
De verkeerslichten of de knipperborden op de snelweg. Zonder 
zijn er heel wat meer ongelukken. Dat dit niet gebeurt danken 
we aan de technisch installateur. Die zorgt dat alles blijft werken. 
Samen zorgen de technisch installateurs van Nederland voor ruim 
1,7 miljoen kilometer telefoonlijnen en leidingen. En dan hebben 
we nog duizenden sluizen, bruggenen waterkeringen. 

De technische installatie
branche is altijd op zoek 
naar nieuw talent!

In Nederland drinken we per persoon wel 40 liter cola per jaar! 
Een frisdrankfabriek heeft duizenden meters leidingen.  
Aangelegd en onderhouden door technisch installateurs. 
Producten moeten bovendien houdbaar blijven. Koeling dus... 
In de fabriek, onderweg en in de supermarkt. Ook daar zorgen 
technisch installateurs voor. Zo kun jij genieten van een ijskoud 
colaatje of een ijsje op een warme dag. 
 

Gebouwen zijn dé plekken waar we leven, wonen, werken 
en worden verzorgd. Ze moeten een comfortabele en veilige 
omgeving bieden. Dat is het werk van de technische installatie
branche. Installateurs bedenken de installaties die nodig zijn 
zoals verwarming, liften, airco en glasvezel. Deze installeren 
ze en houden alles in bedrijf. Kies je voor een opleiding in de 
installatietechniek, dan ga je een mooie toekomst tegemoet!

Waarom zijn dj’s als Armin van Buuren en Afrojack zo beroemd? 
Omdat hun technici zorgen dat ze een perfecte show kunnen 
afleveren! Ook dat is de technische installatiebranche. Zij zorgen 
voor perfect geluid en licht. Heb je meer met theater of een  
opnamestudio? Daar kun je als technicus ook aan de slag.  
Zodat muziek door jou nog beter klinkt. 
 

INFRATECHNIEK EN ICT

INDUSTRIËLE INSTALLATIES

EVENEMENTEN EN TECHNIEK

GEBOUWDE OMGEVING

In de Nederlandse scheepsbouw gaan jaarlijks miljarden
euro’s om. Aan nieuwe schepen en jachten, maar ook aan 
toelevering door de technische installatiebranche. Elk schip 
heeft altijd bedrading, bekabeling, verwarming, airco en meer 
nodig. Kies je voor de scheepsbouw, dan kies je voor werken 
op en rond het water, in binnen of buitenland.

SCHEEPSBOUW

Ontdek of  
de techniek 
bij jou past

Vijf werelden 
met unieke kansen

voor jou!

KIES DE WERELD DIE BIJ JE PAST



Wil jij meer weten 
over jouw toekomst 

in de techniek?

Het geluid op een festival, een ijskoude cola, 
een hypermodern jacht. Wat hebben ze gemeen? 
Het antwoord is simpel: installatietechniek. 
Ontdek of deze wereld bij jou past.

@wijtechniek

wijtechniek.nl

Wat kan je doen
in de techniek?

Scan de QRcode 
en bekijk de video’s

samenwerken aan jouw ontwikkeling

Na het vmbo kun je kiezen voor een opleiding in het mbo 
of voor een combinatie van werken en leren (een zogenaamd 
bbltraject). Je leert technische installaties en machines 
ontwerpen, berekenen, maken en onderhouden. Bijvoorbeeld 
van windmolens op zee, grote installaties in de industrie 
of installaties bij iemand thuis.

Wil je je op het vmbo al voorbereiden op een technische 
vervolg opleiding kies dan een profiel met techniek. Bijvoorbeeld 
het profiel Produceren, Installeren en Energie (PIE). Natuurlijk kan 
je ook later nog kiezen voor een technische vervolgopleiding. 
Ook wanneer je de theoretische leerweg doet (vmbotl).

De toepassingen van techniek worden steeds groter, krachtiger 
en duurzamer. Hiervoor zijn techneuten nodig die in nieuwe 
oplossingen of toepassingen kunnen denken, prototypes kunnen 
bouwen en laten werken. Als je de havo hebt gedaan dan kan jij 
deze uitdaging aangaan door een technische opleiding op het 
hbo te volgen. Of via een meer praktische opleiding op het mbo 
(met daarna nog eventueel een hboopleiding). Wist je dat je 
met een overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4, al kunt starten 
met een mboopleiding op niveau 3 of 4? In ieder geval kom je 
in aanraking met alle facetten van de installatietechniek. 
Van technische basis vaardigheden tot ontwerpen, calculeren 
en projectmanagement.

De technische universiteiten in Delft, Eindhoven, Enschede en 
Wageningen leiden ingenieurs en technologisch ontwerpers op. 
Hier leer je creatieve technische oplossingen verzinnen voor 
alledaagse problemen. De opleidingen inspireren je om 
technologische oplossingen te vinden, ook voor minder voor 
de hand liggende problemen. Of het nu om energiezuinige 
gebouwen gaat of om domotica.

ZIT JE OP HET VMBO?

ZIT JE OP DE HAVO?

Bedrijven staan te springen om technisch installateurs. 
Grote kans dat jij na je opleiding direct aan de slag kan. 
Lees wat jouw mogelijkheden zijn.

ZIT JE OP HET VWO?

https://www.facebook.com/WijTechniek/
https://vimeo.com/wijtechniek
https://www.facebook.com/WijTechniek/

