dagen

 Digitale intake (capaciteit, motivatie, competenties)

 Intakegesprek (beroepsbeeld)

 Plaatsing

Voor vragen of hulp bij digitaal aanmelden,
studiekeuze en extra begeleiding tijdens je studie, telefoonnummer 
0756819000.



Informatie

 www.regiocollege.nl

 www.mijnopleidingjouwopleiding.nl

 www.beroepeninbeeld.nl

 www.mbostad.nl

 www.s-bb.nl/

http://www.regiocollege.nl/
http://www.mijnopleidingjouwopleiding.nl/
http://www.beroepeninbeeld.nl/
http://www.mbostad.nl/
http://www.s-bb.nl/
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Succes met je keuze
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