Kies voor een toekomst met zekerheid,
kies voor een opleiding in de metaal!

Versnelde technologieroute
Denk jij in praktische toepassingen en heb je interesse in techniek? Via de versnelde technologieroute behaal jij binnen 2 jaar
een MBO niveau 4 opleiding. Je combineert werken met leren in de richtingen verspanen of mechatronica.
Combineer werken met leren
In 1 jaar leren we je in hoog tempo alle basisvaardigheden van de door jou gekozen opleidingsrichting. Bij je werkgever werk je
aan bijbehorende trainee-opdrachten om zo je vakkenis te vergroten. Je gaat het eerste jaar 2 dagen per week naar school en
het tweede jaar 1 dag per week. De overige dagen werk je bij jouw leerbedrijf.
Verspanen
Als verspaner doe je heel precies werk. Je bewerkt materiaal met
een computergestuurde CNC (computer numerical control) -machine. CNC-draaiers en -frezers programmeren hun hightech draaibank
om verschillende metaalsoorten te bewerken tot onderdelen voor
bijvoorbeeld machines, medische apparatuur, vliegtuigen en ruimtevaart. Het verschil tussen draaien en frezen: bij CNC-frezen draait het
gereedschap in plaats van het werkstuk. Extreem precies werk: de
maatvoering komt soms aan op een duizendste millimeter!
Verspaningstechnoloog, crebo 25507

Mechatronica
Dit vak is een mix van werktuigbouwkunde, elektrotechniek, meet- en
regeltechniek en besturingstechniek. Je komt het onder meer tegen
in fabrieken en op andere plekken waar producten, grondstoffen of
voorwerpen verwerkt, samengesteld of getransporteerd worden.
De technicus mechatronica bouwt het hele systeem en stelt het in
werking. Van kleppen tot transportbanden, van bekabeling tot programmering.
Technicus Mechatronica systemen, crebo 25344
Technicus Service en onderhoud werktuigbouw, crebo 25310
OpleidingsBedrijf Metaal Midden Nederland
OBM Midden Nederland is opgericht door metaalbedrijven uit de regio en zorgt voor de instroom en opleiding van (nieuwe)
medewerkers. In samenwerking met ROC’s bieden wij vakopleidingen aan die aansluiten op de praktijk. Tijdens de opleiding
krijg je uitgebreide begeleiding zodat je optimaal kunt presteren. Voldoende èn goed opgeleide vakmensen voor de metaalbranche, dat is waar wij voor staan. Nu en in de toekomst.

