
SNELLER 
DOOR HET 
MBO!
Zoek je een vakgerichte bbl-opleiding op niveau 4, dan zit je goed bij het Tech College in 
Nieuwegein. Stroom je door vanuit een andere technische mbo-opleiding of ben je aan het 
werk en wil je naast je baan studeren? Dan is het meestal mogelijk om je opleiding sneller af 
te ronden. 

 › Operator C 
 › Technicus Mechatronica Systemen 
 › Technicus Service en Onderhoud Werktuigbouw 
 › Verspaningstechnoloog 
 › Werkvoorbereider Fabricage 

WELKE BBL-OPLEIDINGEN KUN JE VERSNELLEN?SNELLER JE DIPLOMA
Een niveau 4 opleiding duurt in principe 3 jaar. Het is echter 
mogelijk om een opleiding sneller af te ronden. Bijvoorbeeld 
omdat je minder tijd nodig hebt voor bepaalde vakken, of 
omdat je al veel praktijkervaring hebt waardoor je sneller 
door de stof gaat. Natuurlijk vraagt dat meer van jou. Daar-
om gelden er voor versnellen naast de vooropleidings eisen 
ook aanvullende toelatingsvoorwaarden.

Harmonielaan 2, Nieuwegein
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VOOROPLEIDINGSEISEN
Voor een niveau 4 opleiding geldt één van de volgende 
vooropleidingseisen:
 › Diploma vmbo: kaderberoepsgerichte, 

gemengde of theoretische leerweg.
 › Diploma op mbo-niveau 3 of vergelijkbaar.
 › Overgangsbewijs van havo of vwo 3 naar 4.

WANNEER KUN JE VERSNELLEN?
Als je voldoet aan één van onderstaande aanvullende toelatings-
voorwaarden, dan kom je in aanmerking voor versnellen.
 › Je stroomt door na een afgeronde mbo-opleiding  

op niveau 3 in dezelfde vakrichting.
 › Je hebt een havo-diploma.
 › Je hebt een technische hbo-opleiding gevolgd  

maar geen diploma behaald.

Geldt dit voor jou en wil je versnellen? Geef dat aan bij je 
aanmelding, dan bespreken we de mogelijkheden.

IETS VOOR JOU?
Versnellen is iets voor jou als je:
 › Naast je werk graag door wilt leren.
 › Theorie en praktijk wilt combineren.
 › Door wilt groeien in je bedrijf.
 › Doelgericht en hard wilt werken.
 › Aan de aanvullende voorwaarden voldoet.

“Na de havo begon ik aan een technische hbo-opleiding. Daar kon ik mijn draai niet echt vinden. Geluk-
kig kon ik overstappen naar de bbl-opleiding Technicus Mechatronica Systemen van het Tech College. Ik 
kon de opleiding versneld afronden en kreeg nog salaris ook! Dankzij mijn havo-diploma hoef ik minder 
algemene vakken te volgen. Ik krijg wel extra praktijk zoals AutoCAD-tekenen en Besturingstechniek.  
Dankzij bemiddeling van het Opleidingsbedrijf Metaal (OBM) heb ik ook al direct een baan. Op deze 

manier kan ik binnen twee jaar tijd een vakdiploma halen!”

HIDDE DE GROOT
STUDENT TECHNICUS MECHATRONICA SYSTEMEN

“Op deze manier kan ik 
binnen twee jaar een 
vakdiploma halen.”

Interesse? Kijk op www.techcollege.nu

ERKEND LEERBEDRIJF
Om te kunnen starten met een bbl-opleiding, heb 
je een baan nodig bij een erkend leerbedrijf. Deze 
vind je op de www.stagemarkt.nl. Ga tijdig op zoek 
zodat je voor de start van je opleiding een erkende 
leerwerkplek hebt. 

BAANGARANTIE!
Het Tech College biedt een aantal opleidingen ook aan in 
samenwerking met het OpleidingsBedrijf Metaal (OBM). 
Het OBM betaalt je opleiding en ondersteunt je bij het 
vinden van een baan bij een van de samenwerkende 
 bedrijven. Zie: www.obm-middennederland.nl.
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