Allround plaatwerker (bbl)
Zelfstandig aan de slag met RVS, staal en aluminium
plaatwerk
creatief | doorzetten | iets maken van metaal | nauwkeurig |
op hoogte werken | opletten | ruimtelijk inzicht | staand werken | techniek |
veilig werken | zelfstandig
Als je een product in handen hebt, zie jij al snel hoe het in elkaar steekt. Dat
technisch en ruimtelijk inzicht komt je van pas als allround plaatwerker. Je maakt
plaatwerkproducten voor plaatconstructies en stelt deze constructies ook samen.
Je werkt vaak met plaatwerk tot drie millimeter dikte van RVS, staal en
aluminium. De opleiding Allround plaatwerker leidt je op tot zelfstandig werkend
vakman.Als allround plaatwerker kun je alles zelf. Je werkt met laser-, plasma- of
waterstraal snijmachines, kant- en zetbanken, profielbuigmachines en diverse
lasmethodes. Je kunt CNC-gestuurde machines niet alleen bedienen, je leert ook
de benodigde CNC-programma’s te schrijven en te testen.
Als vakman werk je ook met de hand, als je plaatwerk moet uitslaan bijvoorbeeld.
Je bent een pietje-precies en controleert daarom ook het werk van je collega's.
Samen zijn jullie verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk. Een
verantwoordelijke en zelfstandige functie in de metaal!Je krijgt les in de
moderne omgeving van Brainport Industries Campus.

Niveau 3
bbl
2-3 jaar
Startmoment: augustus
20% school
80% werk
Crebo: 25289

Interessegebied(en)
Techniek & ICT

Summa Techniek
BIC 1, Eindhoven (Brainport
Industries Campus)

Allround plaatwerker (bbl)
Wat word je?
Als allround plaatwerker kun je bijvoorbeeld aan de slag in
de machine- en apparatenbouw, transportmiddelenindustrie,
telecommunicatie of computerindustrie. Je kunt ook
doorstromen naar de niveau 4 opleiding
Verspaningstechnoloog (i.s.m. Teclab).

Hoe ziet je opleiding eruit?
Je volgt één dag in de week theorielessen op school.
Daarnaast werk je bij je leerbedrijf.

Studiekosten
Het wettelijk vastgestelde cursusgeld bedraagt 606 euro per
jaar.

opleiding een goede keuze! Uit cijfers van een onafhankelijke
organisatie als S-BB, UWV of CentERdata blijkt dat je met
deze opleiding een grote kans op werk hebt 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 kaderberoepsgerichte, theoretische of
gemengde leerweg of;
• overgangsbewijs van 3 naar 4 havo of vwo of;
• diploma mbo niveau 2.

NIL lasdiploma's
Wij adviseren je om tijdens deze opleiding een NIL2
lasdiploma te behalen. De kosten van dit lasexamen bedragen
circa € 150,-. De opleiding hiervoor vindt plaats in het bedrijf
of kan worden uitbesteed. Voor meer informatie over de
mogelijkheden en kosten kun je contact opnemen met
Summa Cursus & Contractonderwijs: 040 269 51 08.
Leermiddelen
Kijk voor een inschatting van de overige kosten voor deze
opleiding op de website van Studers. Ieder jaar worden daar
uiterlijk 1 juli de kosten van de leermiddelen bekendgemaakt
voor het daarop volgende schooljaar.
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).
Grote kans op werk
Wil je na je studie graag direct aan de slag? Dan is deze
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Op deze pagina vind je de volledige wettelijke
vooropleidingseisen voor een niveau 3 opleiding.
• heb je een mbo-diploma op niveau 2? Dan mag je mogelijk
starten in leerjaar 2 van deze opleiding.
Werk
Tijdens een persoonlijk gesprek of kennismakingsbijeenkomst
kijken we of deze opleiding bij je past. Voordat je aan de
opleiding begint, ga je zelf op zoek naar een leerwerkbedrijf
in het vakgebied. Via Stagemarkt vind je een lijst met
erkende leerbedrijven.
Op de website van SBB (Samenwerkingsorganisatie
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) vind je informatie over de
arbeidsmarkt, stages en beroepen. SBB zet zich in om
studenten de beste praktijkopleiding te geven met uitzicht
op een baan.
Op de website van Brainport Industries College kun je
beroepenfilms bekijken, vind je stageplaatsen en
leerwerkplekken en kun je je aanmelden voor een
Tech-event.

