Constructieen Plaattechnoloog
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WERKEN EN LEREN IN HET LEERBEDRIJF!
Naast de theorielessen van het ROC,
40 dagen aanvullend praktijk- en projectonderwijs

Deze opleiding wordt gegeven op de locaties
Amsterdam / Tempelhofstraat 80 / Theorie
Heerhugowaard / W.M. Dudokweg 66 / Praktijk

Constructieen plaattechnoloog
Niveau 4
De opleiding Constructie- en Plaattechnoloog is een BBL
opleiding. Deze doorstroom opleiding duurt 2 jaar en de
leerling krijgt theorie en praktijk op niveau 4.

Handig:
de
BBL
opleiding
Constructieen
plaattechnoloog niveau 4 is samengesteld in overleg met
toonaangevende constructiebedrijven. De leerling is één
dag per week bij het ROC, 20 dagen per jaar praktijk bij
Tetrix en werkt de rest van de tijd bij uw leerbedrijf. De
ideale manier om snel een ervaren professional te
worden.

Het opleidingsprogramma bij Tetrix
Tetrix biedt aanvullende praktijklessen voor de
leerlingen. De modules zijn opgedeeld in twee delen: A
en B. Deel A bestaat uit standaard modules en deel B
bevat een keuzemenu, afhankelijk van de behoefte.

Het opleidingsprogramma bij het ROC
Op de dagen dat de leerling op het ROC is worden er
naast de constructievakken (zoals productie, constructieen materialenleer) ook algemene vakken als Nederlands,
Engels en rekenen gegeven op niveau 3F.

A. Standaard modules (30 dagen)
Diverse theorie projecten, 10x één dag (in het eerste jaar)

Toelatingseisen
Er kan deelgenomen worden aan deze opleiding als men
minimaal beschikt over een MBO 3 diploma constructie
of plaatbewerker.

Lean* (kwaliteitszorg, risicomanagement,
procesoptimalisatie, robotisering, lean, 5S, QRM).
Ondernemend gedrag* (communicatie, timemanagement, financieel management, presentatie en
rapportage technieken).
Werkvoorbereiding** (inkoop, logistiek, kostprijs,
projectmanagement. ERP software, MS projects,
scrumtechniek).
Twee prakijkprojecten, 5x 4 dagen (verdeeld over twee jaar)
CAD-CAM technieken (zoals SolidWorks, AutoPol,
SigmaNest).
CNC-bewerkingsmachines (kanten, knippen,
snijden, lassen).
B. Modules (a, b of c) Keuze bedrijf en leerling (10 dagen)
2 perioden van 4 dagen en 1 periode van 2 dagen
a. Pijpfitten** / flensmonteur.
b. Werken met software voor constructie (zoals Tekla)
c. Lasrobotprogrammeur**
*MBO keuzedelen: Keuzedeel Lean (K0512) en
Ondernemend gedrag (K0072) kunnen gekoppeld
worden aan het programma.
** NLQF N4 ingeschaalde branchediploma’s
Meer informatie op www.nlqf.nl/

De begeleiding en studiebelasting
Uiteraard is er bij Tetrix goede begeleiding. Om ervoor te
zorgen dat er binnen twee jaar het MBO-4 diploma
wordt behaald, staan er verschillende professionele
begeleiders klaar. De studiebelasting is als volgt:
Elke week 1 ROC dag.
Jaar 1: 20 dagen praktijkles (Tetrix).
Jaar 2: 20 dagen praktijkles (Tetrix).
Overige dagen bij uw leerbedrijf.
De kosten voor uw leerbedrijf
Cursusgeld Tetrix: €4.800,- per jaar.
Subsidiemogelijkheden leerbedrijf
De BBL-leerling staat ingeschreven als niveau 4
Constructie- en plaattechnoloog (crebo 25572) bij het
ROC. In dit kader wordt de beroepspraktijkvorming
uitgevoerd bij de werkgever. Deze dient wel erkend te
zijn als leerbedrijf door S-BB (www.s-bb.nl). U komt
daardoor in aanmerking voor de subsidieregeling
praktijkleren.
Wanneer u ook afdracht doet aan de opleidingsfondsen
uit de sector (OOM of A&O ) is er een aanvullende
bijdrage beschikbaar. Zie www.oom.nl of www.aometalektro.nl voor de vergoedingsregelingen.

www.tetrixtechniek.nl

