Wil je meer informatie over wat we voor jouw organisatie kunnen
betekenen als het gaat om het ontwikkelen van de medewerkers?
Neem dan contact op met Anton van der Lugt of
Joost Zijderveld.

Cursussen en
Opleidingen
Voor iedereen
met een passie
voor Tech

Anton van der Lugt
Duurzame Energie & ICT
06 54 98 58 37
a.vanderlugt@rocmn.nl

Joost Zijderveld
Techniek
06 24 82 67 02
j.zijderveld@rocmn.nl
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De Tech Campus van ROC Midden Nederland
draagt bij aan het succes van de regio via
gerichte beroepsopleidingen in Nieuwegein en
Amersfoort. Dit doen we voor volwassenen
en jongeren. We bieden bij onze bedrijfsopleidingen een ruim aanbod met korte
cursussen en trainingen, naast onze diplomagerichte bbl- opleidingen en landelijk erkende
MBO-leereenheden.
We erkennen de kennis en ervaring die mensen
meebrengen en sluiten hierop aan. De lesinhoud bepalen we samen met onze erkende
leerbedrijven. Zij zijn belangrijke strategische
samenwerkingspartners. Zo ontwikkel jij of
ontwikkelen jouw medewerkers heel gericht
die skills en kennis die vandaag en morgen op
de arbeidsmarkt nodig zijn. En zo ben jij of zijn
jouw mede-werkers snel inzetbaar voor de
organisatie.

Meer
weten?

Iedereen met een passie voor techniek kan zo
een cursus of opleiding vinden die past. Zowel
een starter in de branche als een medewerker
die zich wil doorontwikkelen. De Tech Campus
leidt op voor banen in de sectoren Bouw &
Interieur, ICT, Automotive en Techniek. Rond
je je opleiding bij ons af? Dan vind je werk bij
bouw- en aannemersbedrijven, in de infra-,
elektro-, metaal-, of procestechniek, bij
installatietechniekbedrijven, in de automotive,
ICT of de maak industrie. Voel je welkom!
We leiden op bij onze locaties in Nieuwegein
en Amersfoort of in company bij uw
organisatie.
Kijk voor ons volledige aanbod
op onze website:

bedrijfsopleidingen.rocmn.nl
Bekijk hier onze selectie van de
meest gevraagde cursussen
en opleidingen
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WIE BEN JIJ?

ONS AANBOD

NIVEAU

VOOR WIE?

OMVANG

LOOPTIJD

RESULTAAT

CURSUS

ZIJ-INSTROMER OF STARTER.
Je werkt niet in de tech sector,
maar je wilt je oriënteren op een
baan in de tech sector.

Je wilt
DOORGROEIEN.
Je werkt in de tech sector,
maar je wilt doorgroeien in
je functie.

Je houdt je kennis graag
UP TO DATE
Bijhouden en behouden
van de vakregistratie
(BIG / VCA / BHV / etc).

Cyber security

MBO 4

10 dagdelen

10 weken

Bewijs van deelname

Basis Bouwkunde

MBO 4

32 dagen

26 weken

Bewijs van deelname

Syst-cert. Cisco & Microsoft

MBO 3/4

10 dagdelen

10 weken

Branche erkend certificaat Cisco of Microsoft

Basisvaardigheden ICT

MBO 3/4

10 dagdelen

10 weken

Bewijs van deelname

Monteren en installeren van zonnestroom systemen

n.v.t

10 dagdelen

1 week

VCA basisveiligheid

n.v.t

4 dagdelen

2 weken

Branchecertificaat SSVV VCA Basisveiligheid Landelijk erkend

VCA Operationeel Leidinggevende

n.v.t

4 dagdelen

2 weken

Branchecertificaat SSVV VCA Operationeel leidinggevende Landelijk erkend

Voorschakeltraject TWI (MIT)

n.v.t

60 dagdelen

30 weken

Bewijs van deelname

Schakelcursus Inspectie- en Keuringstechniek

n.v.t

60 dagdelen

30 weken

Bewijs van deelname

Schakelcursus Middelbare Lastechniek

n.v.t

60 dagdelen

30 weken

Bewijs van deelname

Basiscursus Elektrotechniek

n.v.t

7 dagdelen,

7 weken

Bewijs van deelname

Elektrotechniek gevorderd

n.v.t

7 dagdelen

7 weken

Bewijs van deelname

Bedrijfsvoering Elektrische Installaties:
Voldoende Onderricht Persoon (VOP)

n.v.t

4 dagdelen

2 weken

Bewijs van deelname

Grootkeukentechniek - installeren

n.v.t

6 dagdelen

3 weken

Branchecertificaat ‘Grootkeukentechniek installeren’
NVLG Landelijk erkend

Grootkeukentechniek - Service & Onderhoud

n.v.t

2 dagdelen

1 week

Parket - praktijk parket leggen

n.v.t

8 dagdelen

4 weken

Bewijs van deelname

Parket - schuren, onderhoud en reparatie

n.v.t

6 dagdelen

3 weken

Bewijs van deelname

Parket - lamel en laminaat leggen & onderhoud

n.v.t

4 dagdelen

2 weken

Bewijs van deelname

Parket - Patronen leggen

n.v.t

6 dagdelen

3 weken

Bewijs van deelname

Lassen

n.v.t

Verschillend

2 Branche erkende certificaten InstallQ

Branchecertificaat ‘Grootkeukentechniek;
Service & Onderhoud’ NVLG Landelijk erkend

NIL lasdiploma

Klik op de link voor
meer informatie!

voor vervolg Leereenheden
en Opleidingen
z.o.z.
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LEEREENHEID OF KEUZEDEEL (MBO-certificaat)
werken en leren voor specifieke taak

ZIJ-INSTROMER OF STARTER.
Je werkt niet in de tech sector,
maar je wilt je oriënteren op een
baan in de tech sector.

Internet of things - K0730

MBO 4

10 dagdelen

10 weken

Bewijs van deelname

Web development - K0721

MBO 3

10 dagdelen

10 weken

Bewijs van deelname

Datacenter - K1171

MBO 3

10 dagdelen

10 weken

Bewijs van deelname

Meewerken in de productie

MBO 2

1 dagdeel per week

5 maanden

Operator C

MBO 4

1 dag per week

3 jaar

Diploma - Landelijk erkend

Operator C Warmte en Energie

MBO 4

1 dag per week

3 jaar

Diploma - Landelijk erkend; branchecertificaat REWIC – WTK

Software Developer

MBO 4

1 dag per week

3 jaar

Diploma - Landelijk erkend

Expert IT systems & security

MBO 4

1 dag per week

3 jaar

Diploma - Landelijk erkend

Leidinggevende XXL

MBO 4

1dag per week

1 jaar

Diploma - Landelijk erkend

Praktijkopleider

MBO 4

1 dag per week

1 jaar

Diploma - Landelijk erkend (25487)

Allround betonreparateur niveau 3

MBO 3

1 dag per week

1,5 jaar

Diploma - Landelijk erkend

Operator B

MBO 3

1 dag per week

2 jaar

Diploma - Landelijk erkend

1e Monteur Gas-, Water- en Warmte-distributie

MBO 3

1 dag per week

3 jaar

Diploma - Landelijk erkend

Allround medewerker IT

MBO 3

1 dag per week

2 jaar

Diploma - Landelijk erkend

Betonreparateur niveau 2

MBO 2

1 dag per week

1,5 jaar

Diploma - Landelijk erkend

Opleiding Glaszetter

MBO 2

1 dag per week

2 jaar

Diploma - Landelijk erkend; GBO vakcertificaat

Operator A

MBO 2

1 dag per week

1 jaar

Diploma - Landelijk erkend

Monteur Gas-, Water- en Warmte-distributie

MBO 2

1 dag per week

2 jaar

Diploma - Landelijk erkend

Middelbare Installatietechniek Werktuigkundige
Installaties (MIT-W / TWI)

n.v.t.

6 uur per week

2 jaar

Branche erkend diploma SMIT

MIT - Elektrotechniek Integraal Ontwerpen

n.v.t.

6 uur per week

2 jaar

Branche erkend diploma SMIT

Monteren en installeren van zonnestroom systemen

n.v.t.

10 dagdelen

1 week

2 Branche erkende certificaten InstallQ

MBO-certificaat - Landelijk erkend

OPLEIDING (BRANCHE ERKEND, BBL)
werken en leren voor brede inzetbaarheid

Je wilt
DOORGROEIEN.
Je werkt in de tech sector,
maar je wilt doorgroeien in
je functie.

Je houdt je kennis graag
UP TO DATE
Bijhouden en behouden
van de vakregistratie
(BIG / VCA / BHV / etc).

Klik op de link voor
meer informatie!

