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Beste student (of wellicht bijna),
Je staat op het punt om kennis te maken met één van de mooiste opleidingen
die we te bieden hebben! Waarschijnlijk klinkt dat nu wat arrogant, maar dikke
kans dat je na het doornemen van dit magazine snapt dat het ook écht zo is.
Binnen de opleidingen van Engineering en Procestechniek maak je namelijk
niet alleen kennis met de allernieuwste technische en technologische
ontwikkelingen waar we vandaag de dag mee te maken hebben. Je bouwt er
zelf aan mee! Al tijdens de opleidingen ga je aan de slag met innovatieve
projecten en mag je technische oplossingen verzinnen voor problemen waar
op dit moment nog geen oplossing voor is.
Dát is namelijk ook het beroep, waarvoor je wordt opgeleid. Als technisch
engineer ben jij degene die er alleen, of samen met een team, voor zorgt dat
jouw organisatie blijft draaien. Jij helpt mee aan, of bent verantwoordelijk voor
de innovatie, automatisering of digitalisering binnen een bedrijf.
Binnen onze opleidingen kun je daarbij gaandeweg de keus maken welke
kant je uiteindelijk op wil; wil je technisch bouwen, wil je meer programmeren
of wil je juist meer controleren en aansturen? Voor alle keuzes waar jij affiniteit
mee hebt is er een uitstroomrichting.
En die combinatie maakt dat ik, en wellicht jij straks ook, durf te zeggen dat
dít wellicht het beste is dat Deltion jou kan bieden. Het innovatieve werkveld,
de opbouw van de opleiding én de baangarantie, de goede arbeidsvoorwaarden
en de constante ontwikkel-/carrière mogelijkheden, maken dit een opleiding
waarmee jij klaar bent voor de toekomst!

Groet, Rick Veijer
Opleidingsmanager Engineering en Procestechniek
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Wat is Engineering?
In ons dagelijks leven krijgen wij op elk moment te maken met techniek.
Onderweg naar school fiets je met je smartphone op zak en een muziekje
op over een brug, of zit je met je laptop op schoot een filmpje te kijken in
de trein. Veel alledaagse dingen, apparaten en gebruiksvoorwerpen zijn
ooit bedacht, ontworpen, en geproduceerd dankzij techniek.

Dagelijkse gebruiksvoorwerpen worden technisch steeds beter en

Want die kansen liggen overal! In de techniek en engineering is de

innovatiever. Techniek staat nooit stil; om weer helemaal bij de tijd te

vraag naar goed geschoolde technische én commerciële vakmen-

zijn koop je telkens weer een nieuwe telefoon. Je merkt dan dat alles

sen namelijk groot. En die vraag blijft ook de komende jaren groeien.

steeds makkelijker, sneller en dus beter werkt.

Zowel het midden- en kleinbedrijf (MKB) als het grootbedrijf staat om
jou te springen!

Als engineer ben jij continu bezig met het ontwerpen en/of produceren
van apparaten, installaties, machines, werktuigen en meer.

Je kunt bijvoorbeeld aan de slag als technicus engineering in de werk-

Ook ga jij je tijdens de opleiding focussen op het onderhouden of

tuigbouwkunde (mechanical engineering), smart technology, smart

verbeteren van bestaande apparaten, machines en installaties.

energy, commercieel technicus of in de smart processing.

Heb jij technisch inzicht en wil je er alles over leren en weten? Dan zit
je dus goed. Kies je voor een opleiding binnen de richting Engineering
dan werk je straks in de industrie, dienstverlening, medische technologie of servicebedrijven. Of waar jij mooie kansen ziet!
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Tijdens de opleiding heb ik
meegedaan aan de Skills
lessen. Daardoor ga ik met
extra certificaten van school.
Hierdoor kan ik straks een baan
kiezen die echt bij mij past.
- Student Ruben
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Breed Eerste Jaar
Techniek
Ben jij technisch, maar weet je nog niet precies
wat je wil doen?

Uitstroomrichtingen Technicus Engineering
• Commercieel Technicus Engineering

Tijdens de opleiding technicus engineering krijg jij een jaar om te

• Technicus Engineering Smart Energy

ontdekken welke technische richting bij jou past. Je gaat samen met

• Technicus Engineering Smart Technology

je klasgenoten ontdekken welke richtingen er bestaan en doet samen

• Technicus Engineering Werktuigbouwkunde

theoretische en praktische kennis op.

(Mechanical Engineering)
• Technicus Engineering Havo-route

Dit zorgt er niet alleen voor dat jij goed weet welke richtingen er zijn,

• Procestechniek / Smart Processing

maar ook dat jij een technische basis bezit die verder gaat dan één

• Medisch Technicus

vakrichting.
Weet jij al naar een half jaar welke richting bij jou past? Dan kun je
dit gelijk ontdekken door middel van een stage van 10 weken. In de
techniek is er werk zat en er is altijd wel een stage die past bij jouw
interesses. Pas aan het einde van dit basisjaar maak jij de definitieve
keuze! Je kan dan kiezen uit de verschillende uitstroomrichtingen,
die je in totaal in drie of vier jaar kunt afronden.

Technisch
6

Toelatingseisen voor
Technicus Engineering
• Je hebt al één van deze diploma’s: vmbo kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg.
• Je hebt een overgangsbewijs naar 4 havo of 4 vwo.
• Je bezit een mbo-diploma niveau 2 of niveau 3.
• Bij doorstroom vanuit vmbo Zorg en Welzijn, Economie of
Landbouw naar mbo techniek is één van de examenvakken
wiskunde of natuur- en scheikunde 1 vereist.

I
j

Checklist
Je hebt technisch en ruimtelijk inzicht
Je bent nauwkeurig en handig
Je beschikt over goede communicatieve
eigenschappen
Je kan goed plannen en organiseren

Iets voor
jou?
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Uitstroomvarianten
Technicus Engineering
Commercieel Technicus Engineering
BOL, niveau 4
Word jij blij van commercie, techniek en verkoop? Dan is de
uitstroomrichting Commercieel Technicus Engineering wat voor jou!
Je leert producten en systemen ontwerpen, producties voorbereiden
en uitvoeren én je leert veel over sales. Jij verzorgt de klantgesprekken
en houdt contact met klanten en leveranciers. Ook leer jij marketing
skills om het bedrijf zo goed mogelijk te ondersteunen in het op
de markt brengen van producten en diensten. Een opleiding mét
toekomstkansen! Diploma op zak? Dan kun je alle kanten op!

Technicus Engineering
Smart Energy - BOL, niveau 4
Bij de uitstroomrichting Technicus Engineering Smart Energy

Truck
Academy

staat een slimme, duurzame en toekomstgerichte leefomgeving
centraal. We spelen in op nieuwe en duurzame energievoor
zieningen.

Door het samenvoegen van de disciplines elektrotechniek en
werktuigkundige installaties leiden wij studenten op die op de
toekomst voorbereid zijn. Tijdens deze opleiding ben jij voornamelijk bezig met het ontwerpen van technische installaties in
en rond de woning, utiliteit en industrie. Onderwerpen die aan
de orde komen zijn: verlichtingstechniek, ventilatie, verwarming,
sanitaire technieken, automatisering en elektrotechniek.
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Technicus Engineering
Smart Technology - BOL, niveau 4
Richt jij je blik op de toekomt? Ben jij creatief en hou je van
experimenteren? Als Technicus Engineering Smart Technology
maak je werk van technologische ontwikkelingen en innovaties. Denk aan digitalisering en automatisering van apparaten,
productiemiddelen en organisaties. Een mooie opleiding met als
rode draad programmeren. Met deze uitstroomrichting bereid je

Met Smart Energy word je
uitgedaagd om out of the box
te denken. Je leert duurzame
en innovatieve installaties
ontwerpen. Ook leer je
oplossingsgericht werken.
Dat is een zeer goede
eigenschap die in elke sector
weer van pas komt!
- Student Morris

jezelf en de wereld voor op morgen!
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Technicus Engineering
Werktuigbouwkunde - BOL
(Mechanical Engineering) niveau 4

Je kennis van machines omvat mechanica, materiaale igenschappen,
besturingstechnieken, productietechnieken en onderhoud. Je bezit
vaardigheden als ontwerpen, technisch tekenen, werkvoorbereiding
en het toepassen van productietechnieken. Daarnaast leer je be-

Van kleine onderdelen tot complete machines; met de uitstroomrich-

drijfskundige processen als kostprijsberekeningen en het bewaken

ting Technicus Engineering / Werktuigbouwkunde (Mechanical

van begrotingen en het maken van planningen.

engineering) word jij een echte specialist. Je bent breed inzetbaar
in de mechanische techniek, in functies als werkvoorbereider
of tekenaar.

Technicus Engineering Excellent
BBL, niveau 4
Deze opleiding volg je als je al werkzaam bent in een technische
functie en de ambitie hebt om aan de slag te gaan als werkvoorbereider of tekenaar in de mechanische techniek. Als Technicus
Engineering Excellent ben je breed inzetbaar in de mechanische
techniek, in functies als werkvoorbereider of tekenaar. De inhoud
van de opleiding is gelijk aan de Technicus Engineering Werktuigbouwkunde (Mechanical Engineering), maar jij volgt deze opleiding
in deeltijd. Je werkt 4 dagen per week in een technisch bedrijf op
het gebied van de werktuigbouwkunde en 1 dag ga je naar school.
Veel van onze studenten werken als:
• (allround)lasser,
• (mechatronica)monteur,
• (allround) verspanner,
• (allround) plaatwerker
• (allround) constructiewerker
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Een slimme stap richting
een technische hbo-opleiding:
kies voor de uitstroomrichting
Technicus Engineering /
Havo route.

Technicus Engineering Havo-route
BOL, niveau 4
Een slimme stap richting een technische hbo-opleiding:
kies voor de uitstroomrichting Technicus Engineering / Havoroute. De havo-route duurt in totaal 3 jaar! Tijdens deze opleiding word je breed technisch opgeleid en naast je mbo diploma
behaal je de nodige havo-certificaten. Je doet landelijk examen
voor de vakken wiskunde b, natuurkunde, Engels en Nederlands.
Zo heb je alles in huis om verder te leren én te groeien!

Procestechniek/Smart Processing
BOL/BBL, niveau 4
Denk je aan Procestechniek dan denk je aan de maakindustrie.
Machines, installaties en personeel werken altijd samen, zodat
(chemische) processen kunnen blijven draaien. Om dat zo te houden, bedien je machines en installaties en bewaak je geautomatiseerde processen. Zo houd jij alles in beweging.
Elektrotechniek, werktuigbouwkunde en meet- en regeltechniek,
in de procestechniek komen al deze onderdelen samen. Als (allround) operationeel technicus kom je het dus allemaal tegen in je
werk, waar je ook aan de slag gaat: in de kunststofverwerkende
industrie, in de afvalverwerking, in de voedingsindustrie of bijvoorbeeld in de energiesectoren. Steeds vaker zie je dat processen
gedigitaliseerd worden, de industrie 4.0.
De productie gaat dag en nacht door. Ondertussen controleer en
test je meet- en regelsystemen, en je stelt ze in. Daarbij maak je
gebruik van de meest geavanceerde technologieën. Bijvoorbeeld:
drones voor inspectie op hoogte en tablets om machines in te stellen. Je verricht reparaties, adviseert en rapporteert over wijzigingen
in de apparatuur, stelt samen met de technische dienst of collega’s
onderhoudsschema's op en bepaalt welke onderdelen in voorraad moeten zijn. Storingen pak je op een logische wijze aan. Een
vakgebied en baan vol afwisseling dus. Echt wat voor jou!
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Aan het werk
of doorstuderen?
Commercieel technicus

Smart energy

Studenten die de opleiding hebben afgerond gaan aan het werk

Na het behalen van je diploma kun je aan de slag als tekenaar, ont-

als: Verkoper binnen- en buitendienst, werkvoorbereider, planner,

werper, calculator, werkvoorbereider of projectleider bij een installatie-

calculator en inkoper. Dit kan bij bedrijven zoals Backstage, Zuidberg,

bedrijf of adviesbureau. Enkele voorbeelden van bedrijven zijn Unica,

Nathan projects, Prolution, Niverplast, of VSS Nederland.

Breman vd Sluis, Croonwolter&dros of KOVO.

Ook kun je verder doorstuderen! Denk hierbij aan de volgende

Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in een rap tempo op.

opleidingen:

Als professional blijf jij op de hoogte door vakinhoudelijke bijscholing.

•

Technisch bedrijfskunde

In de installatietechniek ben je nooit uitgeleerd. Na het behalen van

•

Industrieel product ontwerper

jouw diploma kun je doorstromen naar het hbo of je specialiseren als

•

Hbo commerciële economie

tekenaar ontwerper in één van de disciplines. Doorstromen naar de
Middelbaar Installatie Techniek (MIT) is met het behalen van (deel)

Smart Technologie

certificaten ook mogelijk. De MIT is een opleiding op niveau 5, met

Als je voor deze opleiding kiest, wordt je werkplek waarschijnlijk

de uitstroomrichtingen Elektrotechniek, Projectleiding en Werktuig-

een ontwikkel- & programmeeromgeving, bijvoorbeeld:

kundige Installaties.

•

De maak- en voedselindustrie

•

Research & Development (R&D)

•

Energiesector

Werktuigbouwkunde en Excellent
(Mechanical engineering)

•

Maritieme sector

Studenten die klaar zijn met de opleiding Mechanical engineering

•

Gezondheidszorg

starten vaak met een baan als werkvoorbereider, ontwerper,

•

enzovoorts …

constructeur, planner, of uitvoerder. Je kan ook aan het werk in de
werkplaats. Dit kan bij bedrijven zoals; Tosec, AWL, Nedpack,
Gicom b.v. Maan, VMI, Hydrosta b.v, Ijsseltechnology, Van der Kamp,
Hitec, Mogema.

Procestechniek / Smart Processing
Je kan als operator of wachtchef bij onder andere Friesland Campina,
Abbott, Kornelis Caps & Closures, Wavin, Dyka of elk ander bedrijf in
de maakindustrie terecht. Zelfs het meelopen in verbeterteams kan
een taak van je worden.
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Voor alle studies geldt:

Wil je graag doorstuderen dan sluiten
de volgende hbo studies het beste aan:

1. Zeer goede baankansen met doorgroeimogelijkheden.

• Hbo werktuigbouwkunde

2. Goede opstap richting het hbo.

• Technisch bedrijfskunde

3. Altijd bezig met de nieuwste ontwikkelingen.

• Industrieel product ontwerper

4. Brede oriëntatie binnen de techniek door breed basisjaar.

• Chemische technologie
• Hbo elektrotechniek.
• Lerarenopleiding technisch beroepsonderwijs

Tijdens de opleiding
Werktuigbouwkunde/
Mechanical Engineering
heb ik zowel kennis
opgedaan op school als op
stage, ik zie deze opleiding
als een mooie opstart
voor een technische hbo
opleiding.
- Student Maarten

Industriële Robotica
Na het behalen van je diploma kan je ook kiezen om een cursus te

hoe een robot functioneert. Ook leer je meer over hoe de

volgen in de Industriële Robotica. Als je werkzaam bent in de maak-

robots zijn opgebouwd en communiceren met de buitenwereld.

industrie en nieuwe stappen wilt zetten in industriële autom atisering

Daarnaast leer je onderhoud plegen, eenvoudige storingen

en robotica, dan is deze verdiepende cursus interessant. Dankzij deze

zoeken en verhelpen en kleine aanpassingen doorvoeren om

cursus krijg jij actuele basiskennis over roboticasystemen en leer je

het productiep roces te optimaliseren.
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Studiekeuzetips
7 Studiekeuzetips
Je gaat straks naar het mbo en bent op zoek naar een opleiding. Dat is best
lastig. Er is zoveel te kiezen! En waar moet je beginnen? Wij geven je zeven
tips die helpen bij het kiezen van de juiste opleiding.
1.	Begin op tijd met zoeken. In het derde jaar van het vmbo
of eerder.
2.	Ontdek jouw talenten en interesses. Vraag je ouders, familie,

Kom je er niet uit?
Heb je extra hulp nodig bij het maken van je studiekeuze?
Wij staan voor je klaar! Vraag gratis een gesprek aan met één

vrienden en decaan je hierbij te helpen. Waar word je blij van?

van onze loopbaanadviseurs via ssc@deltion.nl. Veel succes

Wat kun je goed? Wat vind je lastig? En in welke situaties komt

met het maken van een studiekeuze!

dat naar voren?
3. Ga op zoek naar opleidingen die passen bij jouw talenten,
interesses en vooropleiding. In het opleidingenoverzicht op

Meer weten? Bel of mail ons Studenten SuccesCentrum.
(038) 850 30 00 /

ssc@deltion.nl

onze website kun je filteren op niveau, BOL of BBL en
richtingen die aansluiten bij jouw interesses. Ga naar:

Waar vind je
informatie over
vervolgopleidingen?

Deltion.nl/voor-jongeren/onderwijsaanbod.
4.	Maak een lijstje met mogelijke opleidingen en ga op onderzoek uit.
5.	Zoek informatie en filmpjes over de opleiding en het beroep.

Ontdek wat jij kan

Kijk ook eens op Kiesmbo.nl. Een handige website met veel

Het maken van een studiekeuze is best

informatie.

lastig! Weten wie jij bent, wat jij goed kunt

6.	
G a in gesprek met familie of bekenden die het beroep uitoefenen en

en leuk vindt, helpt je bij het maken van

loop eens een dagje met hen mee. Zo krijg je een goed beeld van

deze keuze. Daarom ontwikkelden wij een

het beroep. Komen je verwachtingen overeen met de werkelijkheid?

kaartspel dat je helpt om het antwoord op

Ben je nog steeds enthousiast of kun je opleidingen wegstrepen?

die vragen te ontdekken. Speel het spel

7.	Bezoek een (online) open dag en proef de sfeer van de school.

Hoe kan

ik dat
Wat w
il jij g doen?
kunne raag
n?

thuis met je ouders of op school met je

Maak van tevoren een lijstje met vragen over opleidingen en

leraar of klasgenoten. Vraag het spel

de school. Zo ga je goed voorbereid op pad.

gratis aan via ssc@deltion.nl.



Wat
kan ik
?
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Meeloopdagen
Denk jij erover om een studie te volgen bij Deltion? En wil je zeker
weten of het wat voor je is? Kom een dag meelopen! Je gaat een
ochtend, middag of hele dag op bezoek bij een opleiding. Je ontdekt
wat je leert en hoe je les krijgt.
Tijdens de meeloopdagen ontdek je hoe een studie eruit ziet. Je zit in
de klas bij een paar lessen en studenten vertellen je hoe de opleiding
in elkaar steekt. Je neemt natuurlijk ook een kijkje in de lokalen en
je ziet hoe je in de praktijk leert.
Kijk voor meer informatie over meelopen op Deltion.nl
en Meelopenmbo.nl.

Open dagen en open avonden

Open avonden

Tijdens onze open avonden en dagen ben jij welkom op onze campus!

• Dinsdag 2 november 2021

Normaal gesproken dan, want helaas weten wij nog niet wat het gevolg

• Donderdag 10 maart 2022

van corona is op onze open avonden en open dagen in 2021-2022.

• Donderdag 21 april 2022
• Vrijdag 24 juni 2022

Als wij je niet op onze campus kunnen ontvangen, organiseren we
een online open avond of dag. Je kunt voorlichtingen volgen, vragen

Begeleiding Studenten SuccesCentrum (SSC)

stellen via de chat en onze campus verkennen. En dat allemaal thuis

Elke student is anders en heeft weer andere vragen en behoeftes.

vanaf de bank! Maar natuurlijk hopen we dat we je gewoon op school

Daarom begeleidt het SSC elke student persoonlijk. We kijken samen

kunnen ontvangen, zodat je kunt sfeerproeven en de campus kunt

naar je talenten en kennis. Daarna bepalen we samen met jou of je

ontdekken.

studie (nog) bij je past en welke beroepen wat voor jou zijn. Wil je
doorstromen naar het hbo? Ook hier kan het SSC je bij helpen.

Dus wil jij meer weten over een bepaalde opleiding? Noteer onderstaande data dan alvast in je agenda!

De loopbaanadviseurs van het SSC weten alles over loopbaan
oriëntatie, -advies en -begeleiding voor studenten. Bij hen kun je

Open dagen

verschillende testen en onderzoeken doen, zoals studiekeuzetests of

• Vrijdag 21 januari 2022

beroepskeuzetests. Je kunt ook bij de loopbaanadviseurs terecht voor

• Zaterdag 22 januari 2022

trainingen en extra begeleiding. Maar ook als leren soms lastig is omdat je dyslexie of dyscalculie hebt. Of als je even niet zo lekker in je vel
zit. Naast onze loopbaanadviseurs zijn er vertrouwensmedewerkers
die voor jou klaarstaan. Loop gerust eens binnen in het SSC.

Ontdek
wat jij
kan
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Contact SSC

Op de hoogte blijven van alle toffe dingen die bij

Studenten SuccesCentrum

Deltion gebeuren? Volg ons dan op social media:

038 850 3000
ssc@deltion.nl

deltioncollege /
Deltion /

deltion_college
Deltion College

