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Wat biedt de scholingspool 
Metalent uw bedrijf?
• Verbetering aansluiting bedrijfsleven en beroepsonderwijs
• Actieve werving en selectie
• Gedegen intakeprocedure
• Assessment center theorie, indien nodig praktisch
• Vrijblijvende kennismaking met de student
• Indien gewenst een proefdag
• Intensieve begeleiding van student en leerbedrijf
• Keuze gedetacheerd of niet-gedetacheerd opleiden
• Ontzorging van HR- en administratieve taken
• Scholingspoolregeling voor bij A+O en OOM aangesloten 

bedrijven
• Ondersteuning van praktijk- en werkplekbegeleiders

Waarom een ECP opleidings-
route volgen?
• Innovatieve unieke opleiding
• Persoonlijke begeleiding en coaching
• Werken met de meest moderne machines
• Volledig betaalde opleiding
• Fulltime salaris voor 5 dagen
• Tegemoetkoming in de reiskosten
• Scholingspoolopleidingsroute
• Gemiddeld 3 dagen leren en werken combineren
• 2 dagen scholing en training
• VCA-opleiding
• Opleidingsgarantie
• Baangarantie

Wat is ECP?

Metalent verbindt onderwijs en bedrijfsleven en vormt de schakel 
tussen alle betrokkenen. De persoonlijke Metalent consulent 
begeleidt en coacht de studenten op individueel niveau en 
ondersteunt daarnaast de bedrijven in coaching en begeleiding 
van de student. 

De consulent bezoekt gemiddeld 6-wekelijks het ECP leerbedrijf 
en stuurt het opleidingsproces. Met als resultaat een maximaal 
opleidingsrendement voor student en leerbedrijf.

ECP (Expertise Centrum Precisietechniek) is een vereniging 
van maakbedrijven in Zuid-Holland met passie voor 
precisietechniek en verspanen.

ECP werkt samen met scholingspool Metalent. Ervaren 
vakmensen van een lidbedrijf van ECP leiden je op. De 
praktijk- en theorieles krijg je op onze eigen vakschool. 

Met onze opleidingsroute kun je leren en werken 
in je eigen tempo.  Via ECP en Metalent leer je een mooi vak!

Samenwerken aan de toekomst!

metalent.nl   |  ecpzh.nl

Welke opleidingsroute
kent ECP?
• Beroeps Begeleidende Leerweg Plus (BBL+)
• 60% werken en 40% school 
• Scholingspool opleidingsroute:
    . Gemiddeld 3 dagen per week in het leerbedrijf
   . Gemiddeld 1 dag per week theorieles

. Gemiddeld 1 dag per week praktijktraining

Begeleiding en ondersteuning door 
Metalent 


