
WIL JIJ HET NA HET 
VMBO HELEMAAL 
GAAN MAKEN?
En wil jij een BBL-opleiding gaan volgen 
in de  versp   aning   of de  const  r  uctie  
op het Koning Willem I College?

VERSPANING CONSTRUCTIE

De samenwerking van stichting MVM 
met het Koning Willem I College

Voor de BBL Off-the-Job via 
stichting MVM geldt extra

Je bent als leerling ingeschreven bij 

Koning Willem I College, je krijgt dus na 

succesvol afronden van jouw opleiding 

een diploma van Koning Willem I 

College.

Leerlingen die de BBL Off-the-Job 

variant doen krijgen via stichting MVM 

den Bosch de praktijkvaardigheden 

aangeleerd door praktijkinstructeurs 

in de Metaalhal van Koning Willem I 

College.

 ࠠ Dat je de praktijkvaardigheden 

aangeleerd krijgt door 

een praktijkbegeleider 

van het leerbedrijf én door 

praktijkinstructeurs van het Koning 

Willem I College.

 ࠠ Dat je de in de metaalhal van 

het Koning Willem I College de 

praktijkvaardigheden aangeleerd 

krijgt, sámen met leerlingen die 

ook het Off-the-Job traject doen, 

zonder productiedruk.

 ࠠ Je bent leerling op het Koning 

Willem I College en je bent 

werknemer bij een leerbedrijf.

 ࠠ Je krijgt in jóuw vak elke week één 

dag theorie en vier dagen praktijk.

 ࠠ Je krijgt een opleiding waar je een 

vak leert waar jij voor gekozen 

hebt.

 ࠠ Je hebt vrije dagen maar je hebt 

geen schoolvakanties meer. 

 ࠠ Je krijgt salaris!

JE GAAT STARTEN AAN 
EEN BBL-OPLEIDING

KONING WILLEM I COLLEGE

Je gaat op het Koning Willem I College een 

MBO-opleiding volgen. Afhankelijk van 

jouw wensen én van jouw vooropleiding 

heb je binnen “de metaalopleidingen” een 

aantal keuzes om via stichting MVM de 

praktijkvaardigheden aan te leren.

De opleidingen die via stichting MVM 

aangeboden worden zijn BBL-opleidingen 

(Beroepsbegeleidende Leerweg) op niv.2 en 

niv.3 in de constructie en de verspaning. 

 ࠠ Heb je een diploma VMBO basis, dan kan 

je starten aan een BBL2 opleiding.  *

 ࠠ Heb je een diploma VMBO kader, GL of 

TL dan kan je beginnen aan een BBL3 

opleiding.  *

Toelating tot een BBL opleiding

Het verschil tussen BBL Off-the-Job & 
BBL On-the-Job:

 ࠠ Als het leerbedrijf jou in de praktijk gaat 

opleiden, zónder de ondersteuning van 

stichting MVM, dan heet dat de 

“On-the-Job variant”.

 ࠠ Als het leerbedrijf jou in de praktijk gaat 

opleiden, maar mét de ondersteuning van 

stichting MVM, dan heet dat de 

“Off-the-Job variant”.

Koning Willem I College bepaalt of je wordt toegelaten*

BEKIJK DE 4 
AANGEBODEN 
OPLEIDINGEN



WAT DOET STICHTING MVM VOOR JÓU?

JOUW TOEKOMST IN DE 
MAAKINDUSTRIE!

Het zijn beroepen met toekomstperspectief 

en volop doorgroeimogelijkheden. Gedurende 

jouw opleiding krijg je een écht beroep 

aangeleerd: je doet meteen ervaring op en je 

kan dus echt aan de slag. Na een afgeronde 

BBL-opleiding kan je zeker verder doorleren, 

bijvoorbeeld naar niveau 4, afhankelijk van 

jouw capaciteit en drive. In ‘de metaal‘ zijn in 

ieder geval volop mogelijkheden en “the sky is 

the limit“!

Benieuwd naar de salarissen in de metaal?

Bezoek www.werkzoeken.nl/salaris
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 ࠠ Weet je al welke opleiding je wilt 

gaan doen?

 ࠠ Heb je al een leerbedrijf gevonden?

 ࠠ Ben je al ingeschreven op het 

Koning Willem I College?

 ࠠ We leren jou álle vaardigheden aan 

die bij het beroep horen.

 ࠠ Je krijgt de praktijklessen in de 

metaalhal van het Koning Willem I 

College.

 ࠠ Je krijgt samen met medeleerlingen 

de praktijk aangeleerd.

 ࠠ Tijdens de praktijkuren op het 

Koning Willem I College is geen 

productiedruk.

Stichting MVM kan jongens en meiden 

helpen om in de constructie of de 

verspaning een goed leerbedrijf te vinden. 

We gaan dan een aantal MVM-lidbedrijven 

bezoeken om een leerbedrijf te vinden wat 

bij jou past.

Afhankelijk van jouw situatie doorlopen we 

een aantal stappen, bijvoorbeeld:

Lidbedrijven ondersteunen bij het 

aanleren van de praktijkvaardigheden 

van de leerlingen. Stichting MVM 

helpt jou en jouw leerbedrijf in de 

ontwikkeling van jouw praktische skills:

WIL JIJ WETEN WAT EEN BEROEP 
IN DE MAAKINDUSTRIE INHOUDT?

 ʹ Download de “presentatie VMBO” op 

de site van stichting MVM en bekijk de 

filmpjes.

 ʹ Neem contact op met stichting MVM den 

Bosch: je kan bellen, mailen of een vraag 

stellen via de site.

 ʹ Vraag het aan jouw VMBO-PIE docent.

 ʹ Bekijk het informatiefilmpje van de 

metaalunie;

BEKIJK DE 
VIDEO

VOLG ONS OP 
SOCIALE MEDIA

 ʹ www.ditismbo.nl

 ʹ www.kiesmbo.nl

 ʹ www.kw1c.nl/studiekeuze

Wil je de informatie van deze brochure nog digitaal nalezen?
www.mvmdenbosch.nl

Interessante internetsites voor jou als aankomend leerling op het MBO

 

 ʹ Je weet dat je een opleiding in 

de verspaning of constructie 

wilt, maar je weet niet hoe je je 

bijvoorbeeld moet aanmelden bij 

het Koning Willem I College.

 ʹ Je hebt nog geen leerbedrijf 

gevonden.

 ʹ Je wilt weten welke leerbedrijven 

lid zijn van stichting MVM den 

Bosch.

NEEM CONTACT OP MET 
STICHTING MVM DEN BOSCH

E-mail  info@mvmdenbosch.nl

Telefoon  06 418 540 49

Stel je vraag www.mvmdenbosch.nl/contact

Wil je dat stichting MVM contact met jóu opneemt? 

Registreer je dan zonder verplichtingen via

www.mvmdenbosch.nl/registeren


