
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werken en studeren op hbo- 
niveau in de technische sector 

 
 

We zoeken kandidaten voor een leerwerktraject in de techniek. 
Ben je statushouder en wil je graag aan de slag als BIM-modelleur, 
werkvoorbereider, uitvoerder, calculator, kostendeskundige, 
tekenaar, constructeur, engineer, technisch tekenaar, 
installateur? Dan is dit leerwerktraject misschien iets voor jou. 

 

Leren en werken 
Het leerwerktraject bestaat uit twee onderdelen: een voortraject (in de periode februari 
t/m juni 2023) en een tweejarige deeltijdopleiding (Associate Degree) Integraal 
Bouwmanagement, Engineering of Maintenance & Mechanics aan de Rotterdam 
Academy (vanaf september 2023). Je combineert deze opleiding met een stage of baan 
van minimaal 24 uur per week die aansluit bij je opleiding. 

 
Het voortraject bestaat uit de volgende onderdelen: een intensieve cursus Nederlands, 
vakinhoudelijke modules, technisch Nederlands, communiceren op de werkvloer, 
sollicitatievaardigheden, een basiscursus Revit (voor studenten richting Integraal 
Bouwmanagement) en een matchingsevent waar je werkgevers gaat ontmoeten. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wat bieden we jou? 
• Intensieve begeleiding van de Rotterdam 

Academy en het UAF bij je 
voorbereidingen op de opleiding en bij het 
solliciteren. 

• Hoge baankans: het streven is dat je eerst 
zes maanden gaat stagelopen en daarna (bij 
goed functioneren) betaald aan het werk 
gaat. Momenteel is er veel vraag naar 
technisch personeel op de arbeidsmarkt. 
Dit betekent een grote kans op een 
betaalde baan! 

 

Wat verwachten we van jou? 
• Je taalniveau Nederlands is in december 

2022 minimaal op B1-niveau.  
Let op: dit wordt getoetst! 

• Je hebt een minimale diplomawaardering 
havo met een technisch profiel (wiskunde 
en natuurkunde) of mbo-niveau 4. 

• Je hebt affiniteit met techniek. Je hebt al 
gestudeerd en/of werkervaring in de 
richting van civiele techniek, architectuur, 
bouwkunde, werktuigbouwkunde 
(mechanical engineering) of 
elektrotechniek (electrical engineering). 

• Je taalniveau Engels is voor 1 september 
2023 minimaal op A2-niveau. 

• Je bent gemotiveerd om werken en 
studeren op hbo-niveau te combineren. 

• Je bent beschikbaar om vanaf februari tot 
juni 2023 het voortraject te volgen. 

 

• Je bent bereid om zelf (met ondersteuning) 
op zoek te gaan naar een stage of baan die 
aansluit bij de opleiding. Voor 1 september 
2023 moet je deze stage of baan hebben 
gevonden. 

• Neem contact op met je contactpersoon 
van je gemeente als je aan dit voortraject 
mee wilt doen hebben. Je hebt 
toestemming van de gemeente nodig. 

• Heb je voor 1 september 2023 het NT2 
Nederlands diploma gehaald? En heb je ook 
een stage of baan gevonden die hierbij 
aansluit? Dan kan je starten met de 
tweejarige deeltijdopleiding. 
 

Aanmelden 
Voldoe jij aan deze criteria? Heb je interesse 
om mee te doen met het leerwerktraject? 
Meld je dan vóór 30 november 2022 aan bij 
Mustafa Hadziibrahimovic via HadzM@hr.nl.  
De eerste voorlichtingsbijeenkomst vindt op 
10 november plaats.  
 

Vragen? 
Voor vragen over dit traject kun je terecht bij je 
Trajectbegeleider bij het UAF of neem contact 
op met Sepper Firoozizadeh 
Sepper.Firoozizadeh@uaf.nl. 
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