VAKOPLEIDING
TECHNIEK

Open voor jou!

Meeloopdag

Klasbezoek

Een persoonlijk
gesprek

Rondleiding

Je wilt iets in de techniek
maar je weet nog niet
precies wat? Of ben je
benieuwd? Kom dan
een dagje meelopen met
onze studenten!

We bezoeken je school
graag om te vertellen
over onze opleidingen en
over de mooie toekomstmogelijkheden die je
tegemoet kan zien!

Heb je vragen voor ons?
Laat het ons weten, dan
plannen we een afspraak
in wanneer het jou uitkomt.
We horen graag van je!

Kom een kijkje nemen en
word door een vakdocent
rondgeleid in onze werkplaats. Uiteraard lekker
persoonlijk en je ouders
mogen mee!

Mail ons je verzoek, we nemen dan snel contact met je op voor een afspraak.
Liever bellen? Dat mag natuurlijk ook.
Werkend leren, slimme zet!
Vakopleiding Techniek is niet zomaar een school.
Wij werken samen met veel technische bedrijven
uit de regio en sluiten daardoor rechtstreeks aan op
hun wensen. En deze bedrijven zijn op zoek naar jou,
want techniek is booming business.

Wij staan voor je klaar!
Wil je een technisch vak leren na je opleiding en
weet je al precies welke richting je op wil? Of ben je
geïnteresseerd en wil je graag wat meer over onze

Check vakopleidingtechniek.nl

opleidingen weten? Dan nodigen we je graag uit om
een kijkje bij Vakopleiding Techniek te komen nemen.
Je bent welkom, of je je diploma nu al hebt of die het
komend jaar gaat behalen.
Een goede kennismaking vinden wij heel belangrijk.
Ook nu! Daarom zorgen we dat je ons kan bezoeken,
in de school kan rondkijken en met ons kan praten.
Natuurlijk nemen we alle richtlijnen van het RIVM in
acht zodat dit veilig kan. We hebben allerlei mogelijkheden om elkaar te ontmoeten!

Leren en direct geld verdienen
Onze opleidingslocaties zijn in Nijmegen en in Cuijk.
Bij ons leer je vakvaardigheden en doe je tegelijk
werkervaring op bij een van de technische

leerwerkbedrijven. Je opleiding wordt betaald en je
ontvangt meteen salaris! In het schema hieronder zie je
precies wat je met jouw vooropleiding bij ons kan doen:

Starten op niveau!
Onze opleidingen:
Diploma
Niveau 4
Diploma
Niveau 3
Diploma
Niveau 2
2 jaar BBL
3 dagen werken per week
2 dagen leren per week

3 jaar BBL
3 dagen werken per week
2 dagen leren per week

MBO Niveau 2
VMBO B

MBO Niveau 3
VMBO K

School of Technology
4-jarig opleidingstraject

MBO Niveau 4
VMBO T – VMBO TG – HAVO 3->4

Onze richtingen:

Mechatronica

Precisietechniek

Metaalbewerken

Electrotechniek

Slimme zet voor jou!
Met je vmbo-diploma (bijna) op zak, wordt het toch echt
wel tijd om verder na te denken over je toekomst.
Wil je werken of verder leren? Bij ons kan het allebei!
De vraag naar jong talent is enorm groot. Bij Vakopleiding
Techniek kun je werkend leren en dat levert heel wat op:
- Je kunt aan de slag bij een technisch topbedrijf
bij jou in de buurt

- Je krijgt meteen een lekker salaris
- Je krijgt 2 dagen per week les van praktijkdocenten
die zelf uit het bedrijfsleven komen;
- Je sluit je opleiding af met een volwaardig
mbo-diploma en een baan
- Je kunt doorleren tot specialist binnen jouw vakgebied.

Slimme zet voor je ouders
Heeft uw zoon of dochter bijna het vmbo-diploma
op zak? Binnen de techniek liggen de mogelijkheden
voor het oprapen. Door te kiezen voor een opleiding
bij Vakopleiding Techniek, geeft u uw kind de best
mogelijke voorsprong.
Niet alleen nu, maar ook voor de rest van zijn of haar
carrière.

 eilig
V
Een opleiding volgen bij
Vakopleiding Techniek betekent
leren in een veilige omgeving.

Wat kan een opleiding bij Vakopleiding Techniek voor uw
zoon of dochter betekenen:
– Persoonlijke begeleiding in kleine groepen door
docenten uit het bedrijfsleven;
– Vakgerichte werkervaring bij een technisch bedrijf
in de buurt
– De opleiding wordt door het bedrijf betaald
– Een volwaardig mbo-diploma met goede
doorleermogelijkheden
– Grotere kans op een vaste baan.

Persoonlijk

Salaris

We zijn kleinschalig en
hebben daardoor persoonlijke
aandacht voor je.

Werken en leren betekent loon
en leren. Je start direct met geld
verdienen. En de opleiding die je
volgt, is voor jou kosteloos. Dit wordt
mogelijk gemaakt door het technisch
regionaal bedrijfsleven.

Locatie Nijmegen

Locatie Cuijk

Jij bent aan zet!
Je ziet, we hebben veel te bieden. We kijken ernaar
uit je te zien tijdens de open dag, een meeloopdag,
rondleiding, persoonlijk gesprek of wellicht bij jou
op school. Stuur ons een mail of bel en meld je aan!
Kunnen we je nog verder helpen met meer informatie?
Neem ook dan gerust contact op.

Locatie Cuijk

Locatie Nijmegen

Het Riet 7
0485 – 320 604

Streekweg 22
024 – 344 6500

E-mail: info@vakopleidingtechniek.nl

Schrijf je in voor de open dag of voor een van onze andere
mogelijkheden om kennis te maken!
Mail ons: info@vakopleidingtechniek.nl. Bel ons: 0485 – 320 604 (Cuijk)
of 024 – 344 6500 (Nijmegen). Bekijk ook www.vakopleidingtechniek.nl

Vakopleiding Techniek is verbonden met
het regionaal technisch bedrijfsleven.

Locatie Cuijk
Het Riet 7
0485 – 320 604

Locatie Nijmegen
Streekweg 22
024 – 344 6500

vakopleidingtechniek.nl

