Mechanisch operator A (bbl)
De productie verloopt vlekkeloos
apparatuur bedienen | Bijscholen | kwaliteit | leren naast werken |
nauwkeurig | omgaan met veranderingen | onderhoud uitvoeren |
processen bewaken | technisch inzicht | voor startende en ervaren operators |
zelfstandig
Summa Procestechnologie biedt operators diverse mogelijkheden om zich in hun
vak te verbeteren. Individueel, met enkele collega’s of in grotere groepen kun je
op meerdere momenten per jaar instromen in onze opleidingstrajecten. Veel
bedrijven in de regio Zuid-Oost Brabant, Noord Limburg en Gelderland kiezen
ervoor om een aantal werknemers tegelijk de kans te geven zich bij te
scholen.Onze operatoropleidingen zijn waardevol voor zowel startende als
ervaren operators die werkzaam zijn in de procesindustrie. Je krijgt wekelijks les
op een moment dat het jou uitkomt, waardoor de studie prima te combineren is
met een baan in ploegendienst. Summa Procestechnologie heeft een ervaren team
van praktijkgerichte docenten. Zij zijn het gewend om op de werkvloer volwassen
studenten te begeleiden met de theorie en praktijk. Je krijgt les in de moderne
omgeving van Brainport Industries Campus.

Niveau 2
bbl
2 jaar
Startmoment: doorlopend
20% school
80% werk
Crebo: 25335

Interessegebied(en)
Techniek (PIE), Technologie &
Laboratorium

Summa Procestechnologie
BIC 1, Eindhoven (Brainport
Industries Campus)

Mechanisch operator A (bbl)
Wat word je?
Als mechanisch operator ben je werkzaam in de
procesindustrie. Tijdens deze opleiding leer je het complete
productieproces kennen en ben je breder inzetbaar binnen
een bedrijf. Met je diploma Mechanisch operator A kun je
ook verder leren. Je kunt een vervolgopleiding voor
operators op niveau 3 dan in 1 jaar halen.

Hoe ziet je opleiding eruit?
Je werkt 4 dagen per week bij een erkend leerwerkbedrijf en
gaat 1 dag per week 5 uur naar school op een moment dat
het past met je werkrooster. Daarnaast moet je 4 tot 6 uur
rekenen voor zelfstudie. Je kunt kiezen voor klassikale
lessen, die vanaf september plaatsvinden in Eindhoven. Je
kunt ook kiezen voor een startmoment dat jou uitkomt en
begeleid leren in een open leercentrum (OLC) in Eindhoven,
Helmond, Nijmegen, Venlo en Weert.
Het lesmateriaal bestaat uit boeken in combinatie met een
e-learning methode.

Studiekosten
Het wettelijk vastgestelde cursusgeld voor schooljaar
2022-2023 bedraagt 258 euro. De opleidingsprijs voor een
tweejarig traject inclusief cursusgeld, leermateriaal,
examenkosten en exclusief btw:Begeleid leren in open
leercentrum € 3.850,-Klassikaal bij het Summa College €
4.850,SubsidiesKijk hier voor subsidiemogelijkheden.
LaptopBij veel opleidingen kun je als student niet zonder
computer. Kijk in het overzicht of dit voor jouw opleiding
geldt en download de juiste specificaties.

Keuzevakken
Naast de vakken die voor het beroep opleiden en standaard
lessen als Nederlands en rekenen kies je een of meerdere
keuzedelen om je te verbreden of te verdiepen. Bijvoorbeeld
richting kunststoffen, textiel, digitale
(computer)vaardigheden, leidinggeven of communicatie.
Tijdens je opleiding krijg je meer informatie over de
keuzedelen die jij kunt volgen.
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via e-mail of 0615071643 of Kevin Daly via e-mail of
Studie
in cijfers
0646263994.
Studie in cijfers geeft duidelijke informatie over deze
opleiding en de kansen op de arbeidsmarkt. Wil je meer
weten over deze cijfers? Bekijk dan deze uitleg (pdf).
Grote kans op werk
Wil je na je studie graag direct aan de slag? Dan is deze
opleiding een goede keuze! De Samenwerkingsorganisatie
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) heeft ’m bestempeld
als opleiding met grote kans op een baan in de regio
Zuidoost-Brabant. Het gaat hierbij om een inschatting van de
kans op werk op het niveau en binnen het vakgebied van de
opleiding, als je de opleiding afrondt binnen de normale
studieduur.

Welke vooropleiding heb je nodig?
Om te worden toegelaten tot deze opleiding heb je minimaal
nodig:
• diploma vmbo basisberoepsgerichte leerweg of;
• diploma mbo entreeopleiding (niveau 1).
Op deze pagina vind je de volledige wettelijke
vooropleidingseisen voor een niveau 2 opleiding. Het is
belangrijk dat je vakken uit de sector Techniek in je pakket
hebt gehad. Als je geen diploma hebt, is het mogelijk dat je
met een toelatingsonderzoek alsnog tot de opleiding kan
worden toegelaten. De school neemt na inschrijving hiervoor
contact met je op.
Werk
Tijdens een persoonlijk gesprek kijken we of deze opleiding
bij je past. Om deze opleiding te kunnen volgen, moet je
werken bij een erkend leerbedrijf. Werk je niet bij zo’n
bedrijf, dan bieden we je hulp bij het vinden van een
geschikte leerwerkplek. Je gaat zelf op zoek.
Kijk voor een overzicht van erkende leerbedrijven en meer
informatie over de arbeidsmarkt, stages en beroepen
op www.s-bb.nl.

Meer informatie
Voor meer informatie kun je terecht bij Lilian Lammers

