Open Dagen

Vrijdag 22 januari 2021

15:00-20:00 uur

Zaterdag 23 januari 2021 10:00-14:00 uur

Kies voor techniek
Techniek College Rotterdam leidt toekomstmakers op. Hoe doen we dat? Door aantrekkelijk onderwijs te
geven. Via digitalisering, duurzaamheid en robotisering brengen we jouw toekomst dichterbij. We geven
jou gepaste keuzevrijheid én verantwoordelijkheid, zodat jij een vakman of vakvrouw van de toekomst
wordt. We werken nauw samen met het bedrijfsleven. Daardoor kunnen we toonaangevende technische
en technologische opleidingen aanbieden. Zo heb jij straks volop kansen op een goede baan en
doorgroeimogelijkheden!
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Kies je Techniek 010 Route
Wij helpen je kiezen. Je kunt ons online bezoeken tijdens de Open Dagen op vrijdag 22 januari 2021 tussen 15:00 en 20:00
uur en zaterdag 23 januari 2021 tussen 10:00 en 14:00 uur. Ontdek Bouwen & Wonen, IT & Online, Lab & Research,
Maakindustrie & Onderhoud, Mobiliteit en Proces & Maintenance. Tijdens de Open Dagen kan je in gesprek gaan met
studenten, vertellen docenten alles over opleidingen, kan je een virtueel kijkje nemen op één van onze locaties of sluit je aan
bij een voorlichting van een bedrijf. Kortom, er is van alles te beleven! Meld je nu aan!

Bouwen & Wonen
Bouwen & Wonen is de wereld van vakmensen, van beleving, van
creatief denken en betrokkenheid. Trends volgen én zoeken naar
vernieuwing. Ontwerpen, ontwikkelen en uitwerken. Mooie
projecten bedenken, bouwen en creëren. Timmeren, metselen,
elektro en infra. Van het grote geheel of van de afwerking.
Meld je aan voor de Open Dag van:
•
Bouwen & Wonen – Bouwkunde
•
Bouwen & Wonen - Civiele Techniek/Infra
•
Bouwen & Wonen – Elektrotechniek
•
•
•

Bouwen & Wonen - Human Technology
Bouwen & Wonen – Installatie & Koudetechniek
Bouwen & Wonen – Onderhoud & Verbouw

IT & Online
IT & Online is niet meer weg te denken. Het is de wereld van
analytisch denken, van verbindingen maken, samen een
oplossing vinden. Hoe leuk is het als je precies weet hoe
smartphones, iPods, iPads, internet en computers werken. Als
je systemen uit elkaar kunt halen en weer in elkaar kunt
zetten.
Stel je eens een wereld voor zonder computers en internet?
Ondenkbaar! Alles draait om IT & Online, het is onmisbaar
voor onze economie.
IT & Online maakt het leven een stuk mooier en eenvoudiger:
de hele wereld is binnen handbereik.
Meld je aan voor de Open Dag van IT & Online

Lab & Research
Lab & Research is de wereld van onderzoekers, van nieuwsgierig
zijn. Werken binnen Lab & Research is iedere dag anders.
Onmisbaar bij een chemisch bedrijf, in een ziekenhuis of in de
levensmiddelenindustrie.
Je ontdekt wat het missende ingrediënt is voor een product of
welke ziekte een patiënt heeft. En je helpt mee aan de
ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen en vaccins. Als je werkt
in Lab & Research los je elke keer weer de puzzels op.
Meld je aan voor de Open Dag van Lab & Research

Maakindustrie & Onderhoud
Van niets, iets maken. Als echte doener schrikt dat je niet af. Met
machines grondstoffen bewerken tot producten. Meewerken aan
nieuwe ontwikkelingen en nadenken over oplossingen. Of het nu
in de metaal is, werktuigbouw of mechatronica: je houdt van
dingen maken, zelf oplossingen vinden. Geen techniek of
materiaal is je vreemd. Geen uitdaging ga je uit de weg.
Maakindustrie & Onderhoud is voor doeners, voor aanpakkers.
Pak deze kans, er is werk aan de winkel.
Meld je aan voor de Open Dag van:
•
•
•

Maakindustrie & Onderhoud – Metaal
Maakindustrie & Onderhoud – Onderhoud
Maakindustrie & Onderhoud – Technicus Engineering

Mobiliteit
Mobiliteit is beweging: fietsen, scooters, auto’s, trucks, trams en
treinen. Deze wereld is enorm dynamisch en er verandert
werkelijk van alles. Er zijn zo veel nieuwe ontwikkelingen en
innovaties. De toekomst ligt open. Je werkt met nieuwe
materialen en moderne systemen.
Saai is het nooit, geen dag is hetzelfde. Want Mobiliteit staat
nooit stil.
Meld je aan voor de Open Dag van Mobiliteit

Proces & Maintenance
Proces & Maintenance is voor doeners die van aanpakken weten.
Je maakt nieuwe dingen, je repareert, je onderhoudt. Zonder
machines geen producten. Koffiekopjes, kleding, een blikje cola.
De machines die deze producten maken, moeten in topconditie
zijn en blijven. Is ergens een storing? Dan sta jij direct klaar om
het onderdeel te repareren of een oplossing te bedenken.
Het is een eigentijdse wereld, waar dingen die worden beloofd
ook worden waargemaakt. Het is teamwerk, met een enorme
betrokkenheid naar elkaar: samen klaar je de klus.
Meld je aan voor de Open Dag van:
•

Proces & Maintenance – Maintenance

•

Proces & Maintenance – Procestechniek

We zien je online
Techniek College Rotterdam heet je welkom in jouw
toekomst. We bieden jou
interessante opleidingen.
Wil je hier meer over
weten? Ga voor meer
informatie en voor onze
filmpjes naar de website of
ons Youtube-kanaal.

Wij helpen je
Vanwege het corona-virus ziet ons leven er op dit moment
even heel anders uit. We snappen dat er nog veel vragen zijn,
maar wij helpen je!

Ontdek techniek!
Techniek is zo veelzijdig.
Welk techniektype ben jij?
Ben je een creatieve
maker, een doener, een
maatschappelijke
toepasser, een ontdekker
of een vernieuwer?

Hulp bij studiekeuze
Welke richting wil je op? Wat past bij jou? Hoe meld je je aan? Wat
zijn de toelatingseisen? Hoe groot zijn de kansen op een baan? We
geven graag antwoord op deze en andere vragen rondom onze
mbo-opleidingen en over studiekeuze. Ga daarvoor naar Hulp bij
studiekeuze.

Start de studiekeuzetest
Met de studiekeuzetest ontdek je welke techniekopleiding perfect bij
jou past. Maak een account aan en doe de test.

Proefstuderen
Wil je je verder verdiepen in de opleiding? Kom dan proefstuderen.

Vraag een brochure aan
Wil je je rustig inlezen? Vraag de brochure aan van de opleiding(en)
waar jij belangstelling voor hebt.

Meer informatie nodig?
Heb je meer informatie nodig? Weet je echt nog niet wat je wilt?
We helpen je graag. Stuur een mail naar info@tcrmbo.nl of stuur
een whatsapp bericht.

Techniek Info Punt
Techniek College Rotterdam biedt zo’n 150
verschillende opleidingen aan. Heb je hulp nodig
bij het kiezen van een studie? Wil je meer
informatie over een mbo-opleiding? Over niveaus
of technische profielen? Maak dan een afspraak
bij het Techniek Info Punt.
Tijdens een persoonlijk (digitaal) gesprek vertellen
wij je meer over onze opleidingen en over
studeren bij Techniek College Rotterdam.
We nemen de tijd om te onderzoeken welke
studie goed bij je past. Zo zorgen we er samen
voor dat jij de juiste keuze maakt. Uiteraard zijn
jouw ouders/verzorgers ook van harte welkom.
Maak snel een afspraak. Dat kan via Whatsapp,
of bel naar 088 - 945 45 00. Wij zijn bereikbaar
van maandag t/m vrijdag tussen 10:00 – 17:00
uur.
Je kunt ook een e-mail sturen naar
techniekinfopunt@tcrmbo.nl

Aanmelden, hoe doe je dat?
Wil je je aanmelden voor een opleiding? Ga naar het opleidingenoverzicht. Selecteer de opleiding van jouw keuze. Klik op de
aanmeldknop om je aan te melden voor deze opleiding. Doe dat zo snel mogelijk, maar in ieder geval vóór 1 april 2021.
Voorkom de teleurstelling dat de opleiding van je keuze geen plaats meer heeft.
Na je aanmelding krijg je een bevestiging via de e-mail. Dit betekent niet automatisch dat je al geplaatst bent. We nemen
contact met je op om je uit te nodigen voor een digitaal intakegesprek waarbij we de mogelijkheden met je doornemen.

Waar vind je ons?
Je vindt de opleidingen van Techniek College Rotterdam op locaties in
Rotterdam, Schiedam, Spijkenisse en Middelharnis.
Bekijk de locaties (virtueel) en ontdek welke opleidingen waar gegeven
worden.

Contactgegevens
Techniek College Rotterdam
T
088 94 545 00
E info@tcrmbo.nl
W techniekcollegerotterdam.nl

