
Techniek en ICT 



Studenten Techniek en ICT 

TOTAAL Studenten 2013 2014 2015 2016 2017

Autotechniek & mobiliteit 755               679              683 648 732

Bouw & Infra 527               486              541 568 606

ICT (alleen BOL) 471               500              545 610 585

Metaal, Elektro- en Installatie techniek 805               827              856 1.012 1.128

TOTAAL 2.558           2.492           2.625          2.838           3.051           

100% 97% 103% 111% 119%



Opleidingen School voor Bouw & Infra



School voor Metaal, Elektro- en installatietechniek



School voor Autotechniek en Mobiliteit



School voor School voor ICT



Keuzedelen



Partners P@CT



Ons huidige onderwijsaanbod sluit 
onvoldoende aan op CYBER 
ontwikkelingen in de markt 

Cyber Security vraagt om een nieuw type medewerker en 
betere aansluiting opleidingen  

Ontwikkelingen in de markt vragen om betere aansluiting van onze 
opleidingen op het werkveld én een nieuw type medewerker. Een 
middenkader-ICT technicus die in staat is om slimme en vernieuwende 
oplossingen, technische installaties én gebruikers met elkaar VEILIG te 
verbinden. Iemand die de wereld van ICT en haar Toepassing begrijpt en met 
elkaar verbindt door middel van zijn of haar kennis en vaardigheden.  
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ICT
• Applicatieontwikkelaar
• ICT Beheer
• Netwerk-en 

Mediabeheer

• Techniek
• Home Comfort & Care
• Industrial Design
• Health
• Finance
• Entertainment
• Etc.

Cyber Security



Techniek Innovatie Huis



realiseren van 
aantrekkelijk “real life” 

onderwijs in een 
innovatieve en 

authentieke leeromgeving

versterken samenwerking 
met en afstemming 

onderwijs op bedrijfsleven

versterken van het 
innovatieve karakter van 

het onderwijs

het werken met 
multidisciplinaire projecten 

in samenwerking en (bij 
voorkeur) in opdracht van 

bedrijven

het leveren van een 
bijdrage aan de 

economische en sociale 
(innovatie)kracht van de 

regio

het studenten bieden 
van een realistisch 

beroepsbeeld

aandacht voor het 
ontwikkelen van 21 

eeuwse vaardigheden

Ontwikkelingen/innovaties 
in het bedrijfsleven zien we 
onvoldoende terug in ons 

onderwijs

Samenwerken in 
overlappende 

disciplines wel in de 
werkelijkheid, nog 

niet in het onderwijs

Aantrekkelijker en 
innovatiever 

onderwijs voor 
studenten (21 eeuwse

vaardigheden)

Ambities
Techniek Innovatie Huis



Ideaal perspectief TIH  

Klassikaal

Cocreatie

Samen 
werken

BPV/Stage

Simulatie
Praktijklokaal

Zitter (2010)

SCHOOL     - BEDRIJF



Samenwerking Bedrijfsleven
• MBO leidt samen op met bedrijfsleven 

– Stageplekken

• MBO heeft de input van het bedrijfsleven nodig
– Profiel van de werknemer (juiste kennis en vaardigheden)
– Innovaties en ontwikkelingen
– Voorkomen mismatch

• Wat en Hoe?
– Stageplaatsen , leerjaar 1 t/m 4
– Workshops
– Bedrijfsvragen t.b.v. realistische projecten
– Docentenstages
– Input/meedenken keuzedelen en curriculum

• Opleidingen voor bedrijven (i.s.m. Menskracht 7)



Samenwerking Bedrijfsleven
Contact:
Algemeen Techniek & ICT:
• Sebastiaan Bliemert, projectleider TIH

j.bliemert@rocmondriaan.nl
• Wilma Verhoeks, onderwijsdirecteur

w.verhoeks@rocmondriaan.nl

School voor Bouw en Infra
• Eric Zegwaard, stage coördinator Bouw en Infra

e.zegwaard@rocmondriaan.nl
• Loes Jansen, schooldirecteur Bouw en Infra 

l.e.jansen@rocmondriaan.nl

Website (vanaf 3 oktober 2017)
www.rocmondriaan.nl/techniekinnovatiehuis
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