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Middenkader techniek

Als middenkaderfunctionaris in de  

techniek kun je alle kanten op. Het is  

dé manier om je op technisch en  

commercieel gebied te ontwikkelen tot 

allround vakman of specialist. 

De ontwikkelingen in de techniek gaan hard. 

Denk bijvoorbeeld aan robotisering, auto

matisering, zonneenergie of nieuwe manieren 

van duurzaam produceren. De ondersteuning 

van een technicus engineering die leiding geeft, 

werk processen aanstuurt, projecten bege

leidt, werkzaamheden plant en voorbereidt, 

de productie processen bewaakt en  tekeningen 

maakt en leest of installaties ontwerpt of 

 ontwikkelt of  machines bouwt, onderhoudt en 

reviseert, is daarbij onmisbaar. 

Ook ben je 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.

Heb jij technisch, ruimtelijk 
en wiskundig inzicht, 

kun je beslissingen nemen 
en heb je f linke dosis 

verantwoordelijkheidsgevoel? 
Kies dan voor een midden-

kader opleiding.

BOUW
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_MIDDENKADER TECHNIEK

Tijd om je 
te oriënteren
Er zijn vier vak richtingen 

binnen middenkader 

techniek: bouw, elektro

techniek, werktuigbouw 

en procestechniek. Je 

hoeft niet meteen te 

kiezen voor een richting; 

pas na periode 1 in het 

eerste jaar maak je een 

definitieve keuze (bouw 

uitgezonderd).

Lees hier verder: 
Technicus engineering  
(werktuigbouw): pagina 14

Technicus engineering  
(elektrotechniek): pagina 21

Operator C: pagina 34

Middenkaderfunctionaris 
bouw: pagina 59

ELEKTRO

PROCES

WERK-
TUIG-
BOUW
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OVER DE BBL-OPLEIDING

» Toelating
 overgangsbewijs van 3 naar 4 havo;

 mbodiploma metaaltechniek niveau 3.

BOL: MIDDENKADER TECHNIEK

» Opzet van de BOL-opleiding
Kies je voor de BOLopleiding, dan kies je voor 

een opleiding tot middenkaderfunctionaris in 

de techniek. Zie ook pagina 4 en 5. Er zijn drie 

vakrichtingen binnen middenkader tech

niek: elektrotechniek, werktuigbouwkunde 

en  procestechniek. Je werkt in groepjes aan 

prestatieopdrachten uit alle drie de richtingen. 

De theorie en praktijklessen haken daarop 

in. Pas na periode 1 in het eerste jaar kies je 

definitief voor een richting. Voorbeelden van 

prestatieopdrachten in de richting werktuig

bouw zijn het ontwerpen van een hovercraft 

en het programmeren van een robot.

» Toelating
 vmbodiploma kl, gl of tl

  met wiskunde of natuur en scheikunde 1;

 overgangsbewijs van 3 naar 4 havo.

Technicus engineering 
(werktuigbouw)

	 	 BOL*/BBL, niveau 4

  2 jaar (BBL), 3 jaar (BOL)

   Zaandam 

» 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.

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 toeleve

rende bedrijven van eindproducten en (half)

fabricaten.  

Denk hierbij aan de metaalproductenindus

trie, de machine en apparatenbouw, de 

transportmiddelen industrie, de voedings

middelenindustrie, de (petro) chemie en de 

hout en papierindustrie.

» Mogelijke vervolgopleidingen
Hbo werktuigbouwkunde of technische 

bedrijfskunde

* BIJ VOLDOENDE AANMELDINGEN
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Projectmanagement en de f inanciële 
bewaking zijn belangrijke taken van 
een technicus engineering. Je moet 

ervoor zorgen dat een project  
volgens de planning loopt.
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BOL: MIDDENKADER TECHNIEK

» Opzet van de BOL-opleiding
Kies je voor de BOLopleiding, dan kies je voor 

een opleiding tot middenkaderf unctionaris 

in de techniek. Kijk hiervoor ook op pagina 

4/5. Er zijn drie vakrichtingen binnen midden

kader techniek: elektrotechniek, werktuig

bouwkunde en procestechniek. Je werkt in 

groepjes aan prestatieopdrachten uit alle 

drie de richtingen. De theorie en praktijk

lessen haken daar op in. Pas na periode 1 

in het eerste jaar kies je definitief voor een 

richting. Voorbeelden van prestatieopdrach

ten in de richting elektrotechniek zijn het 

ontwerpen van een duurzame lantaarnpaal 

en het plaatsen van een stoplicht voor een 

wegversmalling.

» Toelating
 vmbodiploma kl, gl of tl met wiskunde of 

natuur en scheikunde 1;

 overgangsbewijs van 3 naar 4 havo;

 mbodiploma elektrotechniek niveau 2.

Heb je een mbodiploma elektrotechniek 

niveau 3, kies dan voor de BBLopleiding,

Technicus engineering 
(elektrotechniek)

	 	 BOL*/BBL, niveau 4

  2 jaar (BBL), 3 jaar (BOL)

   Zaandam

» Als technicus engineering kun je in  
verschillende functies aan de slag: 

 als projectleider ben je bezig met de 

voorbereiding en begeleiding van de uitvoe

ring van elektrotechnische 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.

 als technicus robotisering ga je robot

  systemen installeren en onderhouden.

» Waar werk je?
Je kunt aan de slag bij productie, installatie 

en servicebedrijven. Je werkt aan elektrotech

nische machines, apparatuur en installaties, 

consumentenelektronica, kantoormachines en 

elektrotechnische gebruiksgoederen.

» Mogelijke vervolgopleidingen
Hbo Elektrotechniek en technische, bedrijfs

kundige opleidingen

OVER DE BBL-OPLEIDING

» Toelating
Mbodiploma elektrotechniek niveau 3

* BIJ VOLDOENDE AANMELDINGEN
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WERKEN IN_INSTALLATIETECHNIEK

Iets voor jou?
Je werkt graag met je handen aan 

praktische klussen. Je kunt zelfstan

dig, nauwkeurig en veilig werken 

en je beschikt over logisch denk

vermogen. Omdat je als installateur 

met verschillende klanten te maken 

hebt, is het belangrijk dat je goed 

met mensen kunt omgaan. Ook als 

je al een paar jaar ervaring hebt zijn 

er volop mogelijkheden om je verder 

te ontwikkelen. Je wilt alle kneepjes 

van het vak leren met de bijbeho

rende theorie. Of je hebt de ambitie 

om hogerop te komen. Misschien 

wil je in de toekomst wel een eigen 

bedrijf starten. Dat betekent dat 

je zelfstandig kunt werken en dat 

je zowel mondeling als schriftelijk 

goed duidelijk kunt maken wat je 

bedoelt.

Als installateur lokaliseer je 
storingen en je verhelpt ze. 

Houd je van afwisseling?
Je werkt elke dag op een 

andere plek. 
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Installatietechniek is een breed vakgebied. Het 

aan leggen van verwarmings en luchtbehandelings

systemen in grote kantoorgebouwen of van water 

 en gas leidingen, het hoort er allemaal bij.

Installatietechniek kom je  

overal tegen, maar is niet  

altijd zichtbaar. Totdat er 

iets misgaat. Een dak dat 

lekt, de verwarming die 

het niet doet, een lekkende 

waterleiding. Dan moet de 

monteur komen om  

het probleem op te spo

ren en zo snel mogelijk te 

verhelpen, voordat er al 

te grote schade ontstaat. 

Installatietechniek is een 

breed vakgebied. Het aan

leggen van verwarmings en 

luchtbehandelings systemen 

in grote kantoorgebouwen 

of van water en gasleidin

gen, het hoort er allemaal 

bij. Van bad kamer tot 

riolering bij je thuis en 

van verwarmingsketel tot 

afvalwaterzuivering in een 

fabriek.

WERKEN IN_INSTALLATIETECHNIEK

Installatie techniek

Flexibele instroom
Bij de BBLopleidingen is 

flexibele instroom mogelijk in 

overleg met de intaker.  

Dat betekent dat je op elk 

gewenst moment met je  

opleiding kunt beginnen.

De opleidingen 

Installatietechniek 

van het Regio 

College worden in 

samenwerking met 

Installatiewerk 

aangeboden.
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Eerste monteur woning
Eerste monteur utiliteit

	 	 BBL, niveau 3

  3 jaar 
  (met diploma installatietechniek niveau 2: 2 jaar)

   Zaandam 

» Als eerste monteur woning of utiliteit:
 werk je aan centraleverwarmingsinstallaties 

en sanitaire installaties;

 richt je badkamers in en zorg je voor de 

benodigde gas en wateraansluitingen;

 plaats en monteer je op een veilige en snelle 

manier cvketels, verwarmingen en 

gasfornuizen;

 werk je bij mensen thuis of in grote 

gebouwen zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen of 

kantoorpanden;

 plaats je nieuwe installaties in een 

nieuwbouwproject;

 ben je het centrale aanspreekpunt voor 

klanten, werknemer en werkvoorbereiders.

» Waar werk je?
Je kunt aan de slag bij een installatiebedrijf op 

het gebied van water/sanitair, gas, centrale 

verwarming en duurzame energie. Je werkt in 

woningen (als eerste monteur woning) of in 

scholen, kantoorgebouwen en zieken huizen 

(als eerste monteur utiliteit).

» Mogelijke vervolgopleiding
Een mboopleiding installatietechniek op 

niveau 4

» Toelating
 vmbodiploma kl, gl of tl met wiskunde of 

natuur en scheikunde 1;

 overgangsbewijs van 3 naar 4 havo;

 mbodiploma installatietechniek niveau 2.

 

Monteur werktuigkundige 
installaties 

	 	 BBL, niveau 2

  2 jaar

   Zaandam en Purmerend 

» Als monteur werktuigkundige installaties:
 werk je aan centraleverwarmingsinstallaties 

en sanitaire installaties;

 richt je badkamers in en zorg je voor de 

benodigde gas en wateraansluitingen;

 plaats en monteer je op een veilige en snelle 

manier cvketels, verwarmingen en 

gasfornuizen;

 werk je bij mensen thuis of in grote 

gebouwen zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen of 

kantoorpanden;

 plaats je nieuwe installaties in een 

nieuwbouwproject.

» Waar werk je?
Je kunt aan de slag bij installatiebedrijven 

die  gespecialiseerd zijn in het aanleggen en 

onderhouden van installaties voor water/sani

tair, gas, centrale  ver warming en duurzame 

energie.

» Mogelijke vervolgopleidingen
Eerste monteur woning of Eerste monteur 

utiliteit niveau 3

» Toelating
 vmbodiploma bl of kl met wiskunde of

natuur en scheikunde 1;

 entreediploma niveau 1.
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Het plaatsen,  ophangen 
en afmonteren van 

 verwarmingsleidingen zijn  
werkzaamheden die je  
uitvoert als je bij een  

installatiebedrijf werkt.
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S
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T
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Eerste monteur service en 
onderhoud werktuigkundige 
installaties

	 	 BBL, niveau 3

  3 jaar 
  (met diploma installatietechniek niveau 2: 2 jaar)

   Zaandam

» Als eerste monteur service en onderhoud  
werktuigkundige installaties:

 signaleer, analyseer en verhelp je storingen 

aan installaties;

 maak je installaties klaar voor gebruik;

 ben je het centrale aanspreekpunt voor 

klanten, werknemers en werkvoorbereiders.

» Waar werk je?
Je kunt aan de slag bij een installatiebedrijf op 

het gebied van water/sanitair, gas, centrale 

verwarming en duurzame energie.

» Mogelijke vervolgopleidingen
 Technicus engineering niveau 4;

 mboopleiding installatietechniek niveau 4.

» Toelating
 vmbodiploma kl, gl of tl met wiskunde of 

natuur en scheikunde 1; 

 overgangsbewijs van 3 naar 4 havo;

 mbodiploma installatietechniek niveau 2.

Monteur service en onderhoud 
werktuigkundige installaties 
en systemen

	 	 BBL, niveau 2

  2 jaar

   Zaandam

» Als monteur service en onderhoud 
installaties en systemen:

 werk je aan allerlei installaties, afhankelijk 

van het bedrijf waarin je werkzaam bent;

 monteer je onderdelen en appendages en stel 

je apparatuur af;

 maak je installaties klaar voor gebruik;

 controleer je of alles goed werkt;

 zorg je voor het onderhoud van de 

apparatuur;

 werk je systematisch en nauwkeurig.

» Waar werk je?
Je specialiseert je in de richting installatie

techniek.  Je kunt aan de slag bij een  

installatiebedrijf op het gebied van water/

sanitair, gas, centrale verwarming en duur

zame energie. 

» Mogelijke vervolgopleiding
Eerste monteur service en onderhoud werk

tuigkundige installaties niveau 3

» Toelating
 vmbodiploma bl of kl met wiskunde of 

natuur en scheikunde 1;

 entreediploma niveau 1.
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OVER DE BBL-OPLEIDING
» Toelating

 vmbodiploma kl, gl of tl, bij voorkeur met 

wiskunde of natuur en scheikunde 1;

 overgangsbewijs van 3 naar 4 havo;

 mbodiploma (Proces)operator B niveau 3 

of een gelijkwaardig diploma;

 je bent 18 jaar of ouder.

BOL: MIDDENKADER TECHNIEK

» Opzet van de BOL-opleiding
Kies je voor de BOLopleiding, dan kies je 

voor een opleiding tot middenkaderfunctio

naris in de techniek. Zie ook pagina 4 en 5. Er 

zijn drie vakrichtingen binnen middenkader 

techniek: procestechniek, elektrotechniek en 

werktuigbouwkunde. Je werkt in groepjes aan 

prestatieopdrachten uit alle drie de richtingen. 

De theorie en praktijk lessen haken daarop 

in. Na periode 1 in het eerste jaar kies je 

 definitief voor een richting. Voorbeelden van 

 prestatieopdrachten in de richting procestech

niek zijn het ontwikkelen van een energiedrank 

en het maken van aspirines.

» Toelating
 vmbodiploma kl, gl of tl

  met wiskunde of natuur  en scheikunde 1; 

 overgangsbewijs van 3 naar 4 havo.

Operator C

	 	 BOL/BBL, niveau 4

  3 jaar
  BBL versneld mogelijk afh. van je voorlopleiding

   Zaandam

» Als operator C:
ken je het hele fabricageproces, van grondstof 

tot eindproduct, ook de complexe processen. 

Je kunt overweg met controle en bedienings

apparatuur, je voert kwaliteitsmetingen uit 

en, waar nodig, onderhoudswerkzaamheden. 

Als operatorC geef je leiding aan productie

processen. Je bent verantwoordelijk, zelfstan

dig en doortastend.

Je denkt vérder: hoe kan de productie beter? 

Efficiënter en schoner? Je werkt mee aan ver

beterplannen en aan de invoering daarvan. 

» Waar werk je?
Je kunt aan de slag in de  procesindustrie, 

waar grondstoffen bewerkt worden tot 

eind producten of halffabrikaten, zoals 

bij  voedingsmiddelenbedrijven, papier

producenten of in de metaalproducten

industrie. Ook kun je onderzoek doen naar 

nieuwe producten en productverbeteringen.

» Mogelijke vervolgopleidingen
Hbo, zoals Chemische tech

niek, Procestechniek, Chemie, 

Levensmiddelentechnologie of Technische 

bedrijfskunde
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Ben je in 
januari van het eerste 
jaar nog ingeschreven 

bij de opleiding, dan krijg 
je het boekengeld en de 
kosten voor opleidings-
gebonden leermiddelene 

retour van stichting 
FPTC.
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Bouwwerken ontwerpen, 
ontwikkelen, voorbereiden 

en uitvoeren: met deze 
 opleidingen kun je laten zien 

wat je in huis hebt!
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Middenkaderfunctionaris 
bouw

	 	 BOL, niveau 4

  4 jaar

   Zaandam

» Als middenkaderfunctionaris bouw
(zie ook pagina 4/5):

 ben je betrokken bij het ontwerp, de 

realisatie en de instandhouding van 

bouwprojecten;

 werk je ontwerpen uit;

 bereid je de uitvoering voor: je hebt te 

maken met tekeningen, bestekken, 

begrotingen/ offertes, planningen, construc

ties, vergunningen en uitvoeringsaspecten;

 begeleid je bouwwerkzaamheden en houd je 

planning en kosten in de gaten;

 ben je breder betrokken bij meerdere 

aspecten van een project of voer je juist een 

meer specialistische taak uit binnen een 

projectfase;

 heb je een flinke dosis verantwoordelijk

heidsgevoel;

 heb je technisch, ruimtelijk en wiskundig 

inzicht;

 durf je beslissingen te nemen.

» Waar werk je?
Je kunt aan de slag bij bouwbedrijven, 

aannemers of de overheid. 

» Mogelijke vervolgopleiding
Hbo, bijvoorbeeld bouwkunde, bouw

technische bedrijfskunde of technische 

bedrijfskunde

» Toelating
 vmbodiploma kl, gl of tl

  met wiskunde of natuur en scheikunde 1;

 overgangsbewijs van 3 naar 4 havo.

Uitvoerder bouw/infra (bouw)

	 	 BBL, niveau 4

  2 jaar (2 avonden per week)

   Zaandam

» Als uitvoerder bouw:
 ben je verantwoordelijk voor de organisatie, 

coördinatie en uitvoering van de werkzaam

heden op de bouwplaats;

 ben je de rechterhand van de hoofd

uitvoerder bij grotere projecten – bij kleinere 

projecten geef je zelf leiding;

 bereid je de uitvoering voor;

 organiseer en coördineer je de uitvoering en 

stuur je medewerkers aan;

 bewaak en controleer je de voortgang, 

de kwaliteit en de begroting van een project;

 heb je een flinke dosis verantwoordelijk

heidsgevoel;

 durf je beslissingen te nemen.

» Waar werk je?
Je kunt aan de slag bij een bouw of aan

nemersbedrijf. Je werkt vaak op verschillende 

locaties.

» Mogelijke vervolgopleidingen
Aannemer bouwbedrijf, opzichter of 

lerarenopleiding

» Toelating
 mbodiploma Allround timmerman niveau 3;

 mbodiploma Allround metselaar niveau 3;

 mbodiploma Allround tegelzetter niveau 3.

B
O

U
W


