Elektro- &
Installatietechniek

Mbo + Taal
voor statushouders

rocva.nl

Is techniek iets voor jou? Volg de Mbo + Taal opleiding
Elektro- en Installatietechniek voor statushouders.
Wie zoeken wij?

Intensieve Taal Scholing (ITS)

• Je bent een statushouder en hebt
affiniteit met techniek
• Je bent vijf dagen per week
beschikbaar
• Je Nederlands is op niveau A2 en
je wilt je Nederlands verbeteren
• Je bent gemotiveerd, leergierig en
bereid je handen te gebruiken

Je start met een verplichte training ter
voorbereiding op de opleiding. De ITS is
een intensief programma van vier weken,
waarin hard wordt gewerkt aan verschillende vaardigheden in de Nederlandse
taal gericht op de elektro- en installatietechniek.

Hoe ziet de opleiding er uit?

Het werkveld van elektro- en installatietechniek is heel breed. Denk aan
het monteren van elektrotechnische-,
warmte-, water- en ventilatie installaties.
Dit betekent dat je bijvoorbeeld:
• Een groepenkast plaatst of een
stopcontact aanlegt
• Een verwarming of een wastafel
monteert
• Airco’s repareert
• Zonnepanelen installeert

Deze opleiding geeft je de kans om
door te gaan naar een mbo-opleiding
niveau 2 BOL (Beroeps Opleidende
Leerweg) of BBL (Beroeps Begeleidende
Leerweg). Je werkt in kleine groepen en
hebt een vast lesrooster. Het eerste half
jaar ga je vijf dagen per week naar school
en leer je de basisvaardigheden. Het
tweede half jaar ga je drie dagen per
week stage lopen bij een bedrijf dat
werkzaam is in de installatie- en/of elektrotechniek. De andere twee dagen ben
je op school.
De opleiding bestaat uit de volgende
onderdelen:
• Beroepsvaardigheden: praktijklessen
en stage
• Nederlands en rekenen
• Vaktaal
• Inburgering met ONA (Oriëntatie
Nederlandse Arbeidsmarkt) en KNM
(Kennis Nederlandse Maatschappij)
als dat nodig is
• Loopbaanbegeleiding

Waar kun je gaan werken?

Aanmelden
Meld je aan via
r ocva.nl/mbotaal
p.donker@rocva.nl

Locaties
E
 lektro- en Installatietechniek:
Doctor Jan van Breemenstraat 1A,
1056 AB Amsterdam
N
 ederlandse les: Postjesweg 1,
1057 DT Amsterdam

Mbo + Taal is een succesvolle samenwerking van de
Gemeente Amsterdam en het ROC van Amsterdam,
waarbij statushouders hun entree-diploma halen in
combinatie met hun Inburgeringstraject en vervolgens
doorstuderen op mbo niveau 2 of 3.

