
Tekenaar  
Constructeur

Vlissingen: Edisonweg 4A / Postbus 22, 4380 AA Vlissingen / T 0118-558800 / tdmp@scalda.nl
Kijk voor de actuele opleidingslocatie(s) op: scalda.nl
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Opleiding

Het beroep

Bij jouw tekening begint het allemaal! Vakmensen kunnen niet aan de 
slag zonder jouw hulp. Als technisch tekenaar bereid jij het werk voor op 
kantoor. Je vertaalt het ontwerp voor een product of installatie in een 
technische tekening. Dat doe je met een 3D CAD-tekenpakket. 

Creativiteit en inventiviteit zijn belangrijke eigenschappen van 
de tekenaar constructeur. Ook zijn zorgvuldigheid, kwaliteits-, en 
kostenbewustzijn belangrijk. Dit bepaalt in sterke mate de kwaliteit van 
het eindproduct.

Ook is het belangrijk dat je goed met mensen kunt omgaan. Je hebt elke 
dag te maken met opdrachtgevers en vakmensen die jouw tekeningen 
nodig hebben. 

Met het diploma van deze opleiding kan je de slag in bijvoorbeeld 
de metaalindustrie, de machinebouw, de landbouwmechanisatie, de 
transportmiddelenindustrie, de voedings- en verpakkingsindustrie.

Opbouw
In de opleiding wordt projectmatig gewerkt. Er is aandacht voor 
beroepstaken op het werk. 

In alle leerjaren wordt 3 u per week besteed aan vaktekenen. 
Ondersteunende vakken zijn o.a. constructieleer, materiaalkennis en 
bedrijfskunde. Naast beroepsspecifieke onderdelen komen onderdelen als 
Nederlands, rekenen, loopbaan en burgerschap en Engels aan de orde.

In leerjaar 1 en 2 worden 2 keuzedelen aangeboden. De opleiding wordt 
afgesloten met een Proeve van Bekwaamheid.

Toelatingseisen

De toelatingseisen voor deze opleiding zijn: 
• Mbo-diploma van een soortgelijke opleiding op niveau 3
• Overgangsbewijs naar havo 4 / vwo 4
• Gelijkwaardige opleiding en/of (werk-)ervaring vaststellen via intake
• Een baan in een erkend leerbedrijf.

Na je opleiding

Na je niveau 4-opleiding kun je als Tekenaar Constructeur aan het werk,  
of kun je doorstromen naar een soortgelijke hbo-opleiding.

Kerncompetenties

Competenties die belangrijk zijn voor deze opleiding zijn:
• Plannen en organiseren
• Probleemoplossend vermogen
• Samenwerkingsvermogen
• Leidinggeven
• Technisch inzicht
• Zelfstandigheid
• Zorgvuldigheid
• Nauwkeurigheid

Kosten

Om je inzicht te bieden in de financiële kant van deze opleiding, tref je bij 
al onze opleidingen op scalda.nl onder de knop ‘kosten’ een specificatie 
aan van de opleidingskosten. Naast het wettelijk geregelde lesgeld gaat 
het daarbij om de aanschaf van onderwijsbenodigdheden en andere 
schoolkosten.

Intake

Wanneer je bent aangemeld voor de opleiding, nodigen we je uit voor een 
intakegesprek. In het intakegesprek staat jouw keuze voor de opleiding 
centraal, evenals de wijze waarop wij je zo goed mogelijk kunnen helpen je 
mbo-diploma te behalen.

Informatie

Branche: Metaal

Opleidingsduur: 3 jaar

Niveau: 4

Leerweg(en): BBL

Locatie(s): Vlissingen

scalda.nl


