WIL JE GAAN WERKEN IN DE TECHNIEK OF DE BOUW
MAAR HEB JE NIET DE JUISTE VOOROPLEIDING?

HET DA VINCI COLLEGE
BIEDT JOU EEN
UNIEKE KANS!

VERSNELDE TECHNIEK OPLEIDING
• NA 2,5 JAAR DIPLOMA OP ZAK
• VEEL PRAKTIJKERVARING
• GROTE KANS OP WERK

WWW.DAVINCI.NL

WERKEN EN LEREN MET DE
VERSNELDE TECHNIEK OPLEIDING!
Op het Da Vinci College krijg je alle onderwijs, ruimte en motivatie om de
beste in je vak te worden. We dagen je uit met echte opdrachten van
bedrijven en helpen je het beste uit jezelf te halen. Met dit versnelde
traject heb je binnen 2,5 jaar een mooi diploma op zak en ben je klaar
om te gaan werken of verder te studeren.

START VAN DE OPLEIDING
Je volgt het eerste jaar een opleiding
bij Entree (niveau 1). Je wordt op school
opgeleid voor een assisterend beroep en
maakt kennis met alle technieken zodat je
een gerichte keuze kunt maken voor een
beroepsopleiding op niveau 2. Dit noemen
we een overgangsperiode.

OPLEIDEN VOOR HET BEROEP
Na 1,5 jaar start je met de beroepsopleiding
die je hebt gekozen. Je wordt opgeleid voor
een functie waarbij je werkzaamheden onder
toezicht uitvoert. Je gaat kennismaken met
de praktijk waarbij je 4 dagen in een bedrijf
gaat werken en 1 dag naar school gaat. We
zorgen ervoor dat jouw talent tot bloei komt.
Samen met de werkgevers in de regio, onze
docenten en jouw inzet. Op het Da Vinci

College heb je een leuke en leerzame tijd en
je versterkt jezelf in de baan die bij je past.

VOOR WIE
Voor iedereen die de juiste vooropleiding
mist of geen diploma heeft maar wel graag
wil werken in de techniek of bouw.

WANNEER
De versnelde techniek opleiding start na
de zomervakantie.

AANMELDEN
Heb je interesse? Meld je dan
nu aan via www.davinci.nl/
versneldetechniekopleiding
of telefonisch via 0900 - 789 0 789.

OPLEIDINGEN
NIVEAU 1

OVERGANGSPERIODE

BEROEPSOPLEIDINGEN

(1 jaar leren)

(half jaar leren)

(1 jaar werken en leren)

Assistent Installatieen Constructietechniek

Keuze beroepsopleiding >

Constructiemedewerker of
Monteur werktuigkundige installaties

Assistent Bouw,
Wonen en Onderhoud

Keuze beroepsopleiding >

Schilder of Timmerindustrie

VOLG ONS OP

