
 

 
 
 
 

Programma proefstuderen 
Engineering (Ad) en Maintenance & Mechanics (Ad) 

 
Adres 
Museumpark 40 
3015CX Rotterdam 

 
 

Wat kun je verwachten? 
Tijdens het proefstuderen bij de Ad Engineering en Ad Maintenance & Mechanics kom je 
erachter waar het Ad-niveau voor staat, wat beide opleidingen inhouden en maak je op 
een praktische wijze kennis met de opleiding. De dag is gevuld met enerzijds informatie, 
lessen en op een praktische manier bezig zijn. De lessen worden verzorgd door 
studenten en docenten. Tijdens de dag is er voldoende ruimte om vragen te stellen. Na 
deze dag heb je kennis gemaakt met de opleiding. 

 
Voorbereidende opdracht 
Voor dit programma geldt geen voorbereidende opdracht. 

 
Meenemen 
Neem pen en papier mee om aantekeningen te maken. 

 
Consumpties 
Tijdens het proefstudeerprogramma krijg je een drankje aangeboden. Extra 
consumpties zijn in de kantine te koop. Let op, met contant geld betalen is niet mogelijk. 

 
Programma 
08.30 – 09.00 Aanmelden in de centrale hal 
09.00 – 09.30 Centrale aftrap/welkomstwoord bij de opleiding 
09.30 – 10.00 Introductie Ad Engineering en Ad Maintenance & Mechanics 
10.00 – 11.30 Cursus: 3D-ontwerpen 
11.30 – 12.30 Kennis maken met hbo-lessen 
12.30 Einde programma 



 

 
 
 
 

Voorbereidende opdracht 
 

Proefstuderen Engineering (Ad) / Maintenance & Mechanics (Ad) 
Oriënteer je op de beroepen die er zijn op het gebied van engineering en maintenance. 
Antwoorden op de onderstaande vragen kun je vinden door op internet te surfen. 
- Bezoek van 10 technische bedrijven de website en bekijk de missie van het bedrijf en of 
er vacatures zijn? 
- Welke rol spelen technici om het energievraagstuk op te lossen? 
- Welke onderwerpen spreken je aan wanneer je kijkt naar: www.deingenieur.nl en  
www.technischweekblad.nl. 

http://www.deingenieur.nl/
http://www.technischweekblad.nl/
http://www.technischweekblad.nl/
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