
Zoek jij een hbo-opleiding 
Industriële automatisering 
én een betaalde baan? 
Hogeschool Dirksen biedt in samenwerking met Xelvin Academy een unieke mogelijkheid 
om werken en leren te combineren.

Ben jij een ambitieuze techneut die interesse heeft in industriële automatisering en zich hier 
verder in wil specialiseren? Wil je een goed salaris verdienen en ondertussen opgeleid 
worden in de industriële automatisering? 

Lees snel 
verder, dit is 
jouw kans!



Je gaat een tweejarige opleiding industriële automatisering volgen en sluit deze af met 
de titel Associate degree (Ad). Als het studeren je goed afgaat en je wil verder studeren, 
is er een mogelijkheid om aansluitend nog twee jaar verder te studeren. Je rond dan je 
studie af met de titel Bachelor of Science (BSc) degree industriële automatisering.  

Tijdens je studie ga je aan de slag in de mooie wereld van industriële automatisering 
en ga jij de opgedane kennis direct in de praktijk toepassen. Jij gaat gemiddeld 36 uur 
per week werken en volgt 1 keer per 2 weken een college. Je staat er niet alleen voor. 
Je wordt tijdens jouw studie uiteraard vakkundig begeleid door je mentor, docent en 
praktijkbegeleider. Samen maken we er een succes van! 

Na afloop heb je twee jaar werkervaring opgedaan én beschik je over een erkend 
hbo-getuigschrift. Daarmee kom je verder in je carrière!

Wat bieden we je aan:

ü Gelijktijdig werken en leren
ü Kleinschalig onderwijs met veel persoonlijke aandacht
ü Erkend en gedegen hbo-getuigschrift behalen
ü Opleiding sluit perfect aan bij het bedrijfsleven
ü Uitdagende werkzaamheden die aansluiten bij je kennisniveau
ü Goed salaris
ü Maandelijks instromen is mogelijk
ü Wij betalen je opleiding en je ontvangt een goed arbeidscontract

Wat vragen we van jou:

Je bent een schoolverlater of een meer ervaren techneut en beschikt over 
één van de onderstaande diploma’s:
• Havo- of vwo- diploma, profiel Natuur & Techniek 
•  Mbo 4-diploma met exacte vakken (Elektrotechniek/Mechatronica/ 

Werktuigbouwkunde/Vliegtuigtechniek/Landbouwmechanisatie/ 
Mobiele werktuigen)

•  of heb je een andere technische opleiding gevolgd en ben je ouder dan 21 jaar?  
Dan kun je een toelatingsverzoek indienen.

Interesse en benieuwd naar jouw mogelijkheden?

Neem contact op met Xelvin!

Bel 040 – 291 00 56 of mail naar info@xelvin.nl


