Met de monteur op stap
Je bent jong en je weet echt niet welke leerweg je in de bovenbouw VMBO of opleiding na het VMBO
wilt volgen. Laat staan welk beroep je moet kiezen. Dan wordt het een stuk leuker als je als leerling
vooraf een kijkje kunt nemen in de praktijk.

Meelopen
De technische installatiebedrijven willen dit kijken in de praktijk stimuleren door het
project “Met de monteur op stap”. Één dag meelopen en kijken wat een monteur doet,
wat komt hij tegen in zijn werk, op welke plaatsen komen zij allemaal?
Eén dag ruiken aan de techniek, zien hoe het in elkaar zit, uitleg krijgen over het werk
van een ervaren monteur in de elektro- of installatietechniek als onderdeel van de
voorbereiding op het maken van je beroepskeuze. Want, hoe kun je kiezen als je niet
goed weet hoe of wat een beroep of vakrichting inhoudt?

Aanbod
Vanuit het Opleidingsfonds Technische Installatie Bedrijven willen wij u, en uw leerlingen
hierbij ondersteunen. Wanneer u aangeeft welke leerling(en) mee willen doen zoeken wij
een passend bedrijf in de buurt van de leerling. Wij zorgen dat leerling en bedrijf een
datum afspreken waarop hij of zij met de monteur op stap kan. Uiteraard zit hier voor de
leerling ook een klein aandenken aan vast.
U bepaald binnen uw jaarprogramma wanneer en hoe vaak u “met de monteur op stap”
wilt inzetten, of het nu gaat om één of meer leerlingen.

Stand van zaken
De focus ligt op de tweede klassers omdat zij hun keuze nog moeten maken, incidenteel
wordt ook door de derde of vierde klas deelgenomen.
In Noord Holland hebben inmiddels 13 VMBO’s aangegeven binnen hun lessen
loopbaanoriëntatie plaats in te ruimen voor “Met de monteur op stap” waarbij het zowel
om basis als om kader opleiding gaat. De eerste monteurs krijgen in november een
VMBO-er mee.
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