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Mechatronica
Monteur elektrotechnische 
systemen

	 	 BBL, niveau 2

  2 jaar

   Zaandam

Als monteur elektrotechnische systemen 

maak je onderdelen voor huishoudelijke 

apparaten of andere elektrotechnische 

producten en systemen. Je zet de onder-

delen in elkaar aan de hand van een 

tekening of handleiding. Je bent in dit vak 

de aangewezen persoon om producten 

samen te stellen, in te regelen, te testen 

en om storingen te verhelpen. Heb je 

technisch inzicht en lijkt het jou leuk 

om een hoofdrol te spelen in de elektro-

techniek of wil je hogerop komen in het 

bedrijf waar je nu werkt? Dan is deze 

opleiding zeker iets voor jou!

» Als monteur elektrotechnische 
systemen:

- maak je elektrotechnische- en   

  mechatronische producten; 

- bereid je het maken van elektro-

  technische- en mechatronische 

  producten voor;

- rond je het maken van elektro-

  technische- en mechatronische 

  producten af;

- stel je elektrotechnische- en mecha-

  tronische producten in en test ze;

- stel je elektrotechnische- en 

  mechatronische producten samen;

- installeert en test je elektrotechnische  

  producten en systemen;

- bereid, installeer en test je elektro-

  technische producten en systemen  

  voor;

- plaats en installeer je elektro-

  technische producten en systemen;

- rond je installatiewerkzaamheden af.

» Waar werk je?
Je werkt in een werkplaats of op een 

aparte assemblage/montage-afdeling 

aan elektrotechnische/elektronische 

systemen. Het installeren en testen 

kan ook bij de klant plaatsvinden. Je 

werkt onder andere bij bedrijven in de 

machine-industrie en apparatenbouw 

en je hoofdactiviteit is het samen-

stellen en bedraden van besturings- en 

verdeelkasten.

» Mogelijke vervolgopleiding
Een mogelijke vervolgopleiding is Eerste 

monteur elektrotechnische systemen 

niveau 3.

» Toelating
- vmbo-diploma bl; 

- entreediploma op niveau 1.
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open dag
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Technicus elektro
technische installaties 
woning & utiliteit

	 	 BBL, niveau 4

  2 jaar

   Zaandam

Als technicus elektrotechnische  installaties 

woning en utiliteit installeer je zowel 

eenvoudige als ingewikkelde elektrotech-

nische installaties en onderdelen daarvan. 

Zijn er kapotte verkeerslichten, telefoon- 

of beveiligingssystemen? Jij zorgt ervoor 

dat alle systemen goed blijven werken of 

gerepareerd worden. Je werkt volgens de 

voorschriften op het gebied van veiligheid, 

gezondheid en milieu. Je ziet erop toe 

dat andere medewerkers dat ook doen. Je 

hebt een klantvriendelijke houding en een 

proactieve communicatie met klant, mede-

werkers en onderaannemers. Tijdens de 

opleiding leer je om adequaat te handelen 

bij werkzaamheden die leiden tot onveilige 

situaties. 

» Als technicus elektrotechnische 
 installaties woning en utiliteit ben je 
bezig met het:

- installeren, onderhouden, modificeren 

en/of adviseren van elektrotechnische 

installaties; 

- analyseren en verhelpen van storingen 

aan elektrotechnische installaties;

- uitvoeren van uitgebreide testen van 

de uitgevoerde werkzaamheden en het 

inbedrijfstellen van de installatie;

- voorbereiden van elektrotechnische 

installatiewerkzaamheden; 

- demonteren en repareren van 

elektrotechnische componenten en 

kabels/leidingen;

- plaatsen en monteren van 

componenten in elektrotechnische 

installaties en systemen;

- instellen van componenten in 

elektrotechnische installaties en 

systemen;

- begeleiden, instrueren en kennisdelen 

met minder ervaren collega’s;

- afronden van elektrotechnische 

installatiewerkzaamheden.

» Waar werk je?
Je werk in de woningbouw, bestaand of 

nieuwbouw, en/of in de utiliteit.

 » Mogelijke vervolgopleiding
Een mogelijke vervolgopleiding is een 

technisch georiënteerde hbo-opleiding, 

bijvoorbeeld Elektrotechniek.

» Toelating
- mbo-diploma elektrotechniek niveau 3.

Met een vmbo-diploma kl, gl of tl met 

wiskunde, of een overgangsbewijs van 

3 naar 4 havo met wis- of natuurkunde 

kun je je niet voor deze opleiding aan-

melden. Je kunt je wel aanmelden voor 

de BOL-opleiding Technicus engineer.
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