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STARTEN
De opleidingen voor installatietechniek en procestechniek starten in het 
schooljaar 2022/2023 aan de Stationsstraat 40 in Steenwĳ k. 

Wees snel! Er zĳ n een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. 

Een baan



Heb jĳ  iets met techniek? Of lĳ kt het je leuk? 
Dan is de Regionale Praktĳ k Academie wellicht iets 
voor jou. Het is een gloednieuwe opleiding voor 
technische talenten. 
Gericht op de praktĳ k. En dat betekent: werken en 
leren tegelĳ k. Mét salaris, ook voor lesdagen. 
Bĳ  de RPA krĳ g je een erkend MBO-diploma. 
En nóg mooier: je hebt gegarandeerd een baan. 
Nieuwsgierig geworden? Kĳ k eens op de site: 
www.regionalepraktĳ kacademie.nl 

WERKEN EN LEREN TEGELI JK
RPA staat voor Regionale Praktĳ k Academie. Bĳ  de RPA volg je 
een MBO-opleiding volgens de beroepsbegeleidende leerweg 
(BBL). Een praktĳ kopleiding dus. En dat betekent één dag 
theorie en vier dagen praktĳ k. We werken samen met lokale 
en regionale bedrĳ ven. Daardoor kun je lekker dichtbĳ  huis 
aan het werk.

GRATIS VERVOER?
Woon je meer dan 8 kilometer bĳ  de Regionale Praktĳ k 
Academie vandaan en duurt het langer dan 30 minuten met 
het openbaar vervoer om op de Regionale Praktĳ k Academie 
te komen, dan zorgen wĳ  voor vervoer! Wat wil je nog meer?!

TECHNISCHE VAKMENSEN
De RPA leidt op tot technische vakmensen. Wat je 
leert kun je meteen in de praktĳ k brengen. Bĳ  lokale en 
regionale erkende leerbedrĳ ven die zich bĳ  de RPA hebben 
aangesloten. Natuurlĳ k krĳ g je goede begeleiding. 
Vanuit de opleiding, maar ook van de leermeesters bĳ  de 
bedrĳ ven. Je krĳ gt les van ervaren docenten uit de beroeps-
praktĳ k. Wĳ  werken samen met het Deltion College als 
diplomerende instantie. 

•   Erkend MBO-diploma
•   Praktĳ kgericht
•   Salaris 
•   Baangarantie 

Werken en 
leren dichtbĳ  

huis!

Géén 
les- en 

boekengeld

Goede 
begeleiding


