Leer jij graag
door te doen?
Volg dan
de techniekroute!

Christelijk Onderwijs

www.demeerwaarde.nl

De weg naar: Werk • MBO • HBO

Techniekroute
De route naar vakmanschap!
Heb je gevoel voor techniek? Ben je creatief en
werk je graag met je handen? Kies dan voor de
Techniekroute.
Al in leerjaar 1 kun je op basis- en op kaderniveau
instromen in echte techniekklassen. Daar krijg
je naast alle verplichte vakken meer tijd om met

“Zoek je spanning
in je werk?
Dan is elektrotechniek
jouw vak. De Techniekroute
bied je een goede
technische opleiding!”

techniek bezig te zijn. Je kunt vanaf leerjaar 1
je technische kennis en vaardigheden vergroten
en op deze manier bezig zijn met de wereld van de
techniek, die je zo interessant en uitdagend vindt.

René van der Boon,
directeur Leertouwer BV
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Meisjes en techniek

Leren door doen

Is de route techniek ook interessant

Vanaf leerjaar 1 ga je veel leren in de praktijk. Werken met hoofd, hart en handen.

voor meisjes? Jazeker! Denk aan het

De Techniekroute is dé opleiding voor jongeren die geïnteresseerd zijn in techniek en

ontwerpen en maken van een lamp,

weten dat zij ‘iets met techniek’ willen doen.

een multifunctionele stoel of sieraden.

Het vak Techniek en Vakmanschap (T&V) is speciaal voor de Techniekroute ontwikkeld.

Veel meisjes zijn juist praktisch én

T&V vormt de rode draad voor de leerjaren 1 en 2. Bij T&V gaat het met name om de uitvoering

creatief. En dat hebben we in onze

van techniek aan de hand

maatschappij hard nodig. De laatste

van vragen zoals

jaren kiezen steeds meer meisjes voor

‘Hoe maak je dat?’,

de boeiende wereld van de techniek.

‘Hoe installeer je dat?’,
‘Hoe repareer je dat?’
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Lesprogramma
Wekelijks krijg je 4 lesblokken van
80 minuten extra techniek. Tijdens deze
lesblokken maak je ook kennis met de
verschillende technische afdelingen in de
bovenbouw (leerjaar 3 en 4). Je wordt goed
voorbereid om straks een goede sectorkeuze
te maken.
Op De Meerwaarde kun je na leerjaar 2 de
volgende afdelingen in de techniek kiezen:

bouwen, wonen & interieur

• Bouwen Wonen & Interieur
• Produceren, Installeren & Energie

Bouwen, Wonen & Interieur is een richting

Bij deze richting horen onder andere

• Mobiliteit & Transport

die goed past bij jongeren die graag met hun

de volgende beroepen:

handen werken, goed kunnen samenwerken

› Reclame en belettering

en het leuk vinden om in de bouw, infra-

› Timmerman

structuur of in de wereld van de design te

› Schilder

werken.

› Grafisch vormgever
› Meubelmaker
› Metselaar
› Interieurbouwer
› Kraanmachinist
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produceren, installeren & energie

mobiliteit & transport

Produceren, Installeren & Energie is dé

Bij deze richting horen onder andere

Mobiliteit & Transport is dé richting voor

Bij deze richting horen onder andere

richting voor jongeren die het leuk vinden

de volgende beroepen:

jongeren die gek zijn op alles wat met auto’s

de volgende beroepen:

om installaties aan te leggen en die graag

› Monteur elektrotechniek

en motoren te maken heeft of die het leuk

› Automonteur

met machines en gereedschappen werken.

› Instrumentenmaker

vinden om goederen te vervoeren.

› Fietsenmaker

› Lasser

› Heftruckchauffeur

› Machinebouwer

› Vrachtwagenchauffeur

› Monteur werktuigkundige installaties

› Autoschadehersteller

(o.a. gas, water, CV, dakbedekking)
› Onderhoudsmonteur

› Autospuiter
› Logistiek medewerker

› Monteur mechatronica
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Techniekroute
MBO op De Meerwaarde

Samen met werkgevers

Een keuze voor de techniekroute op De Meerwaarde levert nog meer voordeel op. Wanneer je

De techniekroute wordt mede

in leerjaar 4 je diploma hebt behaald, kun je op De Meerwaarde gewoon

mogelijk gemaakt door de inzet

doorgaan voor je MBO-diploma. Deze MBO-opleiding verzorgen we in samenwerking met

van bedrijven uit de omgeving van

MBO-Amersfoort.

Barneveld. Deze bedrijven bieden de

Via de techniekroute is er sprake van een doorgaande leerlijn op De Meerwaarde.

leerlingen van De Meerwaarde veel

Een volledige technische opleiding tot vakman/vakvrouw in de techniek.

mogelijkheden, zoals stageplekken en
leerwerk-overeenkomsten (BBL).
Ze verzorgen ook gastlessen en
bieden de mogelijkheid om een kijkje
te nemen in het bedrijf.

Wie in de wereld re
van techniek carrvoièor
wil maken, kiest e
de techniekrout
op De Meerwaarde!
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onze partners
›

Bouwbedrijf Van de Kolk BV

›

Hartkamp Installatietechniek BV

›

Campus Installatie Techniek BV

›

Steco Metaalwarenfabriek BV

›

Gereedschappenfabriek Van den Brink

›

EeStairs HeadQuarters

›

Broekhuis

›

Van Reenen Transport

›

MOBA

›

PON

›

Leertouwer BV

›

BIK

›

Roordink Bedrijfswagens

Wilt u meer weten over de Techniekroute op De Meerwaarde? Neem contact op met
de contactpersoon: Matthijs Scheer (T 0342-404 777 of m.scheer@demeerwaarde.nl)
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