Technicus elektrotechnische
systemen (bbl)
Als technicus elektrotechnische systemen houd je van
een uitdaging!
afwisselend werk | elektrotechniek | mensen aansturen | ontwerpen |
organiseren | techniek | testen | verantwoordelijk werk |
werken in een team | zelfstandig werken
Als technicus elektrotechnische systemen ben je van veel markten thuis. Je leert
om apparaten te bouwen, controleren, testen, modificeren, aan te sluiten en in
bedrijf te stellen.Op basis van de wensen van de klant breng je verbeteringen aan
in bestaande machines of maak je een apparaat op maat. Je analyseert de vraag
goed en zet de klantwens om in slimme oplossingen. Haperende machines krijg jij
weer soepel aan het draaien. Je werkt zelfstandig en stuurt collega’s aan. Aan
samenwerken en communicatieve vaardigheden besteden we dan ook veel
aandacht in de opleiding.
Je krijgt les in de moderne omgeving van Brainport Industries Campus.De
volledige opleiding tot technicus elektrotechnische systemen duurt formeel 3
jaar. Wij bieden alleen de 2 laatste leerjaren aan voor studenten die al de
benodigde vakkennis hebben.

Niveau 4
bbl
2 jaar
Startmoment: augustus
20% school
80% werk
Crebo: 25343

Interessegebied(en)
Techniek (PIE), Technologie en
Laboratorium

Summa Techniek
BIC 1, Eindhoven (Brainport
Industries Campus)

Technicus elektrotechnische systemen (bbl)
Wat word je?
Als technicus elektrotechnische systemen ga je bijvoorbeeld
aan de slag bij een productiebedrijf,
voedingsmiddelenbedrijf, ingenieursbureau,
detacheringsbedrijf, projectontwikkelaar of
machinebouwbedrijf. Je kunt ook doorstromen naar een
technische hbo-opleiding of de lerarenopleiding voor docent
techniek.

Hoe ziet je opleiding eruit?
Je volgt 1 dag per week theorielessen op school (middag of
avond). Daarnaast werk je 4 dagen per week voor een
leerbedrijf.

Studiekosten
Het wettelijk vastgestelde cursusgeld voor schooljaar
2020-2021 bedraagt 606 euro. Kijk voor een inschatting van
de overige kosten voor deze opleiding op de website
van Studers. Ieder jaar worden daar uiterlijk 1 juli alle
schoolkosten bekendgemaakt voor het daarop volgende
schooljaar. Voor het daadwerkelijk bestellen moet je op de
juiste manier inloggen.
Laptop
Bij veel opleidingen kun je als student niet zonder
computer. Kijk in het overzicht of dit voor jouw opleiding
geldt en download de juiste specificaties.

Studie in cijfers
Studie in cijfers geeft duidelijke informatie over deze
opleiding en de kansen op de arbeidsmarkt. Wil je meer
weten over deze cijfers? Bekijk dan deze uitleg. (pdf)
Grote kans op werk
Wil je na je studie graag direct aan de slag? Dan is deze
opleiding een goede keuze! Uit cijfers van een
onafhankelijke organisatie als S-BB, UWV of CentERdata
blijkt dat je met deze opleiding een grote kans op werk hebt
in de regio Zuidoost-Brabant. Het gaat hierbij om een
inschatting van de kans op werk op het niveau en binnen het
vakgebied van de opleiding, als je de opleiding afrondt
binnen de normale studieduur.
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Welke vooropleiding heb je nodig?
Om te worden toegelaten tot deze opleiding heb je nodig:
• mbo-diploma elektrotechniek op niveau 3.
Als je voldoet aan deze vooropleidingseisen, heb je al veel
kennis van het vak. Je krijgt daarom vrijstelling voor het
eerste leerjaar. Je start in het tweede leerjaar van de
opleiding en kunt deze in twee jaar afronden.
WerkTijdens een persoonlijk gesprek of
kennismakingsbijeenkomst kijken we of deze opleiding bij je
past. Om deze opleiding te kunnen volgen, moet je werken
bij een erkend leerbedrijf. Werk je niet bij zo’n bedrijf, dan
bieden we je hulp bij het vinden van een geschikte
leerwerkplek. Je gaat zelf op zoek.
Kijk voor een overzicht van erkende leerbedrijven en meer
informatie over de arbeidsmarkt, stages en beroepen op
www.s-bb.nl.

