
Hoe werkt 
Be an Engineer?

Instromen in de 
techniek was nog 

nooit zo eenvoudig!

Start met 
betaald werken & leren!

Haal in 2 of 4 jaar 
jouw hbo-diploma

1. Start

Be an Engineer helpt je bij 
jouw zoektocht binnen de 

techniek. Hiervoor vul je een 
intakeformulier in.

2. Informatiesessie

Je ontvangt informatie over 
wat Be an Engineer voor je 

kan betekenen. Zo krijg 
je inzicht in de 

carrièremogelijkheden 
in de techniek

3. Meet & Match

Je gaat met 
verschillende bedrijven in 
gesprek. Deze gesprekken 

helpen je inzicht te 
krijgen in de diverse banen 
en mogelijkheden binnen 

techniek.

4. Kennismakings
gesprekken

Na de Meet & Match kan je 
een vervolgafspraak maken 
met een interessant bedrijf 

om jouw ambities en de
mogelijkheden te bespreken.

6. Start leren en werken

Eenmaal aan de slag werk 
je maximaal vier dagen per 

week en volg je een dag 
per week onderwijs.

Daarnaast heb je 12 tot 16 uur 
per week zelfstudie-uren. 

5. Aangenomen

Na het tekenen van een 
contract schrijf jij je in voor  

een deeltijdopleiding. Met je 
nieuwe werkgever overleg 
je welke deeltijdopleiding 

passend is. 

Hoe kan jij je voorbereiden 
op Be An Engineer?

Afhankelijk van jouw 
vooropleiding, kan het goed 

zijn om vooraf wiskunde en/of 
natuurkunde bij te spijkeren.

Als jij nog niet voldoet aan 
alle vooropleidingseisen zijn 

er verschillende manieren om 
toch een hbo-opleiding 

binnen de techniek te starten. 
Hieronder lees je er meer 

over.

Extra hulp nodig?

Statushouders
Nederlandse taal NT2

Ondersteuning behalen NT2 
diploma

Deficiënties
Wiskunde cursus

Natuurkunde cursus
Nederlands cursus

Oriënteren 
Open dagen 

Studiekeuzeactiviteiten

Instromen zonder de juiste 
vooropleiding

21+ toets

team@beanengineer.nl

Contact

www.beanengineer.nl



Bouwmanager
Verantwoordelijkheid voor de 

realisatie van bouw- en 
renovatieprojecten. 

Be an Engineer heeft een landelijke dekking. 
Je kan overal bij jou in de buurt gaan werken en zelf kiezen welke       

hogeschool het beste bij je past. Twijfel je? Laat je dan adviseren door 
een van de deelnemende hogescholen bij jou in de buurt.

Energietechneut
Samen met een team ervoor 

zorgen dat werk goed en veilig 
wordt uitgevoerd.

BIM-modelleur
Met Building Information 

Modellling creëer je grip op het 
hele bouwproces.

Installateur 
(technisch beheerder)

Verantwoordelijkheid voor de 
efficiënte coördinatie van alle 

serviceactiviteiten.

Calculator
Het analyseren van de 

klantvraag en berekenen van de 
kostprijs begroting.

Onderhoudsmonteur
Het uitvoeren van preventief 
onderhoud aan installaties.

Constructeur
Vertalen van constructieve 

vraagstukken in een 3D model.

Uitvoerder bouw
Verantwoordelijkheid voor het in 

goede banen leiden van 
projecten.

Contractbeheerder
Verantwoordelijk voor het 
borgen van afspraken in 
onderhoudscontracten.

Tekenaar
Als tekenaar zorg je ervoor dat 

ontwerpen worden uitgetekend 
en van details voorzien. Vaak geb-

ruik je hiervoor AutoCad.


