
 

Elke opleiding biedt, naast een basis- en profieldeel, een aantal 

keuzedelen. Sommige keuzedelen bereiden je voor op een 

vervolgopleiding; andere zijn meer gericht op het beroep. Dat zijn 

keuzedelen waarmee je je vakmanschap kunt verbreden of verdiepen. 

Keuzedelen vormen een verplicht onderdeel van je opleiding. 

 

Keuzedelen Eerste monteur gas-, water- en warmtedistributie 

 

Kabel leggen 
Bij dit keuzedeel leer je technieken en vaardigheden die je nodig hebt bij het leggen van 
elektrakabels. 

Detectiemethodes gas 
Bij dit keuzedeel leer je de vaardigheden die je nodig hebt om lekken, die ontstaan door schade of 
een breuk, in een gasleiding op te sporen. 

Detectiemethodes warmte 
Binnen dit keuzedeel leer je om het stadverwarmingsnet te controleren op lekken of zwakke plekken 
in de isolatie. Dit doe je door gebruik te maken van verschillende methoden. 

Onconventionele aanlegmethodes van distributieleidingen water 
Het is belangrijk dat iedereen drinkwater heeft, maar soms ontstaan er noodsituaties. Dit keuzedeel 
gaat over het aanleggen van noodleidingen of het maken van noodvoorzieningen voor drinkwater. 

Assisteren bij werkzaamheden in een gasstation 
In dit keuzedeel leer je onder leiding van een toezichthouder werkzaamheden te verrichten in een 
gasstation. 

Aanleggen van gastransportleidingen 
Transportleidingen zijn de grote leidingen die door Nederland lopen. In dit keuzedeel leer je grote 
gasleidingen aanleggen. 

Aanleggen van watertransportleidingen 
Transportleidingen zijn de grote leidingen die door Nederland lopen. In dit keuzedeel leer je grote 
waterleidingen aanleggen. 

Aanleggen van warmtetransportleidingen 

Transportleidingen zijn de grote leidingen die door Nederland lopen. In dit keuzedeel leer je grote 

warmteleidingen aanleggen. 

Spuien en desinfecteren van waterdistributienetten 
In dit keuzedeel leer je wat er allemaal bij komt kijken om nieuwe en oude waterleidingen 
bacterievrij op te leveren. Dit om de volksgezondheid niet in gevaar te brengen. 

Slimme meters 
Dit keuzedeel gaat over het plaatsen en registreren van slimme meters; het aansluiten en registreren 
van verschillende typen meters en adequaat handelen bij storingen. 

 



 


