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WERKGVER EN ALGEMENE INFORMATIE

“Kamphuis Lasopleidingen” de start van een ijzersterke samenwerking
Opleiden en detacheren van schoolverlaters als BBL metaalbewerker niveau 1 t/m 3 bankwerker, Bmbe,
Mig/Mag, Tig lasser,pijfitter en lasser. De werkwijze in het kort, na werving en selectie volgt een intake
waarbij de leerling wordt getest op niveau en sociale vaardigheden. Als aan onze eisen wordt voldaan
start de leerling een intensief voortraject (BOL) van 4 maanden. Na dit voortraject, bestaande uit: VCA,
theorie (1 dag p/week), praktijkscholing en een stageperiode (4 dagen per week) wordt de leerling wel of
niet geselecteerd om verder te gaan leren en werken volgens onze formule welke 2 tot 3 jaar duurt.
Welke opleidingen krijgen de leerlingen?
De basisberoepsopleidingen.
 Constructiebankwerker/lasser of
Kamphuis biedt jongeren diverse BBL metaal
pijpfitter/lasser niveau 2 en 3
opleidingen aan. Deze opleidingen worden
 BMBE lassen niveau 2-3
aangeboden in een zogenaamde “detachering”
constructie waarbij de leerling in dienst is bij
 Mig/Mag lassen niveau 2-3
Kamphuis en de opleiding volgt. Hij draait bij u
 Tig lassen niveau 2-3
mee in de productie. De leerlingen volgen eens
 VCA opleiding
per week theorie lessen op onze lokatie welke
verzorgd wordt door het (ROC) Alfa College.
Wat leren ze?
Naast dit krijgen de leerlingen bij Kamphuis om
Ze leren in de praktijk alle vaardigheden die
de 6 weken 1 week praktijkles.
nodig zijn om als metaalbewerker aan de slag te
kunnen. Hierbij horen de vaardigheden:
Het contract en de kosten.
 Goede werkhouding
De leerling wordt door ons bij u gedetacheerd.
 Tekeninglezen
Wij gaan met u een deta overeenkomst aan van
 Meten
gemiddeld 1200 uur per leerjaar waarbij de
 Veilig werken (VCA diploma)
Kamphuis alleen de gewerkte uren aan u
 Machine- en gereedschapkennis
factureert. Wij kunnen u een leerling aanbieden
 Toegepaste wis- en natuurkunde
tegen een zeer concurrerend tarief waarbij u
 Alle voorkomende vaardigheden
geen enkel werkgeversrisico loopt. Kamphuis
nodig voor metaalbewerker zoals
neemt alle financiële en administratieve taken
lassen, boren, buigen enz.
op zich en verzorgt de hele begeleiding van de
leerling. Na de opleiding kunt u de leerling
kosteloos van ons overnemen. Afhankelijk van
Hoe werkt het?
de leeftijd van de leerling zullen de tarieven
De leerlingen krijgen bij Kamphuis een leerliggen tussen de € 9,26 per uur voor een 16
arbeidsovereenkomst van 1 jaar. Kamphuis
jarige en € 15,73 per uur voor een 21 jarige.
geeft de leerlingen praktische en theoretische
ondersteuning. De praktijk ervaring doen ze bij u
Toelatingseisen voor een leerling.
op. De leerling verdient een salaris volgens CAO
 Diploma VMBO op (K) B niveau met
metaal. Als ze het eerste jaar met goed gevolg
wis-en natuurkunde.
hebben afgelegd krijgen ze voor het tweede jaar
 Doorzettingsvermogen
weer een arbeidsovereenkomst voor een jaar.
 Goede motivatie
Ze krijgen tijdens de opleiding allerlei praktijk en
 Een “hands-on” mentaliteit.
theorie toetsen. Bij voldoende resultaat hebben
 Goede sociale vaardigheden
ze na 2 jaar de erkende diploma’s op zak en
 Collegiaal
stromen mogelijk door naar BBL niveau 3.
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LEERLING INFORMATIE

“Kamphuis Lasopleidingen” de start van een ijzersterke loopbaan
Kamphuis heeft de beschikking over BOL/BBL praktijkcentra in Sleen en Hoogeveen waar de leerlingen
via de BBL op niveau 1-2 worden opgeleid voor diverse metaalberoepen. Zelfs bestaat de mogelijkheid
om na het behalen van niveau 2 door te stromen naar niveau 3. We starten in september een “full time”
praktisch/theoretische schakel periode (BOL) met daarbij 2 dagen per week stage bij een metaalbedrijf.
Wat is de BBL?
De Beroeps Begeleidende Leerweg is een
methode waarbij je tijdens je opleiding werkt en
leert. Je werkt 4 dagen per week en je gaat 1 dag
per week naar school voor de theorielessen.
Deze lessen worden verzorgd door het (ROC)
Alfa College op onze locaties. Naast dit krijg je bij
Kamphuis om de 6 weken 1 week praktijkles.
Welke opleidingen zijn er?
Kamphuis verzorgt de volgende opleidingen:
 Constructie(bank)werker/lasser
 Pijpfitter/lasser
 Lasser BMBE
 Lasser Mig/Mag
 Lasser Tig
 VCA
 BHV
 Heftruck
Alle opleidingen duren 2 tot 3 jaar en leiden je op
tot maximaal niveau 3. De opleidingen wordt
afgesloten met een theorie en praktijkexamen.
Hoe werkt het?
Je krijgt bij Kamphuis een leer arbeids overeenkomst voor 1 jaar. Kamphuis leert je in de praktijk
alles wat je moet weten en je gaat om werkervaring op te doen naar een erkend leerbedrijf in
de regio. Je verdient een salaris volgens de CAO
metaal. Als je het eerste jaar goed hebt afgerond
krijg je voor je tweede leerjaar weer een arbeidsovereenkomst voor 1 jaar. Je krijgt tijdens de
opleiding allerlei praktijk en theorietoetsen. Bij
voldoende resultaat heb je na 2 jaar al het
landelijk erkende diploma op zak.
Wat leer ik?
Je leert in de praktijk alle vaardigheden die nodig
zijn om als metaalbewerker aan de slag te
kunnen. Hier horen vaardigheden bij als:
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Goede werkhouding
 VCA diploma
 Tekening lezen
 Meten
 Veilig werken
 Machine- en gereedschapskennis
 Toegepaste wis- en natuurkunde
 Alle voorkomende vaardigheden nodig
voor je beroep.
En bij Kamphuis krijg je eens per week de theorie
aangeboden die bij de praktijk hoort.
Wat kost het?
Je eigen bijdrage in de opleidingskosten is voor
inschrijfgeld, boeken, schoolgeld, examenkosten,
veiligheidsmiddelen, aanvullende cursussen zoals lassen en de veiligheidstraining, verbruiksmateriaal, gereedschap en overige kosten. Deze
kosten worden maandelijks op je salaris ingehouden. De rest van de totale kosten (85%) wordt
betaald door Kamphuis.
Voor wie?
Als je beschikt over:
 VMBO diploma op (K) B niveau met wisen natuurkunde, of vergelijkbaar niveau,
 Doorzettingsvermogen, motivatie en
“hands-on” mentaliteit.
Dan zijn wij geïnteresseerd in jou!
Hoe meld ik me aan?
Interesse? Meld je aan door te bellen met
0591-307570. Wij houden een kennismakingsgesprek met je en zullen je uitnodigen voor een
stageperiode bij ons in de werkplaats. Als dit
voldoende wordt beoordeeld kunnen we in
september met de opleiding beginnen en je een
contract aanbieden.
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LERAAR - DECAAN VMBO INFORMATIE

“Kamphuis Lasopleidingen” een ijzersterke doorstart na het VMBO
Kamphuis Lasopleidingen heeft als doel leerlingen op te leiden voor de metaalsector. Kamphuis heeft de
beschikking over BOL/BBL praktijkcentra in Sleen en Hoogeveen waar kandidaten worden opgeleid voor
het beroep metaalbewerker zoals; constructie bankwerker, Bmbe, Mig/Mag, Tig lasser,pijfitter en lasser.
Werken en leren na het VMBO?
Heeft u technische toppers in de dop? En deze
vakkanjers willen na het VMBO liever een
metaalvak met de handen leren? Dan moeten
ze bij Kamphuis zijn! Wij leiden gemotiveerde
jongeren op via de BBL en zijn doorlopend op
zoek naar nieuw talent.

In deze periode krijgt de leerling 1 dag theorie
van het ROC Alfa College, behorend bij de
gekozen beroepsopleiding, een halve dag bijles
in o.a. tekening lezen, wis- en natuurkunde.
Verder is de leerling praktisch bezig in de
werkplaatsen van Kamphuis. Naast dit wordt er
een VCA cursus aangeboden.

Wij bieden metaal opleidingen aan op niveau 1
en 2 waarbij een niveau 1 assistent opleiding 1
jaar en een niveau 2 basis beroeps beoefenaar
2 jaar duurt.
Wij bieden de volgende opleidingen:
 Assistent constructiewerker
 Constructiebankwerker lasser
 Mig/Mag lasser
 Pijpfitter/lasser
 BMBE/Tig lasser
 Constructie apparatenbouwer

Het tempo van de opleiding is afhankelijk van de
vorderingen en werkhouding: de leerling gaat
zodra het mogelijk is op stage in een
metaalbedrijf. Bij gebleken geschiktheid gaat de
BOL schakelcursus over in een BBL traject.
Tijdens de BOL schakelperiode ontvangen
ouders kinderbijslag of ontvangt de leerling
studiefinanciering: op het moment dat de BBL
ingaat stopt dit omdat de leerling dan een salaris
ontvangt voor het werk wat hij doet.

Hoe doen we dat?
De leerling kan zijn/haar interesse aangeven.
In de kennismakingsfase houden we een
intakegesprek, de leerling loopt 3 dagen stage
bij Kamphuis in de werkplaats en de leerling
wordt getest op Nederlands, rekenen en
studievaardigheden. Als de resultaten positief
zijn en uw leerling weet inmiddels of hij geslaagd
is voor het diploma VMBO dan is hij/zij
toelaatbaar voor onze opleidingen.
Vervolgens starten we in september met een
schakel periode van 4 maanden, september t/m
december.
www.kamphuislasopleidingen.nl T: 0591-307570
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Kamphuis biedt de geschikte leerlingen een
jaarcontract aan en detacheert hem/haar naar
een metaalbedrijf om werkervaring op te doen.
Ondertussen volgen de leerlingen 1 dag per
week de theorielessen op de Kamphuis lokatie.
Kamphuis haalt de leerling eens per 5 weken
terug in de praktijk: de leerling krijgt een
volledige week praktijkles aangeboden om alle
handelingen die bij het beroepsveld horen ook te
leren. Het BPV boek, een wezenlijk onderdeel
van de opleiding, wordt ook onder supervisie
Kamphuis behandeld.
Bij Kamphuis is aanstormend talent verzekerd
van een degelijke praktische opleiding: Succes
verzekerd!
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Algemene informatie
Opleidingslocatie Sleen (kantoor, BOL/BBL en lasopleidingen):
Naam:
Adres:
Tel:
Fax:
e-mail:
Website:

Kamphuis Lasopleidingen BV
Meulenakker 5a 7841 EP Sleen
0591 - 30 75 70
0591 - 30 75 71
info@kamphuislasopleidingen.nl
www.kamphuislasopleidingen.nl

Overige locaties:

Voltastraat 33 7903 AA Hoogeveen
Woldmeerweg 2 9902 SH Appingedam

Inschrijfnummer:
KvK:

04079380

Overige:
BOL/BBL

BOL/BBL:Inschrijving en theorie
leerlingen ROC Alfa College, uitvoering van theorie en praktijk op de
locaties te Sleen en Hoogeveen.

Erkenning:

Kenteq erkend detacheringsbedrijf

Bank:

ABN Amro Emmen 24.36.21.329

Postadres:

Meulenakker 5a 7841 EP Sleen

Contact personen Kamphuis Lasopleidingen:

Vincent Kloeze, instructeur lastechniek en BOL/BBL tel: 06 - 29 03 57 63
vincent@kamphuislasopleidingen.nl
Harry Kamphuis, directie, lastechniek en subsidies tel. 06 – 52 41 63 78
harry@kamphuislasopleidingen.nl
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