Opleidings
richtingen
▪ Middenkader engineering
▪ Mechatronica

Werken met de technieken van
de toekomst
Ben jij klaar om te werken in een sector waar innovatie centraal staat? Hou
je van uitdaging, ben je creatief en wil je bouwen aan onze toekomst? Dan
is een opleiding in de techniek iets voor jou! Van het maken van ontwerpen,
tot het programmeren en besturen van hightech apparatuur. Van het
proces van bedenken tot de daadwerkelijke uitvoering, je leert het allemaal!

Als technicus engineering werk je
mee aan de nieuwste ontwikkelingen,
zoals op afstand bestuurbare
hightech machines en voertuigen, het
opwekken van wind- en zonne-energie
voor een duurzame toekomst, het
maken van zorgrobots die je bedient
met een smartphone en noem maar
op. In deze opleiding bereiden we
je voor op een uitdagende carrière
waarin jij zelf mee kan werken aan dit
soort projecten.
Tijdens onze opleidingen ga je aan
de slag met de nieuwste (digitale)

maak- en ontwerptechnieken
zoals: 3D-printers, robots en
lasersnijders. Kies je voor de
opleiding middenkader engineering,
dan doorloop je het hele proces van
ontwerp tot uitwerking. Je begeleidt
en ondersteunt de productie van
jouw eigen ontwerp! Liever meer
de techniek van apparatuur en de
werking hiervan induiken? Met onze
opleidingen in mechatronica leer je
precies hoe dit in elkaar steekt en
kun je na je opleiding snel aan de
slag. Bijvoorbeeld als monteur.
Welke richting je ook kiest, je

Wist je dat…
we nauw samenwerken met het hoger onderwijs?
Onze niveau 4 opleidingen sluiten perfect aan op een
hbo-vervolgstudie.

biedt graag de beste oplossing
voor de hulpvraag van elke klant.
Naast interesse in techniek en
mechatronica zijn sociale skills
ook belangrijk. Binnen deze sector
werk je namelijk veelal in teams.
Samenwerken en creativiteit
staan centraal. Denk maar aan de
moderne auto’s, deze worden ook
niet door één persoon gebouwd,
daar zit een heel team van experts
omheen. Binnen onze opleidingen
krijg je uitgebreid de kans om
jouw interesse en specialisatie te
ontdekken en ontwikkelen.
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Word jij de Mondriaan
van de technische
oplossingen?

Technologie en Engineering

Wat kies jij?
Kijk voor actuele informatie
rocmondriaan.nl/engineering

Ben en Bas
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Tinwerf 24
2544 ED Den Haag
088 666 3600
technologie.engineering@rocmondriaan.nl
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2618 AL Delft
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Doe-middagen
Wil je ervaren of de opleiding iets voor jou is? Kom dan
naar een van de doe-middagen op de leslocaties Delft,
Naaldwijk en Den Haag. Kijk op de website wanneer de
doe-middagen zijn en hoe je je kunt aanmelden.

Open Dagen
▪
▪
▪

DINSDAG
DINSDAG
DINSDAG

10 NOVEMBER 2020 15.00 - 20.00 UUR
2 FEBRUARI 2021
15.00 - 20.00 UUR
9 MAART 2021
15.00 - 20.00 UUR
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TIP! Wil je langskomen? Kijk eerst op de website voor
mogelijke wijzigingen en actuele informatie.

rocmondriaan.nl/opendagen

Doe echt mee aan
Skills wedstrijden als
je die kans krijgt!
Het is heel leuk en je
doet er heel veel
ervaring mee op.

Wil je hun hele verhaal lezen,
bezoek dan
rocmondriaan.nl/bas-en-ben

