
Koudetechniek en  
klimaatsystemen:
vakwerk voor  
echte specialisten! 

Het werkveld  
hoe zie je werkomgeving eruit? 
Als monteur Koudetechniek en Kimaatsystemen installeer, repareer  
en onderhoud je ondermeer airconditioningen en geavanceerde  
klimaat systemen bij woningen, winkels en kantoorgebouwen. 
Ook kunnen koel-vrieshuizen of koelvitrines in horeca en supermarkten  
onderdeel zijn van je werkveld. Een dynamische omgeving waarbij  
je steeds op verschillende plekken komt! 

Voor wie geschikt 
Deze opleiding is zeer geschikt voor storingsmonteurs of onderhouds-
monteurs zonder kennis van koudetechniek en die zich hierin willen  
specialiseren. Je kunt na het volgen van deze opleiding zelfstandig  

storingen zoeken en onderdelen vervangen. Daarnaast is deze opleiding 
erg geschikt voor schoolverlaters (VMBO basis t/m Havo) of voor  
zij-instromers met affiniteit met elektro- en installatietechniek. 
Tijdens de opleiding Koudetechniek en Kimaatsystemen vergroot je jouw 
vakkennis van koelinstallaties en -apparatuur. Je gaat onder meer aan 
de slag met het repareren, en in gebruik nemen van koelinstallaties. Je 
leert storingen opsporen, storingen verhelpen en planmatig onderhoud en 
inspecties uitvoeren aan koel installaties. De onderwerpen die tijdens deze 
opleiding aan bod komen zijn: technische begrippen koudetechniek, de 
koel kringloop/h-log P-diagram, compressoren, condensors, expansieor-
ganen, verdampers, regel- en beveiligingsapparatuur, koudemiddelen en 
koelsystemen. 

Opleidingsmogelijkheden  
modulair opleiden:
Wij bieden tal van mogelijkheden als het om opleiden gaat: 
•BBL-opleiding via IW
•BBL-opleiding via  werkgever
• Trainingen voor bij- en nascholing
Ook als je nog geen werkgever hebt, helpen we je  
graag verder. Meld je dan aan bij ons.

Nieuwe trainingen & opleiding MBO Koudetechniek en  
Klimaatsystemen vanaf 2019 te volgen in Amsterdam.

Omdat
opleiden
werkt!

De trainingen worden verzorgd door IW Noord- 
Holland. IW Noord-Holland (praktijkopleiding)  
verzorgt in samenwerking met het ROC van  
Amsterdam (theorie) de MBO opleiding (BBL)



Volledige BBL Opleiding Koudetechniek 
en Klimaatsystemen
In deze 2-jarige opleiding volg je 1 dag per week 
(overdag) de opleiding tot monteur Koudetechniek- 
en Klimaatsystemen. Hier leer je alles voor airco- of 
warmtepompenmonteur, bedrijfskoelingen en horeca 
koeling. De theorie en praktijk sluiten op elkaar aan. 
De lesdagen bestaan uit een halve dag praktijk en 
een halve dag theorie. De opleiding omvat alle kennis 
die nodig is voor Koudetechniek en Klimaatsystemen 
en bevat o.a. ook VCA training met examen (1x), 
Hardsolderen, F-gassen met examen (1x). Schoolkosten, 
boeken, materiaal en apparatuur tijdens de training is 
inbegrepen. Het totale pakket, dus voor niveau  
2 of niveau 3! 

Duur opleiding:  2 jaar (1 dag / week)
Vooropleiding:  geen

Totaal opleidingskosten  € 5.950,-* 
 per jaar

Omdat
opleiden
werkt!

Opleidingslocatie 
IW Noord-Holland: locatie Mundus College 
Burgemeester Hogguerstraat 2, 1064 EB Amsterdam 

Aanmelden 
Aanmelden voor BBL opleiding:  
www.iwnederland.nl/aanmelden-leerling  
of bel met 088 - 008.2000  

Aanmelden voor trainingen en verdere informatie:  
m.hamstra@iwnl.nl /06 542 283 43

Inhoud van de opleidingen:

Basistraining Koudetechniek  
en Klimaatsystemen
Deze training stelt je in staat eerstelijn 
storingen te verhelpen aan eenvoudige 
koelinstallaties. Je bent in staat om eerstelijn 
onderhoud aan koelinstallaties uit te voeren en 
weet je hoe je technische inspecties uitvoert.

Duur opleiding:  4 dagen 
Vooropleiding:  geen 
Totaal basistraining € 850,-* 

www.iwnederland.nl

Hardsolderen
In de Installatietechniek wordt veel gebruik gemaakt  
van koperen buis voor gas- en waterleidingen. 
De bijbehorende buig- en soldeertechnieken vergen 
speciale vaardigheden van diegene die ermee 
werken. Hardsolderen en bewerken van de koperen 
buis staat tijdens deze training centraal. 

Duur opleiding:  2 dagen
Vooropleiding:  basistraining   
  Koudetechniek   
  en Klimaatsystemen

Totaal Hardsolderen € 680,-*

* alle genoemde bedragen zijn excl. btw 

F-gassen  

De training F-gassen bedoeld voor monteurs/installateurs  
of technici die in aanraking komen met installaties  
die koudemiddelen bevatten en nog niet in het bezit  
zijn van een F-gassendiploma categorie I. Je wordt  
opgeleid op het niveau onderhoud. Als vooropleiding  
is de basistraining Koudetechniek en Klimaatsystemen  
(of gelijkwaardig) noodzakelijk. Praktijkervaring en 
vaardigheid met installeren en inspecteren van 
koelinstallaties en hardsolderen is wenselijk. Mocht je 
twijfelen of je voldoende kennis en kunde in huis hebt? 
Neem dan gerust even contact met ons op.

Duur opleiding:  10 dagen
Vooropleiding: basistraining Koudetechniek  
  en Klimaatsystemen of  
  afgeronde opleiding  
  Elektro- of Installatietechniek

Totaal F-gassen  € 2.500,- 
  excl. examen kosten a € 770,-*


