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MBO 2 BBL Techniek
Context

💡💡 4 TechLabs operationeel
💡💡 TechLab.nl operationeel
💡💡 10-jarige overeenkomsten PO-scholen
💡💡 Ca. 500 leerlingen per week in TechLabs

💡💡 5-jarige overeenkomsten
💡💡 Professionalisering
💡💡 Keuzevakken
💡💡 Hybride docenten
💡💡 …en dus ook MBO 2-trajecten



⚙ Zonder overlap verder gaan bij wat er op het 
vmbo is geleerd;

⚙ Les van vertrouwde docenten in vertrouwde 
omgeving;

⚙ Opleiden samen met èn bij het bedrijfsleven 
geeft up to date vakspecialisme;

⚙ Deelnemers zijn beter toegerust op toetreding 
tot de arbeidsmarkt of aansluiting op niveau 3;

⚙ Voorkomen van uitstroom leerlingen uit de 
regio.

Doorlopende leerroutes hebben voor 
leerlingen, ouders èn bedrijven significant 
meerwaarde:

MBO 2 BBL Techniek
Waarom doorlopende MBO 2 route?



Hoe ziet de opleiding eruit?
• Gezamenlijk ochtendprogramma op het Oostenlicht (locatie Elburg): Nederlands, 

Rekenen, Burgerschap met vertrouwde vakdocenten en SLB door techniekcoach;

• Middagprogramma met vakspecifieke theorie- en praktijkonderdelen; dit vindt 
plaats bij óf door het bedrijf;

• Vier dagen leren èn werken in het bedrijf;

• Opleidingsduur 2 jaar met ruimte voor versnelling en/of verdieping;

• Keuzedelen.
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o Schilder, timmerman, metselaar en 
tegelzetter;

o Monteur elektrotechnische installaties;

o Monteur werktuigbouwkundige 
installaties; 

o Constructiemedewerker metaal. 

Welke opleidingen?
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🔌🔌 Samen onderwijs maken en geven (erkende 
leerbedrijven + school);

🔌🔌 Intake gesprekken met techniek coach;
🔌🔌 Toewerken naar geïntegreerde leerroutes;
🔌🔌 Brede opleiding SMG (PIE & BWI).
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• Samenwerken gaat nooit vanzelf, samenwerken in de onderwijsketen is nog lastiger;

• MBO-scholen hebben gek genoeg heel lang VMBO-scholen niet als voedingsscholen 
gezien en behandeld;

• Heel veel autonomie bij technische afdelingen (zowel VMBO als MBO). Moeten dus 
iets inleveren. Afbreken van koninkrijkjes;

• Ontwikkelvaardigheden zijn vaak ver weg gezakt of niet aanwezig.
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