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Doelgroep
Voor de allround verspaner 
(niveau 3) die zich verder 
wil ontwikkelen

Werk/denkniveau
BBL niveau 3 CNC verspanen, 
BOL niveau 4 werktuigbouw 
of een andere gelijkwaardige 
opleiding aan werktuigbouw

Duur 
Op basis van intake wordt de 
opleidingsduur bepaald. 
Met het bezit van de niveau 3 
opleiding Allround verspaner 
kan de opleiding mogelijk 
individueel versneld worden 
tot minimaal 2 jaar

Nominale duur: 3 jaar 

Van 12:30-22:00 uur 

Opleiding BBL 4 
Verspaningstechnoloog

€ 12.950
Cursusprijs excl. BTW

Na het doorlopen van deze praktijkgerichte en 
projectgestuurde, opleiding BBL 4 Verspaningstechnoloog 
heb je inzicht en kennis van de moderne manier van 
verspanen. Je krijgt inzicht in de processen rondom 
het aansturen en bedienen van geavanceerde CNC 
machines. Daarnaast kun je op juiste wijze anticiperen 
op productiviteitsverhogende randvoorwaarden om een 
kwalitatief goed product binnen de gestelde voorwaarden 
te realiseren.

 à Moderne productietechnieken in relatie tot de verspaning;  
lean produceren, 24/7 productie, multitask machines/bewerkingscentra 
aansturen

 à Oplossen van problemen en optimaliseren van productieprocessen 
(producten van ferro, non-ferro materialen en niet metalen) d.m.v. 
meerassig draaien of frezen

 à Verspaningsstrategieën voor frezen en draaien
 à Het beheersen van CAD en CAM programmatuur
 à Praktijk aan CNC machines (verbreding/verdieping)
 à Gereedschapsbeheer
 à Slim produceren
 à Kennis opdoen van de verschillende uitvoeringsvarianten  

van moderne productiecellen
 à Meten in productieomgeving en meten met behulp van  

een 3D meetmachine
 à Robot programmering om machines te laden
 à Beladingssystemen
 à Optimaal plannen
 à Intern en extern communiceren
 à Machine onderhoudsmanagement
 à Calculeren en kostenbewust handelen
 à Moderne verspaningstechniek
 à Het vertalen van geometrische productspecificaties naar 

productienauwkeurigheden
 à Inzet van gereedschappen, spanmiddelen en snelwisselsystemen
 à Materiaalkennis in relatie tot verspanende technologie
 à Spantechnieken
 à AUKOM 1 basisopleiding coördinaten meettechniek

Algemeen vormend
 à Nederlands
 à Engels
 à Rekenen
 à Toegepaste wiskunde

Samen met het bedrijfsleven gaan de opleiders ROC van Amsterdam, Tetrix Techniek 
en STODT ervoor zorgen dat het nieuwe-technologie-onderwijs beter aansluit op het 
bedrijfsleven. Daarnaast is het terugdringen van het arbeidstekort in de metaalindustrie 
in Noord-Holland een belangrijk speerpunt in de samenwerking. De drie opleiders willen er 
samen voor zorgen dat er meer en aantrekkelijke opleidingsplekken komen voor jongeren 
die kiezen voor een toekomst in de techniek.

Perfecte aansluiting 
voor het bedrijfsleven

Nieuw technologie 
onderwijs
Onze docenten zijn stuk voor stuk vakspecialisten uit de praktijk 
die met grote regelmaat worden bijgeschoold. Ze zijn thuis in 
de nieuwste ontwikkelingen en technologieën binnen het CNC 
verspanen. Na de opleidingen blijven zij, als sparringpartner, 
nauw betrokken in het toepassen van de lesstof in de praktijk. 

Vandaag geleerd, 
morgen toegepast in 
je werk
Nederlandse techniekbedrijven, zoals de metaalbranche, lopen in 
Europa voorop als het gaat om innovatie en ontwikkeling. Om die 
reden is de sector een interessante en inspirerende werkomgeving 
waar je eigen ontwikkeling geborgd is.

Vragen?
Neem dan contact 
met ons op 

PHONE 088 011 23 45

PHONE 0800 85 80 858


