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WERKEN IN_METAALTECHNIEK

 Als lasser las je onderdelen van  
leidingstelsels aan elkaar. Dat is 
heel precies werk, want leidingen 

mogen niet loslaten of gaan lekken. 
Je moet er een vaste hand voor 

hebben.

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.
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Heb je affiniteit met computers en techniek? 

Dan is de metaalindustrie een omgeving waarin 

je jezelf kunt ontplooien tot een vakman met 

goede carrièrekansen.

Een wereld zonder metaal 

is niet voor te stellen. Van 

schepen , pijpleidingen, brug

gen en heftrucks tot auto’s 

en simpele gebruiksvoor

werpen: je kunt het zo gek 

niet  bedenken of er komt 

metaal aan te pas. Metaal 

wordt op allerlei  manieren 

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 bijvoor

beeld machines die steeds 

vaker computer gestuurd 

zijn. Werken in de metaal is 

al lang niet meer dat vieze 

en zware werk van vroeger. 

Integendeel: de metaal is 

een bijzonder  interessante 

bedrijfstak waar wordt 

gewerkt in een schone 

omgeving met moderne, 

geavanceerde  machines 

en gereedschappen. Het 

doel: materiaal omvor

men tot een hoogwaardig 

kwaliteitsproduct. Om met 

deze, soms zeer complexe, 

machines te kunnen werken 

is veel expertise, kennis, 

vakmanschap en ervaring 

nodig. Kortom: het is een 

veelzijdig vak met goede 

carrièremogelijkheden.

WERKEN IN_METAALTECHNIEK

Metaaltechniek

Flexibele instroom
Bij de BBLopleidingen is 

flexibele instroom mogelijk in 

overleg met de intaker.  

Dat betekent dat je op elk 

gewenst moment met je  

opleiding kunt beginnen.

De opleidingen

Metaaltechniek

van het Regio

College worden

in samenwerking

met Tetrix

aangeboden.
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Allround constructiewerker

	 	 BBL, niveau 3

  3 jaar (met diploma metaal niveau 2: 2 jaar)

   Zaandam 

Je stroomt in of door naar allround 

constructiewerker en krijgt meer 

verantwoordelijkheden.

» 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;

 werk je modificaties uit die je vooraf hebt 

ontworpen;

 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, 

onderhoudsbedrijf, installatiebedrijf of 

constructiebedrijf.

» Mogelijke vervolgopleiding
Technicus engineering niveau 4

» Toelating
 vmbodiploma kl (met als vooropleiding een 

metaalopleiding);

 vmbodiploma gl of tl, met wiskunde of 

natuur en scheikunde 1; 

 mbodiploma constructiewerker of 

metaaltechniek niveau 2. 

Constructiewerker

	 	 BBL, niveau 2

  2 jaar

   Zaandam

» Als constructiewerker:
 verbind je lichte tot middelzware 

constructiedelen voor bijvoorbeeld 

transportmiddelen en hef, hijs en 

landbouwwerktuigen;

 bewerk je verschillende soorten    

  pijpmateriaal;

 maak je vooral enkelvoudige onderdelen;

 bewerk je middeldik (35 mm) plaat en 

  profielmateriaal 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.

» Mogelijke vervolgopleidingen
 Allround constructiewerker niveau 3;

 Eerste monteur service en onderhoud   

  werktuigkundige installaties niveau 3; 

 Eerste monteur service en onderhoud   

  werktuigbouw niveau 3. 

» Toelating
 vmbodiploma bl of kl met wiskunde of   

  natuur en scheikunde 1;

 entreediploma niveau 1.
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 De mooiste oplossingen in de 
metaaltechniek zijn bedacht 

door medewerkers die eigenwijs 
en anders durfden te zijn.

M
E
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Allround verspaner

	 	 BBL, niveau 3

  3 jaar 
  (met mbodiploma metaal niveau 2: 2 jaar)

   Zaandam

Je stroomt in of door naar allround verspaner en 

krijgt meer verantwoordelijkheden.

» Als allround verspaner:
 heb je een uitvoerende, organisatorische en 

  vaktechnisch 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 verspanend bedrijf 

of bij een metaal, installatie, onderhouds of 

constructiebedrijf.

» Mogelijke vervolgopleiding
Technicus engineering niveau 4

» Toelating
 vmbodiploma kl (met als vooropleiding een 

metaalopleiding);

 vmbodiploma gl of tl, met wiskunde of   

  natuur en scheikunde 1;

 overgangsbewijs van 3 naar 4 havo;

 mbodiploma metaaltechniek niveau 2. 

 

Verspaner

	 	 BBL, niveau 2

  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 aan

gestuurd (CNC);

 kun je heel precies werken.

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

of bij een metaal, installatie, onderhouds of 

constructiebedrijf.

» Mogelijke vervolgopleidingen
 Allround verspaner niveau 3;

 Eerste monteur service en onderhoud 

werktuigkundige installaties niveau 3; 

 Eerste monteur service en onderhoud 

werktuigbouw niveau 3. 

» Toelating
 vmbodiploma bl of kl met wiskunde of 

natuur  en scheikunde 1;

 entreediploma niveau 1.
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Eerste monteur service en 
onderhoud werktuigbouw 

	 	 BBL, niveau 3

  3 jaar 
  (met diploma Monteur service en onderhoud 

  installaties en systemen niveau 2: 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 besturingsdeel van de machines en 

installaties;

 ben je dienstverlenend en klantgericht;

 heb je oog voor veiligheid;

 heb je verantwoordelijkheidsgevoel en ben je 

zelfverzekerd en besluitvaardig;

 kun je zorgvuldig en nauwkeurig werken.

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

houds of constructiebedrijf of bij een 

installatiebedrijf.

» Mogelijke vervolgopleiding
Technicus engineering niveau 4

» Toelating
 vmbodiploma kl, gl of tl 

  met wiskunde of natuur en scheikunde 1; 

 overgangsbewijs van 3 naar 4 havo;

 mbodiploma Monteur service en onderhoud 

  installaties en systemen niveau 2.

Monteur service en onderhoud  
installaties en systemen  
(werktuigbouw)

	 	 BBL, niveau 2

  2 jaar

   Zaandam 

» Als monteur service en onderhoud  
installaties en systemen:

 werk je aan allerlei machines, werktuigen en 

installaties, afhankelijk van het bedrijf waar 

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 werktuig

bouw. Je werkt bij een dienstverlenende 

organisatie gericht op service (reparaties) en 

onderhoud óf bij een organisatie die service 

en onderhoud uitvoert aan werktuigbouwkun

dige apparatuur in een industriële omgeving.

» Mogelijke vervolgopleiding
Eerste monteur service en onderhoud werk

tuigbouw niveau 3

» Toelating
 vmbodiploma bl of kl 

  met wiskunde of natuur en scheikunde 1;

 entreediploma niveau 1.
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OVER DE BBL-OPLEIDING

» Toelating
 overgangsbewijs van 3 naar 4 havo;

 mbodiploma metaaltechniek niveau 3.

BOL: MIDDENKADER TECHNIEK

» Opzet van de BOL-opleiding
Kies je voor de BOLopleiding, dan kies je voor 

een opleiding tot middenkaderfunctionaris in 

de techniek. Zie ook pagina 4 en 5. Er zijn drie 

vakrichtingen binnen middenkader tech

niek: elektrotechniek, werktuigbouwkunde 

en  procestechniek. Je werkt in groepjes aan 

prestatieopdrachten uit alle drie de richtingen. 

De theorie en praktijklessen haken daarop 

in. Pas na periode 1 in het eerste jaar kies je 

definitief voor een richting. Voorbeelden van 

prestatieopdrachten in de richting werktuig

bouw zijn het ontwerpen van een hovercraft 

en het programmeren van een robot.

» Toelating
 vmbodiploma kl, gl of tl

  met wiskunde of natuur en scheikunde 1;

 overgangsbewijs van 3 naar 4 havo.

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 productietechnieken 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 toeleve

rende bedrijven van eindproducten en (half)

fabricaten.  

Denk hierbij aan de metaalproductenindus

trie, de machine en apparatenbouw, de 

transportmiddelen industrie, de voedings

middelenindustrie, de (petro) chemie en de 

hout en papierindustrie.

» Mogelijke vervolgopleidingen
Hbo werktuigbouwkunde of technische 

bedrijfskunde

* BIJ VOLDOENDE AANMELDINGEN
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Projectmanagement en de f inanciële 
bewaking zijn belangrijke taken van 
een technicus engineering. Je moet 

ervoor zorgen dat een project  
volgens de planning 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. Ook als je al een paar 

jaar ervaring hebt in de elektro

techniek, zijn er volop mogelijk

heden om je verder te ontwikkelen. 

Je wilt alle kneepjes van het vak 

leren met de bijbehorende theorie. 

Of je hebt de ambitie om hogerop te 

komen. Misschien wil je in de toe

komst 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.

WERKEN IN_ELEKTROTECHNIEK

 Je moet het  
vooral leuk vinden 

om problemen  
op te lossen.  

Daar komt veel 
creativiteit bij  

kijken.
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Elektriciteit is niet weg te denken uit ons dage

lijks leven. Elektrotechnici zorgen voor het goed 

en  veilig aanleggen, onderhouden en beheren 

van allerlei  elektrotechnische installaties.

Elektrotechniek is overal, 

bijna alles wat we gebruiken 

heeft stroom nodig. Het 

huishouden, de apparaten 

die we gebruiken om ons 

te ontspannen, alles draait 

op elektriciteit. Bedrijven 

hebben elektriciteit nodig 

om te kunnen produceren, 

ziekenhuizen beschikken 

over noodaggregaten voor 

het geval de stroom uitvalt. 

Haperende verkeerslichten, 

treinen die niet meer rijden 

vanwege een seinstoring, 

bruggen die niet meer open 

of dicht willen, het open

bare leven zou stil komen te 

staan. Elektrotechnici zijn 

nodig om de opgewekte 

stroom van elektriciteits

centrales naar fabrieken, 

machines, kantoren en huis

kamers te krijgen. Zij zorgen 

voor het goed en veilig 

aanleggen, onderhouden en 

beheren van al die elektro

technische installaties.

WERKEN IN_ELEKTROTECHNIEK

 Het testen of een systeem goed 
is aangesloten is een belangrijk 

deel van je werk.

Elektrotechniek

Flexibele instroom
Bij de BBLopleidingen is 

flexibele instroom mogelijk in 

overleg met de intaker.  

Dat betekent dat je op elk 

gewenst moment met je  

opleiding kunt beginnen.

De opleidingen 

Elektrotechniek 

van het Regio 

College wor

den in samen

werking met 

Installatiewerk 

aangeboden.

E
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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, 

ziekenhuizen en fabrieken;

 werk je nauwkeurig en veilig.

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

storingsmonteur bij een elektrotechnisch 

installatiebedrijf. 

» Mogelijke vervolgopleidingen
 Eerste monteur elektrotechnische industriële  

  installaties en systemen niveau 3;

 Eerste monteur elektrotechnische installaties 

woning en utiliteit niveau 3.

» Toelating
 vmbodiploma bl met wiskunde of natuur en 

scheikunde 1; 

 entreediploma niveau 1.

Eerste monteur  
elektrotechnische industriële 
installaties en systemen

	 	 BBL, niveau 3

  3 jaar 
  (met diploma Monteur niveau 2: 12 jaar)

   Zaandam

» Als eerste monteur elektrotechnische  
industriële installaties en systemen:

 installeer je zowel eenvoudige als complexe 

elektrotechnische 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.

» Mogelijke vervolgopleiding
Technicus engineering (elektrotechniek) 

niveau 4

» Toelating
 vmbodiploma kl, gl of tl met wiskunde of   

  natuur en scheikunde 1;

 overgangsbewijs van 3 naar 4 havo;

 diploma Monteur elektrotechnische 

installaties niveau 2.
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Mechatronica
Eerste monteur  
elektrotechnische systemen

	 	 BBL, niveau 3

  3 jaar 
  (met diploma Monteur niveau 2: 12 jaar)

   Zaandam 

» Als eerste monteur elektrotechnische
systemen:

 maak je elektrotechnische en mecha

tronische producten; 

 plaats, installeer en test je elektrotechnische 

producten en systemen; 

Hierbij zorg je o.a. voor de voorbereiding, 

samenstelling, het aansluiten van onder

delen, instellen en testen van de producten;

 begeleid je de werkzaamheden;

» Waar werk je?
Je kunt aan de slag in de machineindustrie 

en apparatenbouw, soms op een aparte 

 assemblage/montageafdeling. Het installeren 

kan ook bij de klant plaatsvinden.  

» Mogelijke vervolgopleiding
Technicus engineering (elektrotechniek)

niveau 4

» Toelating
 vmbodiploma kl, gl of tl met wiskunde of

natuur en scheikunde 1;

 overgangsbewijs van 3 naar 4 havo;

 diploma Monteur elektrotechnische

installaties niveau 2.

Eerste monteur  
elektrotechnische installaties 
woning en utiliteit

	 	 BBL, niveau 3

  3 jaar 
  (met diploma Monteur niveau 2: 12 jaar)

   Zaandam 

» Als eerste monteur elektrotechnische  
installaties woning en utiliteit:

 installeer je zowel eenvoudige als complexe 

elektrotechnische 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 sto

ringsmonteur bij een elektrotechnisch instal

latiebedrijf. Je werkt in woningen, scholen, 

kantoorgebouwen en ziekenhuizen.

» Mogelijke vervolgopleiding
Technicus engineering (elektrotechniek) 

niveau 4

» Toelating
 vmbodiploma kl, gl of tl met wiskunde of 

natuur en scheikunde 1;

 overgangsbewijs van 3 naar 4 havo;

 diploma Monteur elektrotechnische 

installaties niveau 2.
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BOL: MIDDENKADER TECHNIEK

» Opzet van de BOL-opleiding
Kies je voor de BOLopleiding, dan kies je voor 

een opleiding tot middenkaderf unctionaris 

in de techniek. Kijk hiervoor ook op pagina 

4/5. Er zijn drie vakrichtingen binnen midden

kader techniek: elektrotechniek, werktuig

bouwkunde en procestechniek. Je werkt in 

groepjes aan prestatieopdrachten uit alle 

drie de richtingen. De theorie en praktijk

lessen haken daar op in. Pas na periode 1 

in het eerste jaar kies je definitief voor een 

richting. Voorbeelden van prestatieopdrach

ten in de richting elektrotechniek zijn het 

ontwerpen van een duurzame lantaarnpaal 

en het plaatsen van een stoplicht voor een 

wegversmalling.

» Toelating
 vmbodiploma kl, gl of tl met wiskunde of 

natuur en scheikunde 1;

 overgangsbewijs van 3 naar 4 havo;

 mbodiploma elektrotechniek niveau 2.

Heb je een mbodiploma elektrotechniek 

niveau 3, kies dan voor de BBLopleiding,

Technicus engineering 
(elektrotechniek)

	 	 BOL*/BBL, niveau 4

  2 jaar (BBL), 3 jaar (BOL)

   Zaandam

» Als technicus engineering kun je in  
verschillende functies aan de slag: 

 als projectleider ben je bezig met de 

voorbereiding en begeleiding van de uitvoe

ring van elektrotechnische 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.

 als technicus robotisering ga je robot

  systemen installeren en onderhouden.

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

en servicebedrijven. Je werkt aan elektrotech

nische machines, apparatuur en installaties, 

consumentenelektronica, kantoormachines en 

elektrotechnische gebruiksgoederen.

» Mogelijke vervolgopleidingen
Hbo Elektrotechniek en technische, bedrijfs

kundige opleidingen

OVER DE BBL-OPLEIDING

» Toelating
Mbodiploma elektrotechniek niveau 3

* BIJ VOLDOENDE AANMELDINGEN
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WERKEN IN_INSTALLATIETECHNIEK

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 als installateur 

met verschillende 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 

goed duidelijk kunt maken wat je 

bedoelt.

Als installateur lokaliseer je 
storingen en je verhelpt ze. 

Houd je van afwisseling?
Je werkt elke dag op een 

andere plek. 
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Installatietechniek is een breed vakgebied. Het 

aan leggen van verwarmings en luchtbehandelings

systemen in grote kantoorgebouwen of van water 

 en gas leidingen, het hoort er allemaal bij.

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 probleem op te spo

ren en zo snel mogelijk te 

verhelpen, voordat er al 

te grote schade ontstaat. 

Installatietechniek is een 

breed vakgebied. Het aan

leggen van verwarmings en 

luchtbehandelings systemen 

in grote kantoorgebouwen 

of van water en gasleidin

gen, het hoort er allemaal 

bij. Van bad kamer tot 

riolering bij je thuis en 

van verwarmingsketel tot 

afvalwaterzuivering in een 

fabriek.

WERKEN IN_INSTALLATIETECHNIEK

Installatie techniek

Flexibele instroom
Bij de BBLopleidingen is 

flexibele instroom mogelijk in 

overleg met de intaker.  

Dat betekent dat je op elk 

gewenst moment met je  

opleiding kunt beginnen.

De opleidingen 

Installatietechniek 

van het Regio 

College worden in 

samenwerking met 

Installatiewerk 

aangeboden.

IN
S
TA

LLA
T
IE



_kijk voor meer informatie over onze opleidingen op www.regiocollege.nl

OPLEIDINGEN_INSTALLATIETECHNIEK

24

Eerste monteur woning
Eerste monteur utiliteit

	 	 BBL, niveau 3

  3 jaar 
  (met diploma installatietechniek niveau 2: 2 jaar)

   Zaandam 

» Als eerste monteur woning of utiliteit:
 werk je aan centraleverwarmingsinstallaties 

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 cvketels, verwarmingen en 

gasfornuizen;

 werk je bij mensen thuis of in grote 

gebouwen zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen of 

kantoorpanden;

 plaats je nieuwe installaties in een 

nieuwbouwproject;

 ben je het centrale aanspreekpunt voor 

klanten, werknemer en werkvoorbereiders.

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

het gebied van water/sanitair, gas, centrale 

verwarming en duurzame energie. Je werkt in 

woningen (als eerste monteur woning) of in 

scholen, kantoorgebouwen en zieken huizen 

(als eerste monteur utiliteit).

» Mogelijke vervolgopleiding
Een mboopleiding installatietechniek op 

niveau 4

» Toelating
 vmbodiploma kl, gl of tl met wiskunde of 

natuur en scheikunde 1;

 overgangsbewijs van 3 naar 4 havo;

 mbodiploma installatietechniek niveau 2.

 

Monteur werktuigkundige 
installaties 

	 	 BBL, niveau 2

  2 jaar

   Zaandam en Purmerend 

» Als monteur werktuigkundige installaties:
 werk je aan centraleverwarmingsinstallaties 

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 cvketels, 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  gespecialiseerd zijn in het aanleggen en 

onderhouden van installaties voor water/sani

tair, gas, centrale  ver warming en duurzame 

energie.

» Mogelijke vervolgopleidingen
Eerste monteur woning of Eerste monteur 

utiliteit niveau 3

» Toelating
 vmbodiploma bl of kl met wiskunde of

natuur en scheikunde 1;

 entreediploma niveau 1.
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Het plaatsen,  ophangen 
en afmonteren van 

 verwarmingsleidingen zijn  
werkzaamheden die je  
uitvoert als je bij een  

installatiebedrijf werkt.
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Eerste monteur service en 
onderhoud werktuigkundige 
installaties

	 	 BBL, niveau 3

  3 jaar 
  (met diploma installatietechniek niveau 2: 2 jaar)

   Zaandam

» Als eerste monteur service en onderhoud  
werktuigkundige installaties:

 signaleer, analyseer en verhelp je storingen 

aan installaties;

 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/sanitair, gas, centrale 

verwarming en duurzame energie.

» Mogelijke vervolgopleidingen
 Technicus engineering niveau 4;

 mboopleiding installatietechniek niveau 4.

» Toelating
 vmbodiploma kl, gl of tl met wiskunde of 

natuur en scheikunde 1; 

 overgangsbewijs van 3 naar 4 havo;

 mbodiploma installatietechniek niveau 2.

Monteur service en onderhoud 
werktuigkundige installaties 
en systemen

	 	 BBL, niveau 2

  2 jaar

   Zaandam

» Als monteur service en onderhoud 
installaties en systemen:

 werk je aan allerlei installaties, afhankelijk 

van het bedrijf waarin je werkzaam bent;

 monteer je onderdelen en appendages en stel 

je apparatuur af;

 maak je installaties klaar voor gebruik;

 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 installatie

techniek.  Je kunt aan de slag bij een  

installatiebedrijf op het gebied van water/

sanitair, gas, centrale verwarming en duur

zame energie. 

» Mogelijke vervolgopleiding
Eerste monteur service en onderhoud werk

tuigkundige installaties niveau 3

» Toelating
 vmbodiploma bl of kl met wiskunde of 

natuur en scheikunde 1;

 entreediploma niveau 1.


