TERUG VAN NOOIT WEGGEWEEST:

EEN echte OPLEIDING
OM SMID TE WORDEN
IN NEDERLAND!

Buig het ijzer op de manier zoals JIJ het wilt! Maak een ontwerp, smeed het ijzer. Wees creatief, het is jouw werkstuk!
In het NGK Opleidingscentrum in Huizen (NH) kun je twee keer per
jaar (september en januari) de OPLEIDING SMEDEN volgen, samen
opgezet door het ROC Flevoland en het Nederlands Gilde van Kunst,
Sier- en Restauratiesmeden (NGK, www.smeden.nl).
Je kunt de opleiding volgen als je staat ingeschreven bij een ROC (elk
ROC) in Nederland en Metaalbewerken volgt.
Als je hiervoor kiest word je niet alleen een bekwame metaalbewerker,
maar kun je bovendien op een artistieke manier het staal naar eigen
inzicht vormgeven.
De opleiding is een onderdeel van de Opleiding Metaalbewerken. Je kunt ervoor kiezen in de ‘vrije
ruimte’ van de opleiding jezelf te specialiseren tot smid. Je kunt direct aan het werk in de BBLvariant, of je doet de theoretische opleiding in de BOL-variant. De opleiding is op niveau 2 en niveau 3. De gemiddelde leeftijd van de leerlingen ligt tussen de 16 en 20 jaar.

Elk jaar van je opleiding volg je 10 DAGEN SMEEDONDERWIJS in de NGK-smederij op de Botterwerf in
Huizen.
In de smederij is het onderwijs praktijkgericht. Het
smeden oefen je in je stagebedrijf (BOL-variant, 10
weken stage) of bij je bedrijf (BBL-variant). Het smeden
wordt onderwezen door een smid met een eigen bedrijf
die veel ervaring heeft in het geven van cursussen.
NGK-smederij - Botterwerf

TOEKOMSTPERSPECTIEF
Smeden is een springlevend beroep!
Na je opleiding ga je aan de slag in een smederij. Vaak eerst als werknemer of -zoals veel smeden
later doen- als zelfstandige ondernemer in je eigen smederij.
Omdat de opleiding smeden jarenlang niet gegeven is, zijn de arbeidsmarktkansen op lange termijn goed te noemen. De afgelopen jaren zijn er weinig jonge smeden opgeleid en veel oudere
smeden denken erover na om hun smederij te verkopen aan een jonge smid. Aan vakmensen zal
altijd behoefte zijn!
Smeden restaureren bekende monumenten als het Vondelpark,
het Rijksmuseum, grote paleizen en kastelen waaronder Kasteel
De Haar in Haarzuilens, maar ook moderne monumenten als het
Rietveld Schröderhuis. Je ontwerpt en maakt hekken voor grote
landhuizen in het Gooi. Er zijn maar weinig andere beroepen die
zo veelzijdig zijn!
Als smid heb je een mooi vak en verdien je een goede boterham. De salarissen en andere arbeidsvoorwaarden zijn vergelijkbaar met een beroep in de autotechniek.

OPLEIDING SMEDEN
Lesdata:
Door een onderwijsvernieuwing wordt de Opleiding Smeden per 1 september 2017 als
keuzedeel aangeboden als onderdeel van de opleiding Metaalbewerken.
Je volgt een opleiding Metaalbewerken en je kiest bijvoorbeeld een keuzedeel Smeden in
overleg met je ROC. Dus mocht je de opleiding willen gaan volgen dan kan dit vanaf 1 september 2017. Elk jaar van je opleiding volg je 5 blokken van 2 dagen praktijkonderwijs in
onze smederij op de Botterwerf in Huizen.
Kosten:

BOL-leerlingen: € 800 per schooljaar (1 blok)
BBL-leerlingen: € 450 per schooljaar (BPV-bedrijf: € 1.500 per schooljaar), 1 blok
Zie verder de informatie op het aanmeldingsformulier.

Het NGK is de branchevereniging van professionele, ambachtelijke smederijen en onderdeel van de
Koninklijke Metaalunie. Meer dan 70 smederijen zijn bij het NGK aangesloten.
Geef je nu op als je interesse hebt. Voor meer informatie of neem contact op met:
Miko Wijnands - branchemanager NGK
: 030-605 3344 of @ info@smeden.nl

`
Contactgegevens:

Einsteinbaan 1
3439 NJ Nieuwegein
: 030-605 3344
info@smeden.nl
www.smeden.nl

Straat van Florida 1
1334 PA Almere
: 036-549 5900
info@rocflevoland.nl
www.rocflevoland.nl

Rooseveltweg 5
1314 SJ Almere
: 036-5307207
stadcollege@hetbaken.nl
www.hetbaken.nl

