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WEBSITE AANBOD SCHOLING

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. SAMENVATTING SCHOLINGSTRAJECT

Wat kan de deelnemer bereiken?

(Beschrijf in een paar zinnen het doel en de 

doelgroep van het scholingstraject.)

Categorie opleiding: A, B, of C?

(zie artikel 6, eerste lid, vd subsidieregeling)

Waaruit bestaat het scholingstraject? Beschikbaarstelling 

(Per wanneer kan de scholing 

aanvangen?)

Studieduur scholingstrajec Studiebelasting in uren Benoem studierichting of kennis c.q. 

vaardigheden die worden ontwikkeld tijdens het 

scholingstraject.

Studieniveau

Basiskennis Koudetechniek

In deze training leert u de verschillende 

koudesystemen kennen en tevens het doel en de 

werking van de onderdelen in het koudesysteem.

C Theorie: natuurkundige begrippen; het koudecircuit; drukken 

en temperaturen; koudemiddelen; uitleg van verschillende 

koudesystemen; diverse uitvoeringsvormen van 

koudesystemen; toelichting over de werking en 

bedieningsmogelijkheden van koudesystemen. Praktijk: 

componenten herkenning; controle koudemiddelvulling van 

koudesysteem; gebruik manifold; lekzoeken; werking 

koudesysteem d.m.v. kijkglazen; het maken van een 

meetrapport.

Datum beschikking 32 uur 32 uur Koudetechniek Middelbaar 

onderwijs

Thuisstudie Monteur Koudetechniek

De cursus is bedoeld voor medewerkers van 

koeltechnische bedrijven die om verschillende 

redenen niet in staat zijn de reguliere MBO 

opleiding bij GO° of een van de ROC’s te volgen, 

maar wel behoefte hebben aan belangrijke 

koeltechnische kennis.

C De kandidaat ontvangt informatie over de werkwijze, de manier 

van insturen van correctiewerk en de wijze van toetsen en 

examineren. Na 5 hoofdstukken volgt er een toets. Pas na 

afsluiten van toets met een voldoende, krijgt de kandidaat 

toegang tot volgende 5 hoofdstukken. Studie bestaat uit 30 

hoofdstukken die binnen één jaar kan worden afgerond.

Datum beschikking NVT NVT Koudetechniek Middelbaar 

onderwijs

F-gassen categorie 1 (blended leren)

Deelnemers kunnen zich via e-learning online 

voorbereiden op hun praktijkdagen en kunnen dit 

doen wanneer hen dat uitkomt. Via de e-learning is 

het mogelijk om rechtstreeks vragen te stellen aan 

de trainer en zijn er gedurende de e-learning 

verschillende online contactmomenten.

C Theorie: Klimaatverandering; Het koudesysteem; Onderdelen 

in koudesysteem; h-log p diagram; Hardsolderen en montage 

volgens F-gassenverordening; Hulponderdelen en hun functie; 

Het logboek; Vervoer van gevaarlijke stoffen. Praktijk: Inzetten 

theoretische kennis op koudemiddelen.

Datum beschikking 48 uur 48 uur Koudetechniek Middelbaar 

onderwijs

AANBOD ONLINE SCHOLING

(minimaal 5)

In het geval van een opleiderscollectief of 

samenwerkingsverband dient per opleider het 

scholingsaanbod in een aparte tabblad (zie 

onderin) te worden ingevuld.
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F-gassen categorie 2

In deze training leert u uit welke componenten een 

koudesysteem bestaat en hoe deze in een 

onderlinge samenhang functioneren. Daarnaast 

leert u welke wetgeving van kracht is op 

koudesystemen en hoe u dient om te gaan met de 

verschillende synthetische koudemiddelen. 

C Theorie: natuurkundige begrippen; het koudecircuit; 

componenten herkenning; inspectie van koudesysteem; 

diagnose stellen aan koudesysteem; het maken v.e. 

meetrapport; controleren/invullen v.e. systeemlogboek; 

controle op de juiste werking v.e. koudesysteem. Praktijk: 

Inzetten theoretische kennis op koudemiddelen.

Datum beschikking 32 uur 32 uur Koudetechniek Middelbaar 

onderwijs

Hardsoldeerkwalificatie grotere leidingmaten

Tijdens deze training leer je 

hardsoldeerwerkzaamheden uit te voeren op 

leidingmaten groter dan 1 3/8’’ volgens de NEN- EN- 

ISO 13585 procedure.

C Hardsoldeermethode; Verschillende materialen; Hoe te 

solderen; Gebruik toevoegmaterialen; Beschrijven van het 

hardsoldeerproces; Praktijkoefening hardsolderen; 

Controlewerkzaamheden.

Datum beschikking 16 uur 16 uur Koudetechniek Middelbaar 

onderwijs

Elektrisch schakelen voor koude- en 

klimaattechinici

In deze training doet u kennis en vaardigheden op 

om elektrische schema’s te lezen, componenten te 

herkennen, metingen uit te voeren en oorzaken van 

storingen te lokaliseren op het gebied van koude- 

en klimaatsystemen. De training is ook geschikt als 

opfristraject voor de herintreder en zij-instromer.

C Theorie: Wet van Ohm; parallel- serie- en gemengde 

schakelingen; maak- en verbreekcontacten; elektrotechnische 

begrippen; relais- en motorschakelingen; tijdrelais, opkom- en 

afvalvertraging; kortsluiting, overbelasting; meten met 

verschillende meetinstrumenten; motoren en 

motorschakelingen; signaalgevers; schema lezen; hoofdstroom- 

en stuurstroomschema’s; meet- en regeltechniek (basis); 

(GBS) gebouwbeheersystemen. Praktijk: Inzetten theorie op 

praktijk.

Datum beschikking 48 uur 48 uur Koudetechniek Middelbaar 

onderwijs

Meet- en regeltechniek klimaatsystemen

Gedurende de training wordt er een nieuwe en 

moderne luchtbehandelingskast gebruikt waarbij 

meetrapporten worden gemaakt die uitgezet worden 

in een h/x diagram. Een passend vervolgtraject na 

deze training is de training Ontwerpen van Meet- en 

Regeltechniek in klimaatsystemen.

C Theorie: werking en doel van: warmtewiel, 

kruisstroomwisselaar; procesinstrumentatie, schema’s; 

blokdiagrammen; functieomschrijving en toestandsdiagram; 

proceseigenschappen; regelings- besturings- en 

beveiligingsaspecten; h/x diagram; opnemers en sensoren. 

Praktijk: Inzetten theorie op praktijk.

Datum beschikking 24 uur 24 uur Klimaattechniek Middelbaar 

onderwijs

Luchtbehandeling en klimaatbeheersing

In deze training leert u de verschillende systemen 

kennen alsmede het doel en de werking van de 

onderdelen van het systeem.

C Theorie: natuurkundige begrippen bij luchtbehandeling; 

begrippen bij vochtige lucht, warmte, zonbelasting; invloed van 

ventilatie; warmtebelasting, bevochtigers; klepsecties, 

roostertechnieken; waarom luchtkanalen; filters, 

luchtverschilmeters; kennis van koudeproces bij 

luchtbehandelingssystemen; basiskennis meet- en 

regeltechniek, warmtepompen;Praktijk: Inzetten theorie op 

praktijk.

Datum beschikking 40 uur 40 uur Klimaattechniek Middelbaar 

onderwijs



PED (Pressure Equipment Directive)

In deze training leert u om een constructiedossier op 

te stellen voor een koudesysteem. Met dit 

constructiedossier kunt u een typegoedkeuring voor 

het betreffende koudesysteem verkrijgen bij een 

onafhankelijke instelling.

C Theorie: categorie en module bepalen; risicoanalyse; 

sterkteberekening; veiligheidseisen drukapparatuur; 

montagevoorschriften en gebruikershandleiding. Praktijk: 
kennismaken met de NVKL webapplicatie DocuPED; 

praktijkopdracht.

Datum beschikking 40 uur 40 uur Meet- en regeltechniek Middelbaar onderwijs

ACK ammoniak

In deze training wordt dieper ingegaan op een 

koudesysteem met een inhoud van ten minste 10 kg 

en ten hoogste 1500 kg ammoniak (NH3).

C Theorie: expansiesystemen; systemen met natuurlijke 

circulatie/pompcirculatie en cacadesystemen; PGS 13  NEN-EN 

378; koudetechnisch schema; h-log p diagram; veiligheid  

noodplan  vluchtweg  veiligheidsbladen  werkvergunning/TRA  

logboek. Praktijk: Inzetten theorie

Datum beschikking 32 uur 32 uur Koudetechniek Middelbaar onderwijs

ACK CO2

In deze training wordt dieper ingegaan op een 

koudesysteem met een inhoud van ten minste 10 kg 

kooldioxide (CO2).

C Theorie: gevaren met CO2 als koudemiddel; koolzuurijs/droogijs; 

vocht in het koudesysteem (sub/transkritisch); systemen met 

natuurlijke en pompcirculatie; NPR 7601; koudetechnisch 

schema  h-log p diagram; veiligheid  noodplan  vluchtweg  

veiligheidsbladen  werkvergunning/TRA  logboek. Praktijk: 
Inzetten theorie.

Datum beschikking 32 uur 32 uur Koudetechniek Middelbaar onderwijs

ACK koolwaterstoffen

In deze training wordt dieper ingegaan op een 

koudesysteem met een inhoud van ten minste 5 kg 

koolwaterstoffen (HC).

C Theorie: gevaren met koolwaterstoffen als koudemiddel; ATEX 

zonering; hoedjesmodel; opvangen/affakkelen koudemiddelen; 

monteren componenten; NPR 7600; koudetechnisch schema  h-

log p diagram; werkkleding  vonkvrij gereedschap; veiligheid  

noodplan  vluchtweg  werkvergunning  

explosieveiligheidsdocument  logboek. Praktijk: Inzetten theorie.

Datum beschikking 32 uur 32 uur Koudetechniek Middelbaar onderwijs

ACK ontwerpen van systemen met natuurlijke 

koudemiddelen

In deze training leert u het ontwerpen van 

koudesystemen met natuurlijke koudemiddelen.

C Theorie: het koudesysteem; classificatie; natuurlijke 

koudemiddelen; regelgeving van toepassing op koudesystemen; 

opstellen van documentatie; regeltechnische achtergronden; 

materialen en uitvoering; verschillende koudesystemen. Praktijk: 
ontwerpen van verschillende koudetechnische componenten.

Datum beschikking 70 uur 70 uur Koudetechniek Middelbaar onderwijs

Training partsmanager voor TECH

Na de training ben je in staat op een authentieke  

effectieve en toekomstbestendige manier uitvoering 

te geven aan het vak van partsmanager en aan te 

sluiten bij en samen te werken met de verschillende 

mensen in het bedrijf  klanten en leveranciers.

C Ondersteuning en training op het gebied van: Wie ben ik als 

partsmanager?; Het vak van de partsmanager; De omgeving van 

de partsmanager; Masterclass.

Datum beschikking 28 uur 28 uur Persoonlijke ontwikkeling Middelbaar onderwijs



Training (service) monteur voor TECH

In deze training leert u hoe u klantgerichtheid kunt 

versterken  om te gaan met lastig klantengedrag en 

hoe u het beste signalen van klanten kunt herkennen 

en de juiste plaats kunt geven.

C Inzicht in je eigen rol en invloed op klanttevredenheid  collega’s  

resultaat en het (financiële) rendement; Inzicht in de opbouw van 

kostprijs  uurprijs en opbouw factuur; Plezier  vertrouwen en 

betrokkenheid t.a.v. het bedrijf; Wat straal je uit naar de klant  

waar sta je voor en de eerste indruk; Eigen kwaliteiten en die van 

co lega’s; Do’s en don’ts bij klanten ; Het omgaan met lastig 

klantengedrag; Teamafspraken.

Datum beschikking 16 uur 16 uur Persoonlijke ontwikkeling Middelbaar onderwijs

Koeltechnisch vakman A

De training is geschikt voor de monteurs die met de 

koudetechniek starten of die zijn kennis wil herhalen 

of verrijken. Ook werknemers die meer van 

koudetechniek willen weten zijn na de training instaat 

om technisch te communiceren met zijn of haar 

klanten.

C Natuurkundige begrippen; Koudecircuit; Componentenkennis; 

Koudemiddelen en milieu  synthetisch  natuurlijk en 

koolwaterstoffen; Koudedragers; Tweetraps compressoren; 

Capaciteitsregeling; Vloeistofregeling; Leidingen  zuig  pers en 

vloeistof; Watervoorziening; Afsluiters; Luchtcirculatie; H log- p 

diagram; Automatisering; Wet en regelgeving; Koeltechnische 

handelingen; Koeltechnische gereedschappen; Basis 

elektrotechniek.

Datum beschikking 63 uur 63 uur Koudetechniek Middelbaar onderwijs



5. VORMEN VAN PERSOONLIJKE BEGELEIDING EN ONDERSTEUNING 8. BEWIJS VAN AFRONDING

Benodigde voorkennis/vooropleiding Welke vorm van begeleiding en ondersteuning wordt gegeven?

(O.a.  Individuele persoonljike ondersteuning; Virtual classes; Webinars; (Online) 

workshops; Groepsdiscussie; Interactieve lessen; Prakt jkopdrachten (binnen 

RIVM richtlijnen); Online (beschikbaar) additioneel lesmateriaal.)

(let op: bij scholing die valt onder de categorieën B en C, is begeleiding en 

ondersteuning verplicht. Bij scholing die valt onder categorie A, is 

begeleiding en ondersteuning niet verplicht. Zie artikel 6, eerste lid en 

Bijlage I behorend bij artikel 5, eerste lid v/d subsidieregeling).

Wat leert de deelnemer? Wat kan de deelnemer na afronding van het traject? Hoeveel toetsmomenten beslaat het 

scholingstraject?

Wat voor soort toetsen worden afgenomen? Wat voor soort bewijs onvangt de deelnemer na 

afronding van de scholing?

(een bewijs van deelname, een bewijs van 

afronding, een getuigschrift, een certificaat of 

diploma?)

Affiniteit met techniek Individuele persoonljike ondersteuning (online); Virtual classes; Webinars; 

(Online) workshops; Groepsdiscussie; Interactieve lessen; Praktijkopdrachten 

(binnen RIVM richtlijnen); Online (beschikbaar) additioneel lesmateriaal.

In deze training leert u de verschillende 

koudesystemen kennen en tevens het doel en de 

werking van de onderdelen in het koudesysteem.

Theorie: natuurkundige begrippen; het koudecircuit; drukken en 

temperaturen; koudemiddelen; uitleg van verschillende 

koudesystemen; diverse uitvoeringsvormen van koudesystemen; 

toelichting over de werking en bedieningsmogelijkheden van 

koudesystemen. Praktijk: componenten herkenning; controle 

koudemiddelvulling van koudesysteem; gebruik manifold; lekzoeken; 

werking koudesysteem d.m.v. kijkglazen; het maken van een 

meetrapport.

1 1 Examen Certificaat

Affiniteit met techniek Individuele persoonljike ondersteuning (online); Virtual classes; Webinars; 

(Online) workshops; Groepsdiscussie; Interactieve lessen; Praktijkopdrachten 

(binnen RIVM richtlijnen); Online (beschikbaar) additioneel lesmateriaal.

De cursus is bedoeld voor medewerkers van 

koeltechnische bedrijven die om verschillende 

redenen niet in staat zijn de reguliere MBO 

opleiding bij GO° of een van de ROC’s te volgen, 

maar wel behoefte hebben aan belangrijke 

koeltechnische kennis.

De kandidaat ontvangt informatie over de werkwijze, de manier van 

insturen van correctiewerk en de wijze van toetsen en examineren. Na 5 

hoofdstukken volgt er een toets. Pas na afsluiten van toets met een 

voldoende, krijgt de kandidaat toegang tot volgende 5 hoofdstukken. 

Studie bestaat uit 30 hoofdstukken die binnen één jaar kan worden 

afgerond.

6 6 Examens Certificaat

Affiniteit met techniek Individuele persoonljike ondersteuning (online); Virtual classes; Webinars; 

(Online) workshops; Groepsdiscussie; Interactieve lessen; Praktijkopdrachten 

(binnen RIVM richtlijnen); Online (beschikbaar) additioneel lesmateriaal.

Deelnemers kunnen zich via e-learning online 

voorbereiden op hun praktijkdagen en kunnen dit 

doen wanneer hen dat uitkomt. Via de e-learning 

is het mogelijk om rechtstreeks vragen te stellen 

aan de trainer en zijn er gedurende de e-learning 

verschillende online contactmomenten.

Theorie: Klimaatverandering; Het koudesysteem; Onderdelen in 

koudesysteem; h-log p diagram; Hardsolderen en montage volgens F-

gassenverordening; Hulponderdelen en hun functie; Het logboek; 

Vervoer van gevaarlijke stoffen. Praktijk: Inzetten theoretische kennis 

op koudemiddelen.

1 1 Praktijkexamen Certificaat

7. TOETSMOMENTEN   6. RESULTATEN VOOR DE DEELNEMER



Affiniteit met techniek Individuele persoonljike ondersteuning (online); Virtual classes; Webinars; 

(Online) workshops; Groepsdiscussie; Interactieve lessen; Praktijkopdrachten 

(binnen RIVM richtlijnen); Online (beschikbaar) additioneel lesmateriaal.

In deze training leert u uit welke componenten 

een koudesysteem bestaat en hoe deze in een 

onderlinge samenhang functioneren. Daarnaast 

leert u welke wetgeving van kracht is op 

koudesystemen en hoe u dient om te gaan met de 

verschillende synthetische koudemiddelen. 

Theorie: natuurkundige begrippen; het koudecircuit; componenten 

herkenning; inspectie van koudesysteem; diagnose stellen aan 

koudesysteem; het maken v.e. meetrapport; controleren/invullen v.e. 

systeemlogboek; controle op de juiste werking v.e. koudesysteem. 

Praktijk: Inzetten theoretische kennis op koudemiddelen.

1 1 Praktijkexamen Certificaat

Affiniteit met techniek Individuele persoonljike ondersteuning (online); Virtual classes; Webinars; 

(Online) workshops; Groepsdiscussie; Interactieve lessen; Praktijkopdrachten 

(binnen RIVM richtlijnen); Online (beschikbaar) additioneel lesmateriaal.

Tijdens deze training leer je 

hardsoldeerwerkzaamheden uit te voeren op 

leidingmaten groter dan 1 3/8’’ volgens de NEN- 

EN- ISO 13585 procedure.

Hardsoldeermethode; Verschillende materialen; Hoe te solderen; 

Gebruik toevoegmaterialen; Beschrijven van het hardsoldeerproces; 

Praktijkoefening hardsolderen; Controlewerkzaamheden.

2 1 Examen en 1 Werkstuk Certificaat

Affiniteit met techniek Individuele persoonljike ondersteuning (online); Virtual classes; Webinars; 

(Online) workshops; Groepsdiscussie; Interactieve lessen; Praktijkopdrachten 

(binnen RIVM richtlijnen); Online (beschikbaar) additioneel lesmateriaal.

In deze training doet u kennis en vaardigheden 

op om elektrische schema’s te lezen, 

componenten te herkennen, metingen uit te 

voeren en oorzaken van storingen te lokaliseren 

op het gebied van koude- en klimaatsystemen. 

De training is ook geschikt als opfristraject voor 

de herintreder en zij-instromer.

Theorie: Wet van Ohm; parallel- serie- en gemengde schakelingen; 

maak- en verbreekcontacten; elektrotechnische begrippen; relais- en 

motorschakelingen; tijdrelais, opkom- en afvalvertraging; kortsluiting, 

overbelasting; meten met verschillende meetinstrumenten; motoren en 

motorschakelingen; signaalgevers; schema lezen; hoofdstroom- en 

stuurstroomschema’s; meet- en regeltechniek (basis); (GBS) 

gebouwbeheersystemen. Praktijk: Inzetten theorie op praktijk.

1 1 Examen Certificaat

Affiniteit met techniek Individuele persoonljike ondersteuning (online); Virtual classes; Webinars; 

(Online) workshops; Groepsdiscussie; Interactieve lessen; Praktijkopdrachten 

(binnen RIVM richtlijnen); Online (beschikbaar) additioneel lesmateriaal.

Gedurende de training wordt er een nieuwe en 

moderne luchtbehandelingskast gebruikt waarbij 

meetrapporten worden gemaakt die uitgezet 

worden in een h/x diagram. Een passend 

vervolgtraject na deze training is de training 

Ontwerpen van Meet- en Regeltechniek in 

klimaatsystemen.

Theorie: werking en doel van: warmtewiel, kruisstroomwisselaar; 

procesinstrumentatie, schema’s; blokdiagrammen; functieomschrijving 

en toestandsdiagram; proceseigenschappen; regelings- besturings- en 

beveiligingsaspecten; h/x diagram; opnemers en sensoren. Praktijk: 

Inzetten theorie op praktijk.

1 1 Praktijkexamen Certificaat

Affiniteit met techniek Individuele persoonljike ondersteuning (online); Virtual classes; Webinars; 

(Online) workshops; Groepsdiscussie; Interactieve lessen; Praktijkopdrachten 

(binnen RIVM richtlijnen); Online (beschikbaar) additioneel lesmateriaal.

In deze training leert u de verschillende systemen 

kennen alsmede het doel en de werking van de 

onderdelen van het systeem.

Theorie: natuurkundige begrippen bij luchtbehandeling; begrippen bij 

vochtige lucht, warmte, zonbelasting; invloed van ventilatie; 

warmtebelasting, bevochtigers; klepsecties, roostertechnieken; waarom 

luchtkanalen; filters, luchtverschilmeters; kennis van koudeproces bij 

luchtbehandelingssystemen; basiskennis meet- en regeltechniek, 

warmtepompen;Praktijk: Inzetten theorie op praktijk.

1 1 Praktijkexamen Certificaat



Affiniteit met techniek Individuele persoonljike ondersteuning (online); Virtual classes; Webinars; (Online) 

workshops; Groepsdiscussie; Interactieve lessen; Praktijkopdrachten (binnen RIVM 

richtlijnen); On ine (beschikbaar) additioneel lesmateriaal.

In deze training leert u om een constructiedossier 

op te stellen voor een koudesysteem. Met dit 

constructiedossier kunt u een typegoedkeuring 

voor het betreffende koudesysteem verkrijgen bij 

een onafhankelijke instelling.

Theorie: categorie en module bepalen; risicoanalyse; sterkteberekening; 

ve ligheidseisen drukapparatuur; montagevoorschriften en 

gebruikershandleiding. Praktijk: kennismaken met de NVKL webapplicatie 

DocuPED; prakt jkopdracht.

1 1 Praktijkopdracht Certificaat

Affiniteit met techniek Individuele persoonljike ondersteuning (online); Virtual classes; Webinars; (Online) 

workshops; Groepsdiscussie; Interactieve lessen; Praktijkopdrachten (binnen RIVM 

richtlijnen); On ine (beschikbaar) additioneel lesmateriaal.

In deze training wordt dieper ingegaan op een 

koudesysteem met een inhoud van ten minste 10 

kg en ten hoogste 1500 kg ammoniak (NH3).

Met het behalen van het vakbekwaamheidscertificaat is aantoonbaar dat 

de monteur voldoet aan de vakbekwaamheidseisen volgens de PGS 13. 

Voor koudesystemen die zijn gevuld met ammoniak  CO2 en 

koolwaterstoffen geldt  afhankelijk van de hoeveelheid koudemiddel  per 1 

januari 2016 een jaarlijkse controle.

1 1 Examen Certificaat

Affiniteit met techniek Individuele persoonljike ondersteuning (online); Virtual classes; Webinars; (Online) 

workshops; Groepsdiscussie; Interactieve lessen; Praktijkopdrachten (binnen RIVM 

richtlijnen); On ine (beschikbaar) additioneel lesmateriaal.

In deze training wordt dieper ingegaan op een 

koudesysteem met een inhoud van ten minste 10 

kg kooldioxide (CO2).

Met het behalen van het vakbekwaamheidscertificaat is aantoonbaar dat 

de monteur voldoet aan de vakbekwaamheidseisen volgens de PGS 13. 

Voor koudesystemen die zijn gevuld met ammoniak  CO2 en 

koolwaterstoffen geldt  afhankelijk van de hoeveelheid koudemiddel  per 1 

januari 2016 een jaarlijkse controle.

1 1 Examen Certificaat

Affiniteit met techniek Individuele persoonljike ondersteuning (online); Virtual classes; Webinars; (Online) 

workshops; Groepsdiscussie; Interactieve lessen; Praktijkopdrachten (binnen RIVM 

richtlijnen); On ine (beschikbaar) additioneel lesmateriaal.

In deze training wordt dieper ingegaan op een 

koudesysteem met een inhoud van ten minste 5 kg 

koolwaterstoffen (HC).

Met het behalen van het vakbekwaamheidscertificaat is aantoonbaar dat 

de monteur voldoet aan de vakbekwaamheidseisen volgens de PGS 13. 

Voor koudesystemen die zijn gevuld met ammoniak  CO2 en 

koolwaterstoffen geldt  afhankelijk van de hoeveelheid koudemiddel  per 1 

januari 2016 een jaarlijkse controle.

1 1 Praktijkexamen Certificaat

Affiniteit met techniek Individuele persoonljike ondersteuning (online); Virtual classes; Webinars; (Online) 

workshops; Groepsdiscussie; Interactieve lessen; Praktijkopdrachten (binnen RIVM 

richtlijnen); On ine (beschikbaar) additioneel lesmateriaal.

In deze training leert u het ontwerpen van 

koudesystemen met natuurlijke koudemiddelen.
Theorie: het koudesysteem; classificatie; natuurlijke koudemiddelen; 

regelgeving van toepassing op koudesystemen; opstellen van 

documentatie; regeltechnische achtergronden; materialen en uitvoering; 

verschillende koudesystemen. Praktijk: ontwerpen van verschillende 

koudetechnische componenten.

1 1 Praktijkexamen Certificaat

Affiniteit met techniek Individuele persoonljike ondersteuning (online); Virtual classes; Webinars; (Online) 

workshops; Groepsdiscussie; Interactieve lessen; Praktijkopdrachten (binnen RIVM 

richtlijnen); On ine (beschikbaar) additioneel lesmateriaal.

Na de training ben je in staat op een authentieke  

effectieve en toekomstbestendige manier 

uitvoering te geven aan het vak van partsmanager 

en aan te sluiten b j en samen te werken met de 

verschillende mensen in het bedrijf  klanten en 

leveranciers.

Ondersteuning en training op het gebied van: Wie ben ik als 

partsmanager?; Het vak van de partsmanager; De omgeving van de 

partsmanager; Masterclass.

3 1 Praktijkopdracht  1 eindpresentatie en 1 

eindgesprek

Bewijs van deelname



Affiniteit met techniek Individuele persoonljike ondersteuning (online); Virtual classes; Webinars; (Online) 

workshops; Groepsdiscussie; Interactieve lessen; Praktijkopdrachten (binnen RIVM 

richtlijnen); On ine (beschikbaar) additioneel lesmateriaal.

In deze training leert u hoe u klantgerichtheid kunt 

versterken  om te gaan met lastig klantengedrag en 

hoe u het beste signalen van klanten kunt 

herkennen en de juiste plaats kunt geven.

Inzicht in je eigen rol en invloed op klanttevredenheid  collega’s  resultaat 

en het (financiële) rendement; Inzicht in de opbouw van kostprijs  uurprijs 

en opbouw factuur; Plezier  vertrouwen en betrokkenheid t.a.v. het 

bedrijf; Wat straal je uit naar de klant  waar sta je voor en de eerste 

indruk; Eigen kwaliteiten en die van collega’s; Do’s en don’ts bij klanten ; 

Het omgaan met lastig klantengedrag; Teamafspraken.

N.V.T. Bewijs van deelname

Affiniteit met techniek Individuele persoonljike ondersteuning (online); Virtual classes; Webinars; (Online) 

workshops; Groepsdiscussie; Interactieve lessen; Praktijkopdrachten (binnen RIVM 

richtlijnen); On ine (beschikbaar) additioneel lesmateriaal.

De training is geschikt voor de monteurs die met de 

koudetechniek starten of die zijn kennis wil 

herhalen of verrijken. Ook werknemers die meer 

van koudetechniek willen weten zijn na de training 

instaat om technisch te communiceren met zijn of 

haar klanten.

Natuurkundige begrippen; Koudecircuit; Componentenkennis; 

Koudemiddelen en milieu  synthetisch  natuurlijk en koolwaterstoffen; 

Koudedragers; Tweetraps compressoren; Capaciteitsregeling; 

Vloeistofregeling; Leidingen  zuig  pers en vloeistof; Watervoorziening; 

Afsluiters; Luchtcirculatie; H log- p diagram; Automatisering; Wet en 

regelgeving; Koeltechnische handelingen; Koeltechnische gereedschappen; 

Basis elektrotechniek.

N.V.T. Certificaat



9. KOSTENWAARDERING SCHOLINGSTRAJECT 10. SECTORINDELING

Het scholingsaanbod wordt kosteloos aangeboden. 

Echter voor welke prijs werd de scholing vóór 01-09-

2020 aangeboden?

Is de scholing interessant voor een bepaalde 

sector en zo ja voor welke? 

€ Installatiebranche - koudetechniek

€ Installatiebranche - koudetechniek

€ Installatiebranche - koudetechniek

10.1.c

10.1.c

10.1.c



€ Installatiebranche - koudetechniek

€ Installatiebranche - koudetechniek

€ Installatiebranche - koudetechniek

€ Installatiebranche - klimaattechniek

€ Installatiebranche - klimaattechniek

10.1.c

10.1.c

10.1.c

10.1.c

10.1.c



€ Installatiebranche - Meet- en regeltechniek

€ Installatiebranche - koudetechniek

€ Installatiebranche - koudetechniek

Installatiebranche - koudetechniek

€ Installatiebranche - koudetechniek

€ Installatiebranche

10.1.c

10.1.c

10.1.c

10.1.c

10.1.c

10.1.c



€ Installatiebranche

Installatiebranche - koudetechniek10.1.c

10.1.c





Training voor technische trainers

In technische branches werken steeds vaker 

professionals die (deels) als technisch trainer collega’s 

opleiden of kennisoverdracht- en trainingstaken 

hebben. Voor deze vakspecialisten bieden we een 

beknopt, krachtig train-de-trainer-programma aan. 

Tijdens de training wordt zowel aan het 

ontwikkelen/opzetten van trainingen als aan het 

inspirerend en didactisch verantwoord uitvoeren van 

interactieve trainingen aandacht geschonken. Voor 

sommige beroepsgroepen is het intern opleiden van 

collega’s/klanten aan (soms strenge) compliance eisen 

gebonden. In dat geval moeten de (interne) opleiders 

over aantoonbare en getoetste trainersvaardigheden 

beschikken en vaak ook formeel gecertificeerd zijn. 

Deze training biedt toegang tot een 

persoonscertificeringstraject.

C In het driedaagse trainingsprogramma komen de onderstaande 

onderwerpen aan bod:

* Het voorbereiden en neerzetten van een doceer les

* Het (onderwijs)leergesprek

* Het ontsluiten van groepsdiscussies

* Het vormgeven en begeleiden van praktijkcases

* Het vormgeven van het feedbackproces

* Het geven en evalueren van (groeps)opdrachten

Daarnaast is er ruime aandacht voor groepsdynamica en 

grondhoudingsaspecten en behandelen we groepsinterventies die 

de trainer kan inzetten.

Datum beschikking 36 uur

Training coachend leidinggeven

De training is speciaal ontwikkeld voor 

leidinggevenden die zich een coachende stijl van 

leiding geven eigen willen maken. Voor managers die 

willen dat hun medewerkers zelfsturend worden en 

meer persoonlijke verantwoordelijkheid nemen voor 

hun prestaties en ontwikkeling. Bij voorkeur in 

technische branches.In de training coachend 

leidinggeven leer je de kwaliteiten van medewerkers te 

herkennen en op een inspirerende manier te 

verbinden met de doelen van je afdeling of van je 

bedrijf. Dat levert veel op. Zo komen je medewerkers 

beter tot hun recht en worden ze nog productiever, 

omdat er een beroep wordt gedaan op hun expertise, 

verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Coachend 

leiderschap is zeker nu belangrijk, nu het zo moeilijk is 

goede technische mensen te vinden en de werkdruk 

vaak hoog is. Het niveau van de training coachend 

leidinggeven is MBO+/HBO.

C Dag 1 Je rol als coachend leidinggevende

* Leiding geven en je rol als coach

* De vier fasen van situationeel coachen (coaching cirkel)

* Factoren die de ontwikkeling van medewerkers beïnvloeden 

(binden en boeien)

* Zelfsturing stimuleren (inzetbaarheid en vitaliteit)

* Concrete en motiverende doelen formuleren en afspraken 

maken.

Dag 2 Coachingsvaardigheden

* Coachingsvaardigheden ABCD toepassen: Aandacht, 

Beschouwen, Confronteren, Daadkracht

* Coachingsgesprekken voeren (persoonlijke en technische 

ontwikkeling)

* Coachen op samenwerking (teams en /of ketenpartners)

* Persoonlijk plan van aanpak.

 Je versterkt de volgende competenties:

* Coachen

* Luisteren

* Inlevingsvermogen

Datum beschikking 24 uur

Training leidinggeven aan projecten

Deze training projectleiderschap is een 

maatwerktraject voor projectleiders werkzaam in 

technische bedrijven. Voor hen geldt dat zij naast het 

leidinggeven vaak ook ‘technisch vakmanschap’ in 

moeten brengen en dat hun teams meestal zeer divers 

zijn samengesteld. De rol van de projectmanager en 

zijn aanpak spelen een cruciale rol bij het succesvol 

samenwerken in projecten. Deze training is voor 

iedere (beginnend) projectleider die meer kennis en 

inzicht in de aanpak van projectmatig werken wil 

ontwikkelen En die daarnaast zijn/haar persoonlijke 

(leiderschaps)vaardigheden in de aansturing van 

projectleden meer eigen wil maken.

C
g   j    g

* Wat is een projectorganisatie

* Jouw rol en positie

* Verkrijgen van gezag over een project

* Persoonlijke kwaliteiten en valkuilen

* Leiderschap en stijl van aansturing

Dag 2 De projectleider en het project

* Nut en noodzaak van projectmatig werken

* Basiskennis en principes van projectbeheer

* Randvoorwaarden projectbeheer

* Sturen op proces en mensen

* Monitoren (overzicht houden) en de ander terug laten koppelen

Dag 3 Projecten en leiderschap

* Aansturen van projectmedewerkers

* Fundamentele vaardigheden om slagvaardig te communiceren

* Motiveren en stimuleren

* Assertief delegeren en overdragen

* Feedback geven en ontvangen

Dag 4 Projecten en het team

* Samenwerken en motiveren

* Beïnvloeden

* Spanning en conflicthantering

* Omgaan met weerstanden

* Afronding leergang en persoonlijk actieplan

 Je versterkt de volgende competenties

* Resultaatgerichtheid

* Oordeelsvorming

* Samenwerken

* Plannen en organiseren

Datum beschikking 42 uur



Training adviserend verkopen

In de training leer je de klant beter te begrijpen, in te 

spelen op daadwerkelijke wensen en zodoende betere 

verkoopresultaten te boeken. De context van de 

training is de technische omgeving waar klant- en 

businessgericht adviseren een steeds belangrijkere rol 

speelt.  Je maakt kennis met praktische 

(sales)modellen en verkooptechnieken. Je traint 

specifieke persoonlijke en commerciële vaardigheden 

die je direct in kunt zetten bij een volgend gesprek met 

je klant of prospect.

C De volgende onderwerpen komen aan bod:   

*Accountmanagement en klantportfolio-analyse

* Inspelen op verschillende typen klanten: Platina-model

* Herkennen van commerciële kansen

* Solution selling model

* Gespreksopbouw

* Commerciële gesprekstechnieken

* Telefonische acquisitie

* Klantvoordelen en verwachtingen overtreffen

* Personal branding en persoonlijke presentatie

* Beinvloedingsstijlen in contacten met klanten

* Onderhandelen en samenwerken

* Adviesvaardigheden en concrete afspraken maken

Je versterkt de volgende competenties

* Inlevingsvermogen

* Gespreksvaardigheid

* Onderhandelen

Datum beschikking 32 uur

Cursus bouwrecht

De cursus bouwrecht richt zich op 

(mede)verantwoordelijken voor de risicobeheersing in 

de bouw- en installatiebranche. Herken je het 

probleem dat je niet bekend bent met alle juridische 

risico's die gepaard gaan met een project of contract? 

Ben je je bewust van de financiële consequenties van 

deze risico's? In de cursus bouwrecht besteden we 

aandacht aan de meest relevante juridische 

aandachtspunten in het plan van aanpak en in de 

operationele uitvoering.

C De volgende onderwerpen komen aan bod:   *Risicomanagement 

en bouwrecht

* Werkelijkheid versus juridische werkelijkheid

* Verbintenissen- en overeenkomstenrecht

* Uw positie en bouwrecht

* Back-to-back principe in de praktijk

* Algemene voorwaarden

* ALIB, UAV, UAV-TI en UAV-GC

* Stagnatieperikelen

* Opleveringsproces

* Juridisch corresponderen en onderhandelen

* Omgaan met lastige juridische kwesties

Je versterkt de volgende competenties:

* kritisch denken

* oordeelsvorming

* overtuigen

Datum beschikking 24 uur





36 uur Het overdragen van kennis op een team c.q. 

collega's.

Hoger onderwijs Affiniteit met techniek e eigen, interne trainingen. De training bestaat uit een intake, drie afzonderlijke 

trainingsdagen en specifieke praktijkopdrachten om didactische inzichten en 

vaardigheden toe te passen. Er wordt tijdens de training gewerkt aan het bijbrengen 

van basale didactische vaardigheden en aan het oefenen en begeleiden van een 

aantal relevante werkvormen. Praktijkcases en oefeningen nemen het grootste 

gedeelte van de tijd in beslag. Waar nodig aangevuld met theoretische inzichten en de 

vertaalslag naar de praktijk. Ook wordt er veel aandacht besteed aan het elkaar leren 

coachen.

Houd rekening met ongeveer 3 uur zelfstudie per week gedurende de doorlooptijd 

van de training.

In technische branches werken steeds vaker 

professionals die (deels) als technisch trainer 

collega’s opleiden of kennisoverdracht- en 

trainingstaken hebben. Voor deze vakspecialisten 

bieden we een beknopt, krachtig train-de-trainer-

programma aan. Tijdens de training wordt zowel 

aan het ontwikkelen/opzetten van trainingen als aan 

het inspirerend en didactisch verantwoord uitvoeren 

van interactieve trainingen aandacht geschonken. 

Voor sommige beroepsgroepen is het intern 

opleiden van collega’s/klanten aan (soms strenge) 

compliance eisen gebonden. In dat geval moeten de 

(interne) opleiders over aantoonbare en getoetste 

trainersvaardigheden beschikken en vaak ook 

formeel gecertificeerd zijn. Deze training biedt 

toegang tot een persoonscertificeringstraject.

Na het volgen van de training technisch trainer:

* Kun je lesprogramma’s ontwerpen om collega’s en 

klanten te trainen en begeleiden.

* Kun je technische trainingen uitvoeren.

* Kun je professioneel support bieden aan collega’s 

en klanten.

* Kun je toetsen of het kennisniveau van de 

doelgroep op peil is.

* Ben je aantoonbaar didactisch onderlegd en 

(desgewenst) compliant.

24 uur Leiding geven Middelbaar onderwijs Affiniteit met techniek De training start met het formuleren van je leerdoelen in de digitale Ieeromgeving. 

Daarna heb je telefonisch contact met de trainer over je persoonlijke leervragen en 

wat je vooral wil bereiken.

In de training werk je gericht aan het verbeteren van communicatieve vaardigheden 

en je leiderschapsstijl. Dat doen we met afwisselende praktijkgerichte oefeningen, 

rollenspellen en persoonlijke feedback op je werkwijze en gedrag. We sluiten aan bij 

de actuele thema's die spelen in veel technische bedrijven zoals persoonlijke versus 

technische ontwikkeling, binden en boeien, gezond en veilig werken, inzetbaarheid en 

innovatie van werkprocessen en techniek. Tijdens de training besteden we veel 

aandacht aan jouw persoonlijke ontwikkeling en ontvang je tips om ook na afloop van 

de training te blijven leren. Deze blended training (combi online/fysiek) kan, wanneer 

de richtlijnen in het kader van Covid19 dit voorschrijven,  overschakelen naar volledig 

online. We werken dan met virual classrooms met de garantie en van gelijkblijvende 

intensiteit van de begeleiding. We hebben hiermee intussen zoveel ervaring opgedaan 

dat wij de kwaliteit voor de deelnemers kunnen garanderen.

De training is speciaal ontwikkeld voor 

leidinggevenden die zich een coachende stijl van 

leiding geven eigen willen maken. Voor managers 

die willen dat hun medewerkers zelfsturend worden 

en meer persoonlijke verantwoordelijkheid nemen 

voor hun prestaties en ontwikkeling. Bij voorkeur in 

technische branches.In de training coachend 

leidinggeven leer je de kwaliteiten van medewerkers 

te herkennen en op een inspirerende manier te 

verbinden met de doelen van je afdeling of van je 

bedrijf. Dat levert veel op. Zo komen je 

medewerkers beter tot hun recht en worden ze nog 

productiever, omdat er een beroep wordt gedaan 

op hun expertise, verantwoordelijkheid en 

zelfstandigheid. Coachend leiderschap is zeker nu 

belangrijk, nu het zo moeilijk is goede technische 

mensen te vinden en de werkdruk vaak hoog is. Het 

niveau van de training coachend leidinggeven is 

MBO+/HBO.

Na het volgen van de training coachend leiding 

geven:

* Weet je wat coachend leidinggeven is en bezit je 

de benodigde coachingsvaardigheden

* Weet je van individuele medewerkers echte 

teamplayers te maken

* Ben in staat om op een persoonlijke manier met 

medewerkers in gesprek te zijn

* Weet je hoe je medewerkers kun 

enthousiasmeren om zichzelf te ontwikkelen

* Kun je duidelijke doelen stellen voor hun 

ontwikkeling

* Kun je prestaties formuleren en daarover 

afspraken maken

* Heb je ervaren dat coaching je verder brengt en 

aansluit bij deze tijd van snelle verandering

* Kun je abstracte thema's als duurzame 

inzetbaarheid en vitaliteit concreet maken en 

bespreken

42 uur Leiding geven Hoger onderwijs Affiniteit met techniek Het programma bestaat uit een mix van leer- en werkvormen om de opleiding voor 

jou persoonlijk en vooral toepassingsgericht te maken. Je begint met een persoonlijke 

(telefonisch) kennismaking met de trainer om de verwachtingen en leerdoelen af te 

stemmen. In vier trainingsbijeenkomsten worden korte inleidingen opgevolgd door 

inzicht- en persoonlijke vaardigheidsoefeningen. Praktijkervaringen delen en leren 

van en met elkaar staat centraal. Daarnaast werk je aan praktijkopdrachten en 

reflectieverslagen. Dat doe je in samenwerking met je leidinggevende en met hulp van 

de trainer. Tijdens de individuele coaching is er aandacht voor persoonlijke 

ontwikkeling en voortgang. Na het afronden van de leergang zijn er afspraken met je 

leidinggevende om de ontwikkeling van het projectleiderschap te continueren. Deze 

blended training/coaching (combi online/fysiek) kan, wanneer de richtlijnen in het 

kader van Covid19 dit voorschrijven,  overschakelen naar volledig online. We werken 

dan met virual classrooms met de garantie en van gelijkblijvende intensiteit van de 

begeleiding. We hebben hiermee intussen zoveel ervaring opgedaan dat wij de 

kwaliteit voor de deelnemers kunnen garanderen.

Deze training projectleiderschap is een 

maatwerktraject voor projectleiders werkzaam in 

technische bedrijven. Voor hen geldt dat zij naast 

het leidinggeven vaak ook ‘technisch vakmanschap’ 

in moeten brengen en dat hun teams meestal zeer 

divers zijn samengesteld. De rol van de 

projectmanager en zijn aanpak spelen een cruciale 

rol bij het succesvol samenwerken in projecten. 

Deze training is voor iedere (beginnend) 

projectleider die meer kennis en inzicht in de aanpak 

van projectmatig werken wil ontwikkelen En die 

daarnaast zijn/haar persoonlijke 

(leiderschaps)vaardigheden in de aansturing van 

projectleden meer eigen wil maken.

Na deze training ‘Leidinggeven aan projecten’:

* Beschik je over inzicht in principes en opvattingen 

over projectmatig werken en de kritische 

succesfactoren.

* Is er helderheid over je eigen rol en 

verantwoordelijkheid in de projectorganisatie 

binnen je bedrijf.

* Ben je in staat om op een overstijgend niveau 

proces en sturing van het project te beschouwen en 

keuzes te maken.

* Heb je inzicht in je persoonlijke kwaliteiten en stijl 

van werken.

* Kun je de voortgang van een project bewaken en 

weet je hoe projectrisico’s te beheren.

* Je kunt open en direct omgaan met de project 

betrokkenen: team/collega’s, managers, 

leveranciers en/of afnemers.

* Je bent in staat om de project betrokkenen/ het 

projectteam positief te beïnvloeden én toch op een 

plezierige manier met ze samen te werken.

* Je hebt een eerste ervaring om de 

projectuitvoering te evalueren, bij te sturen en te 

verbeteren.



32 uur Adviserend verkopen Middelbaar onderwijs Affiniteit met techniek De training start met het formuleren van je leerdoelen in de IPV digitale 

Ieeromgeving. Daarna heb je telefonisch contact met de trainer over jouw 

persoonlijke leervragen en wat je vooral wilt bereiken. In de training werk je gericht 

aan het verbeteren van je salesvaardigheden en onderhandelingsstijlen. Dat doen we 

met afwisselende praktijkgerichte oefeningen, rollenspellen en persoonlijke feedback 

op je werkwijze en gedrag. Gedurende de training is er aandacht voor jouw 

persoonlijke ontwikkeling en ontvang je tips om met leren aan de gang te blijven. 

Deze blended training  (combi online/fysiek) kan, wanneer de richtlijnen in het kader 

van Covid19 dit voorschrijven,  overschakelen naar volledig online. We werken dan 

met virual classrooms met de garantie en van gelijkblijvende intensiteit van de 

begeleiding. We hebben hiermee intussen zoveel ervaring opgedaan dat wij de 

kwaliteit voor de deelnemers kunnen garanderen.

In de training leer je de klant beter te begrijpen, in te 

spelen op daadwerkelijke wensen en zodoende 

betere verkoopresultaten te boeken. De context van 

de training is de technische omgeving waar klant- en 

businessgericht adviseren een steeds belangrijkere 

rol speelt.  Je maakt kennis met praktische 

(sales)modellen en verkooptechnieken. Je traint 

specifieke persoonlijke en commerciële 

vaardigheden die je direct in kunt zetten bij een 

volgend gesprek met je klant of prospect.

Na deze training adviserend verkopen:

* Beschik je over de nieuwste kennis en inzichten in 

het vakgebied van sales

* Voer je met meer zelfvertrouwen en gemak je 

salesrol uit

* Schakel je flexibel tussen gespreksstijlen voor een 

persoonlijk én een commercieel gesprek met je 

klant

* Acteer je authentiek en overtuigend bij je klant

* Kun je effectief suspects en prospects aanboren en 

tot klant maken

* Ben je in staat om slagvaardig te onderhandelen 

en te schakelen tussen stijlen van beïnvloeden en te 

eindigen met een goed resultaat (voor beide 

partijen)

24 uur Risicobeheersing in de bouw- en installatiebranche Hoger onderwijs Affiniteit met techniek De training start met het formuleren van je leerdoelen in de IPV digitale 

Ieeromgeving. Daarna heb je telefonisch contact met de trainer over jouw 

persoonlijke leervragen en wat je vooral wilt bereiken. Jouw vragen, 

praktijkervaringen en situaties uit de eigen werkomgeving staan centraal. Aan de 

hand van actuele toepasbare juridische regelgeving en wetten en met diverse 

praktische oefeningen word je bewust gemaakt van de juridische aandachtspunten bij 

het organiseren, begroten, aansturen en uitvoeren van projecten. Deze blended 

training  (combi online/fysiek) kan, wanneer de richtlijnen in het kader van Covid19 

dit voorschrijven,  overschakelen naar volledig online. We werken dan met virual 

classrooms met de garantie en van gelijkblijvende intensiteit van de begeleiding. We 

hebben hiermee intussen zoveel ervaring opgedaan dat wij de kwaliteit voor de 

deelnemers kunnen garanderen.

De cursus bouwrecht richt zich op 

(mede)verantwoordelijken voor de risicobeheersing 

in de bouw- en installatiebranche. Herken je het 

probleem dat je niet bekend bent met alle juridische 

risico's die gepaard gaan met een project of 

contract? Ben je je bewust van de financiële 

consequenties van deze risico's? In de cursus 

bouwrecht besteden we aandacht aan de meest 

relevante juridische aandachtspunten in het plan 

van aanpak en in de operationele uitvoering.

Na deze cursus bouwrecht:

* Ken je de belangrijkste juridische aandachtspunten

* Ben je in staat juridische risico's te herkennen

* Weet je wat de financiele consequenties van 

juridische risico's zijn

* Ben je op de hoogte van rechten en plichten

* Ben je bekend met onder andere de ALIB, UAV, 

UAV-TI en UAV-GC

* Ben je in staat aan de hand van een checklist 

contracten te beoordelen

* Weet je hoe het eventuele aanbestedingsproces 

van invloed kan zijn op je juridische positie tijdens 

de latere uitvoering van het bouwcontract





Diverse toetsmomenten De toetsen bestaan uit (zelf)reflectieopdrachten, 

casuïstiek, begripstesten. De deelnemers krijgen tot 

een jaar na aanvang van hun training de gelegenheid 

middels een LMS hun voortgang te monitoren.  

Afronden van deze training geeft deelnemers 

toegang tot een formeel 

persoonscertificeringstraject (CEET = Certified 

Executive Engineer Trainer) bij KIWA. 

Certificaat € Installatiebranche

Diverse toetsmomenten De toetsen bestaan uit (zelf)reflectieopdrachten, 

casuïstiek, begripstesten. De deelnemers krijgen tot 

een jaar na aanvang van hun training de gelegenheid 

middels een LMS hun voortgang te monitoren 

Bewijs van deelname € Installatiebranche

Diverse toetsmomenten De toetsen bestaan uit (zelf)reflectieopdrachten, 

casuïstiek, begripstesten. De deelnemers krijgen tot 

een jaar na aanvang van hun training de gelegenheid 

middels een LMS hun voortgang te monitoren. Deze 

training geeft een erkend CKB certificering, voor 

projectleiders werkzaam in de Infra.

certificaat € Installatiebranche

10.1.c

10.1.c

10.1.c



Diverse toetsmomenten De toetsen bestaan uit (zelf)reflectieopdrachten, 

casuïstiek, begripstesten. De deelnemers krijgen tot 

een jaar na aanvang van hun training de gelegenheid 

middels een LMS hun voortgang te monitoren 

Bewijs van deelname € 1.265,00 Installatiebranche

Diverse toetsmomenten De toetsen bestaan uit (zelf)reflectieopdrachten, 

casuïstiek, begripstesten. De deelnemers krijgen tot 

een jaar na aanvang van hun training de gelegenheid 

middels een LMS hun voortgang te monitoren 

Bewijs van deelname € 1.110,00 Installatiebranche





Basis klimaattechniek (KLI) (Avond)

Deze cursus geeft starters in de klimaattechniek 

de benodigde basiskennis over diverse 

klimaatsystemen. De cursist leert  over 

warmtepompen, cv-installaties en 

aircosystemen én gaat hier ook daadwerkelijk in 

de praktijk mee aan de slag.

C Opbouw en werking van diverse klimaatinstallaties 

(luchtbehandeling, warmtepompen, cv-installaties, etc.) 

Natuurkundige begrippen in de klimaattechniek, de 

koelkringloop, comfort in de klimaattechniek en milieu-

eisen. Hoofd-, hulp- en regeltechnische componenten: 

functie, uitvoeringen en specifieke kenmerken, 

samenhang tussen de componenten op basis van basis- 

en principeschema’s

Datum beschikking





24 uur (6 avonden (3 uur) en 1 dag van 6 uur) 24 uur (6 avonden (3 uur) en 1 dag van 6 uur) Klimaattechniek Middelbaar onderwijs Affiniteit met techniek





*De docent is tijdens de studie beschikbaar voor persoonlijke 

ondersteuning.

*Studie-adviseurs zijn voor, tijdens en na de opleiding beschikbaar voor 

vragen of advies.                          

*Zelfstudie van additioneel lesmateriaal (ondersteund in MijnROVC, de 

online leeromgeving van ROVC waarin filmpjes en animaties kunnen 

worden getoond).

*TechTake.nl (online website met informatie, filmpjes en animaties over 

technische componenten)

Deze cursus geeft starters in de 

klimaattechniek de benodigde basiskennis 

over diverse klimaatsystemen. De cursist leert  

over warmtepompen, cv-installaties en 

aircosystemen én gaat hier ook daadwerkelijk 

in de praktijk mee aan de slag.

Na het  afronden van deze cursus heeft de 

deelnemer voldoende kennis over 

klimaatinstallaties en kan hij/zij hier in de 

praktijk mee uit de voeten. Hij/zij kan de 

functies van installaties herkennen.

1 1 Digitaal examen van 45 minuten 





Diploma € Installatiebranche - Klimaattechniek10.1.c





NEN 1010 Inspectietechnieken - Installatieverantwoordelijke

Deze training is bedoeld voor medewerkers die 

inspecties aan elektrische laagspanningsinstallaties 

uitvoeren en/of belast zijn met het toezicht houden 

hierop. Denk hierbij aan een 

installatieverantwoordelijke of toezicht-

verantwoordelijke (voor externe bedrijven). Van de 

deelnemers wordt verwacht dat zij een gedegen 

elektro-technische kennis hebben op minimaal mbo-

niveau en om kunnen gaan met de NEN 1010.

C Tijdens de cursus NEN 3140 NEN 1010 Inspectietechnieken - Installatieverantwoordelijke komen de 

volgende onderwerpen aan bod:

-Regelgeving rond  inspecteren, welke Richtlijnen, Wetten en besluiten en normen zijn van toepassing 

bij inspecties Wat moet en wat mag?

-Gevaren bij het inspecteren en de keuze van beschermingsmiddelen in relatie tot NEN 3140.

-NEN 3140  De eisen aan de bedrijfsvoering; organisatie-eisen- aanwijsbeleid – 

installatieverantwoordelijkheid.

-Veiligheidsaarding en functionele aarding: Stroomstelsels, beveiligingscomponenten, 

circuitimpedantie. Eisen aan de uitvoering van de aardingsinstallatie; aardverspreidingsweerstand 

berekenen en meten, beschermingsleidingen en vereffeningsleidingen

-Metingen (de metingen volgens NEN 1010.6 en NEN 3140.5.101): Doel en principe van de metingen , 

de valkuilen en de criteria.

-Visuele inspectie van installaties. Wat omvat deze

-Infraroodinspecties principe, valkuilen.

-Het verrichten van metingen. Welke meetapparatuur is geschikt voor uw toepassing?

Bij de cursus gebruiken we veelvuldig  NEN 1010 en NEN 3140 die ter inzage ter beschikking  zijn. 

Theorie wordt steeds afgewisseld met praktijk bijvoorbeeld het meten van de 

aardverspreidingsweerstand in de buitenlucht en het verrichten van metingen in installaties.

Veiligheidsbepaling medisch gebruikte ruimte, NEN 1010-710

In deel 7 NEN 1010 staan aanvullende eisen vermeld 

die van toepassing zijn op elektrotechnische 

installaties in "gezondheidsgebouwen". Aan deze 

installaties worden zeer strenge eisen gesteld in 

verband met de veiligheid van de patiënt. In deze 

opleiding worden deze aanvullende eisen uitgebreid 

behandeld, wordt de achterliggende visie van 

maatregelen besproken en worden praktische 

situaties toegelicht.

De cursus is primair bedoeld voor ontwerpers, 

leidinggevende monteurs, adviseurs en inspecteurs.

C Deze cursus bevat de volgende onderwerpen:

1. Deel 7 NEN 1010.

2. Definities.

3. Risicoanalyse: potentiaalversleping, lekstromen, EMC-aspecten, statische elektriciteit, 

aanraakspanningen, continuïteit, kwaliteit, omgevingsfactoren.

4. IT-, VZM- en SM-ketens.

5. Beveiligingen: patronen, automaten, aardlekschakelaars, isolatie en impendantiebewaking.

6. Op basis van de classificatie van medisch gebruikte ruimtes: aanraakspanning, lekstromen, 

vereffening en voorzieningen.

7. Ontwerpen.

8. Inspectie.

9. Meten: lekstromen, aanraakspanning, impedantie, vloermeting, relatieve luchtvochtigheid, 

contactdruk van beschermingscontacten en aardlekschakelaars.



Mentorentraining

Leren in de praktijk is een van de krachtigste 

manieren om functievaardigheden eigen te maken. 

Hulp daarbij is onontbeerlijk. De ‘zoek het maar uit’-

methodiek die helaas in de praktijk (‘onder druk van 

productie’) vaak wordt toegepast is echter ineffectief 

en kan mensen, en de productie, in gevaar brengen. 

Enthousiaste mentoren die nieuwe medewerkers 

daarbij op de juiste momenten sturing en 

begeleiding geven leveren meer gemotiveerde, en 

goed geïnstrueerde medewerkers op.

Deze training is bestemd voor ervaren medewerkers 

die die binnen het bedrijf waar zij werkzaam zijn 

ingezet worden om nieuwe medewerkers of 

flexwerkers in te werken.

C De mentoren training bevatten de volgende onderwerpen:

• Succesvol benaderen van collega’s;

• Nieuwe medewerkers sturen op gewenst gedrag;

• Nieuwe medewerkers aanspreken op ongewenst gedrag, met behoud van een goede relatie;

• Voorbeeldgedrag;

• Medewerkers motiveren en begeleiden;

• De vier leerfasen toepassen;

• De interactie tussen mentor en nieuwe medewerker;

• Toetsen van kennis en vaardigheden;

• Omgaan met praktijksituaties.

De training heeft theoretische elementen, maar ook praktische oefeningen in de vorm van 

rollenspellen en groepsopdrachten.

Praktijkopleider

Als praktijkopleider ben je coach en aanspreekpunt 

van de leerlingen die binnen jouw bedrijf een 

stageplek hebben. Het kan ook zijn dat je dit bent 

voor nieuwe of minder ervaren collega’s. Je 

instrueert betreffende leerlingen of collega’s en 

helpt ze met de werkzaamheden. Als 

praktijkopleider voer je daarnaast regelmatig 

(voortgangs)gesprekken en onderhoud je contacten 

met de onderwijsinstelling. 

Deze cursus is bestemd voor iedereen die zich 

binnen het bedrijf bezig houdt met het begeleiden 

en ondersteunen van leerlingen of collega’s.

C Tijdens de cursus komende de volgende onderwerpen aan bod:

• Mijn rol als praktijkopleider/werkplekbegeleider

• Oeps… er komt een leerling/collega

• Kruip in de huid van de leerling/collega

• Omgaan met weerstand

• Kijk eens in de spiegel

• Feedback geven

• Motiveren

• Hoe leren mensen

• Effectief instrueren

• De BPV aspecten





Datum beschikking 32 uur 32 uur Elektrotechnische veiligheid Middelbaar onderwijs Affiniteit met techniek

Datum beschikking 24 uur 24 uur Elektrotechnische veiligheid Middelbaar onderwijs Affiniteit met techniek



Datum beschikking 32 uur 32 uur Persoonlijke ontwikkeling Middelbaar onderwijs Affiniteit met techniek

Datum beschikking 16 uur 16 uur Persoonlijke ontwikkeling Middelbaar onderwijs Affiniteit met techniek





Tijdens deze training staat de beroepspraktijk centraal. De deelnemers leren 

actief, in een stimulerende en

gestructureerde leeromgeving. De opzet is als volgt:

• Klassikale bijeenkomsten met een (vak)docent

• Individuele persoonlijke ondersteuning tijdens de bijeenkomsten

Deze training is bedoeld voor medewerkers die 

inspecties aan elektrische 

laagspanningsinstallaties uitvoeren en/of belast 

zijn met het toezicht houden hierop. Denk hierbij 

aan een installatieverantwoordelijke of toezicht-

verantwoordelijke (voor externe bedrijven). Van 

de deelnemers wordt verwacht dat zij een 

gedegen elektro-technische kennis hebben op 

minimaal mbo-niveau en om kunnen gaan met de 

NEN 1010.

Na afloop van de cursus  heeft de deelnemer 

kennis, inzicht en vaardigheden verworven om als 

inspecteur, installatieverantwoordelijke of 

toezichtverantwoordelijke een goed beheer van 

laagspanningsinstallaties op te zetten. Tijdens de 

opleiding leert de deelnemer ook het 

daadwerkelijk inspecteren en het beoordelen van 

laagspanningsinstallaties.

1 1 theorietoets

Tijdens deze training staat de beroepspraktijk centraal. De deelnemers leren 

actief, in een stimulerende en

gestructureerde leeromgeving. De opzet is als volgt:

• Klassikale bijeenkomsten met een (vak)docent

• Individuele persoonlijke ondersteuning tijdens de bijeenkomsten

In deel 7 NEN 1010 staan aanvullende eisen 

vermeld die van toepassing zijn op 

elektrotechnische installaties in 

"gezondheidsgebouwen". Aan deze installaties 

worden zeer strenge eisen gesteld in verband met 

de veiligheid van de patiënt. In deze opleiding 

worden deze aanvullende eisen uitgebreid 

behandeld, wordt de achterliggende visie van 

maatregelen besproken en worden praktische 

situaties toegelicht.

De cursus is primair bedoeld voor ontwerpers, 

leidinggevende monteurs, adviseurs en 

inspecteurs.

Na afloop van de cursus heeft de deelnemer 

praktisch inzicht en kennis over elektrotechnische 

installaties in medisch gebruikte ruimtes.

2 1 theorietoets

1 praktijkopdracht



Tijdens deze training staat de beroepspraktijk centraal. De deelnemers leren 

actief, in een stimulerende en

gestructureerde leeromgeving. De opzet is als volgt:

• Klassikale bijeenkomsten met een (vak)docent

• Individuele persoonlijke ondersteuning tijdens de bijeenkomsten

Leren in de praktijk is een van de krachtigste 

manieren om functievaardigheden eigen te 

maken. Hulp daarbij is onontbeerlijk. De ‘zoek het 

maar uit’-methodiek die helaas in de praktijk 

(‘onder druk van productie’) vaak wordt toegepast 

is echter ineffectief en kan mensen, en de 

productie, in gevaar brengen. Enthousiaste 

mentoren die nieuwe medewerkers daarbij op de 

juiste momenten sturing en begeleiding geven 

leveren meer gemotiveerde, en goed 

geïnstrueerde medewerkers op.

Deze training is bestemd voor ervaren 

medewerkers die die binnen het bedrijf waar zij 

werkzaam zijn ingezet worden om nieuwe 

medewerkers of flexwerkers in te werken.

Na het doorlopen van deze training krijgen de 

deelnemers inzicht in hun eigen 

begeleidingsvaardigheden en krijgen handvatten 

aangereikt om hun instructie en 

begeleidingsstijlen aan te passen aan de eigen 

werksituatie, zodat er efficiënter en effectiever 

kennisoverdracht plaatsvindt.

1 1 Eindopdracht

Tijdens deze training staat de beroepspraktijk centraal. De deelnemers leren 

actief, in een stimulerende en

gestructureerde leeromgeving. De opzet is als volgt:

• Klassikale bijeenkomsten met een (vak)docent

• Individuele persoonlijke ondersteuning tijdens de bijeenkomsten

Als praktijkopleider ben je coach en 

aanspreekpunt van de leerlingen die binnen jouw 

bedrijf een stageplek hebben. Het kan ook zijn dat 

je dit bent voor nieuwe of minder ervaren 

collega’s. Je instrueert betreffende leerlingen of 

collega’s en helpt ze met de werkzaamheden. Als 

praktijkopleider voer je daarnaast regelmatig 

(voortgangs)gesprekken en onderhoud je 

contacten met de onderwijsinstelling. 

Deze cursus is bestemd voor iedereen die zich 

binnen het bedrijf bezig houdt met het begeleiden 

en ondersteunen van leerlingen of collega’s.

Na afloop van deze cursus heeft de deelnemer 

handvatten gekregen om leerlingen of collega’s 

binnen het (leer)bedrijf te kunnen begeleiden en 

ondersteunen waardoor zij: “Het vak” goed leren 

en snel en goed inzetbaar zijn binnen het 

(leer)bedrijf. Daarnaast is de deelnemer in staat 

om voortgangsgesprekken te voeren met de 

onderwijsinstelling.

1 1 Eindopdracht





Certificaat € Installatiebranche - elektrotechniek

Certificaat € Installatiebranche - elektrotechniek10.1.c

10.1.c



Certificaat € Installatiebranche - softskills

Certificaat € Installatiebranche - softskills10.1.c

10.1.c



OPLEIDER(S):

CONTACTGEGEVENS:

PROJECTPERIODE

KEURMERK / CERTIFICERING

WEBSITE AANBOD SCHOLING

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. SAMENVATTING SCHOLINGSTRAJECT

(Voor de gestelde voorwaarden, zi+J5:R5e 

artikel 5, lid 2, v/d subsidieregeling)

Categorie opleiding: A, B, of C?

(zie artikel 6, eerste lid, vd subsidieregeling)

Waaruit bestaat het scholingstraject? Beschikbaarstelling 

(Per wanneer kan de scholing aanvangen?)

Schakelcursus installatietechniek

Basisvaardigheden om aan de slag te gaan in de 

installatietechniek inclusief VCA

C Materiaalkennis, gereedschapskennis en veiligheid, 

Tekeninglezen en symbolenkennis, Koperbuis bewerken, 

solderen, knellen en persen, PVC-bewerken, Afvoersystemen, 

lijmen en monteren, Monteren van sanitair, Repareren en 

vervangen reservoir, Meerlagenbuis, CV-techniek en radiatoren

Datum beschikking

Schakelcursus elektrotechniek

Basisvaardigheden om aan de slag te gaan in de 

elektrotechniek inclusief VCA

C Materiaalkennis, gereedschapskennis en veiligheid, 

Tekeninglezen en symbolenkennis, PVC buis bewerken en buigen, 

buis bedraden, aansluiten van verlichting en de basis van 

schakelingen

Datum beschikking

www.teb-vakschool.nl

www.wij-techniek.nl

FORMAT CATALOGUS NL LEERT DOOR MET INZET VAN SCHOLING

TEB Vakschool

Goirkekanaaldijk 38

5046 AT  Tilburg

Datum van beschikking tot 31-7-2020

Bewijs van deelname / bewijs van afronding

https://teb-vakschool.nl/

AANBOD ONLINE SCHOLING

(minimaal 5)

In het geval van een opleiderscollectief of 

samenwerkingsverband dient per opleider het 

scholingsaanbod in een aparte tabblad (zie 

onderin) te worden ingevuld.

2. INHOUD SCHOLINGSTRAJECT 3. AANVANGSDATUM, PROJECTPERIODE, STUD   



Studieduur scholingstraject Studiebelasting in uren Benoem studierichting of kennis c.q. 

vaardigheden die worden ontwikkeld tijdens het 

scholingstraject.

Studieniveau Benodigde voorkennis/vooropleiding

80 80 Installatietechniek W Middelbaar onderwijs Affiniteit met techniek

80 80 Installatietechniek E Middelbaar onderwijs Affiniteit met techniek

   UDIEDUUR EN STUDIEBELASTING 4. STUDIERICHTING EN NIVEAU



0

5. VORMEN VAN PERSOONLIJKE BEGELEIDING EN ONDERSTEUNING

Welke vorm van begeleiding en ondersteuning wordt gegeven?

(O.a.: Individuele persoonljike ondersteuning; Virtual classes; Webinars; (Online) 

workshops; Groepsdiscussie; Interactieve lessen; Praktijkopdrachten (binnen 

RIVM richtlijnen); Online (beschikbaar) additioneel lesmateriaal.)

(let op: bij scholing die valt onder de categorieën B en C, is begeleiding 

en ondersteuning verplicht. Bij scholing die valt onder categorie A, is 

begeleiding en ondersteuning niet verplicht. Zie artikel 6, eerste lid en 

Bijlage I behorend bij artikel 5, eerste lid v/d subsidieregeling).

Wat leert de deelnemer? Wat kan de deelnemer na afronding van het 

traject?

Hoeveel toetsmomenten beslaat het 

scholingstraject?

Wat voor soort toetsen worden afgenomen?

ja Basisvaardigheden om aan de slag te gaan in de 

installatietechniek inclusief VCA

Basisvaardigheden en kennis om als hulpmonteur 

aan de slag te gaan

Diverse momenten dagelijks, beoordeling van deelopdrachten

ja Basisvaardigheden om aan de slag te gaan in de 

elektrotechniek inclusief VCA

Basisvaardigheden en kennis om als hulpmonteur 

aan de slag te gaan

Diverse momenten dagelijks, beoordeling van deelopdrachten

7. TOETSMOMENTEN6. RESULTATEN VOOR DE DEELNEMER



8. BEWIJS VAN AFRONDING 9. KOSTENWAARDERING SCHOLINGSTRAJECT 10. SECTORINDELING

Wat voor soort bewijs onvangt de deelnemer na 

afronding van de scholing?

(een bewijs van deelname, een bewijs van 

afronding, een getuigschrift, een certificaat of 

diploma?)

Het scholingsaanbod wordt kosteloos aangeboden. 

Echter voor welke prijs werd de scholing vóór 01-09-

2020 aangeboden?

Is de scholing interessant voor een bepaalde 

sector en zo ja voor welke? 

Bewijs van afronding € Installatiebranche - installatietechniek

Bewijs van afronding € Installatiebranche - elektrotechniek

10.1.c

10.1.c





Bedraden van Motorschakelingen en -besturingen II

Deze opleiding is bestemd voor medewerkers die 

al enige ervaring  hebben als monteur of 

servicemonteur in de utiliteit of industrie en te 

maken krijgen met schakel- en besturingskasten. 

Of die hun kennis en vaardigheden willen 

verbreden op het gebied van motorschakelingen 

en het bedraden van panelen.

C Je gaat zelfstandig, aan de hand van opdrachten, en begeleid 

door een instructeur aan het werk. Tijdens de cursus leer je 

het volgende: Je leert hoe een ster-driehoekschakeling is 

opgebouwd en je gaat deze bedraden in een paneel, je leert 

het toepassen en instellen van de motorbeveiliging 

afhankelijk van de positie in de schakeling, le leert meten aan 

een ster-driehoekschakeling om de werking van deze 

schakeling te begrijpen. Je stelt een meetrapport op en 

analyseert de waarden, je leert hoe je een besturingskast 

met softstarter en een veiligheidscircuit (noodstop) 

opbouwt, je leert een softstarter in bedrijf stellen en stelt de 

diverse parameters in en je leert hoe je een enkelvoudige 

storing zoekt en verhelpt.

Datum beschikking 32 uur

Storing Zoeken in Motorschakelingen en -Besturingen

Deze opleiding is bestemd voor service- of 

onderhoudsmonteurs, medewerkers technische 

dienst of machinebouwers in de utiliteit of 

industrie, die te maken krijgen met het zoeken, 

analyseren en oplossen van complexe storingen in 

elektrotechnische installaties 

C Je gaat zelf, aan de hand van opdrachten, en begeleid door een 

instructeur, complex storingen zoeken, analyseren en oplossen. 

Daarbij leer je o.a. het volgende: Je leert hoe je systematisch 

storing zoekt, je leert verschillende meetmethoden, je leert welke 

meetinstrumenten je inzet in de gegeven situatie (duspol, 

ampèretang en universeel meter), je leert elektrische schema’s te 

lezen, je gaat motorschakelingen analyseren en opbouwen, je leert 

storingen in motorschakelingen op te sporen en te verhelpen, en je 

leert op de juiste wijze storingen in een meetverslag te 

rapporteren.

Datum beschikking 40 uur

Industriele Elektrotechniek (Elektrisch Schakelen)

Deze opleiding is bestemd voor monteurs of 

servicemonteurs in de utiliteit of industrie die te 

maken hebben met schakel- en besturingskasten, en 

hun kennis en vaardigheden willen verbreden op het 

gebied van paneelbouw, motorschakelingen, schema’s 

analyseren en storing zoeken.

C Je gaat zelf, aan de hand van opdrachten, en begeleid door een 

instructeur, aan de slag met motorschakelingen en -besturingen en 

storing zoeken. Je leert o.a. de kenplaat van een motor uitlezen en 

bepalen hoe de motor dient te worden aangesloten (ster of 

driehoek), je leert de instelwaarde van de thermische beveiliging te 

bepalen, je leert toegepaste componenten in een besturingskast 

herkennen, je leert elektrische schema’s lezen (contactcoderingen 

en verwijzingen) en tekenen, je leert hoe je een besturingskast 

moet indelen en opbouwen, je leert het bedraden van 

motorschakelingen, je leert een softstarter in bedrijf stellen en 

stelt de diverse parameters in, je leert de procedure van het testen 

en veilig in bedrijf stellen, je leert meten aan motorschakelingen en 

je leert op een veilige en efficiënte wijze storing zoeken

Datum beschikking 80 uur



Leergang introductie E (NEN3140, Introductie en 

Tekening Lezen)

Deze opleiding is bestemd voor medewerkers die net 

zijn gestart of gaan starten als monteur in de 

woningbouw of utiliteit. Of die een opleiding gevolgd 

hebben in een andere richting dan elektrotechniek. En 

die willen leren hoe je elektrische installaties aanlegt of 

uitbreidt en hun kennis en vaardigheden verbreden op 

het gebied van relaisschakelingen.

C Tijdens deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod: 

NEN3140: de relevante normen en wetgeving ten behoeve van 

een veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties; ARBO-

wetten, -besluiten en -beleidsregels, NEN-EN 50110-1 en NEN 

3140, en de gevaren van het werken met elektriciteit (zoals 

kortsluiting en elektrocutie), en de procedures, de maatregelen en 

het gebruik van hulpmiddelen voor het veilig uitvoeren van 

werkzaamheden in laagspanningsinstallaties. Tekeninglezen: Je 

leert diverse soorten schema’s te herkennen, te lezen én je doet 

symbolenkennis op. Je leert eenvoudige tekeningen te maken 

(bijvoorbeeld revisietekening) in 2D en je ontwikkelt 

schetsvaardigheid. Introductie Elektrotechniek: Je leert wat 

elektrotechniek is, je leert basiskennis over begrippen zoals 

spanning, stroom en weerstand, je leert (symbolen)kennis over de 

enkelpolige schakeling, je leert meten met een dubbelpolige 

spanningstester (Duspol), je leert de draadkleuren toepassen en 

hun functie benoemen (fase, nul en aarde), je leert een uitbreiding 

maken op een bestaande schakeling, en je leert VD-draad trekken, 

componenten aansluiten en lasverbindingen maken

Datum beschikking 32 uur

Relaisschakelingen

Deze opleiding is bestemd voor monteurs of 

servicemonteurs in de utiliteit of industrie die te 

maken krijgen met schakel- en besturingskasten en die 

hun kennis en vaardigheden willen verbreden op het 

gebied van relaisschakelingen.

C  Je gaat zelf, aan de hand van opdrachten, en begeleid door een 

instructeur, kennismaken met relaisschakelingen. Je leert o.a. 

schema’s te lezen van hoofd- en stuurstroom, je leert geheugen- 

en vergrendelschakelingen toepassen, je leert de volgende 

schakelingen toepassen: aan-/uitschakeling, aan-/uitschakeling 

met dubbele bediening, omkeerschakeling, je leert gebruik te 

maken van meetapparatuur (universeel meter, duspol en 

ampéretang), je doet componentenkennis op 

(magneetschakelaars, hulp- en tijdrelais), je leert over 

contactcodering, en je leert relaisschakelingen te bedraden.

Datum beschikking 40 uur

Leergang PLC's (PLC1 en PLC2)

Deze opleiding is voor monteurs, service- of 

onderhoudsmonteurs die betrokken zijn bij PLC’s en 

graag meer willen weten over de functie en werking 

van PLC’s om zo meer inzicht te krijgen in eenvoudige 

PLC-programma’s en over het aansluiten van 

verschillende I/O's. Of  graag meer willen leren over 

het functioneel testen en d.m.v. metingen efficiënt en 

gestructureerd storingen analyseren en oplossen.

C Aan de hand van praktijkopdrachten ga je aan de slag met de 

PLC’s. Wij maken gebruik van de Eaton Easy PLC en Easy Pro 

software. Je leert de verschillende uitvoeringsvormen van de PLC 

herkennen. Je leert de functie van een PLC beschrijven, je leert 

alles over I/O signalen en actuatoren, ladderdiagrammen, 

toestandsdiagrammen, en basisfuncties van de PLC en PLC 

software, je leert een stappenplan te realiseren van eenvoudige 

PLC-programma’s met basisfuncties, je leert een stappenplan 

realiseren van PLC-programma’s voor 

motorbesturingsschakelingen, je leert toestandsdiagrammen op te 

stellen en deze omzetten in ladderdiagrammen en in de PLC 

programmeren, je leert, m.b.v. tekeningen, PLC in- en uitgangen 

aan te sluiten op de motorbesturingscomponenten, en je leert 

PLC’s te testen en te meten en storingen te zoeken.

Datum beschikking 40h

Introductie Installatietechniek

Deze opleiding is bestemd voor medewerkers die net 

zijn gestart of gaan starten als installatiemonteur in de 

woningbouw of utiliteit. Of die een opleiding gevolgd 

hebben in een andere richting dan installatietechniek. 

En die willen leren hoe je werktuigkundige installaties 

aanlegt of uitbreidt .

C Tijdens deze introductiecursus komen de volgende punten aan 

bod: primaire materiaalbewerking en -kennis, werken met 

gereedschappen en machines, werken met koper, dun- en 

dikwandig, veiligheid binnen het eigen vakgebied, basisuitleg over 

begrippen binnen de theorie, knellen, fitten, buigen en solderen

Datum beschikking 40h



Basis Installatietechniek

Deze opleiding is bestemd voor medewerkers die net 

zijn gestart of gaan starten als installatiemonteur in de 

woningbouw of utiliteit. Of die een opleiding gevolgd 

hebben in een andere richting dan installatietechniek. 

En die willen leren hoe je werktuigkundige installaties 

aanlegt of uitbreidt .

C Tijdens deze basiscursus komen de volgende punten aan bod: 

primaire materiaalbewerking en -kennis, werken met 

gereedschappen en machines, werken met kunststof en werken 

met koper, dunwandig en dikwandig, warm- en koudbuigen, 

solderen, fitten, knellen en persen, veiligheid binnen het eigen 

vakgebied, ondersteunende theorieverkenning, principewerking 

van een verwarming- en/of koelcircuit, tekeninglezen en 

begripsvorming symbolen

Datum beschikking 80h

Monteur Sprinklertechniek

Deze opleiding is bestemd voor monteurs en technici 

die aan sprinklerinstallaties gaan werken en meer 

willen weten over de theorie en de praktijk van de 

sprinklertechniek

C Tijdens opleiding komen de volgende zaken middels 

praktijkopdrachten aan bod: Montage en bewerking leidingen en 

beugels, kennismaking met verschillende soorten installaties, 

herkennen en werken met verschillende componenten, lezen van 

werktekeningen en de voorschriften die gelden voor de montage

Datum beschikking 56h

Lassen TIG niveau 1 NIL RVS

Het bijbrengen van elementaire kennis en vaardigheid 

voor het kunnen verrichten van eenvoudig plaat- en 

pijplaswerk in Roestvast staal met het TIG lasproces. 

Een goede, erkende en logische eerste stap voor 

beginnende lassers en consructiebankwerkers

C De opleiding bestaat uit een combinatie van theorie en praktijk. De 

theorie betreft o.a. de grondbeginselen van het TIG lassen, 

lastoevoegmaterialen, lasnaadvormen, materialenkennis, 

lasonderzoek, lasapparatuur en krimpverschijnselen. De praktijk 

bestaat uit het maken van buitenhoeklassen in de positie PA, het 

lassen van I naden in plaat in de positie PA, het lassen van I naden 

in buis in de positie PA, het lassen van pijp/plaat verbindingen in de 

positie PB en het lassen van overlapverbindingen in de positie PB

Datum beschikking 64h

Lassen TIG niveau 1 NIL Alu

Het bijbrengen van elementaire kennis en vaardigheid 

voor het kunnen verrichten van eenvoudig plaat- en 

pijplaswerk in Aluminium met het TIG lasproces. Een 

goede, erkende en logische eerste stap voor 

beginnende lassers en consructiebankwerkers

C De opleiding bestaat uit een combinatie van theorie en praktijk. De 

theorie betreft o.a. de grondbeginselen van het TIG lassen, 

lastoevoegmaterialen, lasnaadvormen, materialenkennis, 

lasonderzoek, lasapparatuur en krimpverschijnselen. De praktijk 

bestaat uit het maken van buitenhoeklassen in de positie PA, het 

lassen van I naden in plaat in de positie PA, het lassen van I naden 

in buis in de positie PA, het lassen van pijp/plaat verbindingen in de 

positie PB en het lassen van overlapverbindingen in de positie PB

Datum beschikking 64h

Lassen TIG niveau 1 NIL Fe

Het bijbrengen van elementaire kennis en vaardigheid 

voor het kunnen verrichten van eenvoudig plaat- en 

pijplaswerk in ongelegeerd staal met het TIG lasproces. 

Een goede, erkende en logische eerste stap voor 

beginnende lassers en consructiebankwerkers

C De opleiding bestaat uit een combinatie van theorie en praktijk. De 

theorie betreft o.a. de grondbeginselen van het TIG lassen, 

lastoevoegmaterialen, lasnaadvormen, materialenkennis, 

lasonderzoek, lasapparatuur en krimpverschijnselen. De praktijk 

bestaat uit het maken van buitenhoeklassen in de positie PA, het 

lassen van I naden in plaat in de positie PA, het lassen van I naden 

in buis in de positie PA, het lassen van pijp/plaat verbindingen in de 

positie PB en het lassen van overlapverbindingen in de positie PB

Datum beschikking 64h

Lassen MIG niveau 1 NIL

Het bijbrengen van elementaire kennis en vaardigheid 

voor het kunnen verrichten van eenvoudig plaat- en 

pijplaswerk in Roestvast staal. Een goede, erkende en 

logische eerste stap voor beginnende lassers en 

consructiebankwerkers

C De opleiding bestaat uit een combinatie van theorie en praktijk. De 

theorie betreft o.a. de grondbeginselen van het TIG lassen, 

lastoevoegmaterialen, lasnaadvormen, materialenkennis, 

lasonderzoek, lasapparatuur en krimpverschijnselen. De praktijk 

bestaat uit het maken van buitenhoeklassen in de positie PA, het 

lassen van I naden in plaat in de positie PA, het lassen van I naden 

in buis in de positie PA, het lassen van pijp/plaat verbindingen in de 

positie PB en het lassen van overlapverbindingen in de positie PB

Datum beschikking 64h



Lassen MAG niveau 1 NIL Fe

Het bijbrengen van elementaire kennis en vaardigheid 

voor het kunnen verrichten van eenvoudig plaat- en 

pijplaswerk in Roestvast staal. Een goede, erkende en 

logische eerste stap voor beginnende lassers en 

consructiebankwerkers

C De opleiding bestaat uit een combinatie van theorie en praktijk. De 

theorie betreft o.a. de grondbeginselen van het TIG lassen, 

lastoevoegmaterialen, lasnaadvormen, materialenkennis, 

lasonderzoek, lasapparatuur en krimpverschijnselen. De praktijk 

bestaat uit het maken van buitenhoeklassen in de positie PA, het 

lassen van I naden in plaat in de positie PA, het lassen van I naden 

in buis in de positie PA, het lassen van pijp/plaat verbindingen in de 

positie PB en het lassen van overlapverbindingen in de positie PB

Datum beschikking 64h

Lassen BMBE niveau 1 NIL

Het bijbrengen van elementaire kennis en vaardigheid 

voor het kunnen verrichten van eenvoudig plaat- en 

pijplaswerk in Roestvast staal. Een goede, erkende en 

logische eerste stap voor beginnende lassers en 

consructiebankwerkers

C De opleiding bestaat uit een combinatie van theorie en praktijk. De 

theorie betreft o.a. de grondbeginselen van het TIG lassen, 

lastoevoegmaterialen, lasnaadvormen, materialenkennis, 

lasonderzoek, lasapparatuur en krimpverschijnselen. De praktijk 

bestaat uit het maken van buitenhoeklassen in de positie PA, het 

lassen van I naden in plaat in de positie PA, het lassen van I naden 

in buis in de positie PA, het lassen van pijp/plaat verbindingen in de 

positie PB en het lassen van overlapverbindingen in de positie PB

Datum beschikking 64h

Visueel Lasinspecteur VT-W1

De opleiding is bestemd voor uitvoerende lassers, 

lassersbazen, QA-QC medewerkers en inspecteurs die 

meer inzicht willen krijgen op de visuele controle van 

het laswerk.Een persoon gecertificeerd op niveau 1 

heeft de bekwaamheid bewezen om visuele inspectie 

uit te voeren volgens schriftelijke instructies en onder 

leiding van personeel op level 2. De visueel 

lasinspecteur level 1 is niet verantwoordelijk voor de 

keuze van de te gebruiken visuele inspectiemethode, 

noch voor de beoordeling van de 

onderzoeksresultaten

C De cursus wordt verzorgd door deskundige instructeurs, en wordt 

conform de ISO 9712 en NEN-EN-ISO 5817 normen uitgevoerd en 

geexamineerd. De deelnemers gaan zelfstandig laswerkstukken 

beoordelen waarbij de volgende onderwerpen aan bod komen: 

Principes van visueel beoordelen, lasonvolkomenheden, 

lasprocessen, meetmiddelen, praktisch meten en rapporteren, 

veiligheid en certificeren

Datum beschikking 64h

Visueel Lasinspecteur VT-W2

De opleiding is bestemd voor uitvoerende lassers, 

lassersbazen, QA-QC medewerkers en inspecteurs die 

meer inzicht willen krijgen op de visuele controle van 

het laswerk. Het vergroten van kennis op het gebied 

van visuele inspectie van gelaste delen. Door extra 

theoretische- en praktische kennis op level 2 heeft een 

gecertificeerd persoon de bekwaamheid  om visuele 

inspectie uit te voeren en te beoordelen volgens 

vastgestelde en erkende procedures.

C De cursus wordt verzorgd door deskundige instructeurs, en wordt 

conform de ISO 9712 normen uitgevoerd en geexamineerd. De 

deelnemersen NEN-EN-ISO 5817 gaan zelfstandig laswerkstukken 

beoordelen waarbij de volgende onderwerpen aan bod komen: 

principes van visueel beoordelen, kennis van en keuze voor visuele 

inspectietechnieken, inspectiekarakteristieken en toepassingen, 

lasprocessen, rapporteren, overige NOC-technieken, en veiligheid 

en certificeren

Datum beschikking 64h



Schematechniek (P&ID's en PFD's) en 

Instrumentatiefitten

Binnen de Meet- & Regeltechniek wordt veel gebruik 

gemaakt van PFD (Process Flow Diagram), P&ID 

(Piping & Instrumentation Diagram) schema’s, 

Hookups, loopsheet en schakelschema’s. Deze 

opleiding is geschikt voor technici die werkzaam zijn in 

service en onderhoud in industriële installaties binnen 

de meet- en regeltechniek. Je wilt leren hoe je 

schema’s, en de bijbehorende symbolen, op de juiste 

manier leest en interpreteert. En hoe je zelf de 

instrumentatie en instrumentatieleidingen op de juiste 

manier kan vervaardigen en aanbrengen

C Tijdens deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod: 

Schematechniek: Je begrijpt hoe je verschillende schema’s leest en 

snapt de werking, zoals P&ID, PFD, Loopsheet, Elektrotechnisch 

schakelschema en Hookups. Je leert hoe een getekende installatie 

zou moeten werken, je kent de betekenis van symbolen, je leert 

hoe je een instrument moet vinden vanaf tekening, je leert hoe je 

het opgegeven protocol juist uitvoert (zoals los-, vast- en 

stopprotocollen), en je leert controleren of het instrument gereed 

is om uitgebouwd te worden. Instrumentatiefitten: aan de hand 

van praktijkopdrachten leer je  stap voor stap hoe je 

instrumentenleidingen buigt: Je leert de verschillen herkennen 

tussen buizen, leidingen, tubing en polyflow, je leert waar je op 

moet letten bij meet- en signaalleidingen, je leert waar 

verschillende soorten koppelingen voor dienen en hoe deze te 

gebruiken, je leert waar je op moet letten bij het buigen van 

tubing, o.a.; exact buigen van tubing zonder overlengte, buigen 12 

mm precisie pijp, buigen 6 mm koper, je leert hoe je tubing buigt 

met Riged/Swagelok buigijzers.

Datum beschikking 32h

Isometrisch Tekenen, uitslagen maken en inmeten

Deze opleiding is bestemd voor installatiemonteurs, 

pijpfitters en isolatiemonteurs die tekeningen moeten 

kunnen lezen

C In de cursus combineren we theorie met praktijk maar we gaan 

zoveel mogelijk in op de praktijk Tijdens de cursus worden de 

volgende onderwerpen behandeld: Tekenen van uitslagen in 

verschillende diameters, symbolen voor hulpstukken volgens de 

ISO-normen, werktekeningen lezen en interpreteren, begrippen 

voor het tekenen in de Amerikaanse en Isometrische 

projectiemethoden, tekenen in Isometrische projectie, 

maatvoering en tekennormen, omzetten van een 

pijpleidingtekening in Isometrische projectie naar Amerikaanse 

projectie, omzetten van pijpleidingen tekening in Amerikaanse 

projectie naar Isometrische projectie, aangeven van uniforme 

symbolen in Isometrische pijpleidingtekeningen.

Datum beschikking 32h





32 uur Elektrotechniek Middelbaar onderwijs Affiniteit met techniek Een deel van het lesmateriaal is online, en blijft na afloop beschikbaar, het fysieke 

lesmateriaal ook, de begeleiding vindt plaats via les in kleine groepen, met veel 

praktijk gegeven door onze eigen instructeurs

Deze opleiding is bestemd voor medewerkers 

die al enige ervaring  hebben als monteur of 

servicemonteur in de utiliteit of industrie en te 

maken krijgen met schakel- en 

besturingskasten. Of die hun kennis en 

vaardigheden willen verbreden op het gebied 

van motorschakelingen en het bedraden van 

panelen.

De deelnemer is na de cursus in staat om de 

onderwerpen uit de inhoudsopgave te kunnen 

reproduceren (theorie) en uit te kunnen voeren 

praktisch. De deelnemer is in staat om in zijn eigen 

werkomgeving het geleerde zelfstandig toe te 

passen  

40 uur Elektrotechniek Middelbaar onderwijs Affiniteit met techniek Een deel van het lesmateriaal is online, en blijft na afloop beschikbaar, het fysieke 

lesmateriaal ook, de begeleiding vindt plaats via les in kleine groepen, met veel 

praktijk gegeven door onze eigen instructeurs

Deze opleiding is bestemd voor service- of 

onderhoudsmonteurs, medewerkers technische 

dienst of machinebouwers in de utiliteit of 

industrie, die te maken krijgen met het zoeken, 

analyseren en oplossen van complexe storingen 

in elektrotechnische installaties 

De deelnemer is na de cursus in staat om de 

onderwerpen uit de inhoudsopgave te kunnen 

reproduceren (theorie) en uit te kunnen voeren 

praktisch. De deelnemer is in staat om in zijn eigen 

werkomgeving het geleerde zelfstandig toe te 

passen  

80 uur Elektrotechniek Middelbaar onderwijs Affiniteit met techniek Een deel van het lesmateriaal is online, en blijft na afloop beschikbaar, het fysieke 

lesmateriaal ook, de begeleiding vindt plaats via les in kleine groepen, met veel 

praktijk gegeven door onze eigen instructeurs

Deze opleiding is bestemd voor monteurs of 

servicemonteurs in de utiliteit of industrie die te 

maken hebben met schakel- en besturingskasten, en 

hun kennis en vaardigheden willen verbreden op het 

gebied van paneelbouw, motorschakelingen, 

schema’s analyseren en storing zoeken.

De deelnemer is na de cursus in staat om de 

onderwerpen uit de inhoudsopgave te kunnen 

reproduceren (theorie) en uit te kunnen voeren 

praktisch. De deelnemer is in staat om in zijn eigen 

werkomgeving het geleerde zelfstandig toe te 

passen  



32 uur Elektrotechniek Middelbaar onderwijs Affiniteit met techniek Een deel van het lesmateriaal is online, en blijft na afloop beschikbaar, het fysieke 

lesmateriaal ook, de begeleiding vindt plaats via les in kleine groepen, met veel 

praktijk gegeven door onze eigen instructeurs

Deze opleiding is bestemd voor medewerkers die 

net zijn gestart of gaan starten als monteur in de 

woningbouw of utiliteit. Of die een opleiding gevolgd 

hebben in een andere richting dan elektrotechniek. 

En die willen leren hoe je elektrische installaties 

aanlegt of uitbreidt en hun kennis en vaardigheden 

verbreden op het gebied van relaisschakelingen.

De deelnemer is na de cursus in staat om de 

onderwerpen uit de inhoudsopgave te kunnen 

reproduceren (theorie) en uit te kunnen voeren 

praktisch. De deelnemer is in staat om in zijn eigen 

werkomgeving het geleerde zelfstandig toe te 

passen  

40 uur Elektrotechniek Middelbaar onderwijs Affiniteit met techniek Een deel van het lesmateriaal is online, en blijft na afloop beschikbaar, het fysieke 

lesmateriaal ook, de begeleiding vindt plaats via les in kleine groepen, met veel 

praktijk gegeven door onze eigen instructeurs

Deze opleiding is bestemd voor monteurs of 

servicemonteurs in de utiliteit of industrie die te 

maken krijgen met schakel- en besturingskasten en 

die hun kennis en vaardigheden willen verbreden op 

het gebied van relaisschakelingen.

De deelnemer is na de cursus in staat om de 

onderwerpen uit de inhoudsopgave te kunnen 

reproduceren (theorie) en uit te kunnen voeren 

praktisch. De deelnemer is in staat om in zijn eigen 

werkomgeving het geleerde zelfstandig toe te 

passen  

40h Elektrotechniek Middelbaar onderwijs Affiniteit met techniek Een deel van het lesmateriaal is online, en blijft na afloop beschikbaar, het fysieke 

lesmateriaal ook, de begeleiding vindt plaats via les in kleine groepen, met veel 

praktijk gegeven door onze eigen instructeurs

Deze opleiding is voor monteurs, service- of 

onderhoudsmonteurs die betrokken zijn bij PLC’s en 

graag meer willen weten over de functie en werking 

van PLC’s om zo meer inzicht te krijgen in 

eenvoudige PLC-programma’s en over het 

aansluiten van verschillende I/O's. Of  graag meer 

willen leren over het functioneel testen en d.m.v. 

metingen efficiënt en gestructureerd storingen 

analyseren en oplossen.

De deelnemer is na de cursus in staat om de 

onderwerpen uit de inhoudsopgave te kunnen 

reproduceren (theorie) en uit te kunnen voeren 

praktisch. De deelnemer is in staat om in zijn eigen 

werkomgeving het geleerde zelfstandig toe te 

passen  

40h Installatietechniek Middelbaar onderwijs Affiniteit met techniek Een deel van het lesmateriaal is online, en blijft na afloop beschikbaar, het fysieke 

lesmateriaal ook, de begeleiding vindt plaats via les in kleine groepen, met veel 

praktijk gegeven door onze eigen instructeurs

Deze opleiding is bestemd voor medewerkers die 

net zijn gestart of gaan starten als installatiemonteur 

in de woningbouw of utiliteit. Of die een opleiding 

gevolgd hebben in een andere richting dan 

installatietechniek. En die willen leren hoe je 

werktuigkundige installaties aanlegt of uitbreidt .

De deelnemer is na de cursus in staat om de 

onderwerpen uit de inhoudsopgave te kunnen 

reproduceren (theorie) en uit te kunnen voeren 

praktisch. De deelnemer is in staat om in zijn eigen 

werkomgeving het geleerde zelfstandig toe te 

passen  



80h Installatietechniek Middelbaar onderwijs Affiniteit met techniek Een deel van het lesmateriaal is online, en blijft na afloop beschikbaar, het fysieke 

lesmateriaal ook, de begeleiding vindt plaats via les in kleine groepen, met veel 

praktijk gegeven door onze eigen instructeurs

Deze opleiding is bestemd voor medewerkers die 

net zijn gestart of gaan starten als installatiemonteur 

in de woningbouw of utiliteit. Of die een opleiding 

gevolgd hebben in een andere richting dan 

installatietechniek. En die willen leren hoe je 

werktuigkundige installaties aanlegt of uitbreidt .

De deelnemer is na de cursus in staat om de 

onderwerpen uit de inhoudsopgave te kunnen 

reproduceren (theorie) en uit te kunnen voeren 

praktisch. De deelnemer is in staat om in zijn eigen 

werkomgeving het geleerde zelfstandig toe te 

passen  

56h Installatietechniek Middelbaar onderwijs Affiniteit met techniek Een deel van het lesmateriaal is online, en blijft na afloop beschikbaar, het fysieke 

lesmateriaal ook, de begeleiding vindt plaats via les in kleine groepen, met veel 

praktijk gegeven door onze eigen instructeurs

Deze opleiding is bestemd voor monteurs en 

technici die aan sprinklerinstallaties gaan werken en 

meer willen weten over de theorie en de praktijk 

van de sprinklertechniek

De deelnemer is na de cursus in staat om de 

onderwerpen uit de inhoudsopgave te kunnen 

reproduceren (theorie) en uit te kunnen voeren 

praktisch. De deelnemer is in staat om in zijn eigen 

werkomgeving het geleerde zelfstandig toe te 

passen  

64h Werktuigbouwkunde Middelbaar onderwijs Affiniteit met techniek De begeleiding vindt plaats via les in kleine groepen, met veel praktijk gegeven door 

onze eigen instructeurs

Het bijbrengen van elementaire kennis en 

vaardigheid voor het kunnen verrichten van 

eenvoudig plaat- en pijplaswerk in Roestvast staal 

met het TIG lasproces. Een goede, erkende en 

logische eerste stap voor beginnende lassers en 

consructiebankwerkers

De deelnemer is na de cursus in staat om 

eenvoudige laswerkzaamheden ter verrichten, met 

het TIG lasproces, en kan het geleerde zelfstandig 

toepassen in eigen werkomgeving. 

64h Werktuigbouwkunde Middelbaar onderwijs Affiniteit met techniek De begeleiding vindt plaats via les in kleine groepen, met veel praktijk gegeven door 

onze eigen instructeurs

Het bijbrengen van elementaire kennis en 

vaardigheid voor het kunnen verrichten van 

eenvoudig plaat- en pijplaswerk in Aluminium met 

het TIG lasproces. Een goede, erkende en logische 

eerste stap voor beginnende lassers en 

consructiebankwerkers

De deelnemer is na de cursus in staat om 

eenvoudige laswerkzaamheden ter verrichten, met 

het TIG lasproces, en kan het geleerde zelfstandig 

toepassen in eigen werkomgeving. 

64h Werktuigbouwkunde Middelbaar onderwijs Affiniteit met techniek De begeleiding vindt plaats via les in kleine groepen, met veel praktijk gegeven door 

onze eigen instructeurs

Het bijbrengen van elementaire kennis en 

vaardigheid voor het kunnen verrichten van 

eenvoudig plaat- en pijplaswerk in ongelegeerd staal 

met het TIG lasproces. Een goede, erkende en 

logische eerste stap voor beginnende lassers en 

consructiebankwerkers

De deelnemer is na de cursus in staat om 

eenvoudige laswerkzaamheden ter verrichten, met 

het TIG lasproces, en kan het geleerde zelfstandig 

toepassen in eigen werkomgeving. 

64h Werktuigbouwkunde Middelbaar onderwijs Affiniteit met techniek De begeleiding vindt plaats via les in kleine groepen, met veel praktijk gegeven door 

onze eigen instructeurs

Het bijbrengen van elementaire kennis en 

vaardigheid voor het kunnen verrichten van 

eenvoudig plaat- en pijplaswerk in Roestvast staal. 

Een goede, erkende en logische eerste stap voor 

beginnende lassers en consructiebankwerkers

De deelnemer is na de cursus in staat om 

eenvoudige laswerkzaamheden ter verrichten, met 

het MIG lasproces, en kan het geleerde zelfstandig 

toepassen in eigen werkomgeving. 



64h Werktuigbouwkunde Middelbaar onderwijs Affiniteit met techniek De begeleiding vindt plaats via les in kleine groepen, met veel praktijk gegeven door 

onze eigen instructeurs

Het bijbrengen van elementaire kennis en 

vaardigheid voor het kunnen verrichten van 

eenvoudig plaat- en pijplaswerk in Roestvast staal. 

Een goede, erkende en logische eerste stap voor 

beginnende lassers en consructiebankwerkers

De deelnemer is na de cursus in staat om 

eenvoudige laswerkzaamheden ter verrichten, met 

het MAG lasproces, en kan het geleerde zelfstandig 

toepassen in eigen werkomgeving. 

64h Werktuigbouwkunde Middelbaar onderwijs Affiniteit met techniek De begeleiding vindt plaats via les in kleine groepen, met veel praktijk gegeven door 

onze eigen instructeurs

Het bijbrengen van elementaire kennis en 

vaardigheid voor het kunnen verrichten van 

eenvoudig plaat- en pijplaswerk in Roestvast staal. 

Een goede, erkende en logische eerste stap voor 

beginnende lassers en consructiebankwerkers

De deelnemer is na de cursus in staat om 

eenvoudige laswerkzaamheden ter verrichten, met 

het BMBE lasproces, en kan het geleerde zelfstandig 

toepassen in eigen werkomgeving. 

64h Werktuigbouwkunde Middelbaar onderwijs Affiniteit met techniek De begeleiding vindt plaats via les in kleine groepen, met veel praktijk gegeven door 

onze eigen instructeurs

De opleiding is bestemd voor uitvoerende lassers, 

lassersbazen, QA-QC medewerkers en inspecteurs 

die meer inzicht willen krijgen op de visuele controle 

van het laswerk.Een persoon gecertificeerd op 

niveau 1 heeft de bekwaamheid bewezen om 

visuele inspectie uit te voeren volgens schriftelijke 

instructies en onder leiding van personeel op level 2. 

De visueel lasinspecteur level 1 is niet 

verantwoordelijk voor de keuze van de te gebruiken 

visuele inspectiemethode, noch voor de beoordeling 

van de onderzoeksresultaten

Het vergroten van kennis op het gebied van visuele 

inspectie van gelaste delen. Door extra theoretische 

en praktische kennis is de deelnemer na de opleiding 

in staat zelfstandig onvolkomenheden in gelaste 

delen te signaleren en te meten. 

64h Werktuigbouwkunde Middelbaar onderwijs Affiniteit met techniek De begeleiding vindt plaats via les in kleine groepen, met veel praktijk gegeven door 

onze eigen instructeurs

De opleiding is bestemd voor uitvoerende lassers, 

lassersbazen, QA-QC medewerkers en inspecteurs 

die meer inzicht willen krijgen op de visuele controle 

van het laswerk. Het vergroten van kennis op het 

gebied van visuele inspectie van gelaste delen. Door 

extra theoretische- en praktische kennis op level 2 

heeft een gecertificeerd persoon de bekwaamheid  

om visuele inspectie uit te voeren en te beoordelen 

volgens vastgestelde en erkende procedures.

Het vergroten van kennis op het gebied van visuele 

inspectie van gelaste delen. Na afloop is deelnemer 

in staat om de visuele lasinspecties uit te voeren, de 

juiste inspectiemethodes te kiezen, te rapporteren 

en te beoordelen volgens erkende procedures



32h Meet- en regeltechniek Middelbaar onderwijs Affiniteit met techniek De begeleiding vindt plaats via les in kleine groepen, met veel praktijk gegeven door 

onze eigen instructeurs

Binnen de Meet- & Regeltechniek wordt veel gebruik 

gemaakt van PFD (Process Flow Diagram), P&ID 

(Piping & Instrumentation Diagram) schema’s, 

Hookups, loopsheet en schakelschema’s. Deze 

opleiding is geschikt voor technici die werkzaam zijn 

in service en onderhoud in industriële installaties 

binnen de meet- en regeltechniek. Je wilt leren hoe 

je schema’s, en de bijbehorende symbolen, op de 

juiste manier leest en interpreteert. En hoe je zelf de 

instrumentatie en instrumentatieleidingen op de 

juiste manier kan vervaardigen en aanbrengen

De deelnemer is na de cursus in staat om de 

onderwerpen uit de inhoudsopgave te kunnen 

reproduceren (theorie) en uit te kunnen voeren 

praktisch. De deelnemer is in staat om in zijn eigen 

werkomgeving het geleerde zelfstandig toe te 

passen  

32h Meet- en regeltechniek Middelbaar onderwijs Affiniteit met techniek De begeleiding vindt plaats via les in kleine groepen, met veel praktijk gegeven door 

onze eigen instructeurs

Deze opleiding is bestemd voor installatiemonteurs, 

pijpfitters en isolatiemonteurs die tekeningen 

moeten kunnen lezen

De deelnemer is na de cursus in staat om de 

onderwerpen uit de inhoudsopgave te kunnen 

reproduceren (theorie) en uit te kunnen voeren 

praktisch. De deelnemer is in staat om in zijn eigen 

werkomgeving het geleerde zelfstandig toe te 

passen  





1 Er is 1 toetsmoment, aan het einde van de training. 

Dit is een combinatie van theorie en praktische 

kennis. 

Certificaat € Installatiebranche - elektrotechniek
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Dit is een combinatie van theorie en praktische 
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Certificaat € Installatiebranche - elektrotechniek

1 Er is 1 toetsmoment, aan het einde van de training. 

Dit is een combinatie van theorie en praktische 
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1 Er is 1 toetsmoment, aan het einde van de training. 

Dit is een combinatie van theorie en praktische 

kennis. 

Certificaat € Installatiebranche - installatietechniek

1 Er is 1 toetsmoment, aan het einde van de training. 

Dit is een combinatie van theorie en praktische 

kennis. 

Certificaat € Installatiebranche - installatietechniek

1 Officieel NIL examen, af te sluiten met een NIL 1 TIG 

RVS diploma. Een diplomering op NIL niveau 1 staat 

voor een internationaal gestandaardiseerd en 

erkend kwaliteitsniveau

Diploma € Installatiebranche - werktuigbouwkunde

1 Officieel NIL examen, af te sluiten met een NIL 1 TIG 

Aluminiium diploma. Een diplomering op NIL niveau 

1 staat voor een internationaal gestandaardiseerd 

en erkend kwaliteitsniveau

Certificaat € Installatiebranche - werktuigbouwkunde

1 Officieel NIL examen, af te sluiten met een NIL 1 TIG 

FE (Staal) diploma. Een diplomering op NIL niveau 1 

staat voor een internationaal gestandaardiseerd en 

erkend kwaliteitsniveau

Certificaat € Installatiebranche - werktuigbouwkunde

1 Officieel NIL examen, af te sluiten met een NIL 1 

MIG diploma. Een diplomering op NIL niveau 1 staat 

voor een internationaal gestandaardiseerd en 

erkend kwaliteitsniveau

Certificaat € Installatiebranche - werktuigbouwkunde10.1.c

10.1.c

10.1.c

10.1.c

10.1.c

10.1.c



1 Officieel NIL examen, af te sluiten met een NIL 1 

MAG diploma. Een diplomering op NIL niveau 1 

staat voor een internationaal gestandaardiseerd en 

erkend kwaliteitsniveau

Certificaat € Installatiebranche - werktuigbouwkunde

1 Officieel NIL examen, af te sluiten met een NIL 1 

BMBE diploma. Een diplomering op NIL niveau 1 

staat voor een internationaal gestandaardiseerd en 

erkend kwaliteitsniveau

Certificaat € Installatiebranche - werktuigbouwkunde

1 Er is 1 toetsmoment, aan het einde van de training. 

Dit is een combinatie van theorie en praktische 

kennis. 

Certificaat € Installatiebranche - werktuigbouwkunde

1 Na het examen, een goed afgelegde ogentest en een 

verklaring van minimaal 4 maanden werkervaring 

ontvangt u het certificaat Visueel Lasinspecteur 

niveau 2 (VT-w 2). Het examen wordt afgenomen 

door een geaccrediteerde examenorganisatie (NIL) 

Het  certificaat is geaccrediteerd door de Raad van 

Accreditatie conform NEN-EN-ISO/IEC 17024. 

Certificaat € Installatiebranche - werktuigbouwkunde10.1.c

10.1.c

10.1.c

10.1.c



1 Er is 1 toetsmoment, aan het einde van de training. 

Dit is een combinatie van theorie en praktische 

kennis. 

Certificaat € Installatiebranche - meet- en regeltechiek

1 Er is 1 toetsmoment, aan het einde van de training. 

Dit is een combinatie van theorie en praktische 

kennis. 

Certificaat € Installatiebranche - meet- en regeltechiek10.1.c

10.1.c





Klimaattechniek 

Ideaal vertrekpunt voor aankomende klimaattechnici. 

Op een laag instapniveau leer je in een serie 

theorielessen het hele spectrum van de 

klimaattechniek. De theorie is aangevuld met een 

practicum les.

C Van HX-diagram tot luchtbehandelingskast en kanalen. Op een 

laag instapniveau leer je gaandeweg het hele spectrum van de 

klimaattechniek. We beginnen met de basis zoals natuurkundige 

eenheden en gaan vandaaruit verder met het HX-diagram om 

daarna alle klimaat technische componenten te benoemen. Denk 

hierbij aan ventilatoren, kanalen, VAV-systemen en een stukje 

meet- en regeltechniek. 

Deze opleiding geeft een helicopterview van de klimaattechniek en 

laat zien hoe alle onderdelen zich tot elkaar verhouden.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

•	Inleiding SI-stelsel in de klimaattechniek;

•	Thermisch binnenklimaat voor mens en product;

•	H/x-diagram voor vochtige lucht;

•	Basisbegrippen energiebalans;

•	Wettelijke eisen, bouwbesluit en veiligheid;

•	Systeemkeuze;

•	Luchtbehandelingskast;

•	Energieterugwinning;

•	Luchtkanalen en luchtroosters;

•	Koudetechniek en koudemiddelen;

•	Warmtepomp;

•	Geluid in technische installaties;

•	Regeltechniek in klimaatsystemen;

•	Gebouwbeheersysteem;

•	Inregelen van klimaatinstallaties;

•	Onderhouden en beheren van klimaatinstallaties en oplossen van 

storingen

Datum beschikking 72 uur incl. zelfstudie

Elektrisch Schakelen 

Voor de technici die zich willen verdiepen in de 

elektrotechniek. Een zeer complete opleiding die het 

hele spectrum van de elektrotechniek beslaat. Ontdek 

de basis van elektrotechniek en pas deze toe in de 

praktijk.

C Zeer complete opleiding die het hele spectrum van de 

elektrotechniek beslaat. Wat is elektrische energie? Hoe werken 

weerstanden, motoren en schakelingen? Ontdek de basis van 

elektrotechniek en pas deze toe in de praktijk. 

Enige kennis van wiskunde is vereist. 

Tijdens de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

•	Elektrotechnische begrippen als spanning, stroom en weerstand;

•	Elektriciteitsdistributie;

•	Wet van Ohm;

•	Beveiligingscomponenten;

•	Schemalezen;

•	Motoren en motorschakelingen;

•	Plaatsen en monteren van onderdelen;

•	Aanleggen van kabels en leidingen;

•	Het vinden en oplossen van storingen;

•	Meten met verschillende meetinstrumenten;

•	Energietechniek en distributie;

•	Hoofd- en stuurstroomschema’s;

•	Inleiding meet- en regeltechniek;

•	Inleiding gebouwbeheersysteem.

De theorie wordt afgewisseld met praktijklessen.

Datum beschikking 64 uur incl. zelfstudie

ACK Natuurlijke Koudemiddelen Co2

Voor de koelmonteur die zich aanvullend wil 

specialiseren op het gebied van CO2 als natuurlijk 

koudemiddel. In deze extra module leer je alle 

voorschriften betreft CO2 aan de hand van NPR 7601 

    

C De cursus bevat de volgende onderdelen:

•	Natuurlijke koudemiddelen;

•	Gevaren van natuurlijke koudemiddelen;

•	NPR 7601;

	   

Datum beschikking 22 uur incl zelfstudie en examen





72 uur incl. zelfstudie Klimaattechniek Middelbaar onderwijs Affiniteit met techniek Begeleiding van docent Ideaal vertrekpunt voor aankomende 

klimaattechnici. Op een laag instapniveau leer je in 

een serie theorielessen het hele spectrum van de 

klimaattechniek. De theorie is aangevuld met een 

practicum les.

Na afloop van deze opleiding beschik je over de 

volgende vaardigheden en competenties:

•	Je kent de grond en afgeleide eenheden van het SI-

stelsel;

•	Weet hoe je het HX-diagram uitleest en invult;

•	Weet welke factoren bijdragen aan een behaaglijk 

binnenklimaat;

•	Kent verschillende opwekkingssystemen van 

luchtbehandelingskast tot verwarmingsketel en 

koelmachine;

•	Je kent de basisprincipes van de meet- en 

regeltechniek.

64 uur incl. zelfstudie Elektrotechniek Middelbaar onderwijs Affiniteit met techniek Begeleiding van docent Voor de technici die zich willen verdiepen in de 

elektrotechniek. Een zeer complete opleiding die het 

hele spectrum van de elektrotechniek beslaat. 

Ontdek de basis van elektrotechniek en pas deze toe 

in de praktijk.

Na afloop van deze opleiding beschik je over de 

volgende vaardigheden en competenties:

•	Je kent de verschillen tussen een ster en driehoek 

aansluiting;

•	Je kent de verschillen tussen spanning, stroom en 

lading;

•	Weet waarom er verschillende soorten 

schakelingen zijn;

•	Je kan de werking van de installatie benoemen aan 

de hand van de tekening/ schema;

•	Je kent de opbouw van een elektrische installatie.

22 uur incl zelfstudie en examen Koudetechniek Middelbaar onderwijs Affiniteit met techniek Begeleiding van docent Voor de koelmonteur die zich aanvullend wil 

specialiseren op het gebied van CO2 als natuurlijk 

koudemiddel. In deze extra module leer je alle 

voorschriften betreft CO2 aan de hand van NPR 

     

Na afloop van deze cursus beschik je over de 

volgende vaardigheden en competenties:

•	Je bent op de hoogte van milieu wet- en 

regelgeving;

	     





1 Theoretisch examen via STEK, eenmaal aan het eind 

van de opleiding

Diploma € Installatiebranche - klimaattechniek

1 Theoretisch examen, eenmaal aan het eind van de 

opleiding

Diploma € Installatiebranche - elektrotechniek

1 Theoretisch en praktisch examen via STEK, eenmaal 

aan het eind van de opleiding

Diploma € Installatiebranche - koudetechniek10.1.c

10.1.c

10.1.c





Basis Elektrotechnisch Installeren

Met deze opleiding legt u een goede basis in de 

elektrotechniek. De docenten zorgen voor een 

heldere inleiding in dit vakgebied en leggen de 

basisbegrippen duidelijk uit. U gaat praktijkgericht 

aan de slag en krijgt stap voor stap inzicht in 

elektrotechniek.

U kunt bij deze opleiding gebruikmaken van onze 

online leeromgeving. Hier vindt u veel 

opleidingsgerelateerde informatie die voor u handig 

is tijdens de opleiding.

C De volgende onderwerpen komen aan bod:

Inleiding en basisbegrippen, zoals spanning, stroom, weerstand 

en vermogen

Gelijkspanning, wisselspanning, 1 en 3 fasennet

Basisschakelingen zoals serie, parallel, enkel, dubbel, wissel, 

kruis, maak en verbreek

Magnetisme, transformatoren en condensatoren

Schema’s lezen en opstellen en symbolenkennis

Elektrotechnisch gereedschap en meetapparatuur

Datum beschikking

Basis Mechatronica

U volgt inspirerende bijeenkomsten en u kunt 

gebruikmaken van een moderne online 

leeromgeving. Dit in combinatie met uw eigen 

werkomgeving maakt deze opleiding uniek. U 

ontwikkelt de kennis en vaardigheden die u nodig 

heeft in uw dagelijkse praktijk. Tijdens de opleiding 

krijgt u les van docenten met veel ervaring in uw 

dagelijkse beroepspraktijk. Leren doet u in de 

praktijk en daarom voert u verschillende 

praktijkopdrachten uit. Zo kunt u alles wat u leert 

direct toepassen, waardoor u meteen al succesvoller 

wordt in uw werk.

U kunt bij deze opleiding gebruikmaken van onze 

online leeromgeving. Hier vindt u veel belangrijke 

informatie die voor u handig is tijdens de opleiding.

C De volgende onderwerpen komen aan bod:

De samenhang tussen elektrotechniek, werktuigbouw en 

besturingstechniek (mechatronica)

Hydrauliek

Pneumatiek

Elektrische energie

Schemalezen (werktuigbouwkundig en elektrotechnisch)

Sensoren

Aanloopregelingen

Basis elektrotechniek

Basis programmeerbare besturing (PLC)

Datum beschikking





Dag: 3 dagen van 10.00 uur tot 16.00 uur Dag: 3 dagen van 10.00 uur tot 16.00 uur Elektrotechniek Middelbaar Onderwijs Affiniteit met techniek

Dag: 2 dagen van 10.00 uur tot 16.00 uur Dag: 2 dagen van 10.00 uur tot 16.00 uur Mechatronica Middelbaar Onderwijs Affiniteit met techniek





Klassikaal, virtual classroom of e-learning. Mét switchgarantie Met deze opleiding legt u een goede basis in de 

elektrotechniek. De docenten zorgen voor een 

heldere inleiding in dit vakgebied en leggen de 

basisbegrippen duidelijk uit. U gaat praktijkgericht 

aan de slag en krijgt stap voor stap inzicht in 

elektrotechniek.

U kunt bij deze opleiding gebruikmaken van onze 

online leeromgeving. Hier vindt u veel 

opleidingsgerelateerde informatie die voor u 

handig is tijdens de opleiding.

Wilt u gaan werken in de elektrotechniek? Maar 

heeft u hier nog geen ervaring in? Dan is dit de 

juiste opleiding. Ook is dit de juiste keuze als u in 

een elektrotechnische omgeving werkt, geen 

technische functie uitoefent, maar wel inzicht wilt 

hebben in elektrotechniek. In korte tijd leert u de 

basis van elektrotechniek en begrijpt u alles van 

elektrische weerstanden, schakelingen en 

transformatoren. Ook krijgt u inzicht in machines 

en motoren. Zo krijgt u stap voor stap zicht op de 

werkzaamheden in het vakgebied elektrotechniek. 

Het diploma geeft u mogelijk vrijstelling in een 

erkende MBO-opleiding niveau 2 van NCOI.

1 Het programma rondt u af met een digitaal 

examen. Het voordeel hiervan is dat u zelf kunt 

inplannen waar en wanneer u examen doet. Bij 

een voldoende beoordeling hiervan ontvangt u het 

instituutsdiploma ‘Basis Elektrotechnisch 

Installeren’ van MBO College van NCOI.

Dit deelprogramma kunt u mogelijk inbrengen in 

een vervolg naar een volledige MBO-opleiding 

niveau 2 van NCOI.

Klassikaal, virtual classroom of e-learning. Mét switchgarantie U volgt inspirerende bijeenkomsten en u kunt 

gebruikmaken van een moderne online 

leeromgeving. Dit in combinatie met uw eigen 

werkomgeving maakt deze opleiding uniek. U 

ontwikkelt de kennis en vaardigheden die u nodig 

heeft in uw dagelijkse praktijk. Tijdens de 

opleiding krijgt u les van docenten met veel 

ervaring in uw dagelijkse beroepspraktijk. Leren 

doet u in de praktijk en daarom voert u 

verschillende praktijkopdrachten uit. Zo kunt u 

alles wat u leert direct toepassen, waardoor u 

meteen al succesvoller wordt in uw werk.

U kunt bij deze opleiding gebruikmaken van onze 

online leeromgeving. Hier vindt u veel belangrijke 

informatie die voor u handig is tijdens de 

opleiding.

Wilt u meer weten over mechatronica en 

machinebouw? Dan is deze opleiding op MBO-

niveau voor u. Mechatronica is een technische 

richting die bestaat uit de combinatie van 

elektrotechniek, werktuigbouwkunde, meet- en 

regeltechniek en besturingstechniek. Als 

mechatronicus heeft u verstand van verschillende 

technische disciplines. Hierdoor kunt u goed het 

totaaloverzicht van een project behouden en kunt 

u zorgen voor een goede samenwerking.

1 U rondt de opleiding af met een digitaal examen. 

Het voordeel hiervan is dat u zelf kunt inplannen 

waar en wanneer u examen doet. Bij een 

voldoende beoordeling hiervan ontvangt u het 

diploma ‘Basis Mechatronica’ van NCOI. Dit 

deelprogramma kunt u mogelijk inbrengen in een 

vervolg naar de volledige opleiding MBO 

Technicus Service en Onderhoud Werktuigbouw 

niveau 4 van NCOI.





Instituutsdiploma ‘Basis Elektrotechnisch 

Installeren’ van MBO College van NCOI

€ Installatiebranche - elektrotechniek

diploma ‘Basis Mechatronica’ van NCOI € Installatiebranche - mechatronica10.1.c

10.1.c

















Warmtepompinstallaties: Toepassing en werking 

i.c.m. Installeren

bijscholen van een cv installateur en of 

onderhouds monteur

C toepassing en werking en controle WP en appendages, 

aansluiten bron, elektrisch aansluiten WP

Datum beschikking 24 uur

Warmtepompinstallaties: Toepassing en werking 

i.c.m. Waterzijdig Inregelen

ontwerpvolumestromen van een installatie 

instellen

C topassing en werking en  meten  volumestromen, 

hydraulisch inregelen

Datum beschikking 24 uur





24 uur Installatietechniek middelbaar onderwijs Affiniteit met techniek persoonlijke ondersteuning, praktijkopdrachten, interactieve lessen bijscholen van een cv installateur en of 

onderhouds monteur

na de training Warmtepompinstallaties 

installeren bent u in staat om warmtepompen 

(ook in hybride installaties!) op een veilige en 

correcte manier te installeren. U bent in staat 

de complete warmtepomp, appendages en 

afgiftesysteem te controleren

24 uur Installatietechniek middelbaar onderwijs Affiniteit met techniek persoonlijke ondersteuning, praktijkopdrachten, interactieve lessen ontwerpvolumestromen van een installatie 

instellen

na de training WZI bent u in staat een installatie in 

balans te brengen waarbij een constante retour 

temperatuur wordt beriekt die ervoor zorgt dat een 

warmtebron gelijkwaardig een constante warmte 

afgeeft aan het systeem zonder pieken en dalen





1 1 toetsmoment, oordeel trainer o.b.v. inzet en 

kwaliteit van uitgevoerde praktijkopdrachten  

certificaat € Installatiebranche - installatietechniek W

1 1 toetsmoment, oordeel trainer o.b.v. inzet en 

kwaliteit van uitgevoerde praktijkopdrachten  

certificaat € Installatiebranche - installatietechniek W10.1.c

10.1.c



















Warmtepompinstallaties: Toepassing en werking 

i.cm  Een advies op maat

cursist skills meegeven om het  juiste advies 

duidelijk over te kunnen brengen 

C toepassing en werking en  een juist  advies geven over 

warmtepomp installaties  

Datum beschikking 24 uur

Warmtepompinstallaties: Toepassing en werking 

i.c.m. Installeren

bijscholen van een cv installateur en of 

onderhouds monteur

C toepassing en werking en controle WP en appendages, 

aansluiten bron, elektrisch aansluiten WP

Datum beschikking 24 uur

Warmtepompinstallaties: Toepassing en werking 

i.c.m. Waterzijdig Inregelen

ontwerpvolumestromen van een installatie 

instellen

C topassing en werking en  meten  volumestromen, 

hydraulisch inregelen

Datum beschikking 24 uur





24 uur Installatietechniek middelbaar onderwijs Affiniteit met techniek persoonlijke ondersteuning, praktijkopdrachten, interactieve lessen cursist skills meegeven om het  juiste advies 

duidelijk over te kunnen brengen 

na het afronden van de training 

Warmtepompinstallaties “het juiste advies” 

bent u op de hoogte van de verschillende 

factoren die een rol spelen in de keuze van een 

warmtepomp. Naast technische basisinformatie 

over de warmtepomp krijgt u inzicht in de rol 

die u heeft als adviseur. Kortom, u bent in staat 

een goed en betrouwbaar advies te geven.

24 uur Installatietechniek middelbaar onderwijs Affiniteit met techniek persoonlijke ondersteuning, praktijkopdrachten, interactieve lessen bijscholen van een cv installateur en of 

onderhouds monteur

na de training Warmtepompinstallaties 

installeren bent u in staat om warmtepompen 

(ook in hybride installaties!) op een veilige en 

correcte manier te installeren. U bent in staat 

de complete warmtepomp, appendages en 

afgiftesysteem te controleren

24 uur Installatietechniek middelbaar onderwijs Affiniteit met techniek persoonlijke ondersteuning, praktijkopdrachten, interactieve lessen ontwerpvolumestromen van een installatie 

instellen

na de training WZI bent u in staat een installatie in 

balans te brengen waarbij een constante retour 

temperatuur wordt beriekt die ervoor zorgt dat een 

warmtebron gelijkwaardig een constante warmte 

afgeeft aan het systeem zonder pieken en dalen





1 1 toetsmoment, oordeel trainer o.b.v. inzet en 

kwaliteit van uitgevoerde praktijkopdrachten  

certificaat € Installatiebranche - installatietechniek W

1 1 toetsmoment, oordeel trainer o.b.v. inzet en 

kwaliteit van uitgevoerde praktijkopdrachten  

certificaat € Installatiebranche - installatietechniek W

1 1 toetsmoment, oordeel trainer o.b.v. inzet en 

kwaliteit van uitgevoerde praktijkopdrachten  

certificaat € Installatiebranche - installatietechniek W10.1.c

10.1.c

10.1.c





Basis Installatietechniek

Wilt u starten in de installatietechniek, bij een 

technische dienst, een woningbouwvereniging 

of in de particuliere bouwsector? Dan is deze vijf 

daagse basis installatietechniek uitermate 

geschikt voor u

C materiaalkennis, gereedschapskennis en 

veiligheid,tekening lezen symbolenkennis, 

verbindingstechnieken, pvc koper kunststsof buis, 

afvoersystemen cv techniek , radiatoren, opbouw 

gastoestellen 

Datum beschikking

Basis Onderhoud Gastoestellen + Praktisch Meten

Aan de hand van diverse cv toestellen wordt de 

werking hiervan uitgelegd. Hierdoor krijgt u 

inzicht hoe de cv toestellen in elkaar zitten en 

wat voor techniek daarbij komt kijken 

C In en uit bedrijf nemen toestel en installatie, 

gestructureerd onderhoud verrichten, opbouw werking en 

toepassing, rookgasanalyse, storingen zoeken en oplossen, 

meetinstrumenten en interpreteren gemeten waarden, 

schema lezen, 

Datum beschikking

Basiscursus Elektrotechniek

Deze cursus is zeer geschikt voor iedereen 

zonder kennis van elektrotechniek en die zich de 

basisbegrippen eigen willen maken

C materiaalkennis,tekening lezen, symbolen, installatie 

aanleggen, basis schakelingen,veiligheid huisinstallaties, 3 

fasen stroom  

Datum beschikking

Basiscursus Elektrotechniek voor W monteurs

Deze cursus zorgt ervoor dat de Installateur 

instaat is om Elektrotechnische werkzaamheden 

te verrichten

C materiaalkennis,tekening lezen,begrippen, installatie 

aanleggen, basis schakelingen, perilex 

Datum beschikking

MBV (theorie)

Het doel is het behalen van het MBV theorie 

certificaat

C alarmeringsmogelijkheden, detectoren, toegangscontrole, 

camerasystemen, brandmeldsystemen, 

installatievoorschriften,beveiligingsmaatregelen

Datum beschikking

MBV (praktijk)

Het doel is het behalen het behalen van het 

MBV praktijk certificaat

C installeren en onderhouden van een alarmsysteem, 

wijzigingen aanbregne, metingen uitvoeren, storing zoeken 

en oplossen, 

Datum beschikking

Warmtepompinstallaties: Toepassing en werking 

i.cm  Een advies op maat

cursist skills meegeven om het  juiste advies 

duidelijk over te kunnen brengen 

C toepassing en werking en  een juist  advies geven over 

warmtepomp installaties  

Datum beschikking

Warmtepompinstallaties: Toepassing en werking 

i.c.m. Installeren

bijscholen van een cv installateur en of 

onderhouds monteur

C toepassing en werking en controle WP en appendages, 

aansluiten bron, elektrisch aansluiten WP

Datum beschikking

Warmtepompinstallaties: Toepassing en werking 

i.c.m. Waterzijdig Inregelen

ontwerpvolumestromen van een installatie 

instellen

C topassing en werking en  meten  volumestromen, 

hydraulisch inregelen

Datum beschikking





40 uur 40 uur Installatietechniek middelbaar onderwijs Affiniteit met techniek

48 uur 48 uur Installatietechniek middelbaar onderwijs Affiniteit met techniek

40 uur 40 uur Elektrotechniek middelbaar onderwijs Affiniteit met techniek

40 uur 40 uur Elektrotechniek middelbaar onderwijs Affiniteit met techniek

32 uur 32 uur Elektrotechniek middelbaar onderwijs Affiniteit met techniek

32 uur 32 uur Elektrotechniek middelbaar onderwijs Affiniteit met techniek

24 uur 24 uur Installatietechniek middelbaar onderwijs Affiniteit met techniek

24 uur 24 uur Installatietechniek middelbaar onderwijs Affiniteit met techniek

24 uur 24 uur Installatietechniek middelbaar onderwijs Affiniteit met techniek





persoonlijke ondersteuning, praktijkopdrachten, interactieve lessen Wilt u starten in de installatietechniek, bij een 

technische dienst, een woningbouwvereniging 

of in de particuliere bouwsector? Dan is deze 

vijf daagse basis installatietechniek uitermate 

geschikt voor u

na afloop van de training kunt  heeft u een 

basis kennis van de installatietechniek en kunt 

u onder toezicht de basis handelingen 

uitvoeren

1 1 toetsmoment, oordeel trainer o.b.v. inzet en 

kwaliteit van uitgevoerde praktijkopdrachten  

persoonlijke ondersteuning, praktijkopdrachten, interactieve lessen Aan de hand van diverse cv toestellen wordt 

de werking hiervan uitgelegd. Hierdoor krijgt u 

inzicht hoe de cv toestellen in elkaar zitten en 

wat voor techniek daarbij komt kijken 

na afloop kunt  onderhoud uitvoeren aan 

diverse gastoestellen, heeft u een basis gelegd 

om door te groeien naar  onderhoudsmonteur 

1 1 toetsmoment, oordeel trainer o.b.v. inzet en 

kwaliteit van uitgevoerde praktijkopdrachten  

persoonlijke ondersteuning, praktijkopdrachten, interactieve lessen Deze cursus is zeer geschikt voor iedereen 

zonder kennis van elektrotechniek en die zich 

de basisbegrippen eigen willen maken

na de training bent u in staat de materialen te 

herkennen en basis handelingen te verrichten

1 1 toetsmoment, oordeel trainer o.b.v. inzet en 

kwaliteit van uitgevoerde praktijkopdrachten  

persoonlijke ondersteuning, praktijkopdrachten, interactieve lessen Deze cursus zorgt ervoor dat de Installateur 

instaat is om Elektrotechnische 

werkzaamheden te verrichten

de training geeft u een brede algemene kennis 

en de benodigde vaardigheden binnen de 

branche. Hierna bent u in staat de materialen 

te herkennen en basis handelingen te 

verrichten.

1 1 toetsmoment, oordeel trainer o.b.v. inzet en 

kwaliteit van uitgevoerde praktijkopdrachten  

persoonlijke ondersteuning, theorie en praktijkopdrachten, interactieve 

lessen

Het doel is het behalen van het MBV theorie 

certificaat

Met de cursus MBV theorie leert u alles om 

beveiligingsinstallaties te installeren / 

onderhouden en repareren volgens de 

gestelde normen en doet u examen voor het 

theoriecertificaat.

1 1 toetsmoment, icm praktijk certificaat geeft 

recht op een diploma MBV

persoonlijke ondersteuning, praktijkopdrachten, interactieve lessen Het doel is het behalen het behalen van het 

MBV praktijk certificaat

Met de cursus MBV praktijk  leert u alles om 

beveiligingsinstallaties te installeren / 

onderhouden en repareren volgens de 

gestelde Het theorie- en het praktijkcertificaat 

geven recht op het diploma Monteur 

Beveiligingsinstallaties (MBV).

1 1 toetsmoment, oordeel trainer o.b.v. inzet en 

kwaliteit van uitgevoerde praktijkopdrachten  

persoonlijke ondersteuning, praktijkopdrachten, interactieve lessen cursist skills meegeven om het  juiste advies 

duidelijk over te kunnen brengen 

na het afronden van de training 

Warmtepompinstallaties “het juiste advies” 

bent u op de hoogte van de verschillende 

factoren die een rol spelen in de keuze van 

een warmtepomp. Naast technische 

basisinformatie over de warmtepomp krijgt u 

inzicht in de rol die u heeft als adviseur. 

        

1 1 toetsmoment, oordeel trainer o.b.v. inzet en 

kwaliteit van uitgevoerde praktijkopdrachten  

persoonlijke ondersteuning, praktijkopdrachten, interactieve lessen bijscholen van een cv installateur en of 

onderhouds monteur

na de training Warmtepompinstallaties 

installeren bent u in staat om warmtepompen 

(ook in hybride installaties!) op een veilige en 

correcte manier te installeren. U bent in staat 

de complete warmtepomp, appendages en 

afgiftesysteem te controleren

1 1 toetsmoment, oordeel trainer o.b.v. inzet en 

kwaliteit van uitgevoerde praktijkopdrachten  

persoonlijke ondersteuning, praktijkopdrachten, interactieve lessen ontwerpvolumestromen van een installatie 

instellen

na de training WZI bent u in staat een 

installatie in balans te brengen waarbij een 

constante retour temperatuur wordt beriekt 

die ervoor zorgt dat een warmtebron 

1 1 toetsmoment, oordeel trainer o.b.v. inzet en 

kwaliteit van uitgevoerde praktijkopdrachten  





certificaat € Installatiebranche - installatietechniek W

certificaat € Installatiebranche - installatietechniek W

certificaat € Installatiebranche - elektrotechniek

certificaat € Installatiebranche - elektrotechniek

certificaat € Installatiebranche - elektrotechniek

certificaat € Installatiebranche - elektrotechniek

certificaat € Installatiebranche - installatietechniek W

certificaat € Installatiebranche - installatietechniek W

certificaat € Installatiebranche - installatietechniek W10.1.c

10.1.c

10.1.c

10.1.c

10.1.c

10.1.c

10.1.c

10.1.c

10.1.c





Basis Onderhoud Gastoestellen + Praktisch Meten

Aan de hand van diverse cv toestellen wordt de 

werking hiervan uitgelegd. Hierdoor krijgt u 

inzicht hoe de cv toestellen in elkaar zitten en 

wat voor techniek daarbij komt kijken 

C In en uit bedrijf nemen toestel en installatie, 

gestructureerd onderhoud verrichten, opbouw werking en 

toepassing, rookgasanalyse, storingen zoeken en oplossen, 

meetinstrumenten en interpreteren gemeten waarden, 

schema lezen, 

Datum beschikking

Basiscursus Elektrotechniek

Deze cursus is zeer geschikt voor iedereen 

zonder kennis van elektrotechniek en die zich de 

basisbegrippen eigen willen maken

C materiaalkennis,tekening lezen, symbolen, installatie 

aanleggen, basis schakelingen,veiligheid huisinstallaties, 3 

fasen stroom  

Datum beschikking

PV-systemen plaatsen, aansluiten en meten

Basis kennis van elektrotechniek , veilig 

monteren en aansluiten  van PV panelen

C aarding, begrippen, plaatsen omvormer,veilig omgaan met 

stroom,plaatsen en aanleggen pv panelen, toepassen en 

meten ,aansluten in de meterkast 

Datum beschikking

Warmtepompinstallaties: Toepassing en werking 

i.cm  Een advies op maat

cursist skills meegeven om het  juiste advies 

duidelijk over te kunnen brengen 

C toepassing en werking en  een juist  advies geven over 

warmtepomp installaties  

Datum beschikking

Warmtepompinstallaties: Toepassing en werking 

i.c.m. Installeren

bijscholen van een cv installateur en of 

onderhouds monteur

C toepassing en werking en controle WP en appendages, 

aansluiten bron, elektrisch aansluiten WP

Datum beschikking

Warmtepompinstallaties: Toepassing en werking 

i.c.m. Waterzijdig Inregelen

ontwerpvolumestromen van een installatie 

instellen

C topassing en werking en  meten  volumestromen, 

hydraulisch inregelen

Datum beschikking





48 uur 48 uur Installatietechniek middelbaar onderwijs Affiniteit met techniek

40 uur 40 uur Elektrotechniek middelbaar onderwijs Affiniteit met techniek

48 uur 48 uur Installatietechniek middelbaar onderwijs Affiniteit met techniek

24 uur 24 uur Installatietechniek middelbaar onderwijs Affiniteit met techniek

24 uur 24 uur Installatietechniek middelbaar onderwijs Affiniteit met techniek

24 uur 24 uur Installatietechniek middelbaar onderwijs Affiniteit met techniek





persoonlijke ondersteuning, praktijkopdrachten, interactieve lessen Aan de hand van diverse cv toestellen wordt 

de werking hiervan uitgelegd. Hierdoor krijgt u 

inzicht hoe de cv toestellen in elkaar zitten en 

wat voor techniek daarbij komt kijken 

na afloop kunt  onderhoud uitvoeren aan 

diverse gastoestellen, heeft u een basis gelegd 

om door te groeien naar  onderhoudsmonteur 

1 1 toetsmoment, oordeel trainer o.b.v. inzet en 

kwaliteit van uitgevoerde praktijkopdrachten  

persoonlijke ondersteuning, praktijkopdrachten, interactieve lessen Deze cursus is zeer geschikt voor iedereen 

zonder kennis van elektrotechniek en die zich 

de basisbegrippen eigen willen maken

na de training bent u in staat de materialen te 

herkennen en basis handelingen te verrichten

1 1 toetsmoment, oordeel trainer o.b.v. inzet en 

kwaliteit van uitgevoerde praktijkopdrachten  

persoonlijke ondersteuning, praktijkopdrachten, interactieve lessen Basis kennis van elektrotechniek , veilig 

monteren en aansluiten  van PV panelen

na deze 2 trainingen heeft u een basis kennis van 

de kan pv sytemen installeren 
1 1 toetsmoment, oordeel trainer o.b.v. inzet en 

kwaliteit van uitgevoerde praktijkopdrachten  

persoonlijke ondersteuning, praktijkopdrachten, interactieve lessen cursist skills meegeven om het  juiste advies 

duidelijk over te kunnen brengen 

na het afronden van de training 

Warmtepompinstallaties “het juiste advies” 

bent u op de hoogte van de verschillende 

factoren die een rol spelen in de keuze van 

een warmtepomp. Naast technische 

basisinformatie over de warmtepomp krijgt u 

inzicht in de rol die u heeft als adviseur. 

Kortom, u bent in staat een goed en 

betrouwbaar advies te geven.

1 1 toetsmoment, oordeel trainer o.b.v. inzet en 

kwaliteit van uitgevoerde praktijkopdrachten  

persoonlijke ondersteuning, praktijkopdrachten, interactieve lessen bijscholen van een cv installateur en of 

onderhouds monteur

na de training Warmtepompinstallaties 

installeren bent u in staat om warmtepompen 

(ook in hybride installaties!) op een veilige en 

correcte manier te installeren. U bent in staat 

de complete warmtepomp, appendages en 

afgiftesysteem te controleren

1 1 toetsmoment, oordeel trainer o.b.v. inzet en 

kwaliteit van uitgevoerde praktijkopdrachten  

persoonlijke ondersteuning, praktijkopdrachten, interactieve lessen ontwerpvolumestromen van een installatie 

instellen

na de training WZI bent u in staat een 

installatie in balans te brengen waarbij een 

constante retour temperatuur wordt beriekt 

die ervoor zorgt dat een warmtebron 

gelijkwaardig een constante warmte afgeeft 

aan het systeem zonder pieken en dalen

1 1 toetsmoment, oordeel trainer o.b.v. inzet en 

kwaliteit van uitgevoerde praktijkopdrachten  





certificaat € Installatiebranche - installatietechniek W

certificaat € Installatiebranche - elektrotechniek

certificaat € Installatiebranche - installatietechniek W

certificaat € Installatiebranche - installatietechniek W

certificaat € Installatiebranche - installatietechniek W

certificaat € Installatiebranche - installatietechniek W

10.1.c

10.1.c

10.1.c

10.1.c

10.1.c

10.1.c





Basiscursus Elektrotechniek

Deze cursus is zeer geschikt voor iedereen zonder 

kennis van elektrotechniek en die zich de 

basisbegrippen eigen willen maken

C materiaalkennis,tekening lezen, symbolen, installatie 

aanleggen, basis schakelingen,veiligheid huisinstallaties, 3 

fasen stroom  

Datum beschikking 40 uur

Basiscursus Elektrotechniek voor W monteurs

Deze cursus zorgt ervoor dat de Installateur 

instaat is om Elektrotechnische werkzaamheden 

te verrichten

C materiaalkennis,tekening lezen,begrippen, installatie 

aanleggen, basis schakelingen, perilex 

Datum beschikking 40 uur

MBV (theorie)

Het doel is het behalen van het MBV theorie 

certificaat

C alarmeringsmogelijkheden, detectoren, toegangscontrole, 

camerasystemen, brandmeldsystemen, 

installatievoorschriften,beveiligingsmaatregelen

Datum beschikking 32 uur 

PV-systemen plaatsen, aansluiten en meten

Basis kennis van elektrotechniek , veilig monteren 

en aansluiten  van PV panelen

C aarding, begrippen, plaatsen omvormer,veilig omgaan met 

stroom,plaatsen en aanleggen pv panelen, toepassen en 

meten ,aansluten in de meterkast 

Datum beschikking 48 uur

Warmtepompinstallaties: Toepassing en werking 

i.c.m. Installeren

bijscholen van een cv installateur en of 

onderhouds monteur

C toepassing en werking en controle WP en appendages, 

aansluiten bron, elektrisch aansluiten WP

Datum beschikking 24 uur

Warmtepompinstallaties: Toepassing en werking 

i.c.m. Waterzijdig Inregelen

ontwerpvolumestromen van een installatie 

instellen

C topassing en werking en  meten  volumestromen, 

hydraulisch inregelen

Datum beschikking 24 uur





40 uur Elektrotechniek middelbaar onderwijs Affiniteit met techniek persoonlijke ondersteuning, praktijkopdrachten, interactieve lessen Deze cursus is zeer geschikt voor iedereen 

zonder kennis van elektrotechniek en die zich 

de basisbegrippen eigen willen maken

na de training bent u in staat de materialen te 

herkennen en basis handelingen te verrichten

40 uur Elektrotechniek middelbaar onderwijs Affiniteit met techniek persoonlijke ondersteuning, praktijkopdrachten, interactieve lessen Deze cursus zorgt ervoor dat de Installateur 

instaat is om Elektrotechnische 

werkzaamheden te verrichten

de training geeft u een brede algemene kennis 

en de benodigde vaardigheden binnen de 

branche. Hierna bent u in staat de materialen te 

herkennen en basis handelingen te verrichten.

32 uur Elektrotechniek middelbaar onderwijs Affiniteit met techniek persoonlijke ondersteuning, theorie en praktijkopdrachten, interactieve lessen Het doel is het behalen van het MBV theorie 

certificaat

Met de cursus MBV theorie leert u alles om 

beveiligingsinstallaties te installeren / 

onderhouden en repareren volgens de gestelde 

normen en doet u examen voor het 

theoriecertificaat.

48 uur Installatietechniek middelbaar onderwijs Affiniteit met techniek persoonlijke ondersteuning, praktijkopdrachten, interactieve lessen Basis kennis van elektrotechniek , veilig 

monteren en aansluiten  van PV panelen

na deze 2 trainingen heeft u een basis kennis 

van de kan pv sytemen installeren 

24 uur Installatietechniek middelbaar onderwijs Affiniteit met techniek persoonlijke ondersteuning, praktijkopdrachten, interactieve lessen bijscholen van een cv installateur en of 

onderhouds monteur

na de training Warmtepompinstallaties 

installeren bent u in staat om warmtepompen 

(ook in hybride installaties!) op een veilige en 

correcte manier te installeren. U bent in staat 

de complete warmtepomp, appendages en 

afgiftesysteem te controleren

24 uur Installatietechniek middelbaar onderwijs Affiniteit met techniek persoonlijke ondersteuning, praktijkopdrachten, interactieve lessen ontwerpvolumestromen van een installatie 

instellen

na de training WZI bent u in staat een installatie 

in balans te brengen waarbij een constante 

retour temperatuur wordt beriekt die ervoor 

zorgt dat een warmtebron gelijkwaardig een 





1 1 toetsmoment, oordeel trainer o.b.v. inzet en 

kwaliteit van uitgevoerde praktijkopdrachten  

certificaat € Installatiebranche - elektrotechniek

1 1 toetsmoment, oordeel trainer o.b.v. inzet en 

kwaliteit van uitgevoerde praktijkopdrachten  

certificaat € Installatiebranche - elektrotechniek

1 1 toetsmoment, icm praktijk certificaat geeft 

recht op een diploma MBV

certificaat € Installatiebranche - elektrotechniek

1 1 toetsmoment, oordeel trainer o.b.v. inzet en 

kwaliteit van uitgevoerde praktijkopdrachten  

certificaat € Installatiebranche - installatietechniek W

1 1 toetsmoment, oordeel trainer o.b.v. inzet en 

kwaliteit van uitgevoerde praktijkopdrachten  

certificaat € Installatiebranche - installatietechniek W

1 1 toetsmoment, oordeel trainer o.b.v. inzet en 

kwaliteit van uitgevoerde praktijkopdrachten  

certificaat € Installatiebranche - installatietechniek W
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Stap 1: Projectgegevens

Projectinhoud
Projectnaam NL Leert door binnen de Agro en Food industrie
Omschrijving van het initiatief (Deze tekst wordt gebruikt voor publicatiedoeleinden Ondernemers binnnen de food, feed en agro industrie staan door de

COVID 19 crisis voor grote uitdagingen. De SOL en 13
samenwerkende partners bestaand uit opleiders en
brancheverenigingen hebben de handen ineen geslagen om de
leercultuur binnen organisaties in de food, feed en agro industrie
ten tijde van de COVID 19 crisis te blijven stimuleren. Hiermee
werken ze gezamenlijk aan het versterken van de vaardigheden en
wendbaarheid van de nieuwe en bestaande medewerkers binnen de
branches middels scholing, omdat uit onderzoek is gebleken dat
anticyclisch investeren in het vakmanschap van de medewerkers
van cruciaal belang is om ze wendbaar te houden en als
onderneming te overleven. Binnen de branches zien wij krimp maar
ook groei daarom investeren wij met dit brede
samenwerkingsverband in leren & ontwikkelen zodat
werkgelegenheid behouden blijft en de individu krachtig door de
crisis komt door te werken aan persoonlijke ontwikkeling en
wendbaarheid!

Projectverantwoordelijken
Aanvrager (tevens tekenbevoegde)
Contactpersoon
Hierbij verklaar ik dat er geen wijzigingen zijn opgetreden die van invloed kunnen zijn op de status als aanvrager.
Ja, dat verklaar ik R

Stap 2: Gevraagd subsidiebedrag

Begroot aantal scholingstrajecten/toepassingen categorie C 1500

10.2.e
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Het gevraagd subsidiebedrag is berekend middels prijs per traject. Aantal scholingstrajecten/toepassingen categorie C: 1500 x €1000 = € 1.500.000,-
Gevraagd subsidiedrag € 1.500.000

Stap 3: Bijlagen

Onderstaand overzicht geeft aan welke bestanden als bijlage zijn toegevoegd aan het formulier.

Bijlage Bestand
Bewijsstuk (aanvrager=) houder bankrekening Bewijs bank SOL.pdf
Catalogus Catalogus SOL.xlsx
Machtiging van aanvrager aan intermediair Geen bestand bij deze bijlage toegevoegd
Samenwerkingsovereenkomst inclusief machtiging 201031 samenwerkingsovereenkomst en machtiging - SOL hoofdaanvrager.pdf

Stap 4: Samenvatting en verklaring

Betalingsgegevens
IBAN
BIC
Ten name van Stichting SOL
Plaatsnaam Zeist

Verklaring
U verklaart:
• dat elke opleider voldoet aan de eisen, beschreven in bijlage II;
• dat de catalogus voldoet aan de eisen, beschreven in bijlage I;
• toe te stemmen met het plaatsen van een verwijzing naar de catalogus op de website www.hoewerktnederland.nl;
• kennis te hebben genomen en te zullen voldoen aan de eisen van de regels in de Algemene wet bestuursrecht, de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS en de

Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van scholing;
• mee te werken aan onderzoeken ten behoeve van evaluatie- en controle;
• in te stemmen dat het subsidiedossier, met uitzondering van persoonsgegevens, openbaar wordt gemaakt;
• dat geen sprake zal zijn van andere financiering uit Europese of nationale subsidieprogramma's voor de activiteiten, zoals beschreven in de aanvraag;

10.2.e
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• dat u verantwoordelijk bent voor de uitvoering van de activiteiten uit de subsidieregeling en aansprakelijk voor onjuiste handelingen van uitvoerders en
onderaannemers.

De aanvrager verklaart dat de informatie in deze aanvraag en de bijlagen volledig en juist is.
Ja, dat verklaar ik R
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SAMENWERKINGSOVEREENKOMST EN MACHTIGING 

TIJDELIJKE SUBSIDIEREGELING NL LEERT DOOR MET INZET VAN SCHOLING 

 

IN AANMERKING NEMENDE DAT 

• De wetgever op 31 augustus 2020 de Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van 

scholing in het leven heeft geroepen (hierna ‘de Regeling’); 

• Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Levensmiddelenindustrie (hierna ‘de 

Hoofdaanvrager’) als O&O fonds bedrijven en medewerkers in de food- en feedindustrie bij de 

ontwikkeling van hun vaardigheid, wendbaarheid en vitaliteit ondersteunt.  

• Partijen de wens hebben uitgesproken om als samenwerkingsverband (hierna ‘het 

Samenwerkingsverband’) een aanvraag in te dienen en een project gericht op het stimuleren van 

Leren en Ontwikkelen (hierna ‘het Project’) uit te voeren binnen het kader van de Regeling; 

• Aanvrager ruime ervaring heeft met het opzetten en uitvoeren van subsidieprojecten; 

• Aanvrager zal optreden als penvoerder namens het Samenwerkingsverband; 

• Partijen hun afspraken hieromtrent wensen vast te leggen in de onderhavige overeenkomst. 

 

KOMEN ONDERGETEKENDEN OVEREEN ALS VOLGT 

• Project is gericht op het bieden van scholing in het kader van de regeling gericht op het vaardig 

en wendbaar houden van nieuwe en bestaande medewerkers binnen de agrofood.  

• Aanvrager is verantwoordelijk voor het opstellen van de aanvraag. Overige partijen leveren waar 

nodig input en feedback aan Aanvrager voor het opstellen van deze aanvraag. 

• Partijen machtigen Aanvrager om een aanvraag in te dienen namens het Samenwerkingsverband 

en (rechts)handelingen te verrichten namens het Samenwerkingsverband in het kader van de 

Aanvraag en de uitvoering van het Project. Aanvrager behoudt het recht van substitutie met 

betrekking tot de machtiging. 

• De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode vanaf de datum ondertekening tot en met 

het door Aanvrager ontvangen van de beschikking subsidievaststelling en de daaropvolgende 

uitbetaling van subsidie door subsidieverstrekker aan Aanvrager en de uitbetaling van subsidie 

door Aanvrager aan andere Partijen waar van toepassing. 

• Wanneer een Aanvrager een beschikking subsidieverlening (goedkeuring van de aanvraag) 

ontvangt zal er een addendum worden opgesteld op onderhavige overeenkomst met daarin 

onder andere afspraken over de verantwoording van de subsidie, privacy en aansprakelijkheid. 

• Indien de aanvraag niet resulteert in een beschikking subsidieverlening of indien het Project 

voortijdig wordt afgebroken eindigt de onderhavige overeenkomst tevens van rechtswege. 

• Integraal onderdeel van deze samenwerkingsovereenkomst is bijlage III machtiging. Indien er 

sprake is van een conflict tussen de samenwerkingsovereenkomst en bijlage III, is bijlage III 

leidend. 

• Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
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Bijlage III, behorende bij artikel 10, derde lid, onderdeel b, van de Tijdelijke subsidieregeling NL leert 

door met inzet van scholing* 

 

Machtiging hoofdaanvrager SOL voor het samenwerkingsverband ‘NL leert door binnen de agrofood…’ 

U neemt deel aan het samenwerkingsverband NL leert door binnen de agrofood... Stichting Opleidings- 
en Ontwikkelingsfonds in de Levensmiddelenindustrie (SOL) gevestigd aan de Driebergseweg 22 te 3708 
JC Zeist met kvk-nummer: 41040598 treedt op als hoofdaanvrager. Dit betekent dat SOL namens het 
samenwerkingsverband verantwoordelijk is voor de verplichtingen die op de opleider(s) rusten in het 
kader van de aanvraag, tussentijdse informatieverstrekking, declaratie en eindafrekening voor de 
vaststelling van de subsidie. Ook is de hoofdaanvrager verantwoordelijk voor de verdeling van de subsidie 
binnen het samenwerkingsverband. Tot slot is SOL in het kader van evaluatie en monitoring degene die 
De hoofdaanvrager stuurt de machtigingen van alle partijen binnen het samenwerkingsverband mee met 
de aanvraag.   

Door dit formulier te ondertekenen, machtigt u in en buiten rechte de SOL als hoofdaanvrager van het 
samenwerkingsverband waaraan u deelneemt te vertegenwoordigen in de hiervoor genoemde 
werkzaamheden.  

 

ALDUS OVEREENGEKOMEN EN RECHTSGELDIG GETEKEND 

 

Hoofdaanvrager 

Organisatie :  SOL 

Naam*  :   

Functie  :   

Datum  :  29 oktober 2020 

Handtekening : 

 

 

* Tekenbevoegd bij Kamer van Koophandel 
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ALDUS OVEREENGEKOMEN EN RECHTSGELDIG GETEKEND 

 

Samenwerkingspartner | partij HAS Hogeschool 

 

Plaats en datum: Den Bosch, 29-10-20 

 

Naam partij**: HAS Hogeschool 

KvK-nummer partij**: 41084408 

Adresgegevens partij**: Onderwijsboulevard 221, 5223 DE Den Bosch 

E-mailadres partij**: @has.nl 

Telefoonnummer partij**: 073  

Website partij**: has.nl 

 

 

Handtekening partij**: 

 

 

 

 

 

 

Dr. , College van Bestuur 
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ALDUS OVEREENGEKOMEN EN RECHTSGELDIG GETEKEND 

 

Samenwerkingspartner | partij 

 

Plaats en datum: 30-10-2020 

 

Naam partij: Litop B.V. 

KvK-nummer partij: 59563567 

Adresgegevens partij: Lagebrugweg 10, 5759 PK Helenaveen 

E-mailadres partij: @litop.nl  

Telefoonnummer partij: 06  

Website partij: www.litop.nl 

Naam tekenbevoegde van partij*:  

 

Handtekening partij: 

 

 

* Tekenbevoegd bij Kamer van Koophandel 
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