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Opleidingen techniek & technologie
Om jou een toonaangevende technische of technologische opleiding te bieden, bundelen het Albeda College en Zadkine de
krachten. Samen met het bedrijfsleven stemmen we onze opleidingen nog beter af op de wensen van en ontwikkelingen op de
arbeidsmarkt. Op die manier heb jij een grotere kans op een succesvolle carrière in de technische of technologische sector.
Hieronder vind je onze zes werelden van Techniek. Al onze opleidingen techniek & technologie vind je op
techniekcollegerotterdam.nl .

Bouwen & Wonen
Bouwen & Wonen is de wereld van vakmensen, van beleving, van creatief denken en betrokkenheid. Als specialist volg je trends,
maar zoek je ook naar vernieuwing. Dit is de wereld van ontwerpen, ontwikkelen en uitwerken. Mooie projecten bedenken, bouwen
en creëren. Of je nu van het grote geheel bent of van de afwerking. Bouw, elektro, civiele techniek en installatietechniek, jij werkt
mee aan het gezicht van Nederland. Wil je meer weten over opleidingen als Bouwkunde, timmerman of elektrotechnicus?
Ga naar de wereld van Bouwen & Wonen.

IT & Online
De wereld van IT & Online is niet meer weg te denken. Het is de wereld van analytisch denken, van verbindingen maken, samen
een oplossing vinden. Hoe leuk is het als je precies weet hoe smartphones, iPods, iPads, internet en computers werken. Als je
systemen uit elkaar kunt halen en weer in elkaar kunt zetten. Stel je eens een wereld voor zonder computers en internet?
Ondenkbaar! Alles draait om IT & Online, het is onmisbaar voor onze economie. De wereld van IT & Online maakt het leven een
stuk mooier en eenvoudiger: de hele wereld is binnen handbereik. Wil je meer weten over opleidingen als ICT-beheerder of
Applicatie- en mediaontwikkelaar?
Ga naar de wereld van IT & Online.

Lab & Research
Lab & Research is de wereld van onderzoekers, van nieuwsgierig zijn. De wereld van Lab & Research is iedere dag anders. Bij een
chemisch bedrijf, in een ziekenhuis of in de levensmiddelenindustrie is Lab & Research onmisbaar. Je ontdekt wat het missende
ingrediënt is voor een product of welke ziekte een patiënt heeft. En werkt bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van nieuwe
geneesmiddelen en vaccins. In de wereld van Lab & Research los je elke keer weer de puzzels op. Wil je meer weten over
opleidingen als allround laborant of chemisch-fysisch of biologisch medisch analist?
Ga naar de wereld van Lab & Research.

Maakindustrie & Onderhoud
Van niets, iets maken. Als echte doener schrikt dat je niet af. Met machines grondstoffen bewerken tot producten. Meewerken aan
nieuwe ontwikkelingen en nadenken over oplossingen. Of het nou in de metaal is, werktuigbouw of mechatronica: je houdt van
dingen maken, zelf oplossingen vinden. Geen techniek of materiaal is je vreemd. Geen uitdaging ga je uit de weg. De wereld van
de Maakindustrie & Onderhoud is voor doeners, voor aanpakkers. Voor jonge mensen die van niets, iets moois willen maken. Pak
deze kans, er is werk aan de winkel. Wil je meer weten over opleidingen in de metaal, het onderhoud of technicus engineering?
Ga naar de wereld van Maakindustrie & Onderhoud.

Mobiliteit
De wereld van Mobiliteit is beweging: auto’s, trucks, treinen, trams, scooters en fietsen. Deze wereld is enorm dynamisch en er
verandert werkelijk van alles. Het is een wereld van nieuwe ontwikkelingen en innovaties, waar de toekomst open ligt. Je werkt met
nieuwe materialen en moderne systemen. Saai is het nooit, want geen dag is hetzelfde. De wereld van Mobiliteit staat nooit stil. Wil
je meer weten over opleidingen als autotechnicus, verbrandingsmotortechnicus of in de tweewielertechniek?
Ga naar de wereld van Mobiliteit.

Proces & Maintenance
De wereld van Proces & Maintenance is voor doeners die van aanpakken weten. Je maakt nieuwe dingen, je repareert, je
onderhoudt. Zonder machines geen producten. Koffiekopjes, kleding, een blikje cola. De machines die deze producten maken,
moeten in topconditie zijn en blijven. Is ergens een storing? Dan sta jij direct klaar om het onderdeel te repareren of een oplossing
te bedenken. Het is een eigentijdse wereld, waar dingen die worden beloofd ook worden waargemaakt. Het is teamwerk, met een
enorme betrokkenheid naar elkaar: samen klaar je de klus. Wil je meer weten over opleidingen als procesoperator, monteur service
en onderhoud werktuigbouw of eerste monteur service en onderhoud elektrotechniek en instrumentatie?
Ga naar de wereld van Proces & Maintenance.
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