
Je maakt het 
met Mondriaan

School voor Technologie en Engineering 

Technicus
Engineering

Is dit beroep iets voor jou?

Wat leer je?

Hoe ziet het opleidingsprogramma
eruit?

Waar kun je werken?

Kies voor Technicus Engineering en
ontwikkel apparatuur en machines
met behulp van mechanica,
elektronica en ict.

Tijdens je opleiding ontwikkel je apparatuur en machines
met behulp van tekenprogramma’s, ICT-programma’s,
mechanische technieken, elektrotechniek en robotica.

Je werkt aan realistische projecten uit de dagelijkse
praktijk van ondernemingen in Delft en omgeving. Op die
manier kom je in aanraking met vraagstukken van
duurzaamheid, voedselvoorziening, voedselveiligheid en
een breed terrein van technische innovatie.

Na de opleiding Technicus Engineering kun je gaan werken
bij een bedrijf dat zich bezighoudt met de ontwikkeling van
geautomatiseerde systemen

Contactgegevens

Rotterdamseweg 141
2628 AL Delft
088 666 3600
technologie.engineering@rocmondriaan.nl

Niveau Leerweg

Duur

4 bol en bbl

4 jaar



rocmondriaan.nl

Welke vooropleiding heb ik nodig?
• vmbo-diploma theoretische, gemengde of
kaderberoepsgerichte leerweg in de sector Techniek
• vmbo-diploma theoretische, gemengde leerweg met wis-
en natuurkunde in andere sectoren
• overgangsbewijs van 3 naar 4 havo/vwo

Tijdens de intake kijken we samen met jou of je de juiste
opleiding hebt gekozen.

Verder studeren?
De opleiding Technicus Engineering (Delft) is de ideale stap
voor vmbo-ers die willen doorstromen naar het hbo. In
deze opleiding wordt nauw samengewerkt tussen ROC
Mondriaan, de Haagse Hogeschool en de TU Delft. De
lesprogramma’s bestaan uit opdrachten uit het
bedrijfsleven.

Eigenschappen 
• je bent creatief en werkt graag samen met mensen uit
verschillende technische disciplines
• je moet zelfstandig en analytisch kunnen werken en je
hebt een dienstverlenende houding
• communicatief vaardig

Wat zijn de kosten?
Vanaf je achttiende jaar ben je verplicht lesgeld (voor een
bol-opleiding) of cursusgeld (voor een bbl-opleiding) te
betalen. Voor een bol-opleiding bedraagt in het schooljaar
2022-2023 het lesgeld € 1.239,- en voor een bbl-opleiding
niveau 4 het cursusgeld € 624,-.

Bijkomende kosten van deze opleiding
Reiskosten, ook in verband met je stage- of leerbedrijf, zijn
voor eigen rekening. Verder zijn er nog kosten voor boeken,
gereedschappen, werkkleding, excursies en andere
activiteiten. Deze bedragen verschillen per opleiding.

Hoe meld ik me aan?
Is deze opleiding het helemaal voor jou? Dan kun je je
aanmelden via rocmondriaan.nl. Na je aanmelding word je
uitgenodigd voor een intakegesprek. 

tech.engineering.rocmondriaan

tech.engineering.rocmondriaan


