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Eerste Monteur Woning
Als eerste monteur woning installeer en onderhoud je gasinstallaties, tapwaterinstallaties en sanitair. Omdat het
vaak ingewikkelde installaties zijn, moet je vooral goed tekeningen kunnen lezen. Je installeert namelijk
hoofdzakelijk op basis van tekeningen.
De eerste monteur woning werkt in wisselende maar herkenbare omstandigheden in de woningbouw of bij
particuliere klanten. Je houdt je daar bezig met aanleg en onderhoud van werktuigkundige installaties en
onderhoud van toestellen en appendages. Je doet je werk voornamelijk in woningen en woongebouwen (flats).
Pre-fabricage werkzaamheden kunnen ook in een werkplaats op het bedrijf worden verricht. De eerste monteur
woning begeleidt de monteur werktuigkundige installaties. Tijdens je werk heb je te maken met collega's en
werknemers van andere bedrijven die in dezelfde omgeving werken, opdrachtgevers en klanten. Interesse in deze
opleiding? Lees dan meer over de mbo-opleiding Eerste Monteur Woning!

Studiefeiten
WAT LEER JE?
In de opleiding werk je aan de volgende kerntaken:
• onderhouden huishoudelijke toestellen
• installeren gebouwinstallaties
• installeren utiliteitsbouw
Je krijgt ook Nederlands, loopbaan & burgerschap, rekenen en keuzedelen.

HOELANG DUURT DE OPLEIDING?
De opleiding duurt 3 jaar.

WAT ZIJN DE KOSTEN?
• vanaf 18 jaar: lesgeld (BOL) of cursusgeld (BBL)
• onderwijsbenodigdheden*: BBL: ca € 200,• vrijwillige bijdrage: zie algemene informatie
* We benoemen de kosten van het eerste jaar. De genoemde kosten zijn onder voorbehoud en
kunnen nog veranderen.

AANVULLENDE INFORMATIE
Beroepspraktijkvorming
BBL: je hebt een werkgever voor minimaal 20 uur per week en gaat 1 dag of 2 dagdelen per week
naar school.
Vooropleiding
• vmbo-kb, vmbo-gl of vmbo-tl
• mbo Monteur Werktuigkundige Installaties (niveau 2) (met deze vooropleiding kan niveau 3 in 2
jaar)
Vervolgopleiding
Leidinggevend Monteur Werktuigkundige Installaties
Crebo: 25349

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 G. Borst
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