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Monteur Werktuigkundige Installaties
Als monteur werktuigkundige installaties help je bij de aanleg en het onderhoud van leidingen voor gas, water,
riolering en centrale verwarming. Je sluit geisers, boilers, cv-ketels en radiatoren aan en helpt bij het afmonteren en
plaatsen van sanitair en keukeninrichtingen. Verder breng je dakbedekkingen, goten en regenwater-afvoeren aan.
Je werkt aan de hand van werktekeningen en kunt goed omgaan met collega’s en klanten. Dit beroep is vooral
leuk omdat je op wisselende locaties veel verschillende werkzaamheden verricht. Het is leuk om technische
problemen op te lossen en het vraagt soms wat creativiteit. Interesse in deze opleiding? Lees dan meer over de
mbo-opleiding Monteur Werktuigkundige Installaties!

Studiefeiten
WAT LEER JE?
• voorbereiden van installatiewerkzaamheden
• demonteren van componenten en leidingen
• aanleggen leidingen
• plaatsen en monteren componenten
• beproeven van installatie
• afronden installatiewerkzaamheden
Je krijgt ook Nederlands, loopbaan & burgerschap, rekenen en keuzedelen.

HOELANG DUURT DE OPLEIDING?
De opleiding duurt 2 jaar.

WAT ZIJN DE KOSTEN?
Vanaf 18 jaar: cursusgeld
onderwijsbenodigdheden*: ca € 200,vrijwillige bijdrage: zie algemene informatie
Voor je opleiding wordt het bezit van een laptop (met minimaal Windows 10) geadviseerd. Zie ook
de specificatie op de boekenlijst.
* We benoemen de kosten van het eerste jaar. De genoemde kosten zijn onder voorbehoud en
kunnen dus 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-bb
• havo 3 (met overgangsbewijs)
• Entree
Vervolgopleiding
Eerste Monteur Woning
Crebo: 25350

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
G.A.Borst@horizoncollege.nl

G.A.Borst@horizoncollege.nl
(072) 547 64 77

