BBL Opleiding Basis-lasser

Crebo nummer 25290

Begin november 2021 start de BBL opleiding Basis-lasser MBO 3. Deze 2 jarige BBL opleiding wordt
mogelijk gemaakt doordat de samenwerking wordt opgezocht tussen VISTA college en Weld Point
lascentrum Limburg.
Opleiding is bestemd voor :
Monteurs, constructiebankwerkers, installateurs jongens en/of meisjes die de metaal in willen!
Deze MBO 2 BBL Opleiding heeft als doelgroep jongens en/of meisjes die willen werken in de
constructiebouw, machinebouw, technische dienst, transportmiddelen- installatie-/elektro- of de
installatietechniek.
Beroep omschrijving :
Mensen die kunnen lassen worden overal gevraagd! Daarbij is het zo dat ook van de beginnend
lasser steeds meer kwaliteit wordt gevraagd. Het is dan ook belangrijk dat uw personeel zowel
theoretisch als praktisch opgeleid is. De basislasser gaat vaak zelfstandig aan het werk en weet hoe
hij (kleine) producten moet samenstellen en af lassen. Hij werkt in een team van meerdere (ervaren)
lassers, fitters en/of samenstellers zodat hij veel kan bijleren.
Naast het lassen besteden we o.a. aandacht aan (reparatie) slijpen en tekeninglezen constructie.
Vista College & Weld Point zullen uw medewerker(s) stap voor stap door de praktische en
theoretische lesstof heen loodsen.
Inhoud van de opleiding :
- 4 NIL Opleidingen op niveau 1 en/of 2 naar keuze in 2 processen (1 niveau 3 is mogelijk)
- Tekeninglezen constructie
- Leren slijpen met kleine slijptol (voorbereiding, reparatie ect.)
- Nederlands – Rekenen – Loopbaan & Burgerschap en 2 keuzedelen
Doorloop tijd en lesuren van de opleiding :
Totaal aantal praktische & theoretische lesuren zijn ±425 uur.
- Lesdag 1ste jaar is de vrijdag van 08.30 tot 16.00 uur (onder voorbehoud)
- Lesdag 2de jaar afhankelijk van het aantal inschrijvingen
- Alle examens zullen overdag zijn
Toelatingseisen :
- Kandidaat wordt toegelaten middels een intake gesprek
- MBO 1, 2 en/of 3, VMBO variant, MAVO/HAVO (vraag naar de mogelijkheden)

Wilt u meer informatie over :
- Deze opleiding en/of subsidie mogelijkheden
Neem dan contact op met een van onderstaande personen
VISTA college : Jean Schoonbroodt
06-28534979
VISTA college : Sjef Claessens
06-15054812
Weld Point
: Jeroen Pekelharing
06-82775870

www.weldpoint.nl

