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Bedrijfsvakschool metaal

Metalent locatie MTEC+ in Schiedam
Metalent locatie Hollandia in Krimpen aan den IJssel
Metalent locatie IHC in Kinderdijk
Metalent locatie RDM Campus in Rotterdam-Heijplaat
Metalent locatie Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht

ontdekken en 
ontwikkelen 
van talent 
in de techniek 

Regionaal opleidingscentrum
Da Vinci College in Dordrecht
Techniek College in Rotterdam-Heijplaat
Hoornbeeck College in Rotterdam
MBO Rijnland in Gouda/Leiden

www.mtecplus.nl

ONS-gebouw
Van Heekstraat 15
3125 BN  Schiedam



 

hbo (duaal)

De opleidingen via Metalent 

• Werktuigbouwkunde
• Maritieme techniek
• Elektrotechniek

• Basislasser
• Verspaner (draaien/frezen)
• Constructiewerker
• Pijpenbewerker
• Scheepsmetaalbewerker
• Monteur service & onderhoud 
   installaties
• Monteur mechatronica

• Allround lasser
• Allround precisieverspaner
• Allround constructiewerker
• Allround pijpenbewerker
• Scheepsbouwer
• Eerste monteur service &  
   onderhoud werktuigbouw 
• Eerste monteur mechatronica

BASIS  ONDERWIJS

mbo-niveau 2 mbo-niveau 3 mbo-niveau 4

• Technicus werktuigbouw
• Technicus engineering
• Technicus service & onderhoud 

werktuigbouw 
• Verspaningstechnoloog

Wat biedt Metalent 
uw bedrijf?
• Goede aansluiting tussen bedrijfsleven en onderwijs
• Actieve promotie, werving en selectie
• Gedegen intakeprocedure met assessments
• Vrijblijvende kennismaking met de student 
• Intensieve begeleiding van de student 
• Ondersteuning van uw praktijkopleider(s) en werkplekbegeleider(s)
• Een goed opgeleide en gemotiveerde student/medewerker
• Ontzorging van alle HR-taken en administratieve handelingen
• Keuze tussen gedetacheerd of niet-gedetacheerd opleiden
• OOM scholingspoolregeling is van toepassing
• A+O FO Intensiefregeling is van toepassing

Waarom kies jij voor BBL+  
via Metalent?
• Je volgt een unieke mbo-opleidingsroute door theorieles,  

praktijktraining én werken op een leerbedrijf te combineren!  
• Metalent heeft een netwerk van meer dan 100 bedrijven,  

dus je kiest voor een leerbedrijf dat bij jou past
• Een volledig betaalde mbo-opleiding, inclusief VCA,  

in een regionaal opleidingscentrum naar keuze
• Extra praktijktraining in een regionale bedrijfsvakschool metaal
• Een fulltime cao-salaris en tegemoetkoming in de reiskosten,  

inclusief werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen
• Persoonlijke begeleiding en individuele coaching, zowel op 

school als bij je leerbedrijf
• Hoog slagingspercentage en baangarantie na diplomering

Samen met de student bevindt Metalent zich in het hart 
van de samenwerkingsdriehoek en vormt de verbindende 
schakel tussen alle betrokken partijen. 

Stichting Metalent onderhoudt om die reden al jarenlang   
intensieve contacten met bedrijven, bedrijfsvakscholen en het  
beroepsonderwijs (vmbo, mbo en hbo). 

Jongeren enthousiast maken voor een beroeps- 
opleiding in de techniek èn het verbeteren van 
de  aansluiting tussen bedrijfsleven en onderwijs, 
daar staat Metalent voor!

Samenwerken aan de toekomst 
met BBL+

Kijk ook op metalent.nl

mbo 
niveau 1

wetenschappelijk 
onderwijs

VMBO BASIS VMBO KADER

VWO

VMBO GEMENGD VMBO THEORETISCH

HAVO

Welke mbo-opleidingsroutes 
zijn er? 
 
• Beroeps Opleidende Leerweg (BOL):  
   100% student met korte stageperiode 

• Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL):  
80% werken en 20% school (theorie) 

• Beroeps Begeleidende Leerweg Plus (BBL+): 
   60% werken en 40% school (theorie èn praktijk) 

Scholingspoolroute, met gemiddeld per week:
• 3 dagen werken in een erkend leerbedrijf
• 1 dag theorieles in een regionaal opleidingscentrum 
• 1 dag praktijktraining in een bedrijfsvakschool metaal

Metalent werft, ondersteunt en ontzorgt! 

Metalent-consulenten begeleiden en coachen de studenten 
op individueel niveau en ondersteunen bedrijven in de   
begeleiding. De consulent heeft regelmatig contact met alle 
betrokkenen en stuurt en coördineert het hele opleidings- 
proces. Resultaat: minimale uitval en een maximaal  
opleidingsrendement, dus een hoger slagingspercentage!


