
INSTALLATIE-

TECHNIEK
DIT IS WAT VOOR MIJ

Kies je voor de opleiding Installatietechniek dan ga 
je straks werken voor een aannemer, installatie-, 
productie- of loodgietersbedrijf. Je zorgt in huizen 
en kantoorpanden voor een aangenaam klimaat 
en een goed werkende watervoorziening, centrale 
verwarming en riolering. Ook weet je alles van 
elektrotechnische installaties, zoals verkeerslichten of 
beveiligingssystemen.

JOUW OPLEIDING

KIJK OP DE WEBSITE

Scan mij

en ontdek nog meer over 
deze opleiding!



JOUW LOCATIE

Onze medewerkers voelen zich betrokken bij de 
studenten, cursisten en deelnemers. We vinden 
het belangrijk dat je je thuis voelt bij ons op 
school. Daarom bieden we je een veilige, 
vertrouwde en sfeervolle leeromgeving; licht, 
ruim en met moderne onderwijsfaciliteiten.

Locatie J.F. Kennedylaan
 Ligging vlakbij centrum van Doetinchem 
 Moderne, open entree in het hart van de 
 school met zitjes, een luxe koffiebar en 
 gezonde schoolkantine
 Kleinschalig: aparte vleugel voor de 
 opleidingen Techniek & Informatica 
 Studiecentrum, voorzien van alle gemakken
 Up-to-date praktijklokalen

Tijdens je opleiding stagelopen bij de leukste 
bedrijven en instellingen in de regio? Werken 
aan leerzame opdrachten van en projecten 
voor échte opdrachtgevers? Als Graafschap 
College hebben we goede contacten in de regio 
en werken we nauw samen met bedrijven en 
instellingen om jou zo goed mogelijk voor te 
bereiden op je toekomst!

Begeleiding die jij 
nodig hebt
We vinden het belangrijk dat je tijdens je 
opleiding de aandacht en begeleiding krijgt 
die je nodig hebt. Je krijgt daarom een 
studieloopbaanbegeleider (mentor) waarmee 
je regelmatig contact hebt. Heb je advies of 
hulp nodig? Bijvoorbeeld omdat je de verkeerde 
studiekeuze hebt gemaakt, je problemen hebt 
met leren of thuis problemen hebt? Dan kun 
je voor advies en hulp terecht bij de loopbaan- 
of zorgdecaan. Heb je meer, intensieve of 
specifieke hulp of begeleiding nodig? Dan kun je 
bij ons Loopbaanplein terecht.

DIT IS BIJZONDER

In het echt



Opleiding Profiel Niveau Duur Leerweg

Smart Building

(voorheen Bouwkunde)

Middenkaderfunctionaris Smart Building 4 4 jaar bol

WAT KIES JIJ?

RICHTING GEBOUWDE OMGEVING 

In het echt

Heb je de knoop doorgehakt? Wil je je 
aanmelden voor een opleiding bij het 
Graafschap College? Doe dat dan via het 
digitaal aanmeldformulier. Dat vind je op onze 
website op de pagina van het profiel van jouw 
keuze. Als je aan alle voorwaarden voldoet, 
zul je meestal worden toegelaten tot de 
opleiding van je keuze. Kijk goed naar de 
toelatingseisen en –procedure op de web-
site, want voor sommige opleidingen is een 
bepaalde activiteit, zoals een gesprek, 

(fysieke) test, opdracht of  bijeenkomst 
verplicht. Ons streven is om je zo snel 
mogelijk te berichten over je toelating. 

Wanneer je het dringende advies krijgt om 
een andere opleiding te kiezen, biedt het 
Loopbaanplein je een adviesgesprek aan met 
een van onze decanen. Hij of zij helpt je bij het 
vinden van een opleiding die beter bij je past.

AANMELDEN DOE JE ZO

Opleiding Profiel Niveau Duur Leerweg

Installatietechniek Monteur werktuigkundige installaties

Eerste monteur woning

Werkvoorbereider installaties

Monteur elektrotechnische installaties

Eerste monteur elektronische installaties-

woning en utiliteit

Technicus elektrotechnische installaties 

woning en utiliteit
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Via deze knop op de website bij 
het profiel van jouw keuze.




