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Toekomstbouwers
Heb jij handige handen of vind je het leuk om  

dingen te maken, repareren of bouwen?  

Dan is het het Techniekcollege Parkstad Limburg een plek voor jou:  

je leert een technisch vak én je legt een supergoede basis voor de  

toekomst. Mensen met een technisch vak zijn goud waard!



Techniek is overal om ons heen. In huis, op straat, in de lucht, overal.  

Het is een breed vakgebied. Van grote installaties in fabrieken tot een 

knipperlicht in de auto en van het lekker strak metselen van de muren  

van een huis tot zonnepanelen op een dak. 

Het Techniekcollege Parkstad Limburg heeft 3 profielen in huis die stuk 

voor stuk een waardevolle basis zijn voor een toekomst in de techniek:

  BWI (Bouwen, Wonen & Interieur): timmeren, metselen, meubels maken

  M&T (Mobiliteit & Transport): auto-, scooter-, brommertechniek en transport

  PIE  (Produceren, Installeren & Energie): installaties van gas, water, 

electra, operator, metaalbewerker, machinebouw

Welke kant wil je op?

Eén ding is zeker: welke richting je ook kiest, je toekomst zit vol kansen. 

Mensen met een techniekdiploma op zak en die een vak in de vingers 

hebben, daar zit de wereld om te springen. Kies jouw profiel in de techniek 

en je werkt aan een mooie toekomst! 

Techniekcollege Parkstad Limburg (TCPL) verzorgt de 

profielen techniek voor leerjaar 3 en 4 van de locaties 

Emma, Brandenberg, Holz en Herle. Leerjaar 1 en 2 volgen 

de leerlingen op die locaties.



BOUWEN
 WONEN & INTERIEUR



Een huis bouwen, van fundering tot tegelwerk. En zelfs  

het inrichten van een huis. Je leert het met de richting  

BOUWEN, WONEN & INTERIEUR. 

Wat komt er kijken bij de bouw van 

een huis? De architect heeft een 

tekening gemaakt en de bouwers 

voeren het uit: het storten van de 

fundering, muren metselen, ramen 

en kozijnen maken en plaatsen, het 

dak eerst opbouwen en later 

bedekken met pannen of andere 

materialen. Daarna is de afwerking 

aan de beurt: vloeren storten, 

muren stucen, tegels zetten, 

schilderen, opritten en stoepen  

aanleggen.

Interieur: ontwerp en uitvoering

Dan gaan de nieuwe bewoners het 

huis inrichten. Jij kunt hen helpen 

met het ontwerpen van een meubel-

stuk en het maken daarvan. In dit 

profiel ga je ook aan de slag met  

een 3D-ontwerpprogramma en leer 

je dus ook meubels maken. >



Werken in de bouw vraagt vakman-

schap, met een mooi eindresultaat: 

een nieuwe woning, bedrijfspand  

of een bijzonder interieur. Ook het 

renoveren van verouderde woningen 

is een belangrijke taak binnen de 

bouwsector.

 > 

BWI



Bouwplaats op school

Metselen, timmeren, bestraten en 

meubels maken. Eerst krijg je een 

theoretische basis, daarna ga je in 

de praktijk aan de slag. De praktijk-

lokalen lijken net een bouwplaats 

in het klein: muren metselen, daken 

timmeren en afwerken, kozijnen 

inmeten en zelf timmeren, elk 

onderdeel komt aan bod. Je werkt 

met professionele apparatuur en 

machines, die je zelf leert bedienen. 

Beroepen

Met deze richting leg je de basis 

voor beroepen als:

  metselaar

  timmerman

  betonvlechter

 stucadoor

 stratenmaker

  meubelmaker

 interieur designer

 “  Wat ben ik iedere keer 
weer trots als ik een  

timmerwerk heb afgerond 
en dit thuis kan showen!”



MOBILITEIT& TRANSPORT



Zonder MOBILITEIT & TRANSPORT loopt niks. Letterlijk en figuurlijk.  

Dit profiel geeft je een kijkje in de wereld van motoren en PK’s: hoe werkt  

een auto? Hoe zit de motor in elkaar? Hoe werkt het remsysteem en de  

stuur inrichting? En de verwarming, verlichting, de airco en de radio in een 

auto, hoe werken die? 

In de garage van school staan verschillende auto’s waar je aan sleutelt, 

schroeft en poetst. Je wisselt banden, onderhoudt en voert kleine  

reparaties uit. Maar het is niet alléén auto’s en techniek.  

Transport en logistiek

Een ander belangrijk onderdeel is transport en logistiek. Hierbij krijg je  

te maken met het vervoer en transport over de weg en leer je over 

voorraad beheer en logistieke processen. >



Hoe richt je een magazijn in?  

Welke administratie komt kijken  

bij transport? Hoe plan je het  

handigst een route voor een  

chauffeur?

Deze richting wordt steeds 

belangrijker in onze economie; 

online verkopen blijven nog elk 

jaar groeien. Mensen met verstand  

van logistiek en transport zijn 

daarbij heel belangrijk. 

 > 

M&T



Leren in de praktijk en theorie

Je krijgt een basis in theorie-

lessen, maar het vak leer je in de 

praktijk. Dit profiel combineert dus 

theorie en praktijk. De docenten 

zijn allemaal vakmannen, mannen 

uit de praktijk, dus zij weten 

precies wat je moet weten, leren 

en kunnen, als je straks in een 

bedrijf aan het werk gaat. 

Beroepen

Met deze richting kun je veel  

kanten op, zoals:

  automonteur personenauto’s  

of vrachtwagens

  autoschadehersteller,  

autospuiter

  vrachtwagenchauffeur

  carrosseriebouwer

  scooter- en bromfietsmonteur

 

“ Auto’s waren altijd al  
mijn passie. Te gek om  
daar nu iedere dag mee 
bezig te zijn!”



PRODUCERENINSTALLEREN & ENERGIE



PRODUCEREN, INSTALLEREN & ENERGIE is een perfect  

profiel als je je breed wilt ontwikkelen in de technische  

sector. Dit profiel heeft 3 onderdelen:

  Elektrotechniek: aanleg van elektrische installaties in woningen, 

bedrijfsgebouwen, fabrieken, maar ook in apparaten

  Installatietechniek: aanleg van water en verwarming, beveiligings-

systemen, zonnepanelen

  Metaalbewerking: frezen, draaien, buigen en knippen van metaal >



Zonder installateur op het gebied van 

elektriciteit, verwarming en water 

werkt niets. Machines moeten 

onderhouden, gerepareerd en 

vernieuwd worden. Vakmensen  

op deze gebieden zijn onmis - 

baar voor de toekomst.

 > 



Theorie en praktijk

Dit profiel combineert theorie en 

praktijk. Alle theorie breng je zelf 

in de praktijk. In het praktijklokaal 

vind je tal van elektrische instal-

laties waar je mee werkt, water -/ 

 cv-installaties en ruimten waar je 

je eigen installaties moet aanleggen. 

Beroepen

Met dit profiel kun je verder leren voor:

  elektromonteur

 loodgieter

 metaalbewerker

 machinebouwer

  operator in een fabriek waar je  

het proces van grondstof tot 

eindproduct begeleidt

 autoherstel/automonteur

 
“ Gaaf om zelf elektriciteit 
aan te leggen …  
en het werkt ook nog!”



Over Techniekcollege 
Parkstad Limburg:
leren, stages, begeleiding
 

Op het Techniekcollege Parkstad Limburg leg je een mooie basis voor je 

MBO-vervolgopleiding en je toekomstige baan in de techniek. Hier proef je 

aan het vakgebied en krijg je helderheid over de richting die je het meest  

ligt of die je het interessantst vindt. 



Goede basis voor je toekomst

Welke richting je ook kiest (of het 

nu BWI, M&T of PIE is), je kunt met  

je diploma áltijd terecht bij een 

MBO-opleiding. Zelfs als je na 2 jaar 

Techniekcollege Parkstad Limburg 

zou ontdekken dat je niet verder 

wilt in de techniek. Het Techniek-

college Parkstad Limburg is dus 

altijd een goede keuze. 

Theorie en praktijk

In jaar 3 en 4 leg je de basis van  

de richting die je kiest. Of je straks 

verder wil studeren aan het MBO  

of misschien wel al deels aan  

het werk wilt gaan, je moet het  

vak leren.

Daarvoor krijg je theorie én praktijk, 

ongeveer 50%-50%. De ene richting 

vraagt iets meer theorie, de andere 

juist iets meer praktijk. 

Naast de vakinhoudelijke lessen, 

krijg je ook avo-vakken vakken.  

Die zijn voor elke student hetzelfde, 

ongeacht de richting:  

Nederlands, Engels, wiskunde, 

natuur-/schei kunde, maatschappij-

leer, kunst vakken en gym.  

Stages

Een vak leer je pas echt in de 

praktijk. Dat doen we natuurlijk al 

op school met praktijkopdrachten, 

maar je ontdekt het pas echt bij 

een bedrijf. Meekijken en meewer-

ken dus in het bedrijfsleven. 

Zo leer je ook hoe het is om samen 

te werken met collega’s. Of hoe je 

met elkaar omgaat in een team. 

Een mooie ervaring. >



3e jaar 

In het 3e jaar staat een meeloop-

stage gepland van ongeveer 15 

dagen. In die tijd kijk je mee met  

je collega’s en assisteer je bij 

werkzaamheden. Je mag zelf  

een bedrijf kiezen waar je wil 

meelopen. Vind je dat zelf niet,  

dan hebben we op school ook 

namen van bedrijven die je kunt 

benaderen voor deze stage.

4e jaar

Ook in het 4e jaar loop je stage. 

Gedurende 25 weken ben je 4 

dagen op school en ga je 1 dag  

op stage. Op die manier krijg je  

een goede indruk van het werk. 

Deze stage is een geweldige  

kans om je ‘in the picture’ van het 

bedrijf te werken en om misschien 

al zeker te zijn van een werkplek 

naast je vervolg studie op het 

MBO. Mensen als jullie zijn erg 

gewild bij bedrijven, er is namelijk 

een groot tekort aan technische 

mensen. Dus als je het goed doet, 

mag je misschien wel blijven en 

krijg je een baan aan geboden  

met een BBL-opleiding (4 dagen 

werken, 1 dag opleiding).

 > 



Mentor en begeleiding

Elke klas krijgt aan het begin van het schooljaar een mentor. Hij of zij 

begeleidt jullie als klas, praat met jullie over de voortgang, of het goed 

gaat en of er misschien dingen anders moeten.  

 

Gaat het met jou persoonlijk niet zo goed of wil je iets bespreken,  

ook dan kun je bij je mentor terecht. 

Oog voor jou 

Je zit op school om je verder te ontwikkelen. Maar soms kunnen er dingen 

zijn waardoor het misschien wat lastiger is om je 100% te concentreren op 

de lessen. Op zo’n moment is er altijd de ruimte om extra ondersteuning  

te krijgen, onder begeleiding van een leerling begeleider van school.  

We vinden het namelijk belangrijk dat jij het beste uit jezelf haalt en  

daar helpen we graag bij.

Is het voor jou lastig om te presteren, om welke reden dan ook, dan kijken 

we ook naar een maatwerk-traject. Daarin proberen we je zo te helpen, 

dat jij op een goede manier de opleiding kunt afronden.



Techniekcollege Parkstad Limburg

Schandelermolenweg 21 

6415 GG, Heerlen

T 088 - 027 26 00

E info@tcpl.nl

I www.tcpl.nl
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