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Eerste Monteur Mechatronica
Als eerste monteur mechatronica werk je op locatie bij de klant aan een bekend pakket van mechatronische
producten. Je beschikt over verantwoordelijkheidsgevoel en laat nooit een onveilige situatie achter. Daarnaast
voer je je werk zelfverzekerd uit, neem je initiatieven, ben je besluitvaardig en betrouwbaar.
Je deelt met collega's de 'nieuwe' ervaringen en hebt een dienstverlenende, correcte en klantgerichte instelling. Je
onderhoudt contact met klanten (particulieren én bedrijven) en meldt tijdig uitloop en problemen. Je leert alle kennis
en vaardigheden om te starten als beginnend beroepsbeoefenaar met een uitvoerende en controlerende rol.
Interesse in deze opleiding? Lees dan meer over de mbo-opleiding Eerste Monteur Mechatronica!

Studiefeiten
WAT LEER JE?
• verbindingstechnieken
• elektrotechniek en PLC-techniek
• elektrotechniek en metaalbewerking
• aftekenen en tekening lezen
• communicatieve vaardigheden
• bedrijfsleer
• wis- en natuurkunde
• bewerkingstechnieken
• verbindingstechnieken
• montagetechnieken
Je krijgt ook Nederlands, loopbaan & burgerschap en tekenen.

HOELANG DUURT DE OPLEIDING?

HOELANG DUURT DE OPLEIDING?
De opleiding duurt 2 tot 3 jaar (afhankelijk van vooropleiding).
WAT ZIJN DE KOSTEN?
• vanaf 18 jaar: cursusgeld
• onderwijsbenodigdheden*: ca. € 800, • vrijwillige bijdragen: zie algemene informatie
Voor de opleiding heb je een laptop nodig. Zie ook de specificatie op de boekenlijst.
* We benoemen de kosten van het eerste jaar. De genoemde kosten zijn onder voorbehoud en
kunnen nog veranderen.

AANVULLENDE INFORMATIE
Beroepspraktijkvorming
Je hebt een werkgever voor minimaal 20 uur per week en je gaat 1 dag of 2 dagdelen per week
naar school.
Vooropleiding
• vmbo-kb
• Monteur Mechatronica
Vervolgopleiding
• Technicus Mechatronische Systemen
• Werkvoorbereider Fabricage
• Technicus Engineering
Crebo: 25339

STUDIE IN CIJFERS
Wil je informatie over onder andere de kans op een baan of stage in jouw regio? Of ben je
benieuwd naar het percentage geslaagde studenten van het afgelopen schooljaar? Bekijk ‘Studie
in Cijfers’ voor deze opleiding.



PUNT VAN AANDACHT
Ga je de BBL-route volgen? Dat kan in samenwerking met Tetrix.



Informatie en vragen:
Meneer B. Steenhoek
B.J.Steenhoek@horizoncollege.nl

B.J.Steenhoek@horizoncollege.nl

