Verspaner (bbl)
Draaien, boren, frezen, slijpen: jij draait er je hand
niet voor om!
controleren | geconcentreerd werken | met machines werken | meten |
nauwkeurig werken | overleggen | productiewerk | techniek | tekeninglezen
Als verspaner maak je uit een stuk aluminium, staal, gietijzer of kunststof een
goed eindproduct. Bijvoorbeeld de as van een auto of een onderdeel van een
machine. Daarvoor gebruik je verschillende technieken, zoals draaien, boren en
frezen.Aan de hand van een werktekening ga je zelfstandig aan de slag op een
CNC machine . Je spant het werkstuk op en stelt de machine in. Na het verspanen
meet en controleer je of het product exact aan de eisen op de tekening voldoet.
Op school leer je de verschillende verspaningstechnieken en tekeninglezen. Ook
leer je alles over materiaalsoorten, over gereedschappen en over het werken met
(CNC-)machines. Je leert hoe je ze afstelt, inricht en onderhoudt. Zodat je na je
opleiding veilig aan het werk kunt.Je krijgt les in de moderne omgeving van
Brainport Industries Campus.

Niveau 2
bbl
2 jaar
Startmoment: augustus
20% school
80% werk
Crebo: 25302

Interessegebied(en)
Techniek & ICT

Summa Techniek
BIC 1, Eindhoven (Brainport
Industries Campus)

Verspaner (bbl)
Wat word je?
Als verspaner kun je bijvoorbeeld aan de slag bij bedrijven in
onder meer de staal-, aluminium- of kunststofindustrie. Je
kunt je ook verder ontwikkelen aan de mbo-3 opleiding
Allround verspaner.

Hoe ziet je opleiding eruit?
Je volgt 1 dag per week lessen op school. Daarnaast werk je
maximaal 4 dagen per week bij een leerbedrijf. Je verdient
hiermee een salaris.

Studiekosten
Het wettelijk vastgestelde cursusgeld voor schooljaar
2020-2021 bedraagt 250 euro. Kijk voor een inschatting van
de overige kosten voor deze opleiding op de website
van Studers. Ieder jaar worden daar uiterlijk 1 juli alle
schoolkosten bekendgemaakt voor het daarop volgende
schooljaar. Voor het daadwerkelijk bestellen moet je op de
juiste manier inloggen.
Laptop
Bij veel opleidingen kun je als student niet zonder
computer. Kijk in het overzicht of dit voor jouw opleiding
geldt en download de juiste specificaties.

Studie in cijfers
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).

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.
Werk
Voordat je aan de opleiding begint, ga je zelf op zoek naar
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een erkend leerwerkbedrijf. De school kan je daarbij helpen.
Op Stagemarkt vind je een lijst met erkende leerbedrijven.
Ook op de site van Brainport Industries College vind je
leerwerkplekken. Daar kun je ook beroepenfilms bekijken en
je aanmelden voor een tech-event.

