_middenkader techniek

regiocollegeopleidingen
Met een middenkader
opleiding in de techniek
kun je alle kanten op
Drie richtingen:
elektrotechniek,
werktuigbouw &
procestechniek
Open huis
20 januari, 16 maart en
8 juni 2016 vanaf 18 uur
zie www.regiocollege.nl

Zaandam
Purmerend

» Technicus engineering (elektrotechniek)_p4
» Technicus engineering (werktuigbouw)_p4
» Operator C (procestechniek)_p5

werken in_middenkader techniek

”Ik ben steeds
meer gegroeid naar
projectmanagement
en de financiële
bewaking van projecten. Ik vind het
een uitdaging ervoor
te zorgen dat een
project in de pas
loopt.”

Wat zijn je kansen
op de arbeidsmarkt?
Kijk welke opleiding de beste
kans geeft op een baan:
www.beroepinbeeld.nl
www.kansopwerk.nl

Middenkader techniek
Als middenkader functionaris in de techniek kun je
alle kanten op. Het is de manier om je op technisch
en commercieel gebied te ontwikkelen tot allround
vakman of specialist.
De werkzaamheden zijn zeer
divers. Leidinggeven aan
medewerkers, werkprocessen
aansturen, projecten begeleiden, werkzaamheden plannen
en voorbereiden, bewaken van
productieprocessen, het maken
en lezen van tekeningen, ontwerpen van installaties of het
ontwikkelen, bouwen, reviseren
en onderhouden van machines
kunnen tot je taken behoren.

Daarnaast ben je als middenkader functionaris verantwoordelijk voor de financiën van
een project en onderhoud je
contacten met opdrachtgevers,
klanten en andere bedrijven.
Met je diploma heb je alle kans
een baan te vinden die direct
aansluit bij je opleiding. Je kunt
ook verder gaan met een hboopleiding. Vaak kun je dan een
verkort traject volgen.

Iets voor jou?
Je hebt technisch, ruimtelijk en
wiskundig inzicht. Je kunt goed
samenwerken met anderen en hebt
verantwoordelijkheidsgevoel. Je
kunt logisch nadenken, zelfstandig
werken en je bent communicatief
vaardig. Een goede middenkaderfunctionaris kan daarnaast aansturen en leidinggeven, beslissingen
nemen, plannen en organiseren.
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Tijd om je te oriënteren
Er zijn drie vakrichtingen binnen
middenkader techniek: elektro
techniek, werktuigbouwkunde en
procestechniek. Je hoeft niet meteen te kiezen voor een richting, pas
na periode 2 in het eerste jaar maak
je een definitieve keuze.
Middenkader techniek    3
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_kijk voor uitgebreide opleidingsinformatie op www.regiocollege.nl

Technicus engineering
(elektrotechniek)

Operator C (procestechniek)

BOL, niveau 4

BOL, niveau 4

BOL, niveau 4

3 jaar
Zaandam

3 jaar
Zaandam

3 jaar
Zaandam

» Als technicus engineering:
- kun je binnen verschillende functies aan de slag: als
projectleider, supervisor, uitvoerder of technicus;
- als projectleider ben je bezig met de voorbereiding
en begeleiding van de uitvoering van elektro
technische werkzaamheden; je hebt contacten met
klanten en houdt je bezig met ontwerpen, tekenen,
calculeren en begeleiden;
- als supervisor geef je leiding en mede uitvoering aan
de afdeling techniek en onderhoud;
- als uitvoerder regel je de uitvoering van projecten en
bewaak je het budget;
- als technicus kun je de specialist zijn die in de
praktijk technische problemen oplost of hieraan een
belangrijke bijdrage levert.
» Waar werk je?
Je kunt aan de slag bij productie-, installatie- en
servicebedrijven. Je werkt aan elektrotechnische
machines, apparatuur en installaties, consumentenelektronica, kantoormachines en elektrotechnische
gebruiksgoederen.  
» Beroepspraktijkvorming (bpv)
Je loopt in het 1e en 2e jaar tien weken stage. In het 3e
jaar ga je twintig weken op stage.
» Mogelijke vervolgopleidingen
Hbo elektrotechniek en bedrijfskundige opleidingen
» Toelating
- vmbo-diploma kl, gl of tl met wiskunde of natuur- en
scheikunde 1;
- overgangsbewijs van 3 naar 4 havo met wis- of
natuurkunde.
» Kosten (zie ook p6)
- les- of cursusgeld (vanaf 18 jaar);
- opleidingsgebonden leermiddelen ± € 500;
- vrijwillige bijdrage ± € 25.
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Technicus engineering
(werktuigbouw)

Middenkader techniek

» Als technicus middenkader engineering:
- heb je een voorbereidende, organiserende en begeleidende rol in het organiseren van mensen en middelen;
- ontwerp en onderhoud je producten;
- houd je je bezig met het voorbereiden en begeleiden
van productiewerk;
- werk je zelfstandig en klantgericht.

» Als operator C:
- controleer, bewaak en beheers je allerlei
geautomatiseerde productieprocessen in een fabriek;
- maak je gebruik van zeer uiteenlopende,

De volgende onderdelen bepalen de complexiteit van je
werkzaamheden:
- de omvang, grootte, samenstelling en vorm van de
producten en systemen;
- het vereiste inzicht in het ontwerpproces,
de productietechnieken en het productieproces;
- de breedte en diversiteit van het takenpakket;
- de communicatie met medewerkers van verschillende
afdelingen en niveaus.
» Waar werk je?
Je kunt aan de slag bij industriële en toeleverende
bedrijven van (half)producten en (half)fabricaten.
Denk hierbij aan de metaalproductenindustrie, de
machine- en apparatenbouw, de transportmiddelenindustrie, de voedingsmiddelenindustrie, de (petro)
chemie en de hout- en papierindustrie.  
» Beroepspraktijkvorming (bpv)
Je loopt in het 1e en 2e jaar tien weken stage. In het 3e
jaar ga je twintig weken op stage.
» Mogelijke vervolgopleidingen
Hbo werktuigbouwkunde of bedrijfskunde
» Toelating
- vmbo-diploma kl, gl of tl met wiskunde of natuur- en
scheikunde 1;
- overgangsbewijs van 3 naar 4 havo met wis- of
natuurkunde.
» Kosten (zie ook p6)
- les- of cursusgeld (vanaf 18 jaar);
- opleidingsgebonden leermiddelen ± € 500;
- vrijwillige bijdrage ± € 25.

-

gecompliceerde controle- en bedieningsapparatuur,
zowel aan de  machines maar soms ook in een centrale controlekamer;  
voer je kwaliteitscontroles uit en verricht je
onderhoud;
werk je mee aan de verbetering en innovatie van
processen of producten;
maak je een plan van aanpak voor de werkvloer en
geef je leiding aan een team;
kun je goed zelfstandig werken en heb je een groot
verantwoordelijkheidsgevoel.

» Waar werk je?
Je kunt aan de slag in de proces- en maakindustrie die
grondstoffen bewerken tot bepaalde eindproducten,
zoals bij voedingsmiddelenbedrijven en papier
producenten of in de metaalproductenindustrie. Ook
kun je onderzoek doen naar nieuwe producten en
productverbeteringen.
» Beroepspraktijkvorming (bpv)
Je loopt in het 1e en 2e jaar tien weken stage. In het 3e
jaar ga je twintig weken op stage.
» Mogelijke vervolgopleidingen
Hbo, bijvoorbeeld chemische techniek, chemie, procestechniek of levensmiddelentechnologie
» Toelating
- vmbo-diploma kl, gl of tl met wiskunde of natuur- en
scheikunde 1;
- overgangsbewijs van 3 naar 4 havo met wis- of
natuurkunde.
» Kosten (zie ook p6)
- les- of cursusgeld (vanaf 18 jaar);
- opleidingsgebonden leermiddelen ± € 500;
- vrijwillige bijdrage ± € 25.

alle richtingen
Je werkt in groepjes aan
prestatieopdrachten uit
alle drie de richtingen.
De theorie- en praktijklessen haken daarop in.

_studeren bij het Regio College

Ons onderwijs kent twee
belangrijke uitgangspunten:
1. Je leert zelf verantwoordelijk te
worden voor wat je gaat leren en
hoe je dat gaat leren. Je werkt zo
zelfstandig mogelijk, net als later
in je beroep. Natuurlijk helpen wij
je daarbij.
2. Al onze opleidingen zijn erop
gericht dat je leert functioneren in
een beroep. Dat leer je het beste
in de praktijk. Daarom zijn stages
en leerwerkplekken een belangrijk
onderdeel van je opleiding.

Vooral naar school (BOL) of
vooral werken (BBL)?
In de beroepsopleidende leerweg (BOL) volg je dagonderwijs. Je lesprogramma bestaat uit school- en stagedagen.
Het aantal stage-uren verschilt per opleiding en per leerjaar. De beroepsbegeleidende leerweg (BBL) kun je alleen
doen als je een baan hebt bij een erkend leerbedrijf. Je
gaat meestal één dag in de week naar school.

Leren in de praktijk
Een deel van je opleiding vindt plaats in de praktijk, bij
een erkend leerbedrijf. Dit wordt de beroepspraktijk
vorming (bpv) genoemd. Een overzicht van erkende leerbedrijven vind je op www.stagemarkt.nl.

Keuzedelen
Elke opleiding biedt een aantal keuzedelen. Hiermee kun
je je vakmanschap verbreden of verdiepen. Het precieze
aanbod vind je in de loop van dit schooljaar op de website.

Begeleiding
Wij willen dat je succesvol bent in je opleiding en daarna.
Dat je de doelen haalt die jij jezelf leert stellen én een
diploma haalt waarmee je verder kunt leren en werk kunt
vinden. De begeleiders van het Regio College ondersteunen je daarbij. Ze helpen je ook als er omstandigheden
zijn waardoor je niet goed kunt leren. Als deelnemer heb
je een eigen loopbaancoach, te vergelijken met een mentor. Voor speciale begeleiding is er het Servicecentrum.

Servicecentrum
Hier kun je informatie krijgen over onze opleidingen én
advies over het plannen van je eigen (studie-)loopbaan.
Kom gerust langs, ook voordat je een opleiding kiest!
» Informatiebalie Servicecentrum
Cypressehout 99, Zaandam
T (075) 681 90 01 E servicecentrum@regiocollege.nl
Kijk voor de openingstijden op onze website.
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let op: In 2016 worden alle mbo-opleidingen aan
gepast aan nieuwe kwalificatiedossiers, vastgesteld
door overheid en bedrijfsleven. Hierdoor kan de
informatie in deze brochure nog wijzigen. Kijk op
onze website voor de meest actuele informatie.

Aanmelding & toelating
» Van het vmbo naar het mbo
Afhankelijk van je leerweg (bl, kl, gl of tl), gekozen
sector en vakkenpakket heb je met een vmbo-diploma
het recht om in te stromen in een passende mbo-
opleiding. Zie ook het schema op de pagina hiernaast.
» Aanmelden
Wil je in augustus met een opleiding beginnen? Meld
je dan voor 1 april aan. Hoe eerder je je aanmeldt, hoe
groter je kans op plaatsing in de opleiding van je keuze,
want vol is vol. Je kunt je digitaal aanmelden via onze
website. Na aanmelding word je uitgenodigd voor een
digitale intaketest, gevolgd door een intakegesprek.
Dit doen we om er zeker van te zijn dat je de opleiding
kiest die bij je past. Daarna hoor je of je de opleiding
kunt doen die je hebt gekozen.

Kosten
» Lesgeld (BOL-opleiding)
Ben je op 1 augustus 2016 18 jaar of ouder en volg je een
BOL-opleiding? Dan betaal je lesgeld. Dit is wettelijk
verplicht. Het lesgeld voor 2015-2016 is € 1.131. Voor het
schooljaar 2016-2017 zal dit bedrag iets hoger zijn.
» Cursusgeld (BBL-opleiding)
Volg je een BBL-opleiding, dan betaal je cursusgeld.
Ook dit is wettelijk verplicht. Het cursusgeld 2015-2016 is
€ 235 voor niveau 1 en 2 en € 570 voor niveau 3 en 4. Voor
het schooljaar 2016-2017 zal dit bedrag iets hoger zijn.
» Opleidingsgebonden leermiddelen
Dit zijn leermiddelen (bv. boeken, readers, licenties) die
je zelf aanschaft om de opleiding te kunnen volgen.
» Vrijwillige bijdrage
Dit zijn kosten voor extra voorzieningen of activiteiten
die het onderwijs aantrekkelijker te maken.

Leerweg vmbo 	Instroomrecht voor mbo-opleiding
> Geen vmbo-diploma
niveau 1
> Diploma basisberoepsgerichte leerweg (bl)
niveau 2
> Diploma kaderberoepsgerichte (kl),
gemengde (gl) en theoretische leerweg (tl)
niveau 3 of 4
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Locatie Middenkader techniek
Cypressehout 99
1507 EK  Zaandam

Servicecentrum Regio College
(075) 681 90 01
servicecentrum@regiocollege.nl

Kijk op onze website voor de meest actuele en uitgebreide informatie over al onze opleidingen.
www.regiocollege.nl/help-mij-kiezen » een handige checklist
www.regiocollege.nl/studeren-aan-het-regio-college » informatie over begeleiding en stageverhalen

www.regiocollege.nl
procestechniek
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