Leer. Ontwerp. Creëer.
En behoor tot de allerbeste vakmensen.

Opleidingsbrochure

Kies voor een
opleiding in de metaal
www.makecenter.nl

OVER MAKE CENTER
Samenwerken en van elkaar leren
MAKE Center is dé plek in Midden-Nederland waar mbo-studenten en vakmensen in de
maakindustrie samenwerken en van elkaar leren. Je leert, ontwerpt en creëert.
Binnen MAKE Center werk je o.a. met de nieuwste machines. Door te experimenteren en te doen, leer
je sneller. Mensen vanuit het bedrijfsleven zijn regelmatig op het MAKE Center aanwezig waardoor wij
de nauwe verbinding tussen de praktijk en de theorie kunnen maken. Zij staan graag voor je klaar om
jou te vertellen over de praktijk. Maak gerust een praatje met ze. Van hen kun je leren hoe het er in een
bedrijf aan toe gaat. Door echt samen te werken, staan wij dicht bij het bedrijfsleven. Dat is wat MAKE
Center uniek maakt!
MAKE Center is een initiatief van OBM Midden Nederland en ROC Midden Nederland om jouw
vakopleiding nog beter aan te laten sluiten op de praktijk. Bij MAKE Center zetten wij ons 100% in voor
de instroom, doorstroom en ontwikkeling van vakmensen in de maakindustrie. Zo zorgen wij ervoor dat
je een Leven Lang kunt Ontwikkelen (LLO) via onze cursussen/trainingen welke je kan vinden op onze
website.
Wij zijn de schakel tussen jou, je werkplek en jouw opleiding! Onze docenten, studiebegeleiders en
onze erkende leerwerkbedrijven zijn altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en trends in het
vakgebied.
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Wil jij leren én werken tegelijkertijd?
Volg je een opleiding bij MAKE Center, dan leer en werk je tegelijkertijd. Naast 1 of 2 studiedagen
waarbij je 50% theorieles en 50% praktijkles krijgt, ben je de overige dagen aan de slag bij een
leerbedrijf. Zo doe je gelijk ervaring op in de praktijk en stomen wij je klaar om na je studie gelijk
aan de slag te gaan.
Heb jij nog geen leerbedrijf gevonden? Wij begeleiden je, als dat nodig is, bij het vinden van een
interessante leerwerkplek die bij jou past. We inventariseren jouw wensen door met jou in gesprek te
gaan. Door ons brede netwerk kennen wij veel bedrijven en de cultuur die er heerst. Op die manier
kunnen wij jou helpen om te solliciteren bij bedrijven die aansluiten bij jouw vooropleiding én bij wie
jij bent als persoon. Tijdens het sollicitatieproces kunnen wij je op jouw verzoek begeleiden. We kijken
met je mee tijdens de procedure, geven je tips om jezelf zo goed mogelijk te presenteren tijdens een
sollicitatie en desgewenst op verzoek waar je op moet letten bij het ondertekenen van een contract.
Als je zelf geen leerwerkplek kunt vinden, begeleiden wij je. Op die manier vergroot jij je kansen om
aangenomen te worden. Zo kan je straks aan de slag bij een bedrijf dat écht bij jou past!
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WAT PAST BIJ JOU?
Werken in de metaalbranche, iets voor jou?
Wil je leren én geld verdienen? Werk jij graag met je handen en maak je het liefst producten van
metaal? Bouw of onderhoud jij machines? Of ontwerp jij liever producten en laat je deze maken door
computergestuurde machines? Ben je creatief, zorgvuldig en heb je interesse in de techniek?
Dan is de metaalindustrie dé sector voor jou! Je leert en werkt aan vakbekwaamheid met traditionele
en nieuwe technieken. Je werkt met traditionele machines, moderne machines en computergestuurde
apparatuur. Er is gegarandeerd werk, nu en in de toekomst.

Wat voor werk doe je in de metaalindustrie?
Als je aan het werk gaat bij een metaalbedrijf maak je producten en/of machines. Of je kijkt ze na en
repareert ze. Ook bewerk je materiaal met zowel hand- gereedschap als computergestuurde CNCmachines. Verspanen, draaien, frezen, slijpen, zagen, boren, knippen, buigen en lassen, programmeren
en tekeningen lezen. Allemaal technieken die je gebruikt als je in de metaalindustrie aan de slag gaat.

Wil jij graag aan de
slag in de metaal,
maar weet je niet wat
bij jou past?
Wij helpen jou graag met het
maken van de juiste keuze.
Bel of mail ons en we nemen
z.s.m. contact met je op!
030 - 285 28 88
info@makecenter.nl

Volg een opleiding via MAKE Center en...
•	Combineer leren met werken. Naast je studiedagen ben je 3 of 4 dagen aan het werk
bij een bedrijf!
•	Theorie en praktijk op school om basisvaardigheden van het vak aan te leren.
•	Krijg uitgebreide persoonlijke begeleiding. Je hebt een vast contactpersoon bij
MAKE Center.
•	Vind het leerbedrijf dat bij jou past. Je bent in dienst bij je werkgever en je wordt
betaald voor minimaal jouw werkdagen.
•	Je bent verzekerd van een werk- en stageplek. Dit hangt wel af van jouw inzet!
•	Verdien een salaris! Ook betaalt je werkgever jouw opleiding en de benodigde materialen.
•	Behaal je mbo-diploma. Daarnaast kan je ook branchediploma’s behalen zoals VCA,
NIL-Lassen en Solid Works bij een deel van de opleidingen.
•	Je bent voorbereid op het échte werk. Doordat ons onderwijs en het bedrijfsleven
intensief samenwerken kun jij gelijk aan de slag.

Opleidingsrichtingen
MAKE Center biedt de opleiding die bij jou past!
Je hebt de keuze uit 4 opleidingsrichtingen:
•
Metaalbewerken (constructie – plaat – lassen)
•
Mechatronica (machinebouw – service en onderhoud)
•
Verspanen (draaien – frezen)
•
Specialisatie (kennis verbreden – verdiepen)

Waar wacht je nog op?
Bekijk snel welke opleiding
voor jou geschikt is.
Leer, ontwerp en creëer bij MAKE Center!
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OPLEIDINGEN
Heb jij interesse in een toekomst in de metaal, maar weet je nog
niet precies welke opleiding het beste bij je past? Ontdek dan hier
onze vier opleidingsrichtingen en kijk welke opleiding het beste
bij je past.
VERSPANEN
METAALBEWERKEN
Wat doet een metaalbewerker?
Als metaalbewerker produceer je constructies of verbindingen van metaal.
Denk bijvoorbeeld aan een voetbalstadion, een brug, een hekwerk of een transportschip. Met allerlei
technieken zoals lassen, buigen, verspanen en boren maak en bewerk je producten. Dit doe je zowel
handmatig als met machines.

Is dit beroep iets voor jou?

Wat doet een verspaner?
Als verspaner bewerk je metaal tot een product of tot onderdelen van een product.
Door deeltjes (spanen) van het metaal af te halen creëer je de gewenste vorm. Dit doe je door te
draaien, frezen, boren en te slijpen. Zo maak je bijvoorbeeld tandartsboortjes of onderdelen voor de
ruimte- en luchtvaartindustrie. Je kunt ook grotere producten maken zoals de as van een windmolen,
olieafsluiters of producten voor de landbouw. Je verricht heel precies werk waardoor je nauwkeurig
moet kunnen werken en je hebt interesse in ICT en programmeren.

Is dit beroep iets voor jou?

Heb jij technisch inzicht en werk je graag met je handen? Werk jij nauwkeurig en sta je
stevig in je schoenen? En werk je net zo graag samen als alleen? Dan is een baan als metaalbewerker
iets voor jou!

Lijkt het je wel wat om onderdelen te maken voor machines, motoren en apparaten? Kun je precies en
geconcentreerd werken en lijkt het jou leuk om in de metaalindustrie aan de slag te gaan? Ga dan aan
de slag als verspaner! Wie weet maak jij dan een as van een windmolen, de schroeven en moeren van
een telefoon of een mal voor een productielijn. Olieafsluiters of producten voor de landbouw.

MECHATRONICA

SPECIALISATIE

Wat doet een mechatronicus?

Wat doe je bij je specialisatie?

Machines zijn overal nodig. In allerlei soorten bedrijven, over de hele wereld. Dat maakt het beroep
van een mechatronicus zo veelzijdig. Als mechatronicus bouw, onderhoud en repareer je (delen van)
machines. Denk daarbij aan liften, tanks, bouwkranen, printers en sorteermachines.

Heb jij je mbo-diploma vakdiploma op niveau 3 of 4 op zak maar ben je nog niet uitgeleerd?
Bij MAKE Center kan jij verder de diepte in van de opleidingsrichting die jij hebt afgerond. Of wil je juist
verder leren in een andere richting? Volg dan een van onze specialisatie opleidingen.

Is dit beroep iets voor jou?

Ben je al werkzaam binnen een bedrijf, maar zou je graag willen doorgroeien? Ook dan is onze
specialisatie interessant voor jou. Je bent nooit te oud om te leren en door te groeien binnen jouw
werkzaamheden. Wij informeren je graag uitgebreid over de mogelijkheden.

Houd jij van afwisseling in je werk en sta jij er ook voor open om klussen in het (buiten)land uit te
voeren? Ben je actief, creatief en flexibel? Vind je het leuk om te programmeren én te sleutelen?
Ben jij oplossingsgericht? Dan is een baan als mechatronicus iets voor jou.

Is doorleren iets voor jou?
Ben je klaar met je huidige mbo-opleiding, maar wil jij graag nog verder leren? Of wil je verder groeien
in je huidige werkzaamheden? Wil jij je horizon verbreden en je kennis verdiepen? Bekijk dan hoe jij je
verder kunt specialiseren.
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OPLEIDINGSOVERZICHT

VERSPANEN

METAALBEWERKEN
Opleiding

Crebonr

Niveau

Min. instroomniveau

Duur

Constructiewerker

25291

mbo 2

vmbo basis + entree

2 jaar

Plaatwerker

25293

mbo 2

vmbo basis + entree

2 jaar

Allround constructiewerker

25286

mbo 3

vmbo-kader GL / TL

2-3 jaar

Allround plaatwerker

25289

mbo 3

vmbo-kader GL / TL

2-3 jaar

MECHATRONICA
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Opleiding

Crebonr

Niveau

Min. instroomniveau

Duur

Monteur mechatronica

25342

mbo 2

vmbo basis + entree

2 jaar

Eerste monteur
mechatronica

25340

mbo 3

vmbo-kader GL / TL

2-3 jaar

Eerste monteur
service en onderhoud
werktuigbouwkunde

25306

mbo 3

vmbo-kader GL / TL

2-3 jaar

Technicus mechatronica
systemen

25344

mbo 4

havo diploma of mbo
3 diploma (vakrichting)

1-2 jaar

Technicus service
en onderhoud
werktuigbouwkunde

25310

mbo 4

havo diploma of mbo
3 diploma (vakrichting)

1-2 jaar

Opleiding

Crebonr

Niveau

Min. instroomniveau

Duur

Verspaner

25623

mbo 2

vmbo basis + entree

2 jaar

Allround precisie verspaner

25624

mbo 3

vmbo-kader GL / TL

2-3 jaar

Verspaningstechnoloog

25627

mbo 4

havo diploma of mbo
3 diploma (vakrichting)

1-2 jaar

Opleiding

Crebonr

Niveau

Min. instroomniveau

Duur

Technisch leidinggevende

25529

mbo 4

mbo 3 diploma
(vakrichting)

1 jaar

Werkvoorbereider fabricage

25122

mbo 4

mbo 3 diploma
(vakrichting)

1,5 jaar

SPECIALISATIE
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Vakmensen zijn
harder dan ooit nodig!
De maakindustrie heeft op elk niveau behoefte aan
gemotiveerde vakmensen die het vak willen leren.
Ben jij gemotiveerd en wil jij het vak leren?
De werkgevers staan in de rij om in jou en je
opleiding te investeren. Een opleiding waarin jij
je ontwikkelt tot vakman/vrouw. Een opleiding
waarmee je altijd werk vindt.
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Heb je belangstelling,
vragen of wil je je
aanmelden?
Ga naar onze website, bel of mail ons!

MAKE Center is een initiatief van

MAKE Center
Harmonielaan 2
3438 EB Nieuwegein
T 030 - 285 28 88
E info@makecenter.nl

www.makecenter.nl

