
 

 

Vooraanmelding opleiding De Technische BBL 4 

Naam opleiding:  De Technische BBL4 

Niveau:   4 (doorstroom na niveau 3 vakopleiding) 

Leerweg:   BBL 

Crebonummer:  25161 

Duur:    2 jaar 

 

De opleiding De Technische BBL 4 start in januari 2019 met een eerste lichting studenten. De 

opleiding richt zich op competenties die een leidinggevende nodig heeft om een team aan te 

sturen in een complexe en soms interdisciplinaire werkomgeving waarin verschillende 

vakrichtingen hun werkprocessen op elkaar moeten afstemmen. Begrippen als 

communiceren, probleemoplossend vermogen, flexibiliteit, creativiteit en BIM staan daarom 

centraal in de opleiding. Deze competenties worden getraind doordat studenten uit 

verschillende vakrichtingen samen werken aan een project.  

Daarnaast krijgt de student verdiepende vaktechnische kennis uit het eigen vakgebied. Deze 

vaktechnische verdieping zal ongeveer 35 % van de opleiding beslaan. Algemeen vormend 

onderwijs zoals Nederlands en rekenen op niveau 3F, Engels en burgerschap behoren tot het 

curriculum, evenals algemeen bedrijfskundige vakken en aspecten van veilig werken (VCA 

vol). De opleiding kent een aantal keuzedelen die verdiepend dan wel verbredend zijn, zoals 

3 D tekenen of het opstellen van een bouwkundig advies. 

De opleiding komt binnenkort op de website van ROC Nijmegen te staan. Door middel van 

dit formulier is het mogelijk je belangstelling voor de opleiding alvast kenbaar te maken 

(voorinschrijving).  

  

  



Ik wil me graag aanmelden voor een plek bij de opleiding De Technische BBL4 

Persoonlijke gegevens 

Achternaam: ………………………………………………………  Voorletters: …………………………………………… 

Roepnaam: …………………………………………………………  Geslacht: Man  Vrouw

Geboortedatum: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Postcode: …………………………………………………………… Woonlplaats: …………………………………………. 

Telefoonnummer: ……………………………………………… Mobielnummer: …………………………………….. 

Emailadres: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Vooropleiding 

 Allround timmerman

 Eerste monteur elektrotechnische installaties (of Eerste monteur elektrotechnische

industriële installaties en systemen / Eerste monteur elektrotechnische installaties

woning en utiliteit)

 Eerste monteur werktuigkundige installaties (of Eerste monteur woning)

 Gezel schilder

 Anders namelijk: ………………………………………………………………………………………………………… 

(Verwachte) diplomeringsdatum bovengenoemde opleiding: ……………………………………………….. 

Na de voorinschrijving volgt nog een inschrijving bij ROC Nijmegen. Er zal dan ook gevraagd 

worden naar je motivatie en CV. Je krijgt bericht wanneer je je kunt inschrijven voor de 

opleiding. 

De Technische. 

Heyendaalseweg 98 

6525 EE Nijmegen 

info@detechnische.nl 

024 890 4381 

mailto:info@detechnische.nl
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