
Welkom!
Technische problemen?
Graag de sessie verlaten en 
opnieuw deelnemen.

Vragen?
Stel deze door te roepen. Je 
krijgt dan meteen antwoord. Na 
de presentatie is er gelegenheid 
om vragen te stellen.

We gaan bijna beginnen.

Zet svp alvast je microfoon en je camera uit.
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Welkom bij Installatietechniek

Installatietechniek

Voor deze opleiding heb je nodig:
• VMBO diploma Basis Beroeps-Kader-TL
• Havo 3 – met overgangsbewijs naar Havo 4
• Vwo 3: met overgangsbewijs naar Vwo 4
• Werkzaam zijn bij een erkend leerbedrijf

Even voorstellen:
Ahamad Jama, Bert Broere, Willem den Hartog



Wat ogen Zien en handen Maken   



Beroepsbeeld:

Functie & taken 
Tijdens de opleiding werk je met kerntaken/werkprocessen, doe je 
vakkennis op en ben je van af het begin van je opleiding aan het werk 
aan je competenties.
Beroepsvaardigheden
(competenties) die de werkgever van je verwacht zijn:
Samenwerken en overleggen
Kwaliteit leveren
Materialen en middelen inzetten
Instructies en procedures opvolgen
Vakdeskundigheid toepassen
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Werkzaamheden Installatietechniek

Installatietechniek

• Rioleringstechniek 
• Centrale verwarming
• Ventilatietechniek
• Sanitairtechniek
• Onderhoud, Service/storingsmonteur
• Installatiemonteur (woningbouw en Utiliteit)
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Wat & hoe ga je leren?

Installatie Techniek

Installatietechniek heeft 5 vakrichtingen:
• Monteur werktuigkundige installatie (Basis Deel)
• Monteur Onderhoud en Storingen (Basis Deel)
• Eerste monteur woning (Profiel Deel)
• Eerste monteur Utiliteit (Profiel Deel)
• Eerste monteur Service en Onderhoud installaties (Profiel Deel)

• Individueel studieplan 
• De praktijk leer je bij de werkgever, de theorie leer je op school. 
• Je hebt tijdens de studie een zelfstandige werkhouding nodig en je bent 

flexibel ingesteld
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Opleiding inhoud
De opleiding is opgebouwd in 3 delen:
Basisdeel , Profieldeel en Generieke vakken

Basisdeel
MWI, MSO

Profieldeel
• Emw.  emu.  emso

Generieke vakken

• Buisbewerken
• Thema gas
• Water/sanitair
• Centrale verwarming
• Ventilatie
• Keuzedeel 1
• Keuzedeel 2

• Verdieping lesstof
• Casussen
• Ankerpunten
• Keuzedeel 3

• Loopbaan en burgerschap
• Nederlands 2f
• Rekenen 2f
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Planning

Duur van de Opleiding

• Basis Deel duurt 2 jaar 
• Profiel Deel duurt 2 jaar

• Varianten: Dag en Avond

• Dag: 1 dag per week naar school van 09:00 tot 15:00 uur ( 4 dagen werken)

• Avond: 2 avonden per week naar school  van 18:00 tot 21:00 uur ( 5 dagen werken)
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Klaar! En wat dan?
Na een afgerond MBO Basis Deel en Profiel Deel kun je doorstuderen naar MBO 4. 

Basis Deel

Basis Deel Profiel Deel
• Eerste monteur Woning
• Eerste Monteur Utiliteit
• Eerste Monteur Service en Onderhoud Installaties

• Monteur werktuiginstallatie, 
• Monteur Storingen en Onderhoud. 

Profiel Deel Mbo niveau 4
• Leidinggevend monteur Werktuigkundige Installaties
• Technicus Werkvoorbereiding
• Werktuigbouwkundige
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Waar ga je naar school?

Installatietechniek 

Theorielessen vinden plaats op het Regio College in 
Zaandam, Purmerend of bij Goflex/Vakwijs locatie 
Amsterdam. 

Regio College ligt 8 min van het station en 11 min van het 
centrum van Zaandam
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Dank voor je aandacht, succes met je keuze.
Weet je al wat je wilt gaan studeren, meld je dan aan via regiocollege.nl

Voor vragen of hulp bij digitaal aanmelden,
studiekeuze en extra begeleiding tijdens je studie, telefoonnummer 0756819000.
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