Metaalbewerken

Wat doet een metaalbewerker?

Metaalbewerken iets voor jou?

Een metaalbewerker maakt zelfstandig producten

Metaalbewerken past bij jou, want:

Als metaalbewerker heb je een heel afwisselend beroep. Met

je werkt graag met je handen

allerlei technieken maak en bewerk je producten. Je bouwt

je hebt technisch inzicht

constructies en verbindingen. Je doet dit door te zagen, boren,

je werkt nauwkeurig

knippen, buigen en te lassen. Je maakt hiermee mooie producten
voor bijvoorbeeld voetbalstadions, bedrijfspanden, hekwerken,

je bent zelfverzekerd

bruggen, jachten of transportschepen. Ook het plaatwerk voor
je werkt zowel graag samen als alleen

een horecakeuken of de constructie van een vrachtauto is het werk
van een metaalbewerker.

Kies de opleiding metaalbewerken die bij jou past:
Opleiding

Crebonr

Niveau

Opleidingsduur

Leerroute (zie pagina’s 10 en 11)

Constructiewerker

25291

MBO 2

2 jaar

OBM en 1-daags

Plaatwerker

25293

MBO 2

2 jaar

OBM en 1-daags

Allround constructiewerker

25286

MBO 3

2 of 3 jaar

OBM en 1-daags

Allround plaatwerker

25289

MBO 3

2 of 3 jaar

OBM en 1-daags

Constructie- en plaattechnoloog

25572

MBO 4

2 jaar

1-daags

Een metaalbewerker maakt
zelfstandig producten

Onze opleidingen
Verspanen

Metaalbewerken

Mechatronica

Middenkader
engineering

Opleiding

Niveau

Verspaner

MBO 2

Opleidingslocatie
Deventer • Emmeloord • Zwolle

Opleidingslocatie
Allround verspaner

MBO 3

Deventer • Emmeloord • Zwolle

Verspaningstechnoloog

MBO 4

Zwolle

Constructiewerker

MBO 2

Deventer • Emmeloord • Zwolle

Plaatwerker

MBO 2

Deventer • Emmeloord • Zwolle

Allround constructiewerker

MBO 3

Deventer • Emmeloord • Zwolle

Allround plaatwerker

MBO 3

Deventer • Emmeloord • Zwolle

Constructie- en plaattechnoloog

MBO 4

Regio OBM Oost - in ontwikkeling

Monteur mechatronica

MBO 2

Deventer • Emmeloord • Zwolle

Monteur elektrotechnische systemen

MBO 2

Zwolle

Eerste monteur mechatronica

MBO 3

Deventer • Emmeloord • Zwolle

Eerste monteur elektrotechnische systemen

MBO 3

Emmeloord • Zwolle

Servicemoneur werktuigbouwkunde

MBO 3

Deventer

Technicus mechatronicasystemen

MBO 4

Zwolle

Technicus engineering

MBO 4

Zwolle

Weet je niet wat bij jou past? Wij helpen je de juiste keuze te maken: 038 – 46 69 051 • www.obm-oost.nl

Volg de leerroute die bij jou past
Op elk niveau een opleiding op maat
Voor je met je opleiding start, kijken wij op welk niveau je begint. Dit doen wij samen met jou en een docent van school. Wij kijken hierbij
naar je vooropleiding, maar ook naar wat het beste bij jou als persoon past.
Bij OBM Oost hebben wij twee leerroutes:
• OBM-leerroute
• 1-daagse leerroute
Hoe werken we in de opleiding
Bij de OBM-leerroute ga je 2 dagen per week naar school en werk je 3 dagen per week bij een metaalbedrijf. Op de schooldagen volg
je op beide dagen theorie- en praktijkvakken. Je leert alle basisvaardigheden van de door jou gekozen opleidingsrichting. Wat je leert
pas je meteen toe bij het bedrijf waar je werkt, zodat je direct ervaring opbouwt. Je krijgt uitgebreide begeleiding en hebt een vast
contactpersoon bij het OBM. Samen met het OBM ga je ook op zoek naar een leerbedrijf waar je rechtstreeks in dienst gaat. Je krijgt salaris
en je werkgever betaalt voor jouw opleiding en boeken. Met deze leerroute vergroot jij je slagingskans en ben je verzekerd van werk.
Bij de 1-daagse leerroute ga je 1 dag per week naar school en werk je 4 dagen per week bij een metaalbedrijf. Op de schooldag volg je
alleen theorievakken. De praktijkvaardigheden leer je bij het metaalbedrijf.

Welk niveau past bij jou?
Kies de route die het beste bij jou past!

Vooropleiding

Niveau

Opleidingsduur

Doorgroei

Diploma VMBO Basis Beroeps

MBO 2

2 jaar

MBO 3

Diploma VMBO Kader Beroeps / Gemengde leerweg / Theoretische leerweg

MBO 3

2 of 3 jaar

MBO 4

Diploma VMBO Theoretische leerweg / HAVO

MBO 4

3 jaar

HBO

Diploma MBO 2

MBO 3

2 jaar

MBO 4

Diploma MBO 3

MBO 4

2 tot 3 jaar

HBO

Wil je weten welke leerrroute het beste bij jou past? Neem dan contact met ons op.
Wij gaan graag met je in gesprek! 8 – 46 69 051 • www.obm-oost.nl

Opleidingslocaties
Volg je opleiding in Deventer, Emmeloord of Zwolle
OBM Oost werkt samen met verschillende MBO-colleges, dit zijn OC&W erkende MBO-opleiders. Je gaat op deze locatie je opleiding volgen.
Je werkt hier met de technieken die je ook bij je werkgever zult tegenkomen.
Kies voor een toekomst met zekerheid, kies voor een opleiding in de metaal of mechatronica!
Kom tijdens de open dagen een keer kijken op de opleidingslocaties. Wij gaan graag met je in gesprek om samen met jou naar een geschikt
opleidingstraject te kijken. Je zult verrast zijn door de mogelijkheden.

Technicampus
Schonenvaardersstraat 6
7418 CC Deventer

ROC Friese Poort
Espelerlaan 74
8302 DC Emmeloord

ROC Deltion
Mozartlaan 15
8031 AA Zwolle

Meer weten over
onze opleidingen? Kom naar
één van onze open dagen!
Kijk voor de open dagen in de agenda op
www.obm-oost.nl

