
Welkom!
Technische problemen?
Graag de sessie verlaten en 
opnieuw deelnemen.

Vragen?
Stel deze via de chat. Je krijgt 
dan meteen antwoord. Na de 
presentatie is er gelegenheid om 
vragen te stellen.

We gaan bijna beginnen.

Zet svp alvast je microfoon en je camera uit.
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Welkom bij 
Elektrotechniek niveau 2

School voor Techniek & ICT

Voor deze opleiding heb je nodig: 
• VMBO basis diploma of 
• MBO niveau 1 diploma

Welke opleidingen bieden wij aan binnen 
elektrotechniek niveau 2: 
• Monteur Elektrotechnische Installaties BOL
• Monteur Elektrotechnische Installaties BBL
• Mechatronica - Monteur elektrotechnische systemen BBL
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Eerste indruk

elektrotechniek niveau 2
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Wat & hoe ga je leren?

elektrotechniek niveau 2

Leren voor een beroep

Zelfstandig leren

Eigen verantwoordelijkheid 

Beroepsgericht

Veel stage uren (BPV)

Feedback 

Afspraken maken
Initiatief nemen

Werken met je handen

Zelfstandigheid
Nauwkeurig

Veilig werken
Logisch denkvermogen



• Elektriciteitsleer
• Vakkennis
• Praktijk (BOL op school, BBL in het bedrijf)
• Meten
• BPV (werken bij een bedrijf (BBL) of stage lopen bij een bedrijf (BOL))

• Nederlands 2F
• Rekenen 2F

• Burgerschap

• Twee keuzedelen

• Sport
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Vakken
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Aan de slag: stage (beroepspraktijkvorming)

elektrotechniek niveau 2

B.O.L.  
school en bpv (stage)
4 dagen bpv en 1 dag les
1 week school
Stage vergoeding
Wordt gezocht door school 
(mag ook zelf)

B.B.L.
school en werk
1 dag of 2 avonden school
4 dagen werken (bpv)
Salaris 
Wordt zelfstandig gezocht
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Klaar! En wat dan?

mbo niveau 2

mbo niveau 1 mbo niveau 1 mbo niveau 1 mbo niveau 1 mbo niveau 1 mbo niveau 1

Elektrotechniek, Technische bedrijfskunde
HBO

mbo niveau 3 Technicus engineering (elektrotechniek)
Niveau 4

mbo niveau 2 mbo niveau 3 mbo niveau 4
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Waar ga je naar school?

elektrotechniek niveau 2

Locatie Cypressehout 99 te Zaandam
• BOL
• BBL (dag t/m 18 jaar)
• BBL (avond vanaf 18 jaar)

Locatie Nijverheidstraat 2 te Edam
• BBL (1e jaars dag t/m 18 jaar)

Locatie Karekietpark 4 te Purmerend
• BBL (2e jaars dag t/m 18 jaar)
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Waar ga je naar school?

elektrotechniek niveau 2
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Regio College en corona

elektrotechniek niveau 2

• Veel geleerd van afgelopen schooljaar 
• Volgen de richtlijnen van RIVM, kabinetsbesluiten en  

brancheprotocollen
• School is ingericht op 1,5 meter. Afwisseling lessen 

fysiek en online. 
• Belemmeringen v.w.b. stageplekken lossen we 

gezamenlijk op: in gesprek met bedrijven, student en 
school. 



Dank voor je aandacht, succes met je keuze.
Weet je al wat je wilt gaan studeren, meld je dan aan via regiocollege.nl

Voor vragen of hulp bij digitaal aanmelden,
studiekeuze en extra begeleiding tijdens je studie, bel 075 681 40 81.
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