
Techniek, Bouw & ICT 



Waar gaan we het over hebben? 
• Hoe zit het mbo in elkaar?  
• Waar kan je gaan werken?  
• Hoe kom je meer te weten? 

 



Op het mbo kun je kiezen uit BOL of BBL:  
• BOL: je bent meestal op school, maar volgt ook 

stages en praktijkopdrachten. 

• BBL: meestal werk je vier dagen bij een bedrijf 
en 
ga je één dag per week naar school. 



Het mbo heeft 4 leerniveaus:  
• Niveau 1: entreeopleiding / opleiding voor assisterend werk. 

• Niveau 2: je leert uitvoerende werkzaamheden goed uit te 
voeren. 

• Niveau 3: je leert meer zelfstandige taken goed uit te voeren. 

• Niveau 4: je leert zelfstandig te werken en mensen aan te 
sturen. 

• Na niveau 4 kan je naar het hbo.  



• Bij je studiekeuze en als je al bij ons op school zit.  

• Er zijn doorstroomcoaches, studentenbegeleiders  
en er is passend onderwijs.  

Wij helpen je graag! 



De 7 werelden van Techniek 



En waarom?  

Wat wil jij later worden?  



Waar kan je gaan werken?  



Monteur / agrarisch loonwerker / veehouder / medewerker 
buitenruimte / bedrijfsleider / zelfstandig ondernemer  

(je bent graag buiten / je houdt van sleutelen en repareren)  

 

In de landbouwmechanisatie 



Lasser / constructiewerker / 
monteur / verspaner / 
(proces)operator  

(je houdt van machines en iets maken) 

In een fabriek 



Laborant / analist / productontwikkelaar / 
kwaliteitstester / procesoperator 

(je bent precies / je houdt van scheikunde of biologie / 
je hebt interesse in gezondheidszorg, medicijnen, 
voedingsmiddelen of onderzoek) 

 

 

 

 

Laboratorium 



Op een bouwplaats / bij mensen thuis 
Stucadoor / timmerman / schilder / electriciën / monteur /  
loodgieter / uitvoerder / eigen klusbedrijf / tegelzetter / 
dakdekker / metselaar 

(je houdt van afwisseling en zelfstandig werken / je bent klantvriendelijk)   



Autospuiter / carrosseriebouwer / autoschade-hersteller 

autotechnicus / vrachtwagenchauffeur 

(je houdt van sleutelen en repareren / je bent klantvriendelijk)  

In een werkplaats voor auto’s of trucks 



In een magazijn / logistiek bedrijf 
Logistiek medewerker / logistiek 
teamleider / chauffeur / manager 
transport en logistiek 

(je werkt vaak onregelmatig / je bent nauwkeurig 
/ je houdt van sjouwen) 



 ICT-er / systeembeheerder 

(je bent klantvriendelijk / je werkt graag met computers /  
veel werk vanaf niveau 4 / 85% stroomt door naar hbo) 

 

 

 

 

Het beheren van systemen in een bedrijf/organisatie 



Game-developer / mediavormgever / signspecialist  

(je programmeert graag op een computers /  
je werkt nauwkeurig / je bent creatief /  
je wilt meer weten over virtual reality) 

Of apps / games / sites ontwerpen  



Applicatie- en mediaontwikkelaar / industrieel 
product ontwerper / technicus mechatronicus / 
werktuigbouwkundige / international engineer 

(je kunt goed samenwerken / je bent creatief / je bedenkt 
graag oplossingen) 

Of systemen ontwikkelen op PC’s 



Optiekzaak 
Opticien  

(je bent klantvriendelijk / je hebt oog voor detail /  
je hebt interesse in oogzorg, mode en techniek) 

 



Je kunt opleidingen in Techniek,  
Bouw & ICT volgen bij o.a.:  



• Bezoek onze stands en praat met studenten / docenten.  

• Praat met familie, vrienden, buren, etc. 

• Proef de sfeer van de school tijdens een open dag. 

• Bekijk (filmpjes van) de opleiding(en) op onze websites. 

• Geef je op voor meeloopdagen.  

 

Hoe kom je meer te weten?   


