
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 
Metaal, Elektro en 
Installatietechniek
MEI

School voor Techniek & ICT

Even voorstellen ….

Bert Lubberts
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Eerste 
indruk

Metaal, Elektro en Installatietechniek
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Waarom techniek?

[Metaal, Elektro en Installatietechniek

Heb jij ook altijd liefst de nieuwste apparatuur, wil je de 
nieuwste ontwikkelingen weten en hou je van afwisseling? 
Dan zit je je helemaal goed bij metaal, elektro- en 
installatietechniek. Want daar vindt de broodnodige innovatie
plaats. CO2 neutraal bouwen, robotica en domotica
toepassingen en virtual reality: je ziet hoe uiteenlopend de 
mogelijkheden zijn! 

Wist je dat er door de innovaties elk jaar tienduizenden banen
in de techniek bijkomen? Met een techniek-opleiding ben jij 
voorbereid op de werkgelegenheid van de toekomst.  
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Wat ogen Zien en 
handen Maken

- Metaaltechniek
- Constructiewerker BBL2
- Allround Constructiewerker BBL3
- Verspaner BBL2
- Allround Verspaner BBL3
- Eerste monteur service en Onderhoud BBL3

- Werktuigbouw
- Installaties en systemen

- Middenkader Engineering BBL4 (ook BOL variant in de dagopleiding) 

Instromen niveau 2  gemiddeld 2 jaar per opleiding
Instromen niveau 3  niveau 3 3 jaar daarna 2 jaar BBL4
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Wat ogen Zien en 
handen Maken

- Elektrotechniek 
- Monteur Elektrotechnische installaties BBL/BOL 2
- Eerste Monteur Elektrotechnische Installatie Woning en Utiliteit BBL 3
- Eerste Monteur Elektrotechnische Industriële Installaties en Systemen BBL 3
- Monteur Elektrotechnische systemen BBL 2
- Eerste Monteur Elektrotechnische systemen BBL3
- Technicus Elektrotechnische Installaties Woning en Utiliteit BBL4
- Middenkader Engineering BBL4 (ook BOL variant in de dagopleiding) 

Instromen niveau 2  gemiddeld 2 jaar per opleiding
Instromen niveau 3  niveau 3 3jaar daarna 2 jaar BBL4
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Wat ogen Zien en 
handen Maken

- Installatietechniek 
- Monteur Service en Onderhoud Werktuigkundige Installaties BBL 2
- (Eerste)  Monteur Service en Onderhoud Werktuigkundige Installaties BBL 3
- Monteur werktuigkundige Installaties BBL 2
- Eerste Monteur BBL 3

- Woning
- Utiliteit

Gemiddelde duur 2 jaar per opleiding



mbo_Metaal, Elektro en Installatietechniek

Wat ogen Zien en 
handen Maken

- Middenkader Engineering BOL4
- Werktuigbouw
- Elektrotechniek
- Robotica engineer

4 jarige opleiding
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Aan de slag: stage (beroepspraktijkvorming)
BOL opleidingen  stage

BOL 2 vanaf 2e halfjaar stage 
20 dagen per periode

BOL 4 vanaf leerjaar 2 stage
Leerjaar 2  10 weken
Leerjaar 3  20 weken
Leerjaar 4  18 weken

[Opleiding]
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Aan de slag: stage (beroepspraktijkvorming)
BBL opleidingen  werken bij leerbedrijf

Leerbedrijf bij aanvang opleiding
1 dag naar school
4 dagen bij leerbedrijf

[Opleiding]



All work and no play?

mbo_[opleiding]

Introductie
Excursies naar bedrijven
Sport (BOL)
Afsluiting van schooljaar
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Klaar! En wat dan?
Na elke opleiding kun je doorstromen naar een hogere opleiding

VMBO basis

hbo

niveau 2

VMBO kader

VMBO TL

niveau 3

niveau 4

niveau 4
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Waar ga je naar school?

[Opleiding]

Cypressehout
Tetrix
Fieldlab
InstallatieWerk
Goflex
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Waar ga je naar school?

[Opleiding]
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Regio College en corona

[Opleiding]

• 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 90 01.
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