
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.



mbo_

Welkom bij 
Middenkader Engineer

Middenkader Engineer

Voor deze opleiding heb je nodig: 
• Diploma Kaderberoepsgerichte leerweg
• Diploma Gemengde leerweg
• Diploma Theoretische leerweg
• Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4

Bij voorkeur met wiskunde en natuurkunde
Even voorstellen ….
Presentator Bert Lubberts
Chat Ronald Degenkamp/Hans Gaarlandt
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Eerste 
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Middenkader Engineer
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Wat & hoe ga je leren?

Middenkader Engineer

Middenkader Engineer heeft 3 vakrichtingen
- Werktuigbouwtechniek
- Elektrotechniek
- Robotica Engineer

• Je gaat werken aan gezamenlijke projecten 
waar alle vakrichtingen aan deelnemen

• Je hebt dus een nieuwsgierige en 
onderzoekende houding nodig

• Projecten voeren we uit in het Fieldlab en op 
school

• Technische theoretische vakken 
• Generieke vakken
• Keuzedelen
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Opbouw opleiding
4 jarige opleiding
In het eerste jaar start je met een oriëntatie periode van 10 weken. In deze periode  maak je kennis 
met de 3 vakgebieden van MKT; Werktuigbouw, elektrotechniek en robotica engineer.
Stage in het 2e, 3e en 4e jaar

1e jaar 2e jaar 3e jaar 4e jaar

Periode P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4

School (aantal 
dagen/aantal weken)

5
10

5
10

5
10

5
10

5
10 - 5

10
5

10 - - 5
10

5
10

5
10

5
10 - -

Stage/werk (aantal weken - - - - - 10 - - 10 10 - - - - 10 10
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Herken je jezelf in 
Middenkader engineering 
Robotica engineer?
Heb je interesse in;
Organiseren – Analyseren – Presenteren

Je kan dan denken aan beroepen als; 
Ontwerper
Programmeren
Onderhoud
Technicus
Coördinator
Troubleshooter / storingsmonteur

https://www.nxtv.nl/hi-tech-science/video/beroep-van-de-toekomst-software-engineer-robotica
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…in verschillende werkvelden zoals;
Industrie robotisering
- Palletisering

Auto industrie
- Las robots
- Assemblage robots
Zorg
- Zorgrobots (fysieke hulp en companion)
- Domotica (huisautomatisering)
Logistiek
- Pelletiseren
- Magazijn automatisering
- Procesrobots
- Assemblage robots
- Collaborative robots (cobot)
Landbouw
- Plukrobot
- Irrigatie
- wiedrobot
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Herken je jezelf in 
Middenkader engineering 
Electrotechniek engineer?
Heb je interesse in;
Organiseren – Analyseren – Presenteren

Je kan dan denken aan beroepen als; 
Werkvoorbereider
Projectleider
Calculator
(Manager) tekenaar
Accountmanager
Technicus
Coördinator

https://www.youtube.com/watch?v=k9ZpBqbsnRU
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…in verschillende werkvelden zoals;
Industrie
Scheepsbouw
Engineering bureaus
Domotica
Robotica
Infrastructuur
Energieopwekking
Distributie
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Herken je jezelf in 
Middenkader engineering 
Werktuigbouw engineer?
Heb je interesse in;
Creëren - Ontwikkelen - Ontwerpen

Je kan dan denken aan beroepen als; 
Ontwerper
Ontwikkelaar
Tekenaar, constructeur
Technisch werkvoorbereider, 
productieontwikkelaar
Technische ondersteuning in- en 
verkoop
Projectmanager

https://www.youtube.com/watch?v=KpYalgzEidI
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…in verschillende werkvelden zoals;
Industriële automatisering
Machinebouw
Onderhoud
Civiele enginering
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Aan de slag: stage (beroepspraktijkvorming)
De eerste stage (10 weken) is een 
oriëntatie stage en leer je een 
beroepsbeeld en houding.
Tweede stage periode (20 weken) ga je 
meer met de techniek werken.
Laatste stage periode (18 weken) staat 
in het teken van je afstudeer opdracht.

Opdrachten verschillen per stagebedrijf

Middenkader Engineer



All work and no play?
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Introductie dagen
Sport en spel

speurtocht door school
informatie opleiding
Excursies
Bedrijven bezoeken
Projecten 
3D printer bouwen
Weegbrug maken
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Klaar! En wat dan?
Na een afgeronde MBO 4 opleiding kun je of doorstuderen naar HBO, Post-MBO MIT of gaan 
werken. 

VMBO

WTB, Elektro, Robotica, Technische bedrijfskunde, etc
hbo

mbo niveau 4
Technicus engineering 

(werktuigbouw, elektro of robotica) 

Elektrotechniek, werktuigbouw 
Post-MBO MIT
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Waar ga je naar school?

Middenkader Engineer

Theorielessen vinden plaats op het Regio College
Cypressehout 97-99, Zaandam
Projectlessen worden gehouden in het FieldLab
Aris van Broekweg (500m lopen van Regio College)
5 min. van station
7min.  van centrum
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Waar ga je naar school?

Middenkader Engineer
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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 xxx-xxxxxxx.
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