
Ben je op zoek naar een nieuwe kans op de arbeidsmarkt?  In het technische landschap 

van vandaag is veel vraag naar goed geschoolde werknemers. Mensen die affiniteit 

hebben met techniek en gemotiveerd zijn om te leren en werken als technische 

vakspecialist. Het opleidingsniveau is MBO niveau 1, de zogenaamde Entree opleiding. 

Er is geen leeftijdsgrens. In het kader van Leven Lang Ontwikkelen kan een ieder 

deelnemen aan deze “Oriëntatie in de Techniek”.

Oriëntatie in de techniek 
voor de beginnend vakman

Start

De instroom is variabel en in overleg te bepalen.

Gedurende 12 dagdelen worden maximaal 8 deelnemers begeleid door 

een vakdocent en krijgen ze ondersteuning van een coach van ons team 

Studentenzorg. 

Er zal een detailprogramma op maat worden gemaakt en de deelnemers 

worden gevolgd aan de hand van een zogenaamde trajectkaart waarop 

de vorderingen en resultaten worden bijgehouden. 

 

Hoe leer je Wat leer je

Het “technische landschap” is erg breed er zijn veel opleidingen die opleiden 

tot een “beginnend beroepsbeoefenaar”. Het kan lastig zijn een juiste keuze 

daarin te maken, een keuze die past bij jouw ambitie en interesse.

Deze “Oriëntatie in de techniek” geeft inzicht en laat  je kennismaken met 

uiteenlopende technische opleidingen. Bovendien ervaar je  welke skills daar-

voor nodig zijn om vervolgens een juiste keuze te kunnen maken  voor een 

passende vervolgopleiding.  

Het uitgangspunt is dat je na afloop een praktijk gestuurde opleiding gaat 

volgen in een leerbedrijf. Werkend leren en leren werken in één (BBL). 

Oriëntatiecarrousel, je maakt kennis met de volgende 

vaktechnische vaardigheden:

• Metaalbewerking

• Lassen

• Houtbewerking

• Schilderen

• Installatie- en elektrotechniek

• Veilig en milieu bewust werken

Kortom: wij bieden een breed “technisch landschap” waarbij 

wij jou als  toekomstige werknemer in een technische 

branche graag wegwijs willen maken. Wat past bij jouw 

ambitie en interesse?



Toelating
Geen toelatingseisen 

In het kort

Informatie 
Voor meer informatie of voor een gratis 

vrijblijvend studie-/loopbaangesprek kun je 

terecht bij Studenten Services

T 088 - 060 20 20

E levenlangontwikkelen@fcroc.nl

Je kunt ook contact zoeken via de chat op de 

website

Aanmelden
frieslandcollege.nl/aanmeldenvolwassenen

diploma/certificaat

Bewijs van Deelname

cursusdagen

In overleg

sectoren

Techniek & Technologie

duur

12 weken

studiebelasting 
• 12 dagdelen van 4  lesuren 
• praktijk: afhankelijk van ervaring
• zelfstudie: afhankelijk van 

ervaring

studievorm 
Hybride

kosten

Per dagdeel is  € 476,00

Per deelnemer per dagdeel 
€ 80,00 (incl. lesmateriaal)

locaties 
Friesland College 
• Heerenveen 
   (Abe Lenstra boulevard 29)
• Leeuwarden 
   (Julianalaan 97)
• Online lessen
• In company op aanvraag

code 

Code [afstemmen met Neeltje 
Smid]

Diploma: Bewijs van Deelname
De deelnemer ontvangt na afloop 

een “Bewijs van deelname” aan deze 

“Oriëntatie in de Techniek voor de 

beginnend vakman”.

Beoordeling
Het eindgesprek bestaat uit een Criterium 

Gericht Interview. In dit gesprek worden de 

ervaringen die de deelnemer heeft gehad 

besproken en wordt er een, in overleg met 

de deelnemer, advies uitgebracht over het 

vervolgtraject na deze “Oriëntatie in de 

techniek voor de beginnend vakman”.

Extra begeleiding

Het Friesland College hecht veel waarde aan 

het extra begeleiden van specifieke doel-

groepen. Gezien de doelgroep wordt er extra 

aandacht besteed aan begeleiding en coach-

ing, dit zal worden verzorgd door een coach 

vanuit ons Team Studentenzorg. Ook deze 

begeleiding zal per deelnemer op de per-

soonlijke trajectkaart worden bijgehouden. 

We gaan met name op zoek naar “de eigen 

kracht” van de deelnemers en proberen die 

persoonlijke eigenschappen en competenties 

te versterken.

Keuzedeel “Verrijking leervaardigheden” (K0440)

Als leidraad hanteren wij hierbij het Keuzedeel (K0440) “Verrijking leervaardigheden”.

Het keuzedeel ‘Verrijking leervaardigheden’ richt zich op doelen voor eigen ontwikkeling 

leren stellen en regie te nemen over het eigen leerproces. 

Het keuzedeel ‘Verrijking leervaardigheden’ is relevant voor alle contexten die op de arbe-

idsmarkt voorkomen. Het sluit aan op trends in de arbeidsmarkt waarin de ‘baan voor het 

leven’ niet meer bestaat. Want van mensen wordt verwacht dat zij zelf in actie komen om 

zich te blijven ontwikkelen en/of van ‘werk-naar-werk’ te gaan. 


