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Vakmanschapsroute Technicus / 
middenkaderfunctionaris

Niveau 1 t/m 3 Niveau 4

(hulp)monteur elektro-installaties
Medewerker infratechniek
1e monteur laagspanning
Constructiewerker
(Allround)timmerman nieuwbouw
Metselaar
CNC verspaner
Servicemonteur

Werkvoorbereider (ver)nieuwbouw
Assistent uitvoerder
Technicus installatiewerken
Verspaningstechnoloog
BIM-modelleur
Calculator
Interieurontwerper 
Projectmanager
Technicus service en onderhoud

MBO 4: Wat is dat?



Uitgangspunten Academie voor Techniek



Middenkaderfunctionaris architectuur, makelaardij 
en uitvoering - Niveau 4, vierjarige opleiding



Wat ga je daar doen? 

Vormgeving

Management en Makelaardij

Regulier (uitvoer) 
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• Er zijn allerlei bedrijven actief in het 
bouwproces. 
Voorbeelden van beroepen zijn:
✓ bouwtechnisch medewerker bij een 

architectenbureau
✓ Junior BIM modelleur
✓ werkvoorbereider / calculator
✓ mutatieopzichter bij een 

woningbouwcoöperatie
✓ toezichthouder bouwen en wonen bij de 

gemeente
✓ planner 
✓ (assistent)uitvoerder op de bouwplaats
✓ allerlei specifieke functies bij toeleverende 

bedrijven

Wat kun je ermee? 



• Ben je:
- Technisch, heb je iets met ontwerpen van ruimten 

en gebouwen
- Vind je het leuk om verschillende tekenpakketten te 

leren kennen
- Niet vies van een stuk kennis en zoek je diepgang 
- Handig en kun je maquettes / houten werkstukken 

maken
- Een teamplayer en kun je samenwerken   
- Goed in exacte vakken en rekenen

Iets voor jou? 

Daarna naar het HBO:
• Bouwkunde
• Bouwtechniek
• Built Environment
• Bouwtechnische

bedrijfskunde
• Makelaardij
• Interieurarchitectuur
• Facilitair management



Projectwijzer staat centraal

• Onderwerpen in de vaklessen

ondersteunen het project.

• Aanleren van vaardigheden als 

tekenen, modelleren, plannen, 

begroten, berekeningen maken.

• Algemene lessen als Nederlands, 

Engels, rekenen en burgerschap. 

Een projectgroep (+/- 4 studenten) vormt 

de basis. 

Er zijn groeps- maar ook individuele taken.  

Hoe werkt het op school?



Een week op school



De vakken Generieke vakken: Nederlands – Engels – Rekenen 

Ontwerp: Bouwarchitectuur –
Bouwdetailtekenen – Sketchup
Revit – AutoCAD – CAD3D 

Algemene bouwkunde: Bouwconstructies –
Materiaalleer –
Installatietechniek
Praktijk – Beheer en onderhoud

Bouwmanagement: Wet en regelgeving –
Bouwmanagement - Planningen

Project: Project

Berekeningen: Sterkteberekeningen –
Bouwfysica – Exact – Begroten 







Titel van de slide

Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean
commodo ligula eget dolor. 
Aenean massa. Cum sociis
natoque penatibus et 
magnis dis parturient
montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, 
ultricies nec. 
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