
SPECIAL

Techniek heeft de toekomst! 
Kies voor een mbo-opleiding 
met baangarantie 
bij IW Brabant-Zeeland
Bij IW Brabant-Zeeland ligt de focus op het opleiden van jongeren, we scholen 
werknemers van bedrijven bij én we leiden zij-instromers op. Onze opleidingen 
en cursussen worden constant vernieuwd, zodat we bijdragen aan verander-
processen en vernieuwingen binnen onze branche. Deze constante vernieuwing 
zorgt er ook voor dat we een concrete invulling geven aan ‘een leven lang 
ontwikkelen’. 

Van apothekersassistente naar 
de installatietechniek
Neem bijvoorbeeld Willow. Toen ze 16 was 
moest ze al een keuze maken voor een 
vervolgopleiding. “Ik heb toen lange tijd 
getwijfeld tussen een opleiding in de 
techniek of een opleiding tot apothekers-
assistente. Hoewel het beide totaal 
verschillend is, sprak het me wel allebei 
aan. De drempel om techniek te kiezen 
was voor mij te hoog omdat ik nog zo 
jong was. Daarbij dacht ik dat ik als enige 
meisje terecht zou komen in een ruwe 
mannenwereld. Die gedachten vond ik 
maar niets en daarom werd techniek 

‘plan B’. Ik koos voor de optie die voor 
mij destijds veiliger voelde en ik werd 
apothekersassistente. Ik merkte al snel 
dat dit de verkeerde keuze was: ik moest 
lang stilzitten en vooral veel luisteren”. 

Switch
Willow volgt sinds februari vorig jaar de 
opleiding tot Monteur Werktuigkundige 
Installaties bij IW Brabant-Zeeland. Dit 
is een bbl-opleiding, waarbij ze één dag 
in de week les heeft en vier dagen aan 
het werk is. “Ik vond mijn eerste dag wel 
spannend. Hiervoor had ik nog nooit 
iets met techniek gedaan, zou ik het wel 

kunnen? Maar je leert alles stap voor stap 
door mee te lopen met een collega. In het 
begin leek het allemaal heel lastig, maar 
ik merk dat ik steeds handiger word. 
De groei die je doormaakt is erg leuk om 
van jezelf te zien.”

Helemaal klaar met de 
schoolbanken
Een ander voorbeeld is Dion. Een jaar 
geleden had hij nooit verwacht dat hij 
nu een opleiding én baan in de elektro-
techniek zou hebben. Eerst volgde hij een 
opleiding in de zorg, maar hij was echt 
helemaal klaar met de schoolbanken. 
Één ding wist Dion wel zeker: “ik wil bezig 
zijn met mijn handen en nieuwe dingen 
leren door ze te doen!”

Open dagen
Via een open dag van een ROC en IW 
kwam Dion in aanraking met de elektro-
techniek en dat voelde meteen goed. 
“Op de open dag was iedereen heel 
hartelijk. Wat mijn ouders en ik meteen 
merkten was het feit dat de mensen van 

IW met enorm veel passie over hun vak 
spraken: ze wisten hun enthousiasme 
goed over te brengen. Vooral de 
combinatie tussen werken en leren mét 
baan-garantie was wat me meteen 
aansprak. Ik besloot om me aan te 
melden voor een meeloopdag en dat 
beviel meteen supergoed. De instructeurs 
namen uitgebreid de tijd om alles 
duidelijk uit te leggen en ik mocht ook 
meteen aan de slag. Eigenlijk was het 
voor mij toen helemaal duidelijk: ik wil een 
overstap maken naar de techniek.”

Aanmelden kan nog
Bij IW Brabant-Zeeland zijn er volop 
mogelijkheden om te starten met 
een opleiding of om de switch naar 
de elektro- of installatietechniek te 
maken. Kom naar een open dag 
of neem contact met ons op via 
085 48 90 483 of infoiwbz@iwnl.nl.

Voor data en locaties check 
iwnederland.nl/brabant-zeeland

Een toekomstbestendige leer-werkbaan voor jouw zoon of dochter?

Bezoek onze open dagen en kies voor de 
installatie- of elektrotechniek!

De techniek biedt enorme kansen voor de toekomst van jouw zoon of dochter! Bij IW Brabant-Zeeland, dé opleider voor 
installatie- en elektrotechniek, helpen wij ze bij de juiste studiekeuze. Ook als hij of zij vanwege de omstandigheden een 
switch naar de techniek wil maken! Leren in de praktijk, een mbo-opleiding, baangarantie en uitstekende begeleiding 
door zowel IW als het leerbedrijf.  Dat is waar we voor staan: omdat opleiden werkt!

Met 7 locaties in Brabant en Zeeland altijd dichtbij!
Bel 085 48 90 483 voor meer informatie. 

Mailen kan ook naar infoiwbz@iwnl.nl.

Check iwnederland.nl/brabant-zeeland

Check iwnederland.nl/brabant-zeeland voor een coronaproof open 
huis en/of afspraak bij  jou in de buurt!  Of scan de QR code!


