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ENIGE TECHNISCHE STUDIE DIE 
BOUW, INSTALLATIETECHNIEK, 
ELEKTROTECHNIEK EN ICT COMBINEERT

SMART BUILDING SLUIT GOED AAN  BIJ

OPLEIDING IN SAMENWERKING MET 
BEDRIJVEN

WERKEN
Bij een bouwbedrijf – installatiebedrijf – elektrabedrijf – energiebedrijf – gemeente - architectenbureau 
woningbouwvereniging – ingenieursbureau – service & onderhoudsbedrijf – etc.
VERDER STUDEREN OP HET HBO
bouwtechniek – specialist duurzaam bouwen en innovatie – projectmanager –AD gebouwgebonden 
installatietechniek - ingenieur opleiding - tekenaar/ontwerper vastgoed – interieurontwerper vastgoed 
en makerlaardij– business IT & managing – etc. 

• Ontstaan vanuit vraag regionaal bedrijfsleven
• Reden: ontwikkeling integraal en duurzaam bouwen -> bedrijven willen zelf bredere kennis in huis hebben
• Inbreng van regionale bedrijven (gastlessen, praktijklessen op locatie, stages en excursies)
• Samenwerking tussen regionale bedrijven om studenten breed op te leiden (wisselen van stagiaires  
 B-, I-en E-bedrijven)
• Steeds meer bedrijven sluiten zich aan

INNOVATIE, DUURZAAMHEID, 
ICT-VAARDIGHEDEN EN 
PROJECTMATIG WERKEN

BEN JIJ BENIEUWD NAAR DEZE 
SLIMME OPLEIDING?

ONLINE GESPREK AANVRAGEN MET DOCENT
Aanmelden via robertduin@rocrivor.nl
EERSTE MEELOOPDAG OP DINSDAG 14 DECEMBER 2021 (DAARNA IN OVERLEG)
Aanmelden via wilma.dewolf@btechs.nl

• Voorbereiding en uitvoering van nieuwbouw en verbouwprojecten
• Je werkt aan projecten die decennialang, of zelfs eeuwenlang een belangrijke functie    
 hebben in de samenleving; daar kun je trots op zijn
• Technische ontwerpen uitwerken in 3D en BIM 
• Smart plannen 
• Aansturen van technische werkzaamheden door goed te communiceren met alle     
 partners binnen het project

WAT DOET EEN SMART BUILDER?

• De opleiding wordt ontwikkeld en uitgevoerd samen met vooruitstrevende bouw- en    
 installatiebedrijven in de regio; je leert over recente innovatieve ontwikkelingen
• Je kunt met deze opleiding je steentje bijdragen aan het opheffen van het woningtekort en het   
 duurzamer maken van de gebouwde omgeving; bouw je mee aan een duurzame toekomst?
• Na twee jaar BOL-onderwijs, kun je kiezen of je als BOL- of als BBL-student verder gaat; 
 je kunt kiezen wat bij jou het beste past
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