Opleidings
richtingen
▪ Elektrotechniek
▪ Installatietechniek
▪ Metaaltechniek

Wereld vol techniek
Alles is techniek. Kijk maar om je heen. Een warme douche, verlichting
in huis, zonneboiler voor warm water, een fijne temperatuur in huis, je
mobiel, liften en ga zo maar door. Ook wanneer je op straat loopt, zie
je verkeerslichten, windmolens, zonnepanelen, staalconstructies zoals
bruggen en hijskranen en natuurlijk pinautomaten. Om dat allemaal te
maken en te onderhouden zijn heel veel technici nodig. Het werkveld
zit te springen om jou!
Wil je werken met je handen en
met verstand van zaken? Tijdens
je opleiding in de elektrotechniek
leer je alles over het aanleggen
van installaties voor elektra voor
woningen en de industrie. Het
gebruiksklaar maken door middel van
testen, afregelen en programmeren
leer je ook in deze opleiding. Maar
je kunt er ook voor kiezen om aan
de slag te gaan met installaties van
datanetwerken, telecommunicatie en
verkeerssignalering.
In de installatietechniek houd je
je bezig met de aanleg en het
onderhoud van verwarmings-,
lucht- en waterinstallaties. Bij
metaaltechniek maak je allerlei

Wist je dat…
je bij onze school je eigen leertraject kunt kiezen?
Je kunt kiezen uit een fulltime opleiding en stage lopen (bol) of
werken bij een erkend leerbedrijf en één dag per week of in de avond
naar school (bbl). Kies wat het beste bij je past.

constructies van staal en kunststof
voor de industrie en scheepvaart,
zowel in een bedrijf als op locatie.
Werken met je hoofd? Als technicus
ben je de expert op het gebied van
elektrische (industriële) installaties
voor huizen, kantoren, fabrieken en
tuinbouw. Bijvoorbeeld als het gaat
om zonnepanelen, warmtewinning,
windmolens en industriële
automatisering. Je onderhoudt
contacten met klanten en vaak geef
je leiding aan een groep monteurs.
Wij bieden je een goede opleiding
waar je op je eigen niveau kunt
studeren en waar je in 3 jaar je
niveau 4 diploma kunt behalen.

Metaal-, Elektro- en Installatietechniek

Word jij
de Mondriaan
van de installatie?

Metaal-, Elektro- en Installatietechniek

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

Dennis
School voor Metaal-,
Elektro- en Installatietechniek
Tinwerf 24
2544 ED Den Haag
088 666 3600
Doe-middagen
Wil je ervaren of de opleiding iets voor jou is? Kom dan
naar een van de doe-middagen. Kijk op de website wanneer
de doe-middagen zijn en hoe je je kunt aanmelden.

Wil je mijn hele verhaal lezen,
bezoek dan
rocmondriaan.nl/dennis

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

TIP! Wil je langskomen? Kijk eerst op de website voor
mogelijke wijzigingen en actuele informatie.
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Je bent nooit te oud
om te leren, het is een
oud spreekwoord,
maar zeker waar!

rocmondriaan.nl/opendagen

