
PRECISIETECHNIEK
DIT IS WAT VOOR MIJ

Vind je techniek leuk? Heb je ruimtelijk inzicht? Ben 
je handig? Kun je nauwkeurig, geconcentreerd en 
zorgvuldig werken? Kies dan voor een toekomst in de 
precisietechniek! Op basis van een werktekening maak je 
een product, zoals machineonderdelen, gereedschappen 
of instrumenten. Soms gaat het om een uniek 
exemplaar, soms om grotere aantallen van hetzelfde 
product.

JOUW OPLEIDING

KIJK OP DE WEBSITE

Scan mij

en ontdek nog meer over 
deze opleiding!



JOUW LOCATIE

Onze medewerkers voelen zich betrokken bij de 
studenten, cursisten en deelnemers. We vinden 
het belangrijk dat je je thuis voelt bij ons op 
school. Daarom bieden we je een veilige, 
vertrouwde en sfeervolle leeromgeving; licht, 
ruim en met moderne onderwijsfaciliteiten.

Locatie J.F. Kennedylaan
 Ligging vlakbij centrum van Doetinchem 
 Moderne, open entree in het hart van de 
 school met zitjes, een luxe koffiebar en 
  gezonde schoolkantine 
 Kleinschalig: aparte vleugel voor de 
 opleidingen Techniek & Informatica 
 Studiecentrum, voorzien van alle gemakken

Anton Tijdink Techniekopleidingen, Terborg
 Goed bereikbaar met openbaar vervoer
 Prachtige praktijkomgeving
 Kleinschalig en persoonlijk
 Goede contacten met bedrijfsleven

CIVON Innovatiecentrum
 Inspirerende leeromgeving met industriële
 uitstraling
 Zeer geschikte faciliteiten, o.a. voor het 
 verzorgen van presentaties

20 jaar geleden heeft een aantal bedrijven in 
de metaalbranche de handen ineen geslagen. 
Gezamenlijk hebben zij de Anton Tijdink 
Techniekopleidingen opgericht, waar vakmensen 
voor de toekomst worden opgeleid. Inmiddels 
hebben ruim 80 bedrijven zich aangesloten 
bij het samenwerkingsverband. Anton Tijdink 
Techniekopleidingen biedt, in samenwerking 
met het Graafschap College, opleidingen op het 
gebied van metaalbewerken (constructiewerker, 
plaatwerker en verspaner) in de 
beroepsopleidende en beroepsbegeleidende 
leerweg. Het Graafschap College verzorgt de 
theorielessen, Anton Tijdink Techniekopleidingen 
biedt de praktijklessen aan.
Alle lessen worden gegeven bij Anton Tijdink 
Techniekopleidingen in Terborg.

DIT IS BIJZONDER

Anton Tijdink 
Techniekopleidingen



Opleiding Profiel Niveau Duur Leerweg

Precisietechniek Verspaner

Allround precisie verspaner

2

3

2 jaar

2 jaar

bol en bbl

bol en bbl

WAT KIES JIJ?

RICHTING METAAL EN MECHATRONICA

Heb je de knoop doorgehakt? Wil je je 
aanmelden voor een opleiding bij het 
Graafschap College? Doe dat dan via het 
digitaal aanmeldformulier. Dat vind je op onze 
website op de pagina van het profiel van jouw 
keuze. Als je aan alle voorwaarden voldoet, 
zul je meestal worden toegelaten tot de 
opleiding van je keuze. Kijk goed naar de 
toelatingseisen en –procedure op de web-
site, want voor sommige opleidingen is een 
bepaalde activiteit, zoals een gesprek, 

(fysieke) test, opdracht of  bijeenkomst 
verplicht. Ons streven is om je zo snel 
mogelijk te berichten over je toelating. 

Wanneer je het dringende advies krijgt om 
een andere opleiding te kiezen, biedt het 
Loopbaanplein je een adviesgesprek aan met 
een van onze decanen. Hij of zij helpt je bij het 
vinden van een opleiding die beter bij je past.

AANMELDEN DOE JE ZO

Via deze knop op de website bij 
het profiel van jouw keuze.




