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Assistent Installatie- en
Constructietechniek
Wil je later in een omgeving werken die niet altijd hetzelfde is en waar je vaak met verschillende mensen in contact
komt? Dat kan als assistent installatie- en constructietechniek!
Op de juiste manier met materialen en gereedschappen omgaan en secuur en precies werken; dat kun je wel aan
jou overlaten! Als assistent installatie- en constructietechniek is dat belangrijk. Je houd je namelijk bezig met
constructiewerk en je ondersteunt het werk van anderen. Je gaat zowel binnen als buiten aan de slag. Je kunt
werken in een werkplaats, productiehal of op locatie bij de klant. Spreekt dit je aan? Lees snel verder over de
mbo-opleiding Assistent Installatie- en Constructietechniek.

Studiefeiten
WAT LEER JE?
Je leert:
• samenwerken
• om op de juiste wijze te werken met gereedschap en ander materiaal
• basiskennis van materialen en producten
• veilig en milieubewust te werken
• volgens standaardprocedures te werken
Ook krijg je Nederlands, rekenen en loopbaan & burgerschap.
In de opleiding werk je aan de volgende kerntaken:
• kerntaak basisdeel: werkt als assistent in een arbeidsorganisatie.

• kerntaak profieldeel: doet eenvoudige metaal-, installatie- en/of elektronisch werk.

HOELANG DUURT DE OPLEIDING?
De opleiding duurt 1 jaar.

WAT ZIJN DE KOSTEN?
• vanaf 18 jaar: lesgeld (BOL) of cursusgeld (BBL)
• onderwijsbenodigdheden: ca: € 150,- tot 250,• vrijwillige bijdragen: zie algemene informatie

AANVULLENDE INFORMATIE
BOL: je loopt 16 uur per week stage.
BBL: je hebt een werkgever voor minimaal 20 uur per week en gaat 1 dag per week naar school.
Vooropleiding
Je moet op 1 augustus 16 jaar of ouder zijn. Een diploma is niet nodig.
Vervolgopleiding
• Monteur Werktuigkundige Installaties
• Monteur Mechatronica
• Monteur Elektronische Industriële Producten en Systemen (Monteur EIPS)
• Constructiewerker
• Verspaner
Crebo: 25253
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