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Monteur Service- en Onderhoud
Installaties en Systemen
De monteur service- en onderhoud installaties en systemen werkt bij de storingsdienst of onderhoudsafdeling van
productie-, installatie- en servicebedrijven.
De monteur service- en onderhoud installaties en systemen heeft te maken met verschillende klanten en
werkomgevingen. Hij kan bij de uitvoering van zijn werkzaamheden altijd terugvallen op een ervaren collega of op
zijn leidinggevende. Interesse? Lees dan meer over de mbo-opleiding Monteur Service en Onderhoud Installaties
en Systemen!

Studiefeiten
WAT LEER JE?
Je leert de basiskennis van elektro-installatietechniek, werktuigbouwkunde en machinebouw. De
praktijk leer je bij de werkgever. De theorie op school sluit zoveel mogelijk aan op je dagelijkse
praktijk. In voorkomende gevallen kun je wat je op school hebt geleerd direct toepassen in de
praktijk.

HOELANG DUURT DE OPLEIDING?
De opleiding duurt 2 jaar.

WAT ZIJN DE KOSTEN?
• vanaf 18 jaar: lesgeld (BOL) of cursusgeld (BBL)
• onderwijsbenodigdheden*: De lesstof wordt digitaal aangeboden. Aankoop van de benodigde

• onderwijsbenodigdheden*: De lesstof wordt digitaal aangeboden. Aankoop van de benodigde
applicaties is noodzakelijk. Gebruik van eigen laptop (Windows) is een pre.
• vrijwillige bijdrage: zie algemene informatie

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
• havo 3 (met overgangsbewijs naar havo 4)
• vwo 3 (met overgangsbewijs naar vwo 4)
• mbo-diploma niveau 1
Vervolgopleiding
Eerste Monteur Service- en Onderhoud Werktuigkundige Installaties
Crebo: 25308

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.
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