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regiocollegeopleidingen
Werken in de techniek 
met 'schone' handen

(Internationale) bedrijven 
in de Zaanstreek 
hebben jou nodig!

Open huis 
20 januari, 16 maart en 

8 juni 2016 vanaf 18 uur

ZIe www.regIocollege.nl

Zaandam 
purmerend

» constructiewerker_p4
» Allround constructiewerker_p4
» Verspaner_p7
» Allround verspaner_p7
» Monteur service en onderhoud   

 installaties en systemen_p8
» eerste monteur service en onderhoud 

 werktuigkundige installaties_p11
» eerste monteur service en 

 onderhoud werktuigbouw_p11
» Technicus engineering    

 (werktuigbouw)_p12
» Monteur elektrotechnische   

 installaties_p16
» eerste monteur elektrotechnische 

 industriële installaties en systemen_p19
» eerste monteur elektrotechnische

 installaties woning en utiliteit_p19
» eerste monteur elektrotechnische   

 systemen_p20
» Technicus engineering    

 (elektrotechniek)_p23
» Monteur werktuigkundige   

 installaties_p24
» eerste monteur woning_p24
» eerste monteur utiliteit_p24
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Wat zijn je kansen 
op de arbeidsmarkt?

kijk welke opleiding de beste 

kans geeft op een baan:  

www.beroepinbeeld.nl 

www.kansopwerk.nl  

iets voor jou?
Je hebt affiniteit met computers 

en techniek. Je bent nieuwsgierig 

hoe iets werkt of in elkaar zit. ook 

heb je ruimtelijk inzicht; je kunt 

je voorstellen hoe een getekende 

constructie  er in het echt uitziet. 

ook als je al een paar jaar ervaring 

hebt in de metaal zijn er volop 

mogelijkheden om je verder te ont-

wikkelen. Je wilt alle kneepjes van 

het vak leren met de bijbe horende 

theorie. of je hebt de ambitie om 

hogerop te komen. Misschien wil 

je in de toekomst wel een eigen 

bedrijf starten. Dat betekent dat je 

zelfstandig kunt werken en dat je 

zowel mondeling als schriftelijk kunt 

duidelijk maken wat je bedoelt.

heb je affiniteit met computers en techniek? Dan is de 

metaal een omgeving waarin je jezelf kunt ontplooien 

tot een vakman met goede carrièrekansen.

een wereld zonder metaal is 

niet meer voor te stellen. Van 

schepen , pijpleidingen, brug-

gen en heftrucks tot auto’s en 

simpele gebruiksvoorwerpen: je 

kunt het zo gek niet bedenken 

of er komt metaal aan te pas. 

Metaal wordt op allerlei manie-

ren bewerkt. Iets maken van 

eerlijk staal en aan het eind van 

de dag kunnen zeggen: dit heb ik 

gemaakt, wat is er nou mooier 

dan dat? Je werkt niet alleen 

met je handen maar ook met je 

hoofd. Je bedient bijvoorbeeld 

machines die steeds vaker com-

putergestuurd zijn. werken in de 

metaal is al lang niet meer dat 

vieze en zware werk van vroeger. 

Integendeel: de metaal is een 

bijzonder interessante bedrijfs-

tak waar wordt gewerkt in een 

schone omgeving met moderne, 

geavanceerde machines en 

gereedschappen. het doel: mate-

riaal omvormen tot een hoog-

waardig kwaliteitsproduct. om 

met deze, soms zeer complexe, 

machines te kunnen werken is 

veel expertise, kennis, vakman-

schap en ervaring nodig. kortom: 

het is een veelzijdig vak met 

prima carrièremogelijkheden.

werken in_metaaltechniek

 ”Ik las onderdelen van leidingstelsels 
aan elkaar. Dat is heel precies werk, 
want leidingen mogen niet loslaten 

of gaan lekken. Je moet er een stille 
hand voor hebben!”

Metaaltechniek

 ”Het omgaan 
met en instellen 
van  apparatuur 

heb ik op mijn 
stage geleerd.”

Flexibele instroom
Bij de BBl-opleidingen is flexibele 

instroom mogelijk in overleg  

met de intaker. Dat betekent dat  

je op elk gewenst moment met  

je opleiding kunt beginnen.



”Xxxxxxxxxxxxxx”
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Constructiewerker

	 	 BBL, niveau 2

  1-2 jaar

   Zaandam

» als constructiewerker:
- bouw je lichte tot middelzware constructiedelen 

samen voor bijvoorbeeld transportmiddelen, hef-, 

hijs- en landbouwwerktuigen;

- bewerk je verschillende soorten pijpmateriaal;

- maak je vooral enkelvoudige onderdelen;

- bewerk je middeldik (3-5 mm) plaat- en profiel-

materiaal voor plaatconstructies;

- maak je onderdelen voor bijvoorbeeld distilleerketels, 

mengapparaten en voorraadsilo’s;

- gebruik je technieken als snijden, buigen en (boog)

lassen.

» Waar werk je?
Je kunt aan de slag bij een metaalbedrijf of 

constructiebedrijf.

» Beroepspraktijkvorming (bpv)
Je werkt minimaal 24 uur per week bij een erkend leer-

bedrijf in de metaal en je gaat één dag per week naar 

school.

» mogelijke vervolgopleidingen
- Allround constructiewerker niveau 3;

- eerste monteur service en onderhoud werktuig-

kundige installaties niveau 3; 

- eerste monteur service en onderhoud werktuigbouw 

niveau 3. 

» Toelating
- vmbo-diploma bl of kl met wiskunde of natuur- 

en scheikunde 1;

- mbo-diploma niveau 1.

» Kosten (zie ook p26)
- cursusgeld (vanaf 18 jaar);

- opleidingsgebonden leermiddelen ± € 600;

- vrijwillige bijdrage € 25.

allround constructiewerker

	 	 BBL, niveau 3

  2-3 jaar (met mbo-diploma metaal niveau 2: 1-2 jaar) 

   Zaandam 

Je begint als constructiewerker op niveau 2. Daarna 

stroom je door naar allround constructiewerker en 

krijg je meer verantwoordelijkheden. heb je al een paar 

jaar ervaring in het vak? Dan kun je direct instromen in 

deze opleiding.

» als allround constructiewerker: 
- voer je in onderlinge samenhang complex las-, 

plaat- en montagewerk uit;

- bereid je je werk zelfstandig voor en bepaal je zelf 

welke werkmethodiek je gebruikt;

- bepaal jij hoe je op basis van interpreteren van 

informatie de werkzaamheden uitvoert en anderen 

aanstuurt; 

- speel je in op wisselende en onverwachte 

omstandigheden;

- moet je alert zijn op fouten en afwijkingen tijdens 

de werkzaamheden.

» Waar werk je?
Je kunt aan de slag bij een metaalbedrijf, onderhouds-

bedrijf, installatiebedrijf of constructiebedrijf.

» Beroepspraktijkvorming (bpv)
Je werkt minimaal 24 uur per week bij een erkend leer-

bedrijf in de metaal en je gaat één dag per week naar 

school.

» mogelijke vervolgopleiding
Technicus engineering niveau 4

» Toelating
- vmbo-diploma kl (met als vooropleiding een 

metaalopleiding);

- vmbo-diploma gl of tl, met wiskunde of natuur- 

en scheikunde 1; 

- mbo-diploma constructiewerker of Metaaltechniek 

niveau 2. 

» Kosten (zie ook p26)
- cursusgeld (vanaf 18 jaar);

- opleidingsgebonden leermiddelen ± € 800;

- vrijwillige bijdrage € 25.

opleidingen_metaal
_kijk voor uitgebreide opleidingsinformatie op www.regiocollege.nl

heb je geen vmbo-diploma, maar wil je 

toch een metaal opleiding volgen? Volg 

dan eerst de 1-jarige entreeopleiding 

Assistent installatie - en constructie-

techniek bij het regio college. 

    geen vmbo-
     diploma?

 ”De mooiste oplossingen in de 
metaaltechniek zijn bedacht 

door medewerkers die eigenwijs 
en anders durfden te zijn.”



Xxxxxxxxx

”Xxxxxxxxxxxxxx”

     
xxxxxxxxxxxx?

_kijk voor uitgebreide opleidingsinformatie op www.regiocollege.nl
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opleidingen_metaal”Ik heb voor de 
metaal gekozen 

omdat ik met mijn 
handen wil werken.
Ik vind het leuk om 
vanuit het niks iets 
te maken. En het is 
ook erg afwisselend 

werk. Elke dag is 
anders.”

Verspaner

	 	 BBL, niveau 2

  1-2 jaar

   Zaandam 

» als verspaner:
- bewerk je materialen en maak je machines gereed 

voor productie;

- maak je allerlei producten van ferro- en non-

ferrometalen en kunststoffen op kleine tot middel-

grote draaimachines, freesmachines en vlakslijp-

machines die bijvoorbeeld door computer-

programma’s kunnen worden aangestuurd (cnc);

- kun je heel precies werken.

» Waar werk je?
Je kunt aan de slag bij een metaal-, installatie-, onder-

houds- of constructiebedrijf.

» Beroepspraktijkvorming (bpv)
Je werkt minimaal 24 uur per week bij een erkend leer-

bedrijf in de metaal en je gaat één dag per week naar 

school.

» mogelijke vervolgopleidingen
- Allround verspaner niveau 3;

- eerste monteur service en onderhoud werktuig-

kundige installaties niveau 3; 

- eerste monteur service en onderhoud werktuigbouw 

niveau 3. 

» Toelating
- vmbo-diploma bl of kl met wiskunde of natuur- 

en scheikunde 1;

- mbo-diploma niveau 1.

» Kosten (zie ook p26)
- cursusgeld (vanaf 18 jaar);

- opleidingsgebonden leermiddelen ± € 500;

- vrijwillige bijdrage € 25.

allround verspaner

	 	 BBL, niveau 3

  2-3 jaar (met mbo-diploma metaal niveau 2: 1-2 jaar)

   Zaandam

Je begint als verspaner op niveau 2. Daarna stroom je 

door naar allround verspaner en krijg je meer verant-

woordelijkheden. heb je al een paar jaar ervaring in 

het vak? Dan kun je direct instromen in deze opleiding.

» als allround verspaner:
- heb je een uitvoerende, organisatorische en vak-

technisch coördinerende rol;

- ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit van je eigen 

werk en de controle op de cnc-programma's die je 

schrijft;

- speel je in op wisselende en onverwachte 

omstandigheden;

- kun je goed zelfstandig, geconcentreerd, systematisch 

en nauwkeurig werken;

- ben je creatief en heb je een goed ruimtelijk inzicht;

- lever je hoogwaardig vakwerk en ben je je bewust 

van je verantwoordelijkheid hiervoor.

» Waar werk je?
Je kunt aan de slag bij een metaal-, installatie-, onder-

houds- of constructiebedrijf.

» Beroepspraktijkvorming (bpv)
Je werkt minimaal 24 uur per week bij een erkend leer-

bedrijf in de metaal en je gaat één dag per week naar 

school.

» mogelijke vervolgopleiding
Technicus engineering niveau 4

» Toelating
- vmbo-diploma kl (met als vooropleiding een 

metaalopleiding);

- vmbo-diploma gl of tl, met wiskunde of natuur- en 

scheikunde 1; 

- mbo-diploma Verspaner of Metaaltechniek niveau 2. 

» Kosten (zie ook p26)
- cursusgeld (vanaf 18 jaar);

- opleidingsgebonden leermiddelen ± € 600;

- vrijwillige bijdrage € 25.



_kijk voor uitgebreide opleidingsinformatie op www.regiocollege.nl
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monteur service en onderhoud 
installaties en systemen

	 	 BOL/BBL, niveau 2

  1-2 jaar

   Zaandam en purmerend

» als monteur service en onderhoud installaties en 
systemen:

- werk je aan allerlei machines, werktuigen en 

installaties, afhankelijk van het bedrijf waarin je 

werkzaam bent;

- monteer je onderdelen zoals assen, koppelingen en   

  lagers, en stel je apparatuur af;

- controleer je of alles goed werkt;

- zorg je voor het onderhoud van de apparatuur;

- werk je systematisch en nauwkeurig.

» Waar werk je?
Je specialiseert je in de richting installatietechniek of 

werktuigbouw. Je werkt óf bij een dienstverlenende 

organisatie gericht op service (reparaties) en onder-

houd aan werktuigkundige installaties t.b.v. warm 

tapwater en klimaatbeheersing óf bij een organisatie 

die service en onderhoud uitvoert in een industriële 

omgeving aan werktuigbouwkundige apparatuur. 

» Beroepspraktijkvorming (bpv)
Bol: vanaf de start van je opleiding ga je afwisselend 

periodes op stage.

BBl: je werkt minimaal 24 uur per week bij een erkend 

leerbedrijf in de metaal en je gaat één dag per week 

naar school.

» mogelijke vervolgopleidingen
- eerste monteur service en onderhoud werktuig-

kundige installaties niveau 3; 

- eerste monteur service en onderhoud werktuigbouw 

niveau 3. 

» Toelating
- vmbo-diploma bl of kl met wiskunde of natuur- en 

scheikunde 1;

- mbo-diploma niveau 1.

» Kosten (zie ook p26)
- lesgeld (Bol) of cursusgeld (BBl) (vanaf 18 jaar);

- opleidingsgebonden leermiddelen ± € 500;

- vrijwillige bijdrage € 25.

opleidingen_metaal_installatietechniek

heb je geen vmbo-diploma,  

maar wil je toch een metaal-

opleiding volgen? Volg dan eerst de 

1-jarige entree opleiding Assistent 

installatie- en constructie  techniek 

bij het regio college. 

    geen vmbo-
      diploma?

 ”Wanneer de  
machine uiteindelijk 
weer loopt, geeft 

dat een kick.”
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eerste monteur service en 
onderhoud werktuigbouw 

	 	 BBL, niveau 3

  2-3 jaar (met mbo-diploma metaal niveau 2: 1-2 jaar)

   Zaandam 

» als eerste monteur service en onderhoud  
werktuigbouw:

- signaleer, analyseer en verhelp je storingen bij 

motoren en productiemachines;

- verzorg je het onderhoud van de productiemachines;

- voer je eenvoudige werkzaamheden uit in het elektro-

technische deel van de machines en installaties;

- ben je dienstverlenend en klantgericht;

- heb je oog voor veiligheid;

- heb je verantwoordelijkheidsgevoel en ben je zelf-

verzekerd en besluitvaardig;

- kun je zorgvuldig en nauwkeurig werken.

» Waar werk je?
Je kunt aan de slag bij een metaalbedrijf, installatie-

bedrijf, onderhoudsbedrijf of constructiebedrijf.

» Beroepspraktijkvorming (bpv)
Je werkt minimaal 24 uur per week bij een erkend leer-

bedrijf in de metaal en je gaat één dag per week naar 

school.

» mogelijke vervolgopleiding
Technicus engineering niveau 4

» Toelating
- vmbo-diploma kl, gl of tl, met wiskunde of natuur- 

en scheikunde 1; 

- overgangsbewijs van 3 naar 4 havo met voldoendes 

voor wis- en natuurkunde;

- mbo-diploma metaal- of installatietechniek niveau 2.

» Kosten (zie ook p26)
- cursusgeld (vanaf 18 jaar);

- opleidingsgebonden leermiddelen ± € 800;

- vrijwillige bijdrage € 25.

eerste monteur service en onder-
houd werktuigkundige installaties

	 	 BBL, niveau 3

  2 jaar

   Zaandam

» als eerste monteur service en onderhoud  
werktuigkundige installaties:

- bewerk, monteer en verbind je leidingen;

- sluit je bijvoorbeeld baden, toiletten, cv-ketels 

en fornuizen aan op het door jou aangebrachte 

leidingsysteem;

- maak je installaties klaar voor gebruik;

- ben je het centrale aanspreekpunt voor klanten, 

werknemers en werkvoorbereiders.

» Waar werk je?
Je kunt aan de slag bij een installatiebedrijf op 

het gebied van water, gas, riolering en centrale 

verwarming.

» Beroepspraktijkvorming (bpv)
Je werkt minimaal 24 uur per week bij Installatiewerk 

noord-holland, goflex of een ander erkend installatie-

bedrijf en je gaat één dag per week naar school.

» mogelijke vervolgopleidingen
- Technicus engineering niveau 4;

- mbo-opleiding installatietechniek niveau 4.

» Toelating
- vmbo-diploma kl, gl of tl, met wiskunde of natuur- 

en scheikunde 1; 

- overgangsbewijs van 3 naar 4 havo met voldoendes 

voor wis- en natuurkunde;

- mbo-diploma metaal- of installatietechniek niveau 2.

» Kosten (zie ook p26)
- cursusgeld (vanaf 18 jaar);

- opleidingsgebonden leermiddelen ± € 400;

- vrijwillige bijdrage € 25.

opleidingen_metaal_installatietechniek
_kijk voor uitgebreide opleidingsinformatie op www.regiocollege.nl



OVer de BBL-OpLeidinG

» Beroepspraktijkvorming (bpv)
De BBl-opleiding is opgezet als vervolg op de niveau 3 

opleidingen in de metaal. Je werkt drie of vier dagen 

per week bij een erkend leerbedrijf en gaat één middag 

en één avond in de week naar school.

» Toelating
Mbo-diploma metaaltechniek niveau 3

» Kosten (zie ook p26)
- cursusgeld (vanaf 18 jaar); 

- opleidingsgebonden leermiddelen ± € 500;

- vrijwillige bijdrage ± € 25.

OVer de BOL-OpLeidinG

» Beroepspraktijkvorming (bpv)
Je loopt in het 1e en 2e jaar tien weken stage. In het 3e 

jaar ga je twintig weken op stage.

» Opzet van de BOL-opleiding
kies je voor de Bol-opleiding, dan kies je voor een 

opleiding tot middenkaderfunctionaris in de techniek. 

er zijn drie vakrichtingen binnen middenkader tech-

niek: elektrotechniek, werktuigbouwkunde en proces-

techniek. Je werkt in groepjes aan prestatieopdrachten 

uit alle drie de richtingen. De theorie- en praktijklessen 

haken daar op in. Pas na periode 2 in het eerste jaar 

kies je definitief voor een richting. Voorbeelden van 

prestatieopdrachten in de richting werktuigbouw zijn 

het ontwerpen van een hovercraft en het programme-

ren van een robot.

» Toelating
- vmbo-diploma kl, gl of tl met wiskunde of natuur- 

en scheikunde 1; 

- overgangsbewijs van 3 naar 4 havo met wis- of 

natuurkunde.

» Kosten (zie ook p26)
- lesgeld (vanaf 18 jaar); 

- opleidingsgebonden leermiddelen ± € 500;

- vrijwillige bijdrage ± € 25.

_kijk voor uitgebreide opleidingsinformatie op www.regiocollege.nl
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Technicus engineering 
(werktuigbouw)

	 	 BOL/BBL, niveau 4

  2 jaar (BBL), 3 jaar (BOL)

   Zaandam 

» als technicus middenkader engineering:
- heb je een voorbereidende, organiserende en 

begeleidende rol in het organiseren van mensen en 

middelen;

- ontwerp en onderhoud je producten;

- houd je je bezig met het voorbereiden en begeleiden 

van productiewerk;

- werk je zelfstandig en klantgericht.

De volgende onderdelen bepalen de complexiteit van  

je werkzaamheden:

- de omvang, grootte, samenstelling en vorm van de 

producten en systemen;

- het vereiste inzicht in het ontwerpproces, de productie-

technieken en het productieproces;

- de breedte en diversiteit van het takenpakket;

- de communicatie met medewerkers van verschillende 

afdelingen en niveaus.

» Waar werk je?
Je kunt aan de slag bij industriële en toeleverende 

bedrijven van (half)producten en (half)fabricaten.  

Denk hierbij aan de metaalproductenindustrie, de 

machine- en apparatenbouw, de transportmiddelen-

industrie, de voedingsmiddelenindustrie, de (petro)

chemie en de hout- en papierindustrie.

» mogelijke vervolgopleiding
hbo werktuigbouwkunde

opleidingen_metaal  ”Ik ben steeds 
meer gegroeid naar 
projectmanagement 

en de f inanciële 
bewaking van pro-
jecten. Ik vind het 

een uitdaging ervoor 
te zorgen dat een 
project in de pas 

loopt.”
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iets voor jou?
Je werkt graag met je handen aan 

praktische klussen. Je kunt zelfstan-

dig, nauwkeurig en veilig werken 

en je beschikt over logisch denk-

vermogen. omdat je met verschil-

lende klanten te maken hebt, is 

het belangrijk dat je goed met 

mensen kunt omgaan. ook als je al 

een paar jaar ervaring hebt zijn er 

volop mogelijkheden om je verder 

te ontwikkelen. Je wilt alle kneepjes 

van het vak leren met de bijbeho-

rende theorie. of je hebt de ambitie 

om hogerop te komen. Misschien 

wil je in de toekomst wel een eigen 

bedrijf starten. Dat betekent dat je 

zelfstandig kunt werken en dat je 

zowel mondeling als schriftelijk kunt 

duidelijk maken wat je bedoelt.

elektriciteit is niet weg te denken uit het dagelijks  

leven, net zo min als verwarmingssystemen en water- 

en gasleidingen.

elektrotechniek
elektrotechniek is overal, bijna 

alles wat we gebruiken heeft 

stroom nodig. Bedrijven hebben 

elektriciteit nodig om te kun-

nen produceren, ziekenhuizen 

beschikken over noodaggregaten 

voor het geval de stroom uitvalt. 

haperende verkeerslichten, 

treinen die niet meer rijden van-

wege een seinstoring, bruggen 

die niet meer open of dicht wil-

len, het openbare leven zou stil 

komen te staan. elektrotechnici 

zijn nodig om de opgewekte 

stroom van elektriciteits-

centrales naar fabrieken, machi-

nes, kantoren en huiskamers te 

krijgen. Zij zorgen voor het goed 

en veilig aanleggen, onder-

houden en beheren van al die 

elektro technische installaties.

installatietechniek
Installatietechniek kom je 

overal tegen, maar is niet altijd 

zichtbaar. Totdat er iets misgaat. 

een dak dat lekt, de verwarming 

die het niet doet, een lekkende 

waterleiding. Dan moet de 

monteur komen om het pro-

bleem op te sporen en zo snel 

mogelijk te verhelpen, voordat 

er al te grote schade ontstaat. 

Installatietechniek is een breed 

vakgebied. het aanleggen van 

verwarmings- en luchtbehande-

lingsystemen in grote kantoor-

gebouwen of van water- en gas-

leidingen, het hoort er allemaal 

bij. Van badkamer tot riolering 

bij je thuis, of van verwarmings-

ketel tot afvalwaterzuivering in 

een fabriek.

werken in_elektro_installatietechniek

 ”Het testen of een systeem goed 
is aangesloten is een belangrijk 

deel van mijn werk.”

elektro- & 
installatie techniek

 ”Ik lokaliseer 
storingen en 

verhelp ze. Elke 
dag werk ik op 

een andere plek, 
ik hou van die 
afwisseling.”

Wat zijn je kansen 
op de arbeidsmarkt?

kijk welke opleiding de beste 

kans geeft op een baan:  

www.beroepinbeeld.nl 

www.kansopwerk.nl  

Flexibele instroom
Bij de BBl-opleidingen is flexibele 

instroom mogelijk in overleg met 

de intaker. Dat betekent dat je  

op elk gewenst moment met je 

opleiding kunt beginnen.

MeTAAl-, elekTro- en InsTAllATIeTechnIek    15
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opleidingen_elektrotechniek

monteur elektrotechnische 
installaties 

	 	 BOL/BBL, niveau 2

  2 jaar

   Zaandam, purmerend en edam 

» als monteur elektrotechnische installaties:
- assisteer je collega’s die de aanleg van bekabeling 

voor elektrotechnische installaties voorbereiden;

- installeer je eenvoudige elektrotechnische 

installaties;

- assisteer je bij het testen van elektrotechnische 

systemen;

- werk je in bijvoorbeeld woningen, kantoren, zieken-

huizen en fabrieken;

- werk je nauwkeurig en veilig.

» Waar werk je?
Je kunt aan de slag als onderhouds- of storingsmonteur 

bij een elektrotechnisch installatiebedrijf. 

» Beroepspraktijkvorming (bpv)
Bol: vanaf de start van je opleiding ga je afwisselend 

periodes op stage. 

BBl: je werkt minimaal 24 uur per week bij een erkend 

leerbedrijf op het gebied van elektrotechniek en gaat 

één dag per week naar school.

» mogelijke vervolgopleiding
eerste monteur elektrotechnische industriële  

installaties en systemen niveau 3

» Toelating
- vmbo-diploma bl met wiskunde of natuur- en 

scheikunde 1; 

- mbo-diploma niveau 1.

» Kosten (zie ook p26)
- lesgeld (Bol) of cursusgeld (BBl) (vanaf 18 jaar);

- opleidingsgebonden leermiddelen ± € 400 (Bol) 

  en ± € 275 (BBl);

- vrijwillige bijdrage € 25.

_kijk voor uitgebreide opleidingsinformatie op www.regiocollege.nl

 ”Verlichting is niet 
alleen een schakelaar 
die je aan- of uitzet.”

heb je geen vmbo-diploma,  

maar wil je toch een opleiding elektro- 

of installatietechniek volgen? Volg 

dan eerst de 1-jarige entree opleiding 

Assistent installatie- en constructie -

techniek bij het regio college. 

    geen vmbo-
      diploma?



MeTAAl-, elekTro- en InsTAllATIeTechnIek   19

eerste monteur elektrotechnische 
installaties woning en utiliteit

	 	 BBL, niveau 3

  3 jaar (met diploma Monteur niveau 2: 1 jaar)

   Zaandam 

» als eerste monteur elektrotechnische installaties 
woning en utiliteit:

- installeer je zowel eenvoudige als complexe elektro-

technische installaties in woningen, scholen,  

kantoren en ziekenhuizen;

- verricht je periodiek onderhoud aan deze installaties;

- stel je besturingsprogramma’s in en regel je 

installaties in;

- verricht je tests en controleer je de werking van 

de verschillende onderdelen;

- begeleid je collega’s;

- werk je zelfstandig, nauwkeurig en veilig.

» Waar werk je?
Je kunt aan de slag als onderhouds- of storingsmonteur 

bij een elektrotechnisch installatiebedrijf. Je werkt in 

woningen, scholen, kantoorgebouwen en ziekenhuizen.

» Beroepspraktijkvorming (bpv)
Je werkt minimaal 24 uur per week bij een erkend leer-

bedrijf op het gebied van elektrotechniek en gaat één 

dag per week naar school.

» mogelijke vervolgopleiding
Technicus engineering (elektrotechniek) niveau 4

» Toelating
- vmbo-diploma kl, gl of tl met wiskunde of natuur- en  

  scheikunde 1;

- overgangsbewijs van 3 naar 4 havo;

- diploma Monteur elektrotechnische installaties 

niveau 2;

- diploma MsI of MBI niveau 2.

» Kosten (zie ook p26)
- cursusgeld (vanaf 18 jaar);

- opleidingsgebonden leermiddelen ± € 430;

- vrijwillige bijdrage € 25.

eerste monteur elektrotechnische 
industriële installaties en systemen

	 	 BBL, niveau 3

  3 jaar (met diploma Monteur niveau 2: 1 jaar)

   Zaandam

» als eerste monteur elektrotechnische industriële 
installaties en systemen:

- installeer je zowel eenvoudige als complexe elektro-

technische installaties in de industrie;

- verricht je periodiek onderhoud aan deze installaties;

- stel je besturingsprogramma’s in en regel je 

installaties in;

- verricht je tests en controleer je de werking van 

onderdelen voor industriële systemen;

- begeleid je collega’s;

- werk je zelfstandig, nauwkeurig en veilig.

» Waar werk je?
Je kunt aan de slag als onderhouds- of storingsmonteur 

bij een elektrotechnisch installatiebedrijf dat werkt in 

een industriële omgeving.

» Beroepspraktijkvorming (bpv)
Je werkt minimaal 24 uur per week bij een erkend leer-

bedrijf op het gebied van elektrotechniek en gaat één 

dag per week naar school.

» mogelijke vervolgopleiding
Technicus engineering (elektrotechniek) niveau 4

» Toelating
- vmbo-diploma kl, gl of tl met wiskunde of natuur- en  

  scheikunde 1;

- overgangsbewijs van 3 naar 4 havo;

- diploma Monteur elektrotechnische installaties 

niveau 2;

- diploma MsI of MBI niveau 2.

» Kosten (zie ook p26)
- cursusgeld (vanaf 18 jaar);

- opleidingsgebonden leermiddelen ± € 430;

- vrijwillige bijdrage € 25.

opleidingen_elektrotechniek

”Tijdens de oplei-
ding leer je stap 
voor stap hoe je 

elektrotechnische 
installaties aanlegt, 

onderhoudt, test en 
in gebruik stelt.”
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opleidingen_elektrotechniek
 ”Mijn werk bestaat 

vooral uit het 
bedenken van 

oplossingen voor 
technische 

problemen.”

eerste monteur elektrotechnische 
systemen 

	 	 BBL, niveau 3

  3 jaar (met diploma Monteur niveau 2: 1 jaar)

   Zaandam 

» als eerste monteur elektrotechnische systemen:
- maak en installeer je onderdelen voor elektro-

technische producten en systemen;

- stel je met die onderdelen eenvoudige en complexe 

eindproducten samen;

- garanderen jouw inspanningen een duurzame 

werking van deze systemen en producten;

- kom je naast elektrotechniek en elektronica ook in 

aanraking met IcT (hardware) en werktuigbouwkunde;

- heb je verantwoordelijkheidsgevoel en ga je altijd 

voor kwaliteit;

- ben je inventief en kun je goed problemen oplossen;

- werk je zelfstandig en begeleid je waar nodig 

collega’s.

» Waar werk je?
Je kunt aan de slag bij een elektrotechnisch bedrijf  

dat werkzaam is met elektrotechnische industriële 

producten en systemen in bijvoorbeeld de industrie 

of werken als onderhouds- of storingsmonteur bij een 

elektrotechnisch installatiebedrijf.

» Beroepspraktijkvorming (bpv)
Je werkt minimaal 24 uur per week bij een erkend leer-

bedrijf op het gebied van elektrotechniek en gaat één 

dag per week naar school.

» mogelijke vervolgopleiding
Technicus engineering (elektrotechniek) niveau 4

» Toelating
- vmbo-diploma kl, gl of tl met wiskunde of natuur- 

en scheikunde 1; 

- overgangsbewijs van 3 naar 4 havo met wis- of 

natuurkunde;

- mbo-diploma Monteur elektrotechnische industriële 

producten en systemen niveau 2; 

- mbo-diploma MBI of MeP niveau 2.

» Kosten (zie ook p26)
- cursusgeld (vanaf 18 jaar);

- opleidingsgebonden leermiddelen ± € 400;

- vrijwillige bijdrage € 25.



MeTAAl-, elekTro- en InsTAllATIeTechnIek   23

OVer de BOL-OpLeidinG

» Beroepspraktijkvorming (bpv)
Je loopt in het 1e en 2e jaar tien weken stage. In het 3e 

jaar ga je twintig weken op stage.

» Opzet van de BOL-opleiding
kies je voor de Bol-opleiding, dan kies je voor een 

opleiding tot middenkaderfunctionaris in de techniek. 

er zijn drie vakrichtingen binnen middenkader tech-

niek: elektrotechniek, werktuigbouwkunde en proces-

techniek. Je werkt in groepjes aan prestatieopdrachten 

uit alle drie de richtingen. De theorie- en praktijklessen 

haken daar op in. Pas na periode 2 in het eerste jaar 

kies je definitief voor een richting. Voorbeelden van 

prestatieopdrachten in de richting elektrotechniek zijn 

het ontwerpen van een duurzame lantaarnpaal en het 

plaatsen van een stoplicht voor een wegversmalling.

» Toelating
- vmbo-diploma kl, gl of tl met wiskunde of natuur- 

en scheikunde 1; 

- overgangsbewijs van 3 naar 4 havo met wis- of 

natuurkunde.

» Kosten (zie ook p26)
- lesgeld (vanaf 18 jaar); 

- opleidingsgebonden leermiddelen ± € 500;

- vrijwillige bijdrage € 25.

Technicus engineering 
(elektrotechniek)

	 	 BOL/BBL, niveau 4

  2 jaar (BBL), 3 jaar (BOL)

   Zaandam

» als technicus engineering:
- kun je binnen verschillende functies aan de slag: 

als projectleider, supervisor, uitvoerder of technicus;

- als projectleider ben je bezig met de voorbereiding 

en begeleiding van de uitvoering van elektrotechni-

sche werkzaamheden; je hebt contacten met klanten 

en houdt je bezig met ontwerpen, tekenen, calculeren 

en begeleiden;

- als supervisor geef je leiding en mede uitvoering aan 

de afdeling techniek en onderhoud;

- als uitvoerder regel je de uitvoering van projecten 

en bewaak je het budget;

- als technicus kun je de specialist zijn die in de 

praktijk technische problemen oplost of hieraan een 

belangrijke bijdrage levert.

» Waar werk je?
Je kunt aan de slag bij productie-, installatie- en 

servicebedrijven. Je werkt aan elektrotechnische 

machines, apparatuur en installaties, consumenten-

elektronica, kantoormachines en elektrotechnische 

gebruiksgoederen.

» mogelijke vervolgopleidingen
hbo elektrotechniek en bedrijfskundige opleidingen

OVer de BBL-OpLeidinG

» Beroepspraktijkvorming (bpv)
De BBl-opleiding is opgezet als vervolg op de niveau 3 

opleidingen in de elektrotechniek. Je werkt drie of vier 

dagen per week bij een erkend leerbedrijf en gaat twee 

avonden in de week naar school.

» Toelating
Mbo-diploma elektrotechniek niveau 3

» Kosten (zie ook p26)
- cursusgeld (vanaf 18 jaar); 

- opleidingsgebonden leermiddelen ± € 650;

- vrijwillige bijdrage € 25.

opleidingen_elektrotechniek
”Leidinggeven, werkzaam-
heden plannen en voor-

bereiden, werkprocessen 
aansturen, projecten be-
geleiden. Die diversiteit 

maakt dit werk voor mij zo 
aantrekkelijk.”
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opleidingen_installatietechniek

 ”Mijn specialiteit is  
het plaatsen, ophangen 

en afmonteren van  
verwarmingsleidingen.”

monteur werktuigkundige 
installaties 

	 	 BOL/BBL, niveau 2

  2 jaar

   Zaandam en purmerend 

» als monteur werktuigkundige installaties:
- werk je aan centrale verwarmingsinstallaties en 

sanitaire installaties;

- richt je badkamers in en zorg je voor de benodigde 

gas- en wateraansluitingen;

- plaats en monteer je op een veilige en snelle manier 

cv-ketels, verwarmingen en gasfornuizen;

- werk je bij mensen thuis of in grote gebouwen zoals 

bijvoorbeeld ziekenhuizen of kantoorpanden;

- plaats je nieuwe installaties in een nieuwbouwproject.

» Waar werk je?
Je kunt aan de slag bij installatiebedrijven die gespe-

cialiseerd zijn in het aanleggen en onderhouden van 

installaties voor water, gas, centrale verwarming en 

riolering.

» Beroepspraktijkvorming 
Bol: je loopt drie dagen per week stage. 

BBl: je werkt minimaal 24 uur per week bij 

Installatiewerk noord-holland, goflex of een ander 

erkend installatiebedrijf en je gaat één dag per week 

naar school.

» mogelijke vervolgopleidingen
eerste monteur woning of eerste monteur utiliteit 

niveau 3

» Toelating
- vmbo-diploma bl of kl met wiskunde of natuur- 

en scheikunde 1;

- mbo-diploma niveau 1.

» Kosten (zie ook p26)
- lesgeld (Bol) of cursusgeld (BBl) (vanaf 18 jaar);

- opleidingsgebonden leermiddelen ± € 700;

- vrijwillige bijdrage € 25.

eerste monteur woning
eerste monteur utiliteit

	 	 BBL, niveau 3

  2 jaar

   Zaandam 

» als eerste monteur woning of utiliteit:
- bewerk, monteer en verbind je leidingen;

- sluit je bijvoorbeeld baden, toiletten, cv-ketels 

en fornuizen aan op het door jou aangebrachte 

leidingsysteem;

- maak je installaties klaar voor gebruik;

- ben je het centrale aanspreekpunt voor klanten, 

werknemers en werkvoorbereiders.

» Waar werk je?
Je kunt aan de slag bij een installatiebedrijf op het 

gebied van water, gas, riolering en centrale verwar-

ming. Je werkt in woningen (als eerste monteur 

woning) of in scholen, kantoorgebouwen en zieken-

huizen (als eerste monteur utiliteit).

» Beroepspraktijkvorming 
Je werkt minimaal 24 uur per week bij Installatiewerk 

noord-holland, goflex of een ander erkend installatie-

bedrijf en je gaat één dag per week naar school.

» mogelijke vervolgopleiding
een mbo-opleiding installatietechniek op niveau 4

» Toelating
- vmbo-diploma kl, gl of tl met wiskunde of natuur- 

en scheikunde 1;

- overgangsbewijs van 3 naar 4 havo met voldoendes 

voor wis- en natuurkunde.

» Kosten (zie ook p26)
- cursusgeld (vanaf 18 jaar);

- opleidingsgebonden leermiddelen ± € 325;

- vrijwillige bijdrage € 25.

heb je geen vmbo-diploma,  

maar wil je toch een opleiding elektro- 

of installatietechniek volgen? Volg 

dan eerst de 1-jarige entree opleiding 

Assistent installatie- en constructie -

techniek bij het regio college. 

    geen vmbo-
      diploma?



regIo college    27 26   regIo college   26   regIo college  

Vooral naar school (Bol) of 
vooral werken (BBl)?
In de beroepsopleidende leerweg (Bol) volg je dagonder-

wijs. Je lesprogramma bestaat uit school- en stagedagen. 

het aantal stage-uren verschilt per opleiding en per leer-

jaar. De beroepsbegeleidende leerweg (BBl) kun je alleen 

doen als je een baan hebt bij een erkend leerbedrijf. Je 

gaat meestal één dag in de week naar school.

leren in de praktijk
een deel van je opleiding vindt plaats in de praktijk, bij 

een erkend leerbedrijf. Dit wordt de beroepspraktijk-

vorming (bpv) genoemd. een overzicht van erkende leer-

bedrijven vind je op www.stagemarkt.nl.

keuzedelen
elke opleiding biedt een aantal keuzedelen. hiermee kun 

je je vakmanschap verbreden of verdiepen. het precieze 

aanbod vind je in de loop van dit schooljaar op de website.

Begeleiding
wij willen dat je succesvol bent in je opleiding en daarna. 

Dat je de doelen haalt die jij jezelf leert stellen én een 

diploma haalt waarmee je verder kunt leren en werk kunt 

vinden. De begeleiders van het regio college ondersteu-

nen je daarbij. Ze helpen je ook als er omstandigheden 

zijn waardoor je niet goed kunt leren. Als deelnemer heb 

je een eigen loopbaancoach, te vergelijken met een men-

tor. Voor speciale begeleiding is er het servicecentrum. 

servicecentrum
hier kun je informatie krijgen over onze opleidingen én 

advies over het plannen van je eigen (studie-)loopbaan. 

kom gerust langs, ook voordat je een opleiding kiest!

» informatiebalie servicecentrum
cypressehout 99, Zaandam

T (075) 681 90 01 e servicecentrum@regiocollege.nl

kijk voor de openingstijden op onze website.

Aanmelding & toelating
» Van het vmbo naar het mbo

Afhankelijk van je leerweg (bl, kl, gl of tl), gekozen 

sector en vakkenpakket heb je met een vmbo-diploma 

het recht om in te stromen in een passende mbo- 

opleiding. Zie ook het schema op de pagina hiernaast.

» aanmelden
wil je in augustus met een opleiding beginnen? Meld 

je dan voor 1 april aan. hoe eerder je je aanmeldt, hoe 

groter je kans op plaatsing in de opleiding van je keuze, 

want vol is vol. Je kunt je digitaal aanmelden via onze 

website. na aanmelding word je uitgenodigd voor een 

digitale intaketest, gevolgd door een intakegesprek. 

Dit doen we om er zeker van te zijn dat je de opleiding 

kiest die bij je past. Daarna hoor je of je de opleiding 

kunt doen die je hebt gekozen. 

kosten
» Lesgeld (BOL-opleiding)

Ben je op 1 augustus 2016 18 jaar of ouder en volg je een 

Bol-opleiding? Dan betaal je lesgeld. Dit is wettelijk 

verplicht. het lesgeld voor 2015-2016 is € 1.131. Voor het 

schooljaar 2016-2017 zal dit bedrag iets hoger zijn.

» Cursusgeld (BBL-opleiding)
Volg je een BBl-opleiding, dan betaal je cursusgeld.  

ook dit is wettelijk verplicht. het cursusgeld 2015-2016 is 

€ 235 voor niveau 1 en 2 en € 570 voor niveau 3 en 4. Voor 

het schooljaar 2016-2017 zal dit bedrag iets hoger zijn.

» Opleidingsgebonden leermiddelen
Dit zijn leermiddelen (bv. boeken, readers, licenties) die 

je zelf aanschaft om de opleiding te kunnen volgen.

» Vrijwillige bijdrage
Dit zijn kosten voor extra voorzieningen of activiteiten 

die het onderwijs aantrekkelijker te maken.

_studeren bij het regio college

Leerweg vmbo  instroomrecht voor mbo-opleiding
> geen vmbo-diploma niveau 1

> Diploma basisberoepsgerichte leerweg (bl) niveau 2 

> Diploma kaderberoepsgerichte (kl), 

 gemengde (gl) en theoretische leerweg (tl)  niveau 3 of 4

Ons onderwijs kent twee 
belangrijke uitgangspunten: 

1. Je leert zelf verantwoordelijk te 

worden voor wat je gaat leren en 

hoe je dat gaat leren. Je werkt zo 

zelfstandig mogelijk, net als later 

in je beroep. natuurlijk helpen wij 

je daarbij. 

2. Al onze opleidingen zijn erop 

gericht dat je leert functioneren in 

een beroep. Dat leer je het beste 

in de praktijk. Daarom zijn stages 

en leerwerkplekken een belangrijk 

onderdeel van je opleiding.

LeT Op: In 2016 worDen Alle MBo-oPleIDIngen AAn-

gePAsT AAn nIeuwe kwAlIfIcATIeDossIers, VAsTgesTelD 

Door oVerheID en BeDrIJfsleVen. hIerDoor kAn De 

InforMATIe In DeZe Brochure nog wIJZIgen. kIJk oP 

onZe weBsITe Voor De MeesT AcTuele InforMATIe.
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www.regiocollege.nl

Locaties metaal-, elektro- en installatietechniek
cypressehout 99, 1507 ek Zaandam

Jonkerplantsoen 2c, 1508 ee Zaandam

spinnekop 2, 1444 gn Purmerend

nijverheidsstraat 2, 1135 ge edam

servicecentrum regio College

 (075) 681 90 01

servicecentrum@regiocollege.nl

studeren bij_metaal-_elektro-_installatietechniek

kijk op onze website voor de meest actuele en uitgebreide informatie over al onze opleidingen. 

www.regiocollege.nl/help-mij-kiezen » een handige checklist 

www.regiocollege.nl/studeren-aan-het-regio-college » informatie over begeleiding en stageverhalen
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