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Eerste Monteur Service- en Onderhoud
Werktuigkundige Installaties
De eerste monteur service- en onderhoud werktuigkundige installaties werkt bij een dienstverlenende organisatie
gericht op service en onderhoud aan installaties voor warm tapwater en klimaatbeheersing (zoals waterpompen,
mechanische ventilatiesystemen, warmwatertoestellen, gastoestellen, koelmachines, cv-ketels en zonneboilers.)
De eerste monteur service- en onderhoud werktuigkundige installaties heeft verantwoordelijkheidsgevoel, is
zelfverzekerd en neemt initiatieven. Jij beschikt over analytische vermogens en technisch inzicht en handelt
adequaat bij opdrachten en laat nooit onveilige situaties achter. Interesse in deze opleiding? Lees dan meer over
de mbo-opleiding Eerste Monteur Service- en Onderhoud Werktuigkundige Installaties!

Studiefeiten
WAT LEER JE?
De opleiding sluit aan op monteur service en onderhoud installaties en systemen niveau 2. Er
wordt dieper ingegaan op service- en onderhoud aan installaties voor warm tapwater en
klimaatbeheersing. Naast vaktechnische vakken is er ook aandacht voor bedrijfskunde en
leidinggeven.
Je krijgt ook Nederlands, loopbaan & burgerschap, rekenen en keuzedelen.

HOELANG DUURT DE OPLEIDING?
De opleiding duurt 3 jaar. Indien je in het bezit bent van het diploma Service en Onderhoud niveau
2 is de opleidingsduur 2 jaar.

2 is de opleidingsduur 2 jaar.

WAT ZIJN DE KOSTEN?
• vanaf 18 jaar: lesgeld (BOL) of cursusgeld (BBL)
• onderwijsbenodigdheden*: BBL: ca € nog niet bekend,-. 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
* We benoemen de kosten van het eerste jaar, tenzij anders is vermeld. De genoemde kosten zijn
onder voorbehoud, ze kunnen dus nog veranderen.

AANVULLENDE INFORMATIE
Beroepspraktijkvorming
De beroepspraktijkvorming (BPV) is een belangrijk deel van de opleiding. Deze volg je bij de
werkgever. Je voortgang wordt periodiek geëvalueerd. Je BPV is onderdeel van het examen. Als
eerste monteur wordt je geacht leiding te kunnen geven aan een groep monteurs.
Vooropleiding
• vmbo-tl, vmbo-kb of vmbo-gl
• havo 3 (met overgangsbewijs naar havo 4)
• vwo 3 (met overgangsbewijs naar vwo 4)
• mbo-diploma niveau 2 Monteur Service en Onderhoud
Vervolgopleiding
• Werkvoorbereider Installaties
• Technicus Service en Onderhoud
Crebo: 25307

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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