
Zit je nu op de havo en vind je dat best pittig? Zie je er tegenop 
om nog een (paar) jaar voor algemene vakken te leren, waarvan 
je niet weet wat je er later nog mee gaat doen? Dan is dit 
maatwerktraject misschien echt iets voor jou!

MAATWERKTRAJECTEN VOOR HAVOLEERLINGEN
MBO 4 TECHNIEKOPLEIDING
TECHNICUS ENGINEERING



INDIVIDUELE TRAJECTEN
De opleiding Technicus Engineering 
is een 4-jarige opleiding, waarbij het 
mogelijk is om te versnellen. Ben jij een 
havo-of vwo-leerling en heb je minimaal 
een overgangsbewijs van de derde naar 
de vierde klas, dan kunnen we jou een 
individueel traject aanbieden. Hoe dit 
traject er precies uitziet, is afhankelijk van 
jouw niveau en wanneer je instroomt. Het 
is in ieder geval belangrijk dat je iets hebt 
met techniek. En het is ook goed om te 
weten dat exacte vakken en het gebruik 
van een computer een belangrijke rol 
spelen in de opleiding. Je maakt ook veel 
berekeningen. Motivatie is erg belangrijk, 
hier zullen we tijdens de intake  op letten. 

Elke instromer krijgt individuele 
begeleiding. Samen met de begeleider 
wordt een programma vastgesteld dat 
helemaal op jou is afgestemd. 

Kortom, de instroom is een heel flexibel 
proces waarbij een combinatie van 
individuele begeleiding en jouw 
zelfstandigheid en capaciteit bepalend 
zijn voor jouw voortgang.

WAT LEER JE?
Als technicus engineering kom je in 
verschillende werkomgevingen zoals 
de machinebouw, installatietechniek, 
elektrotechniek, werktuigbouwkunde, 
mechatronica en robotica.
De opleiding heeft twee richtingen: 
•  werktuigbouwkunde (W)  
•  elektrotechniek (E). 

Tijdens de opleiding leren studenten 
ontwerpen, vervaardigen, installeren 
en het in bedrijf houden van: 
•  elektrotechnische producten en 

systemen (E)
•  machines (W) 
•  apparaten (W,E)
•  instrumenten (W/E).

Aan het begin van de opleiding maakt je 
een keuze voor hetzij de elektrotechniek 
of de werktuigbouwkunde.

CONTACT
Heb je vragen of wil je meer informatie 
ontvangen? Stuur dan een mail naar:
Frank Hersche
f.hersche@horizoncollege.nl
Docent / mentor versnellers en flexibele 
instroom
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