
OPEN
DAGEN
Zaterdag 18 januari brielle

STARTPUNT 
INFOPUNT / AANMELDEN – begane grond - kantine

RONDLEIDING – onze studenten laten je graag onze school en faciliteiten zien!

KOFFIE EN THEE – begane grond – kantine

RDM CAMPUS
RDM CAMPUS – De opleidingen Operationeel technicus (niveau 3) kun 

je het eerste jaar volgen op de RDM Campus in Rotterdam. De 

opleiding Allround operationeel technicus (niveau 4) kun je het eerste

én tweede jaar volgen op deze locatie. Je bent dan vier dagen op de

RDM en gaat een dag per week naar Brielle. De RDM Campus is alleen 

tijdens de open dag op woensdag 18 maart geopend voor bezoekers. 

Vraag een van onze docenten voor meer informatie. 

DIGITAAL 
AANMELDEN
 

MELD JE AAN voor een opleiding bij onze 

INFORMATIESTAND in de KANTINE.

HIGHLIGHTS
Verlaat het pand niet voordat je deze highlights hebt ontdekt (vink ze hieronder af)!

 WERKPLAATSTECHNIEK – begane grond - 1e verdieping 

 MAINTENANCE UNITS  – verdiepingsvloer atrium – breng een bezoek aan onze nieuwe onderhouds-units

 OEFENFABRIEK – 1e verdieping - doe de opdracht ‘ontdek de oefenfabriek’ en ontvang een gadget van Lyondell !

 PROCESSIMULATOREN - 1e verdieping - demonstratie

 TANKERPRAKTICUM – begane grond 

 MAINTENANCE PRAKTIJKLOKAAL – begane grond 

 ELEKTROTECHNIEK / MEET- EN REGELTECHNIEK PRAKTIJKLOKAAL – begane grond  - ga zelf aan de slag!

 MELD JE AAN VOOR EEN EXCURSIE BIJ BP OF GUNVOR, EEN UNIEKE KANS! 

KIJK VOOR MEER INFO OP DE ACHTERZIJDE



STC-GROUP.NL

KLASSIKALE VOORLICHTING OPLEIDINGEN
In onze COLLEGEZAAL op de eerste verdieping geven onze docenten en studenten voorlichting over onze opleidingen. 

Je ontvangt hier informatie over de opleidingen en je hoort wat werken in de procesindustrie precies inhoudt.  

Studenten vertellen je over hun stage-ervaringen. 

VOORLICHTING:  10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.15 uur. 

MEDEWERKER OPERATIONELE TECHNIEK  – niveau 2

OPERATIONEEL TECHNICUS – niveau 3

ALLROUND OPERATIONEEL TECHNICUS – niveau 4

LOOPROUTE
Wil je zeker zijn dat je alles van onze school ziet tijdens de open dag? Volg dan de LOOPROUTE die wij

hebben uitgezet. Volg de pijlen en je komt langs de BEDRIJVEN uit de sector, PRAKTIJKRUIMTES leuke 

DEMONSTRATIES en OPDRACHTEN, LESMATERIALEN, en natuurlijk de OEFENFABRIEK.

SPECIALISATIE WINDMOLENS
Sinds het voorjaar van 2018 kunnen studenten van de niveau 4 opleiding Allround operationeel 

technicus, die gekozen hebben voor de uitstroomrichting maintenance, zich specialiseren als 

ONDERHOUDSMONTEUR VAN WINDMOLENS. Tijdens een speciaal traject worden de studenten 

van deze TOPKLAS WIND ingewijd in het leven van onderhoudsmonteur op een windmolen. 

Electrotechniek, hydrauliek en mechanica vormen de belangrijkste kennisgebieden van deze 

specialisatie. Naast theorielessen worden ook verschillende ACTIVITEITEN BIJ BEDRIJVEN in de 

offshore-windsector ingepland. 

       
 zaterdag 18 januari                    brielle


