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Technicus Elektrotechnische Installaties
Woning & Utiliteit
De technicus elektrotechnische installaties woning en utiliteit handelt adequaat bij werkzaamheden die uitgaan van
onjuiste veronderstellingen en leiden tot onveilige situaties en werkt uit zichzelf volgens de voorschriften op gebied
van veiligheid, gezondheid en milieu en ziet erop toe dat een medewerker dat ook doet. Je hebt een
klantvriendelijke houding en een proactieve communicatie met klanten, medewerkers en onderaannemers. Je doet
je werk in een wisselende en wel herkenbare woning- en utiliteitsbouwomgeving (zoals scholen, kantoorgebouwen
en ziekenhuizen). Bij het uitvoeren van onderhoud werk je op locatie. Interesse in deze opleiding? Lees dan meer
over de mbo-opleiding Technicus Elektrotechnische Installaties Woning & Utiliteit!

Studiefeiten
WAT LEER JE?
• installeert elektrotechnische installaties
• onderhouden van elektrotechnische installaties en utiliteit, analyseren van storingen
• brede kennis van NEN-voorschriften en -normen
• elektrotechnische berekeningen voor woning en utiliteit
• diverse metingen
• herrekenen, assembleren en monteren
• brede kennis van Arbo, veiligheid, milieu – en bedrijfsvoorschriften
• kennis van de branche

HOELANG DUURT DE OPLEIDING?
De opleiding duurt 3 jaar.

WAT ZIJN DE KOSTEN?
• vanaf 18 jaar: lesgeld (BOL) of cursusgeld (BBL)
• onderwijsbenodigdheden*: € 650,- (BBL) (gehele opleiding)
• vrijwillige bijdragen: zie algemene informatie
* De genoemde kosten zijn onder voorbehoud, ze kunnen dus nog veranderen.

AANVULLENDE INFORMATIE
BBL: je hebt een werkgever voor minimaal 20 uur per week en gaat 1 dag of 2 dagdelen per week
naar school.
Vooropleiding
• elektrotechnische vooropleiding op minimaal mbo niveau 3
• praktijkervaring in de branche
Vervolgopleiding
hbo
Crebo: 25263

STUDIE IN CIJFERS
Wil je informatie over onder andere de kans op een baan of stage in jouw regio? Of ben je
benieuwd naar het percentage geslaagde studenten van het afgelopen schooljaar? Bekijk ‘Studie
in Cijfers’ voor deze opleiding.



PUNT VAN AANDACHT
Ga je de BBL-route volgen? Dat kan in samenwerking met InstallatieWerk NoordHolland.



Informatie en vragen
Meneer S. Hoebe
S.C.Hoebe@horizoncollege.nl
(072) 547 64 76

