
Studiewijzer Eerste Monteur Woning 25349 niveau3  BBL 
Versie EMW 019 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Opleidingsgids 

Installeren 

      Eerste 
 Monteur Woning 

Studiejaar 2019-2020 
Niveau 3 
Crebo 25349 
Leerweg BBL 



- 2 - Studiewijzer  Eerste Monteur Woning 25349 niveau3  BBL 

  

 
 

Inhoud 

1. Woord vooraf ______________________________________________________________ 3 

2. Leeswijzer _________________________________________________________________ 5 

3. De opleiding op één A4 ____________________________________________________ 6 

4. Het beroep Eerste Monteur Werktuigkundige Installaties ______________________ 7 

5. De opleiding _______________________________________________________________ 9 

6. Opbouw leerprogramma __________________________________________________ 18 

7. Beoordelen en Examineren ________________________________________________ 24 

8. Begeleiding ______________________________________________________________ 26 
 

 
  

file:///J:/installatie%20techniek/studiewijzer/Studiewijzer%20eerste%20Monteur%20Werktuigkundige%20Installaties.docx%23_Toc400719255
file:///J:/installatie%20techniek/studiewijzer/Studiewijzer%20eerste%20Monteur%20Werktuigkundige%20Installaties.docx%23_Toc400719257
file:///J:/installatie%20techniek/studiewijzer/Studiewijzer%20eerste%20Monteur%20Werktuigkundige%20Installaties.docx%23_Toc400719258
file:///J:/installatie%20techniek/studiewijzer/Studiewijzer%20eerste%20Monteur%20Werktuigkundige%20Installaties.docx%23_Toc400719259
file:///J:/installatie%20techniek/studiewijzer/Studiewijzer%20eerste%20Monteur%20Werktuigkundige%20Installaties.docx%23_Toc400719260
file:///J:/installatie%20techniek/studiewijzer/Studiewijzer%20eerste%20Monteur%20Werktuigkundige%20Installaties.docx%23_Toc400719262
file:///J:/installatie%20techniek/studiewijzer/Studiewijzer%20eerste%20Monteur%20Werktuigkundige%20Installaties.docx%23_Toc400719271
file:///J:/installatie%20techniek/studiewijzer/Studiewijzer%20eerste%20Monteur%20Werktuigkundige%20Installaties.docx%23_Toc400719272


 Studiewijzer Eerste Monteur Woning 25349 niveau3 BBL - 3 - 

 
 

 
 

INLEIDING  
 
Dit is de opleidingsgids van Scalda Martiem, ICT en Techniek. In deze gids vind je de 
informatie per opleidingsrichting. 
 
Jij haalt het beste uit jezelf 
Bij alles wat we doen, richten wij ons op onze missie, die meteen een belofte is aan onze 
studenten.  Wij leiden jou zo op, dat je het in de maatschappij en in je beroep goed doet. We 
helpen jou het beste uit jezelf te halen en stimuleren je zelfs boven jezelf uit te stijgen: 
excellent te zijn. In een prettige, gestructureerde en mensgerichte leeromgeving helpen wij 
jou (verder) in jouw professionele én in je persoonlijke ontwikkeling. Zo streven we ernaar dat 
een steeds groter deel van onze opleidingen in onafhankelijke benchmarks beoordeeld wordt 
als behorend tot de beste van Nederland.  
 
Als Scalda willen wij dus onderwijs bieden dat echt betekenis heeft voor studenten, voor 
werkgevers en voor de Zeeuwse samenleving. Denkend en handelend vanuit onze waarden 
doen wij dat kwaliteitsgericht, toekomstbestendig en zelfbewust.  
 
Aan jou doen we zeven beloftes:  
1. We nodigen je uit en inspireren je om binnen onze keuzemogelijkheden ‘Jouw Scalda’ te 

ontdekken. 
2. Samen met jou zoeken we de beste plek voor je – ambitieus en haalbaar – binnen Scalda 

of desnoods daarbuiten. We laten je pas los als je goed ‘geland’ bent. 
3. We zorgen ervoor dat je goed geïnformeerd aan je opleiding(sjaar) begint en dat je ook 

tijdens je opleiding goed geïnformeerd blijft. 
4. Je krijgt aantrekkelijk onderwijs. We leggen de lat hoog en bieden je keuzemogelijkheden 

aan, zodat je een opleiding volgt die ‘past als een jas’. We dagen je uit om een stap extra 
te zetten; om te excelleren. 

5. Het onderwijs op school en de actuele beroepspraktijk (en daarmee je stage) sluiten zo 
goed mogelijk op elkaar aan. 

6. Je krijgt de ondersteuning die bij je past, voor je opleiding en op momenten dat het even 
wat moeilijker gaat. Mocht je desondanks toch voortijdig stoppen met je opleiding, dan 
laten we je pas los als je een nieuw perspectief hebt.  

7. We zorgen ervoor dat jouw onderwijs en examens goed op elkaar aansluiten en dat je 
voor en na de examens op tijd en goed wordt geïnformeerd.  

 
Werken aan waarde(n)vol onderwijs 
Vanuit onze waarden, in het bijzonder vanuit de waarden ‘duidelijk’ en ‘betrokken’, bouwen 
we aan sterk en expliciet waarde(n)vol onderwijs. Daarbij geldt: ‘de basis op orde, de lat 
omhoog’.  
We opereren zelfbewust in onze maatschappelijke omgeving en spelen met een flexibel 
opleidingsaanbod proactief in op de vragen van studenten en werkgevers.  
 
 
Vanuit onze waarden inspireren en helpen we onze studenten om te groeien in hun opleiding, 
als toekomstig vakman/-vrouw én als mens. We zorgen ervoor dat: 
- onze studenten zich, ongeacht hun achtergrond, werkelijk welkom voelen (toegankelijk); 
- er voor onze studenten daadwerkelijk iets te kiezen is, met colleges die in opleidingen, sfeer 

en cultuur verschillen vanwege de beroepenvelden waarop zij zich richten (veelzijdig); 
- onze studenten weten waar ze aan toe zijn; wat zij van ons mogen verwachten en wat wij 

van hen vragen (duidelijk); 
- Onze studenten zich uitgedaagd en geholpen voelen om het beste uit zichzelf te halen 

(betrokken) 
 
Door onze waarden dagelijks in de praktijk te brengen, bereiken we dat onze studenten zich 
veilig, gewaardeerd en gekend voelen (geborgen). Ook als medewerkers inspireren en 
helpen wij elkaar om verder te groeien als professional en een bijdrage te leveren aan het 
realiseren van waarde(n)vol onderwijs. 

 

1. Woord vooraf 
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Wij wensen je een succesvol en plezierig studiejaar toe! 

                               
 
 
Ir. V.J.J.C. van de Reijt    
Directeur     

 
 
 
 
 
 
 
NB:  
Aan deze Opleidingsgids kunnen geen rechten worden ontleend.  
Hiervoor verwijzen wij naar de Onderwijs en Examenregeling (OER) van je opleiding. 
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De volledige manier 
 

Wil je zoveel mogelijk weten van de opleiding? Lees dan de hele 
studiewijzer.  
 
 
 

De snelle manier 
 
Wil je kort en bondig informatie over deze opleiding? In hoofdstuk 3 vind 
je de opleiding op één A4. Daar vind je de opbouw van de opleiding, de 
beoordeling van de voortgang en de wijze van examinering. 
 
 
 

Meer informatie 
 
Meer informatie vind je in: 

• Algemene Informatiegids Scalda 

• Onderwijs en Examenregeling (OER) 

• Klachtenregelingen Scalda 

• Examenreglement Scalda 

• Studentenstatuut 

• Onderwijsovereenkomst 

• Praktijkovereenkomst 
 
Deze documenten vind je op www.scalda.nl 
   

2. Leeswijzer 

http://www.scalda.nl/
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Leren tijdens de opleiding 
Het competentiegerichte leren vindt vooral plaats op de werkplek vanuit 
praktijkopdrachten. Je leert in je bedrijf, in de praktijk en wordt begeleid door de 
praktijkopleider. Het leren in de praktijk wordt ondersteund door theorie. De 
theorielessen worden op school verzorgd. Er wordt een zelfstandige actieve, 
leerhouding verwacht. 
 
Beoordelen voortgang 
Het beoordelen vindt plaats tijdens het leren. Er zijn afgebakende leerperiodes 
waarbij praktijk wordt getoetst met een beroepspraktijkvormingsopdracht en de 
theorie met een voortgangstoets. 
 
Aan het eind van elk studiejaar volgt een portfoliobeoordeling. Dit is een gesprek van 
ongeveer 1 uur met de docent waarin per leerjaar de gemaakte voortgangstoetsen 
en praktijkopdrachten worden gecheckt. 
 
Een goedgekeurd portfolio is een voorwaarde om naar het volgend leerjaar te gaan. 
 
Examineren  
Wanneer je het juiste niveau hebt bereikt, kun je deelnemen aan de Proeve van 
Bekwaamheid. 
  
De Proeve van Bekwaamheid is de kwalificerende eindopdracht van de opleiding 
welke plaatsvindt in de BPV. Met een eindopdracht wordt beoordeeld of je de 
kerntaak en werkprocessen van het beroep correct kunt uitvoeren. 
 
 

3. De opleiding op één A4 
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Wat doet een Eerste Monteur Werktuigkundige installaties? 
De Eerste Monteur Werktuigkundige Installaties is werkzaam in de sector techniek bij 
een installatiebedrijf dat zowel eenvoudige als gecompliceerde werktuigkundige 
installaties (zoals voor gas, water, centrale verwarming, ventilatie, brandbestrijding 
en/of riolering) aanlegt, onderhoudt en wijzigt. Het werk kan plaats vinden in 
woningen, kleine utiliteitsgebouwen, seriematige woningbouw, woongebouwen 
(flats), grote utiliteitsgebouwen (zoals ziekenhuizen, kantoorgebouwen, scholen).  
 
Uitgebreide informatie over de opleiding Eerste Monteur Werktuigkundige installaties 
vind je op www.kwalificatiesmbo.nl  onder installeren. 
 

Wat zijn de taken van een Eerste Monteur Werktuigkundige Installaties? 
Je werkt bij particulieren in huis of in een nieuwbouwproject. Of je bent met groter 
werk bezig: je installeert samen met collega's systemen die het klimaat regelen in 
grote openbare gebouwen, zoals ziekenhuizen en scholen. Tijdens de klus begeleidt 
je een monteur werktuigkundige installaties. Je helpt hem op weg, toont begrip en 
bent geduldig. Verder moet je het werk afstemmen en kan je -bijvoorbeeld in overleg 
met elektromonteurs (monteur elektrotechnische installaties) of tegelzetters - goed je 
ideeën naar voren brengen. Je kunt goed samenwerken, bent klantbewust en 
zelfverzekerd en je hebt aandacht voor kwaliteit. Als eerste monteur werktuigkundige 
installaties kun je verder leren tot leidinggevend monteur werktuigkundige installaties,  
werkvoorbereider installatie, ontwerper- projectleider of een HBO opleiding volgen. 
Ook kun je je verbreden tot eerste monteur dak, eerste monteur utiliteit, 
servicemonteur installatietechniek of technisch tekenaar. 
 
Wat is belangrijk in het werk van een Eerste Monteur Werktuigkundige 
Installaties? 
De monteur werktuigkundige installaties beschikt over verantwoordelijkheidsgevoel. 
Hij werkt goed samen, streeft een goede kwaliteit van zijn eigen werk na, handelt 
adequaat bij werkopdrachten die onvolledig zijn of uitgaan van onjuiste 
veronderstellingen en werkt uit zichzelf volgens de voorschriften op het gebied van 
veiligheid, gezondheid en milieu en heeft een klantvriendelijke houding. 
  

4. Het beroep Eerste Monteur Werktuigkundige Installaties 

http://www.kwalificatiesmbo.nl/
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Doorstroomschema Werktuigkundige Installaties

Eerste Monteur Werktuigkundige Installaties

Leidinggevend MonteurEerste Monteur Dak Eerste Monteur UtiliteitTechnisch Tekenaar Service Monteur Installatietechniek

HBO Werkvoorbereider Installatie Ontwerper-Projectleider Service Technicus

Wordt aangeboden bij Scalda

Welke vervolgopleiding kan ik doen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Na het afronden van de opleiding zal er een studieadvies van je 
studieloopbaanbegeleider komen voor het volgen van een vervolgopleiding. 
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 5.1 Praktische informatie 

 

In de Algemene Informatiegids (www.scalda.nl) vind je alle praktische informatie, 
zoals: 

• Locaties en adressen 

• Gedragsregels 

• Ziekmelding 

• Aanvragen van verlof 

• Algemene Onderwijs en Examenreglement (OER) 
 

 5.2 Hoofdonderdelen van de opleiding 
 
Kwalificatiedossier 
Het leerprogramma is gebaseerd op een landelijk vastgesteld 
kwalificatiedossier. Hierin staat omschreven welke kerntaak je moet 
beheersen aan het eind van je opleiding en welke competenties je 
daarvoor moet ontwikkelen.  
Op www.kwalificatiesmbo.nl vind je het kwalificatiedossier van deze 
opleiding. Scalda is verplicht zich aan dit dossier te houden bij het 
opstellen van het leerprogramma. 
 
Kerntaken en werkprocessen 
Volgens het kwalificatiedossier bestaat het beroep van de Eerste Monteur 
Werktuigkundige Installaties uit 1 kerntaak: 

• Installeren 
 
Deze kerntaak kun je niet in één keer leren en daarom is de kerntaak 
onderverdeeld in een negen werkprocessen. Dit zijn taken binnen de 
kerntaak. Bij het aanleren van deze werkprocessen werk je aan het 
ontwikkelen van competenties. 
 
Competenties 
Competenties zijn persoonlijke bekwaamheden: een combinatie van kennis, 
vaardigheid en (beroeps)houding. Voor het beroep Eerste Monteur 
Werktuigkundige installaties werk je aan vier competenties. Bij 
competentiegericht leren word je beoordeeld op concreet gedrag, zoals: 
Samenwerken en overleggen. 

 
Het leren tijdens je opleiding is er dus voor een deel op gericht dat je jouw 
competenties ook daadwerkelijk (verder) ontwikkelt. Gelijktijdig blijft theoretische 
vakkennis erg belangrijk. 

 
Opdrachten in de praktijk 
Voor de opleiding Eerste Monteur Werktuigkundige Installaties voer je  
opdrachten uit in het bedrijf. Het voordeel van deze manier van leren is dat je 
flexibeler en meer gericht op de praktijk leert. Ook je werkgever heeft zo meer 
zicht op wat je wel en niet beheerst en waar je het beste inzetbaar bent.  
 
 
 
 

 
 

5. De opleiding 

http://www.scalda.nl/
http://www.kwalificatiesmbo.nl/
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Taal en rekenen 
Taal en rekenen zijn een verplicht onderdeel van je opleiding! Dat is landelijk 
bepaald door de regering. Naast de examens voor het beroepsgerichte deel, 
dien je voor deze opleiding dus ook examens af te leggen voor Nederlands en 
Rekenen. 

 
Loopbaan & Burgerschap  

Binnen deze BBL-opleiding wordt het lesprogramma van Schokland voor 
gebruikt. Afhankelijk van je instroomniveau en vooropleiding wordt er in overleg 
met je Studieloopbaanbegeleider en de docent Burgerschap bepaald welke 
opdrachten je moet maken. Voor studenten van 23 jaar en ouder geldt het 
individuele 23+ portfolio. Wanneer dit van toepassing is, krijg je informatie via je 
studieloopbaanbegeleider.  
 
De onderwijsovereenkomst 
Wanneer je de opleiding wilt volgen, dien je een onderwijsovereenkomst te 
tekenen. In de OnderwijsOvereenKomst (OOK) staan de rechten en plichten van 
jou én de school beschreven. Als je na akkoord je handtekening hebt gezet, dan 
ben je verplicht om je aan de afspraken in de OOK te houden. De OOK is dus 
zeer belangrijk voor de uitvoering van je opleiding. Lees de OOK daarom goed 
door, vraag eventueel om uitleg voordat je hem ondertekent én bewaar hem 
goed. 
 
Praktijkovereenkomst 
De praktijkovereenkomst is een overeenkomst tussen Scalda, de student (jij) en 
het bedrijf. Meestal is dat het bedrijf waar je werkzaam bent. Ook het 
kenniscentrum tekent de overeenkomst, waarmee wordt verklaard dat jouw 
bedrijf een geschikte leeromgeving is.  
 
De praktijkovereenkomst is de basis voor de beroepspraktijkvorming (BPV). De 
overeenkomst regelt de rechten en verplichtingen van alle partijen en omvat 
bepalingen over de opleiding, de begeleiding en de beoordeling. 
 
 

 5.3 Intake en toelatingstest 
 
Voor je aan de opleiding begint, krijg je een intakegesprek met een docent van 
de afdeling. In het gesprek wordt bekeken of de opleiding voor jou haalbaar is en 
of je eventueel voor vrijstellingen in aanmerking komt. Daarnaast moet je een 
vragenlijst invullen om te zien of deze opleiding voor jou de beste keuze is. 
 
Kijk voor de gedetailleerde toelatingseisen op www.scalda.nl. 
 

 
 
 
 
 
 
  

http://www.scalda.nl/
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 5.4 Urennorm en verplichte aanwezigheid 
 
Volgens de wettelijk voorgeschreven norm bestaat een BBL-studiejaar 
uit een onderwijsprogramma van minimaal 850 uur. Dit is opgebouwd 
uit minimaal 200 uur begeleide onderwijstijd (bij Scalda) en 610 uur 
beroepspraktijkvorming. De resterende 40 uur wordt door begeleide 
onderwijsuren of door beroepspraktijkvorming ingevuld.  
 

Let op: Je bent verplicht deze uren onderwijs te volgen. Indien je daar 
niet in voldoende mate aan voldoet, zijn wij helaas genoodzaakt je 
opleiding te beëindigen! De eisen die we hier aan stellen staan in de 
OER. 

 
 

 5.5 Theorieprogramma op school 
 

Het theorieprogramma wordt aangeboden op Scalda locatie 
Industriestaat 10 in Goes. Gemiddeld krijg je acht uur les per week. 
Tijdens de lessen wordt de theorie behandeld en de voortgang 
besproken.  
 
Voor de beroepsgerichte theorie zijn de lesdagen:  

• Niveau 3 op maandag van 8:30 t/m 16:10. 
 

 5.6. Keuzedelen 

 
Voor een niveau 3 opleiding dient 720 uur besteed te worden aan      
keuzedelen. Dit is ongeveer 15% van je opleiding. Keuzedelen  
kunnen zowel in de school, BPV of middels zelfstudie plaatsvinden.  
Keuzedelen worden afgesloten met een examen. Het resultaat telt  
nog niet mee voor diplomering. Je moet het examen wel gemaakt  
hebben. 
 
Het keuzedeel aanbod is nog volop in ontwikkeling. De te kiezen  
keuzedelen en de wijze waarop voor de keuzedelen ingeschreven kan  
worden wordt tijdig kenbaar gemaakt in een aparte bijlage bij de  
onderwijs en examenregeling. 
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6. Opbouw leerprogramma 

De pijlers van het concept.  

Platform 

Drager van het programma.  

Het platform is een web-based 

leer-systeem bedacht door 

Learning Solutions en uitgebracht 

door Simac-learningbox.  

Het platform ondersteunt de 

gehele keten: van content naar 

opdrachten van toetsen tot en 

met examinering. 

Docenten en begeleiders 

hebben binnen het platform een 

account om hun leerlingen te 

begeleiden, volgen en 

beoordelen. Daarnaast biedt het 

platform de mogelijkheid voor 

het uploaden en plaatsen van 

eigen content binnen een 

bestaand leerarrangement. 

Ondersteuning: 

o telefonische helpdesk 

o supportformulieren 

o vraag en antwoord (FAQ) 

o training 

o vergeten wachtwoord 

snel beschikbaar 

o facebook pagina 

 

Making people smarter 

 

Leerinhoud 

Hart van het programma. 

De leerinhoud bestaat uit 

interactieve leereenheden voor 

het aanleren van kennis-, 

vaardigheids- en houdings-

aspecten. Leereenheden zijn 

gekoppeld aan 

leerarrangementen. 

Voor de opleiding monteur 

werktuigkundige installaties zijn vier 

leerarrangementen beschikbaar 

t.w.:  

1. Woningbouw Sanitair 

2. Woningbouw Water 

3. Woningbouw GAS 

4. Woningbouw CV 

Leerarrangement 

Centraal bij een leerarrangement 

is het beroepsproduct: een 

ontwikkel-gerichte opdracht 

beschreven vanuit een 

authentieke praktijksituatie.  

Alle leereenheden binnen een 

arrangement zijn gecomponeerd 

rondom dit integrale opdracht en 

gericht op voorbereiden, uitvoeren 

en beoordelen van de ”klus” 

 



 Studiewijzer Eerste Monteur Woning 25349 niveau3 BBL - 13 - 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Volgen 

Samen op weg.  

In het programma is een leer- en 

volgsysteem gebouwd.  

Vooraf aan elk leerarrangement 

maakt de deelnemer samen de 

studieloopbaan begeleider en 

praktijkopleider een planning van 

de te verrichten activiteiten. 

Deze planning wordt 

opgenomen in het leer- en 

volgsysteem 

Het programma biedt de 

mogelijkheid om zowel een klas- 

of een maatwerk planning te 

maken. 

Alle opdrachten die de 

deelnemer maakt zijn gekoppeld 

aan het leer- en volgsysteem. 

Met een click van de muis ziet de 

studieloopbaan begeleider of 

praktijkopleider de voortgang 

van zijn of haar deelnemer(s)  

Controle op voortgang daagt de 

deelnemer uit een juiste planning 

te maken en deze tijdig aan te 

passen aan gemaakte afspraken 

binnen een bepaalde 

tijdsperiode. 

 

Beoordelen 

Meten van ontwikkeling. 

Tijdens het doorlopen van het 

programma ontwikkelt de 

deelnemer zich in de niveaus: 

1. Basis 

2. Gevorderd 

3. beroeps bekwaam 

Niveau basis wordt bereikt na 

het doorlopen van de 

leerarrangementen 

”leidingen”. Het niveau 

gevorderd na ”toestellen” 

Beroeps bekwaam is de 

deelnemer na het afleggen 

van een Proeve  van 

Bekwaamheid. 

De trajecten basis en 

gevorderd worden 

ontwikkelgericht beoordeeld. 

De overgang naar   een niveau 

wordt aangetoond    met een 

portfolio beoordeling en beslist 

met een Go/NoGo. 

Het niveau beroeps bekwaam   

wordt kwalificerend 

beoordeeld op basis van de 

werkprocessen uit het 

kwalificatiedossier. 

De opdrachten van een 

beroeps-product zijn de 

meetinstrumenten voor een 

beoordeling. Alle opdrachten 

zijn gekoppeld aan 

werkprocessen en worden 

beoordeeld op basis van 

prestatie indicatoren die de 

deelnemer bij zijn niveau moet 

laten zien. Beoordelingen 

worden rechtstreeks in het 

volgsysteem opgenomen. 

 

Vertel me en ik luister! 
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Begeleid 
Zelfstandig  

Werken 

 

Beroepsgerichte opdracht  

 

Algemeen:  

 
Centraal bij BZW is de Integrale opdracht. De inleiding van deze 

opdracht beschrijft een bepaalde praktijksituatie die is afgeleid 

van het leerarrangement. Na de inleiding volgen er opdrachten 

die de deelnemer dient uit te voeren. De integrale opdracht is de 

motor van de opleiding waarbij de deelnemer een ”klus” 

voorbereid en uitvoert in een authentieke beroepssituatie.                                                                  

De doelstelling van BZW is: 

 

Verzamelen en toepassen van de volgende kennisaspecten: 

• Kennis van de werktuigkundige branche en producten 

en diensten van het eigen bedrijf. 

• Kennis van functie en werking van standaard 

werktuigkundige toestellen en  appendages. 

• Kennis van gangbare omgevingsfactoren die de werking 

van werktuigkundige installaties beïnvloeden. 

• Kennis van materialen en middelen die bij het installeren 

van werktuigkundige installaties worden toegepast. 

• Kennis van opbouw en werking van standaard 

werktuigkundige installaties. 

• Kennis van persoonlijke beschermingsmiddelen. 

• Kennis van werktuigkundig vakjargon. 

• Kennis van functie en werking van te onderhouden 

werktuigkundige toestellen en appendages. 

• Kennis van persoonlijke beschermingsmiddelen. 

• Kennis van het beproeven van werktuigkundige 

installaties. 
 

Het eigen maken van de volgende vaardigheidsaspecten: 

• Lezen van werktuigkundig technische tekeningen en 

schema’s. 

• Maken van werktuigkundig technische tekeningen. 

• Hanteren van relevante arbo-, veiligheids-, milieu- en 

bedrijfs-voorschriften. 

• Bedreven monteren van werktuigkundige toestellen en 

appendages 

• Beproeven van werktuigkundige installaties 

• Bewerken en monteren van leidingen voor 

werktuigkundige installaties 
 

Aanleren van de volgende beroepshoudingsaspecten: 

• Veilig handelen 

• Milieu bewust zijn. 

• Klant gericht handelen. 

• Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid 

• Samenwerken 

• Persoonlijke ontwikkeling 

• Motivatie 

 
 

Laat mij het beleven  en 

ik leer! 

Uitvoering: 

 
Begeleid Zelfstandig Werken (BZW) 

wordt uitgevoerd op school in een 

Studie en Oefenruimte.                       

Alle opdrachten zijn gerelateerd 

aan het leerarrangement wat op 

dat moment wordt aangeboden. 

De beroepsgerichte opdracht 

staat centraal. Om de opdracht te 

kunnen maken krijgt de deelnemer 

in het programma 

ondersteunende leerinhouden 

aangeboden . De 

beroepsgerichte opdracht kan 

zowel individueel als in 

samenwerking door de 

deelnemer(s) worden uitgevoerd.  

De opdracht wordt gemaakt in 

een stappenplan, waarbij de 

deelnemer de volgende stappen 

doorloopt: verkennen- 

voorbereiden –uitvoeren-

contoleren-beoordelen en 

reflecteren. De begeleiding wordt 

uitgevoerd door een instructeur. 

Per lesdag wordt hiervoor 2 lesuren 

gereserveerd.  

Na uitgebreide voorbereiding van 

de ”klus” op school volgt 

daadwerkelijke uitvoering op de 

werkplek. Een gedeelte van de 

installatie wordt door de 

deelnemer gemonteerd. Hij wordt 

hierbij begeleidt en beoordeeld 

door zijn praktijkopleider 
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Begeleid 
Zelfstandig  

Werken 

 

Ondersteunende 

Leerinhouden 
Algemeen: 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondersteunende leerinhouden zijn bronnen met kennis en 

vaardigheden die moeten worden verwerkt om  de Integrale 

opdracht te kunnen maken. De leerinhouden bestaan uit 

informatie en opdrachten. Ze zijn zodanig gecomponeerd dat 

deze naadloos aansluiten bij het aangeboden leerarrangement. 

Ondersteunende leerinhouden zijn een voorwaarde om de 

integrale  opdracht verantwoord te kunnen maken. 

 

Voorafgaande aan een leerarrangement wordt met de 

deelnemer besproken en in een planning vast gelegd welke 

ondersteunde leerinhouden moeten worden gemaakt 

 

Ondersteunende leerinhouden worden aangeboden en 

uitgevoerd in een omgeving van begeleid zelfstandig werken.  

 

 
Uitvoering: 
 
Begeleid Zelfstandig Werken wordt 

uitgevoerd op school in een Studie 

en Oefenruimte.                       

Voordat de deelnemer hiermee 

begint maakt hij de met hem 

afgesproken leerinhouden. 

De deelnemer maakt zelfstandig 

zijn opdrachten en plaatst deze in 

de learningbox.                                      

Nadat deze zijn ingeleverd kan de 

deelnemer zijn opdrachten 

controleren met de juiste 

antwoorden die in de learningbox 

worden getoond.  

De begeleiding tijdens het maken 

van de opdrachten wordt 

uitgevoerd door een instructeur of 

onderwijsassistent.  

 

Leerinhouden met 

praktijkhandelingen worden 

uitgevoerd binnen de BPV. 

De praktijkopleider bespreekt met 

de deelnemer en BPV-begeleider 

vooraf welke leerinhouden 

moeten worden gemaakt. 

De praktijkopleider beoordeeld de 

opdrachten en vult de 

beoordelingslijst in de learningbox 

in. 

 

Ik ken.                          

 Ik kan.                          

 Ik leer! 
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Ondersteunende 

kennis 

 

 
Workshops 

Algemeen: 

  
Een workshop is een hoorcollege door een docent of vakspecialist.                

De nadruk ligt op het aanbrengen van die kennis behorende bij het 

leerarrangement.  De onderwerpen die aan bod komen zijn gerelateerd aan 

de theoriehoofdstukken van het arrangement  

De doelstelling van een workshop is: 

 

Het aanbrengen van kennis m.b.t.: 

 

• de werktuigkundige branche en producten en diensten van het 

eigen bedrijf 

• functie en werking van standaard werktuigkundige toestellen en 

appendages 

• functie en werking van te onderhouden werktuigkundige toestellen 

en appendages 

• functie van standaard werktuigkundige toestellen en appendages 

• gangbare omgevingsfactoren die de werking van werktuigkundige 

installaties beïnvloeden 

• materialen en middelen die bij het installeren van werktuigkundige 

installaties worden toegepast 

• opbouw en werking van standaard werktuigkundige installaties 

• persoonlijke beschermingsmiddelen 

• werktuigkundig vakjargon 

• Lezen van werktuigkundig technische tekeningen en schema's 

 

Uitvoering: 

 
Workshops worden uitgevoerd op school 

in een lokaal met multimediale 

presentatiemiddelen. De onderwerpen zijn 

vooraf in de planning van de deelnemer 

opgenomen.  

Na een college kan de deelnemer zich 

testen met het maken van de 

theorieopdrachten uit de learningbox. 

Voor een hoorcollege wordt per lesdag 2 

lesuren gereserveerd 

 

De trap omhoog,    

begint met een stap op 

de eerste trede. 
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Beroeps 
Praktijk 
Vorming 

 

Ondersteunende 
vaardigheden 

 

Algemeen: 

  
Beroeps praktijkvorming is leren op de werkplek.  Het is de bedoeling 

dat de deelnemer aan het einde van de BPV-periode de 

beroepsvaardigheden en houdingsaspecten op het niveau van een 

beginnende Eerste Monteur werktuigkundige installaties  beheerst. In 

de BPV leert de deelnemer het beroep in de praktijk  en participeren 

in een arbeidssamenleving. 

De doelstelling van BPV is: 

 

Het aanbrengen van beroepsaspecten.: 

• het toepassen van vaardigheden en/of technieken die van 

belang zijn    voor de uitoefening van het beroep; 

• het onder begeleiding aanleren en zich eigen maken van 

een beroepshouding 

• het opdoen van praktische beroepservaring. 

• het ontwikkelen van competenties die nodig zijn voor een 

correcte beroepsuitoefening binnen de gekozen 

beroepsrichting. 
 
Het aanleren van een juiste attitude m.b.t.: 

• het opdoen van ervaringen met arbeid, arbeidsorganisatie 

en arbeidsverhoudingen. 

• het verder ontwikkelen van eigen initiatief en zelfstandigheid; 

• verantwoordelijkheid leren dragen; 

• zich handhaven binnen een werksituatie; 

• het opbouwen en hanteren van (werk)relaties met anderen; 

• Inzicht verkrijgen in het eigen functioneren in 

maatschappelijkeverbanden. 

• leren samenwerken. 

• eventueel ontstane problemen oplossen in dialoog. 
 
Het aanleren van beroepshandelingen m.b.t.: 

• Installeren werktuigkundige installaties 

 

Kennis in het hoofd. 

Vaardig met handen. 

Beroep in het hart. 

Uitvoering: 

 
BPV wordt uitgevoerd op de werkplek met 

behulp van opdrachten en formulieren uit 

de vaardighedenlijn van de learningbox. 

Alle opdrachten zijn gerelateerd aan het 

leerarrangement wat op dat moment 

wordt aangeboden.  

De begeleiding wordt uitgevoerd door de 

praktijkopleider van het opleidings- of 

leerbedrijf en de BPV begeleider vanuit 

school. Om de voortgang te waarborgen 

zijn er tijdens de opleiding diverse 

overlegmomenten tussen deelnemer, 

praktijkopleider en BPV-begeleider (zie 

overzicht begeleiding BPV) 

Van de totale opleidingstijd bestaat 

minimaal 60% uit BPV.  
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Opbouw leerprogramma  
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Woningbouw Sanitair niveau 3 

  

Orientatiefase Persoonlijk ontwikkelingsplan POP + reflectie 

Voorbereidingsfase   

Product info Dyka gebouwriolering 

  

Dyka Sono systeem 

Dyka Duborain systeem 

Voorschriften Gebouwriolering huishoudelijk afvalwater 

  Gebouwriolering Hemelwater 

V.C.A. Persoonlijke beschermingsmiddelen PBM's 

  Veilig werken in de installatietechniek 

Materialen kennis Kunststoffen 

Tekenen Wat is BIM en Nederlandse BIM levels 

  Tekeninglezen riolering 

  Bouwkundig tekening lezen 

Coachen & Begeleiden Coachen& begeleiden inleiding 

  Hoe presenteer ik mezelf 

Skillslab WST Booster 

  Douche WTW 

Werkplekleren BPV   

Beroepspraktijkvorming 1 In overleg met docent 

Beroepspraktijkvorming 2 In overleg met docent 

Beroepspraktijkvorming 3 In overleg met docent 

  

Realisatiefase   

Funderingsfase Toestel & gebruiksruimte 

  Tekenopdracht doorvoeringen 

  Materiaallijst infiltratiesysteem 

  Tekening Dyka Sono 

  Materiaallijst VWA + HWA 

  Planning aanleg grondleiding VWA + HWA 

Ruwbouwfase Geberit Ligbad 420 

  Geberit uitstortgootsteen 300 

  Geberit Fontein 420 

  Geberit Wandcloset 420 

  Geberit Wandcloset Aquaclean Mera 

  Geberit Duofix inbouwreservoir 

  Geberit Wastafel 420 

  Viega Douchegoot Advantix Vario 

  Overzicht Toestellen 

  Positioneren Leidingen & Beugelplan 

  Materiaallijst verdiepingsvloer 

Afbouwfase Montage maten 

  Materiaallijst toestellen 

  Materiaallijst HWA 

Oplevering Oplevering en beheer installatie 

  Afvoeren rest materiaal 

Evaluatie Voortgangstoets 1 

  Voortgangstoets 2 
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  Reflectie POP 

Woningbouw Water niveau 3 

  

Orientatiefase Persoonlijk ontwikkelingsplan POP  

Voorbereidingsfase   

Product info Beveiligingen 

  Zonnewarmtesystemen toepassingen 

  Werking zonnewarmtesystemen 

Voorschriften Voorschriften water 

  Installatieconcept 

  Legionella preventie 

  Hotspots 

V.C.A. Ladders & trappen 

  Rolsteigers 

Materialen kennis Materialen meerlagenbuis Henco 

Tekenen BIM standaarden en rollen 

  Lezen van installatietekeningen 

  Revesietekeningen 

Coachen & Begeleiden Luisteren algemeen 

  Actief luisteren 

Skillslab CA beveiliging 

  Damixa wastafelmengkraan 

  Damixa keukenmengkraan 

  Damixa thermostaatkraan 

  Close-in Boiler 

  Waterontharder 

  Volumestroom & mengtemperatuur 

Werkplekleren BPV   

Beroepspraktijkvorming 1 In overleg met docent 

Beroepspraktijkvorming 2 In overleg met docent 

Beroepspraktijkvorming 3 In overleg met docent 

  

Realisatiefase   

Funderingsfase Overzicht tappunten 

  Overzicht toestellen met beveiligingseenheid 

  Tekeningen doorvoeringen kelder 

  Plan van aanpak begane grond 

  Checklijst hygienisch werken 

Ruwbouwfase Daalderop Close-in boiler 

  Waterontharder 

  wandcloset Aquaclean 

  Douchecombinatie Damixa 

  Keukenmengkraan Damixa Arc 

  Wastafelmengkraan Damixa V3 

  Badmengkraan Damixa 

  Geluidsoverlast in de drinkwaterinstallaties 

  Matenlijst verdiepingsvloer 

Woningbouw Water niveau 3 



 Studiewijzer Eerste Monteur Woning 25349 niveau3 BBL - 21 - 

  

Ruwbouwfase Plan van aanpak verdiepingsvloer 

  Beproeven op dichtheid 

  Materiaallijst toestellen 

Afbouwfase Installatie in de kelder 

  Materiaallijst installatie in de kelder 

  Maatregelen hotspots 

  Oplevering en beproevingsrapport 

Oplevering spoelplan 

  Installatiegebonden dossier 

  Afvoeren van rest- en  afvalstoffen 

Evaluatie Voortgangstoets 1 

  Voortgangstoets 2 

  Reflectie POP 

Voorbereidingsfase   

Product info Gasmeteropstelling 

Voorschriften Installatieconcept 

  Leidingaanleg algemeen 

  Opstellingsruimten 

  Uitmondingen 

V.C.A. Werken met elektrisch handgereedscap 

  Lassen en solderen 

Materialen kennis Rehau meerlagenbuis gas 

Tekenen BIM transitie in organisaties 

  Lezen van bouwkundige tekeningen 

  Lezen van installatietekeningen 

Coachen & Begeleiden Feedback geven en ontvangen 

  luisteren LSD techniek 

Skillslab Kooktoestellen 

  Terrasstraler 

  Beproeven bestaande installatie 

  Belasting en vermogen 

Werkplekleren BPV   

Beroepspraktijkvorming 1 In overleg met docent 

Beroepspraktijkvorming 2 In overleg met docent 

Beroepspraktijkvorming 3 In overleg met docent 

  

Realisatiefase   

Funderingsfase Overzicht gastoestellen 

  Overzicht opstelplaatsen 

  Positioneren leidingen begane grond 

  Materiaallijst begane grond 

  Beproevingsrapport ruwbouw 

Ruwbouwfase Gashaard 

  Fornuis 

  Terrasstraler 

Woningbouw Gas niveau 3 

  

Ruwbouwfase Gaswasdroger 
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Afbouwfase Materiaallijst toestellen aansluiten 

  Installeren verbrandingsgasafvoer 

  Controle uitmonding gashaard 

  Beproeven dichtheid gasleidinginstallatie 

Oplevering Inbedrijf stellen gasleidinginstallatie 

  Afvoeren rest- en afvalstoffen 

  Controle gastoestel 

  Gebruikersinstructie 

Woningbouw centrale verwarming niveau 3 

Orientatiefase Persoonlijk ontwikkelingsplan POP + reflectie 

Voorbereidingsfase   

Product info Conditie installatievloeistof 

  Appendages 

Voorschriften Binnenklimaat 

  Grondgebonden warmtepomp 

  Vloerverwarming & vloerkoeling 

  Inregelen van CV installaties 

V.C.A. Taak Risico Analyse T.R.A. 

  Veilig werken in de ruwbouw en afbouwfase 

Materialen kennis Materialen Uponor 

Tekenen Tekenen Installatie isometrisch 

Coachen & Begeleiden Gesprekstechniek L.S.D. 

  Beroepshouding 

Skillslab Drukverloop en plaats van expansievat 

  Hydraulisch inregelen van CV installatie 

  Warmtepomp principewerking 

  Warmtepomp herkennen hydaulisch schema 

  vloerverwarming systemen 

  Lucht- en vuilafscheider 

  Checklijst RGA- LTV 

Werkplekleren BPV   

Beroepspraktijkvorming 1 In overleg met docent 

Beroepspraktijkvorming 2 In overleg met docent 

Beroepspraktijkvorming 3 In overleg met docent 

  

Realisatiefase   

Funderingsfase Appendages in de vloerverwarmingsinstallatie 

  Tekenen doorvoeringen Kelder 

  Positioneren MLCP leidingen betonvloeren 

  Materiaallijst leidingen betonvloer 

Ruwbouwfase Alpha Innotec warmtepom 

  Alpha Innotec buffervat 

  Vloerverwarming 

Woningbouw centrale verwarming niveau 3 

  

Ruwbouwfase Verdelen & regelen 

  Overzicht vloerverwarmingsinstallatie 

  Indeling verdelerkasten 
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  Componenten Temperatuurregeling 

  Plan van aanpak leggen vloerverwarming 

  Dichtheidstest vloerverwarming 

Afbouwfase Installatie kelder 

  Materiaallijst kelder 

Oplevering Opstookrapport vloerverwarming 

  Installatiechecklijst warmtepomp 

  Inregelen installatie 

  Afvalstoffen 

  Overdracht van de installatie 

Woningbouw mechanische ventilatie niveau 3 

  

Orientatiefase Persoonlijk ontwikkelingsplan POP + reflectie 

Voorbereidingsfase   

Product info Dyka Air systeem 

Voorschriften Ventilatiesystemen begrippen 

  Ventilatiesystemen toepassingen 

V.C.A. Veilig werken op hoogte 

Tekenen Tekening lezen ventilatie 

Skillslab Inregelen ventilatiesystemen 

Werkplekleren BPV   

Beroepspraktijkvorming 1 In overleg met docent 

Beroepspraktijkvorming 2 In overleg met docent 

Beroepspraktijkvorming 3 In overleg met docent 

  

Realisatiefase   

Funderingsfase Prefab zaagmatenlijst luchtkanalen 

Ruwbouwfase ITHO HRU WTW 

  Zehnder pijpventilatoren 

  Ventielen 

  Kanaalkoeler 

  Plan van aanpak monteren kanalen 

Oplevering Opname rapport 

  Meetresultaten opnamerapport 

  oplevering installatie 

  afvoeren restmateriaal 
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Meer informatie over toetsing, beoordeling en examinering vind je in de OER 
en het examenreglement. 
 

Beoordelen tijdens de opleiding 
 
Tijdens je opleiding maak je deelopdrachten om je competenties te 
ontwikkelen. Hier kun je goed, voldoende of onvoldoende scoren. Van de 
praktijkopleider van je bedrijf en/of je docent krijg je altijd feedback om je te 
verbeteren. Je maakt hierover concrete afspraken die worden vastgelegd in 
de beoordelingslijsten.  
 
Naast de praktijkbeoordeling wordt ook je theoretische kennis getoetst. Per 
leerjaar maak je een aantal kennistoetsen die ook weer meetellen voor 
overgang naar het volgende leerjaar. In de loop van de opleiding bouw je een 
portfolio op.  
 
Om door te stromen naar een volgend leerjaar gelden overgangsnormen. 
Deze vind je in de specifieke OER. 
 
 

Examineren voor je diploma 
 
Wanneer je het juiste opleidingsniveau hebt bereikt, kun je deelnemen aan de 
Proeve van Bekwaamheid. De Proeve van Bekwaamheid is het 
kwalificerende deel van je opleiding. 
 
Bij de Proeve van Bekwaamheid staat de kerntaak 1 en de negen 
werkprocessen met daar onderliggende competenties van het beroep 
centraal. In de Proeve word je door een onafhankelijke beoordelaar 
(assessor) en een assessor van school geobserveerd tijdens een 
praktijkopdracht. Tijdens en na deze opdracht kunnen vragen worden gesteld. 
Je sluit de Proeve af met een verslag en een criteriumgericht interview met de 
assessoren  
 
Wanneer je aan alle opleidingseisen hebt voldaan en de Proeve van 
Bekwaamheid met een voldoende hebt afgerond, heb je het diploma Eerste 
Monteur Werktuigkundige Installaties verdiend. 
 
 

Vrijstellingen 
 
Informatie over vrijstellingen vind je in de Algemene Informatiegids. 

 
 

Herkansing praktijk en theorievakken 
 

Voor de praktijk geldt: 1 herkansing 
 
Voor de theorie geldt: 1 herkansing 

 
 
 

7. Beoordelen en Examineren 
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Proeve van Bekwaamheid 
 

Informatie over de organisatie en uitvoering van de Proeve van 
Bekwaamheid vind je in de Algemene Informatiegids en de specifieke 
OER. 
 
 

Een klacht of bezwaar 
Informatie over de klachtenprocedure vind je in de Algemene Informatiegids 
en de klachtenregeling op www.scalda.nl. 
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Begeleiding bij het leren 
 

Scalda vindt het belangrijk om haar studenten goed te begeleiden. Er staan 
verschillende mensen voor je klaar om je te helpen met je vragen, problemen 
of klachten.  
 
Coach 
Elke student krijgt een coach toegewezen die je onderwijsprestaties 
én jou als persoon volgt. Je kunt bij je coach altijd terecht wanneer je 
problemen hebt. Soms kan de coach je zelf helpen, soms zal je 
doorverwezen worden naar anderen. 
 
Coaches Opleiding Eerste Monteur Werktuigkundige Installaties 
Robbert Dekker:  rdekker@scalda.nl  
Olivier Lohman  olohman@scalda.nl 

 
Praktijkbegeleider 
Bij het uitvoeren van de praktijk- en beoordelingsopdrachten word je 
begeleid door de praktijkbegeleider van het bedrijf. Hij of zij zal 
regelmatig de vorderingen van opdrachten en de ontwikkeling van je 
competenties bespreken. 
 
BPV docent 
Vanuit je opleiding word je begeleid door de BPV docent. Hij of zij 
volgt op afstand je ontwikkeling, komt langs voor een voortgangs- of 
beoordelingsgesprek en is het eerste aanspreekpunt voor het bedrijf. 

 
Docent 
Tijdens de theorielessen krijg je te maken met docenten. Zij zullen je 
helpen bij het aanleren van de theoretische kennis en het 
beantwoorden van inhoudelijke vragen. 
 
 

Overige begeleiding 
 
Informatie over overige begeleidingsvormen, bijvoorbeeld op het 
gebied van faalangst, dyslexie, etc. vind je in de Algemene 
Informatiegids. 

8. Begeleiding 

mailto:rdekker@scalda.nl
mailto:olohman@scalda.nl

