PRODUCEREN
INSTALLEREN
ENERGIE

MOBILITEIT
TRANSPORT

Wil jij dingen maken en lijkt het jou leuk om met machines te werken? Of
wil jij weten hoe het komt dat er water uit de kraan stroomt? Dan kun je
de richting Produceren, Installeren & Energie gaan volgen.

Ben jij gek op alles wat met auto’s en motoren te maken heeft? Of lijkt het jou
leuk om goederen te vervoeren? Dan kun je je met Vakcollege Techniek specialiseren in de richting Mobiliteit & Transport.

Met Produceren, Installeren & Energie kun je vele kanten op. Zo leer je om installaties
aan te leggen die te maken hebben met gas, water en elektra. Je houdt je bijvoorbeeld
bezig met centrale verwarming, zonnepanelen en beveiligingsapparatuur. Verder leer je
om te gaan met machines en gereedschappen, zodat je deze kunt bedienen, controleren
en repareren. Ook leer je materialen te bewerken, bijvoorbeeld als lasser.  

Je werkt aan alles wat rijdt: auto’s, trucks en tweewielers. In Nederland wordt heel wat gefietst en auto gereden. Er is dus veel werk in het onderhoud en de reparatie van voertuigen.
In de mobiliteit wordt tegenwoordig veel gewerkt met computergestuurde apparatuur. Dat
betekent dat je niet alleen sleutelt, maar ook werkt met moderne elektronica. Dit is ook de
richting voor jou als je wilt bijdragen aan het vervoeren van goederen. Als medewerker in
de transport laad en los je vrachtwagens en schepen. En je zorgt ervoor dat spullen op de
juiste plek aankomen.

Bij deze richting horen onder andere de volgende beroepen:
• Metaalbewerker
• Machinebouwer
• Operator

• Installatietechnicus
(monteur elektra/gas/water/warmte)
• Onderhoudsmonteur

Bij deze richting horen onder andere de volgende beroepen:
• Auto-, fiets- en scootertechnicus
• Autoschadehersteller
• Logistiek medewerker

LEER
AAG
JIJ GR TE
DOOR ?
DOEN

BOUWEN WONEN
INTERIEUR

Vind jij het leuk om technisch bezig te zijn? Wil jij leren door te doen?
Dan is Vakcollege Techniek iets voor jou.
Leren door te doen
Vakcollege Techniek is een opleiding waarbij je veel actief bezig bent. Al vanaf jaar 1 krijg
je veel beroepsgerichte praktijklessen, ga je op bezoek bij bedrijven en krijg je gastlessen
van mensen die veel weten over een bepaald beroep. Ook loop je veel stage. Een opleiding
voor doeners dus!

Vmbo & mbo

Lijkt het jou leuk om te timmeren, te metselen of te schilderen? Of wil
jij wegen en bruggen maken? Dan kun je met Vakcollege Techniek de
richting Bouwen, Wonen & Interieur doen.
Het werk dat hoort bij deze richting zie je overal om je heen. Denk aan huizen, kantoren
of schepen. Aan zo’n project werken veel verschillende vakmensen, zoals timmerlieden
en schilders. Denk bij Bouwen, Wonen & Interieur ook aan het maken van meubels en het
ontwerpen van interieurs. Werk je graag in de buitenlucht? Ook dan is deze richting echt
iets voor jou. Je leert bijvoorbeeld wegen en bruggen bouwen.

Bij deze richting horen onder andere de volgende beroepen:
• Timmerman
• Metselaar
• Schilder

• Meubelmaker
• Interieurbouwer
• Wegenbouwer

Met Vakcollege Techniek kun je je vmbo-diploma én je mbo-diploma halen. In de eerste
jaren van het vmbo ga je ontdekken waar je goed in bent en wat je leuk vindt. Vanaf jaar 3
loop je stage en kies je voor een richting die bij jou past en die een goede kans op werk
biedt. In die richting leer je verder voor je mbo-diploma. Na 5, 6 of 7 jaar ben jij klaar voor
een beroep op mbo-niveau 2, 3 en/of 4.

Richtingen
Met Vakcollege Techniek kun je de volgende richtingen volgen:
• Bouwen, Wonen & Interieur
• Produceren, Installeren & Energie
• Mobiliteit & Transport
Voor meer informatie surf je naar
www.vakcollegegroep.nl.
Hier vind je ook een overzicht
van alle Vakcolleges.

