TECHNICUS WATER

ALGEMENE INFORMATIE
Sector

Techniek en laboratorium

Niveau

4

Leerweg

bbl

Dag/avond

Middag/avondopleiding

Duur

3 jaar

Crebo

25590

LOCATIE
's-Hertogenbosch, Onderwijsboulevard

TECHNICUS WATER
WAT GA IK LEREN?
Tijdens de opleiding ontwikkel je vaktechnische vaardigheden en kennis die je nodig hebt in je werk als technicus water. Je
leert hoe het watersysteem is opgebouwd en hoe je waterdistributienetten ontwerpt.
Samen met andere studenten werk je in projectgroepen aan een casus, gebaseerd op gerealiseerde projecten uit de
praktijk zoals:
Transportleidingen
Distributieleidingen
Aansluitleidingen
Beheer & Onderhoud
Je krijgt ook algemene vakken zoals Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan & burgerschap.
Iedere opleiding heeft keuzedelen. Keuzedelen geven je opleiding een meerwaarde. Je kunt kiezen voor verbreden of
verdiepen in het beroep zodat je interessanter wordt voor de arbeidsmarkt. Of je kunt kiezen voor keuzedelen die bijdragen
aan een betere doorstroom naar een volgende opleiding.

WAT KAN IK WORDEN?
Infratechniek is een belangrijk onderdeel van de Nederlandse samenleving. In onze 'snelle' wereld hebben we betrouwbaar
drinkwater, voldoende gas of warmte nodig om huizen en kantoren te verwarmen, een goed functionerend
elektriciteitsnetwerk en snelle datacommunicatieverbindingen.
Werk je in de waterdistributie of wil je je ontwikkelen als specialist in de waterdistributie? Dan is de opleiding Technicus
water echt iets voor jou.
Je voert werkzaamheden uit die nodig zijn voor de levering van betrouwbaar drinkwater. Afhankelijk van de werkzaamheden
werk je op een kantoor of in het werkveld buiten. Je rapporteert aan je leidinggevende en geeft ook soms leiding aan je
medewerkers.

TECHNICUS WATER
WAT DOE IK TIJDENS DE BEROEPSPRAKTIJKVORMING?
Een belangrijk onderdeel van elke beroepsopleiding is de beroepspraktijkvorming (bpv). Tijdens je opleiding werk je
minimaal 24 uur bij een erkend leerbedrijf. Hier leer je de praktijk van je beroep.
Tijdens je beroepspraktijkvorming ga je aan de slag als werkvoorbereider, uitvoerder, engineer of opzichter.
Kijk op www.stagemarkt.nl voor een erkend leerbedrijf.

HOE MELD IK ME AAN?
Aanmelden voor deze opleiding? Klik dan op ‘Aanmelden voor deze opleiding’ en volg de stappen.
Let op! Om te kunnen starten met een bbl-opleiding, moet je werk hebben bij een erkend leerbedrijf. Alle erkende
leerbedrijven vind je op www.stagemarkt.nl. Heb je nog geen leerwerkplek? Aanmelden is wel mogelijk, maar je wordt pas
ingeschreven als je werk hebt!
Meer informatie over aanmelden vind je hier.

TECHNICUS WATER
MEER WETEN?
Maak kennis met ons college op onze Open Dagen. Kijk op www.kw1c.nl
Aanmelden voor het nieuwe schooljaar kan vanaf 1 november

TECHNICUS WATER
WAT ZIJN DE TOELATINGSEISEN?
Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg
Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4
Mbo-diploma niveau 3. In een persoonlijk gesprek worden de mogelijkheden besproken.

WELKE VERVOLGOPLEIDING KAN IK DOEN?
Opleidingen op associate degree en hbo niveau.

WAT ZIJN DE STUDIEKOSTEN?
Verplichte kosten
Ministerie (cursusgeld)
Leerjaar 1

€ 654,± € 781,-

BLEI lesmateriaal (leden)*

€ 585,-

BLEI lesmateriaal (niet-leden)*

€ 870,-

Leerjaar 2

€ 660,-

Leerjaar 3

€ 0,-

* Kosten zijn voor leerbedrijf
Cursusgeld (jaarlijks) is verplicht wanneer je op 1 augustus van het nieuwe schooljaar 18 jaar of ouder bent.

