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Scheepsmetaalbewerker - Niveau 2
Als Scheepsmetaalbewerker ben je werkzaam in de sector techniek. Je bent in het algemeen
werkzaam bij bedrijven in de metaalproductenindustrie, je vindt het leuk om zelfstandig of in
teamverband te werken aan een project of opdracht. De werkzaamheden die hij uitvoert binnen deze
sectoren betreffen onder andere nieuwbouw van grote zeeschepen, marineschepen, kleine en grote
jachten, binnenschepen en speciale schepen. Daarnaast voer je reparaties en modificaties uit op
vaartuigen binnen deze sector. Wil je meer weten, kijk naar het filmpje over het beroep.

Richting:

Metaal & Procestechniek

Duur:

2 jaar

Leerweg:

bbl

Startmoment(en): Instroom hele jaar door

Niveau:

2

Crebonummer:

25295

Het beroep

De opleiding

De scheepsmetaalbewerker is werkzaam in de
metaalproductenindustrie bij diverse soorten bedrijven
die werkzaamheden verrichten voor de sectoren
scheepsbouw en maritiem Nederland. De
werkzaamheden die hij uitvoert binnen deze sectoren
bestaan onder andere uit nieuwbouw van grote
zeeschepen, marineschepen, kleine en grote jachten,
binnenschepen en speciale schepen. Daarnaast voert
hij reparaties en modificaties uit op vaartuigen binnen
deze sectoren. Hij werkt volgens opgedragen
instructies en procedures en kan goed samenwerken
met de collega's.

We zorgen ervoor dat jouw talent tot bloei komt.
Samen met de werkgevers in de regio, onze docenten
en jouw inzet. Dat doen we in kleinschalige
lesgebouwen, vertrouwd en persoonlijk. Bij het Da
Vinci College heb je een leuke en leerzame tijd met
kans op een baan die bij je past. De opleiding
Scheepsmetaalbewerker duurt twee jaar. Tijdens de
opleiding krijg je les in tekening lezen, lassen,
constructie bankwerken, basisvaardigheden etc. Je
doet je praktijkervaring op tijdens je werk in het bedrijf.

Toelatingseisen
diploma vmbo basisberoepsgericht,
kaderberoepsgericht, gemengde- of
theoretische leerweg
diploma entreeopleiding
overgangsbewijs van 3 naar 4 havo
Daarnaast moet je een arbeidsovereenkomst/bpvovereenkomst hebben met een erkend leerbedrijf. De
werkzaamheden komen overeen met het niveau en de
inhoud van de opleiding.
Je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een
erkend leerbedrijf.

De opleiding is ook in een bol variant te volgen

De vakken
Je leert alles wat met scheepsbouw,
constructietechniek en onderhoud te maken heeft. Ook
krijg je algemene vakken als wiskunde, natuurkunde en
Nederlands. Deze vakken zijn belangrijk voor je
ontwikkeling en het behalen van je diploma.

Vervolgopleiding
Je kunt doorstromen naar een verwante niveau 3
opleidingen of uitstromen naar werk.

Kosten
Voor het volgen van een opleiding maak je de
volgende kosten:

Lees meer over ons toelatingsbeleid

https://www.davinci.nl/index.php/mbo/mbo-opleidingen/scheepsmetaalbewerker/pdf

1. Het cursusgeld
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De hoogte van het cursusgeld vind je via
deze link.
2. De opleidingskosten
Dit zijn kosten voor boeken en ander
lesmateriaal. Via deze link krijg je een goed
overzicht van al deze kosten.
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Metaal & Procestechniek
In de wereld van de Metaal & procestechniek is altijd
een boeiende en uitdagende baan te vinden. Er is
veel behoefte aan technisch personeel. In de Metaal
& procestechniek in de Duurzaamheidsfabriek van
het Da Vinci College brengen wij jou in contact met
de dynamische wereld van de nieuwste technieken.
Jouw technisch talent wordt verder ontwikkeld door
onze kennis van de praktijk.

Locaties
Dordrecht Duurzaamheidsfabriek
Leerparkpromenade 50

ROC Da Vinci College
Algemene telefoonnummer: 088 65 72 657
Informatie opleidingen:
0900 78 90 789
www.davinci.nl

https://www.davinci.nl/index.php/mbo/mbo-opleidingen/scheepsmetaalbewerker/pdf

Leerparkpromenade 100
3312 KW Dordtrecht
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