
Hoe leer je Wat leer je

De cursus Hybride leerroute metaal bestaat 

uit:

• 2 dagen per week praktijkervaring bij een 

geaccrediteerd bedrijf;

• 1 dag per week praktijk- en theorieonders-

teuning op school;

• 1 dag(deel) met daarin Nederlands, rek-

enen, leervaardigheden, sollicitatietraining, 

loopbaan en burgerschap;

• 1 dag zelfstudie via Microsoft Teams;

• Persoonlijke loopbaan- en studiebegeleid-

ing door een coach.

De inhoud van de cursus bestaat uit:

• Met allerlei technieken maak en bewerk je producten.

• Je bouwt constructies en verbindingen. Je doet dit door te zagen, boren, knippen, 

buigen en te lassen.

Opleiding Constructiemedewerker niveau 2 in de praktijk
Als metaalbewerker heb je een heel afwisselend beroep. Je maakt mooie producten 
voor bijvoorbeeld voetbalstadions, bedrijfspanden, hekwerken, bruggen, jachten of 
transportschepen. Ook tank- en apparatenbouw of de constructie van een vrachtauto is 
het werk van een metaalbewerker. In deze branche kun je vaak meteen aan het werk. Deze 
opleiding is interessant, omdat je flexibel kunt instromen. De duur van het traject is op maat.

Voor wie? 
Deze cursus is met name bedoeld voor deelnemers met of zonder startkwalificatie. Je kunt 
worden opgeleid op mbo niveau 2, maar je kunt ook verschillende (deel)certificaten behalen, 
zoals een VCA-certificaat. Ook kan je ervaring opdoen met verschillende lastechnieken die de 
kans op werk kunnen  vergroten. Daarnaast biedt het programma mogelijkheden voor om- en 
bijscholing vanuit bijvoorbeeld het UWV, gemeenten of een bedrijf.

Opleidingsbedrijf Metaal-Noord en Friesland College organiseren samen de opleiding:

Hybride Leerroute Metaal

Opbouw van de opleiding
Als je wilt starten met de cursus Hybride leerroute metaal, kom je eerst in een route van de 

bol-opleiding Constructiewerker niveau 2. Vervolgens kun je doorstromen naar een erkend 

leerbedrijf en vindt er overschrijving plaats naar de bbl-opleiding (werken & leren). Of je 

kunt direct aan het werk. Individuele doorlopende instroom is mogelijk. 



Informatie 
Voor meer informatie neem je contact op met:

Gerrit Eijzenga 

g.eijzenga@fcroc.nl 06-37318967

Sonja Pen 

pen@obm-noord.nl 06-18838606

Peter Janssen 

janssen@obm-noord.nl 06-40397072

Aanmelden
Aanmelden kan via

frieslandcollege.nl/aanmeldenvolwassenen

Toelating
De opleiding is bedoeld voor deelnemers 

met of zonder een startkwalificatie.

In het kort

diploma/certificaat

Je kunt deelcertificaten halen 
zoals VCA en Basisvaardigheden 
metaal en/of je stroomt door 
naar een bbl-opleiding.

cursusdagen

Flexibel in te zetten

sectoren

Metaal

duur

Het scholingstraject duurt 
minimaal 10-12 weken en 
maximaal een schooljaar. Dit is 
afhankelijk van je kennis, ervaring 
en vaardigheden  (beginsituatie).

studiebelasting 
• 3 à 4 dagdelen van elk 4 lesuren 
• praktijk: afhankelijk van ervaring
• zelfstudie: afhankelijk van 

ervaring 8 uur per week

kosten

Afhankelijk van het af te 
spreken scholingstraject 
(maatwerk).

locaties 
Friesland College 
• Leeuwarden 
   (Julianalaan 97)
• Online lessen
• In company op aanvraag

Diploma
Je kunt verschillende (deel) certificaten 

behalen zoals een VCA-certificaat 

(verplicht) en het keuzedeel 

‘Basisvaardigheden metaal’.

Beoordeling
Je sluit het scholingstraject af met een 

deelcertificaat, of een bbl-plek op niveau 2 

of 3, of je hebt een baan gevonden. 


