
Voor een technisch installatiebedrijf zijn goed gekwalificeerde vakmensen van  
grote meerwaarde.  Nu én voor de toekomst. Het is een hele uitdaging om  
aan de juiste, gemotiveerde jonge talenten te komen en het is een kunst om ze  
vervolgens gericht op te leiden. IW zorgt voor de juiste ondersteuning en scholing,  
ook als het gaat om doorgroeikansen en ontwikkelmogelijkheden!

Omdat
opleiden
werkt!

Heeft u leerling-monteurs of medewerkers met een opleiding op  
niveau 3 en wilt u ze klaarstomen als werkvoorbereider, tekenaar,  
projectleider of leidinggevend monteur? Dan biedt de aanvullende 
niveau 4 opleiding in de Elektrotechniek of Installatietechniek uw  
bedrijf een unieke kans!

Verder ontwikkelen
naar niveau 4



Met 6 heldere modules

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Maak snel een afspraak met ons en neem uw (leerling)monteur 

gerust mee als u wilt. Dan kijken we samen hoe onze opleiding op 

niveau 4 uw bedrijf én de deelnemer verder kunnen helpen. Samen 

zorgen we voor de medewerkers van de toekomst. 

1. VCA-VOL
VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aan-

nemers. Met deze module behaalt de (leerling)monteur een VOL 

VCA-certificaat en daarmee laat u zien dat uw bedrijf bijdraagt 

aan een veiligere en gezondere werkomgeving.

2. Communicatie
Met actieve opdrachten en oefeningen ontdekt de deelnemer zelf 

hoe hij verschillendecommunicatieve en sociale vaardigheden en 

technieken het slimste in kan zetten. Hij leert veel over groepsdy-

namiek, het omgaan met andere mensen en hoe uw organisatie 

hier de vruchten van plukt.  

3. Leidinggeven
De (leerling)monteur richt zich op succesvol samenwerken en oe-

fent daarom ook met het omgaan met verschillende type mensen. 

Hij krijgt handvatten om probleemoplossend en respectvol, vanuit 

de eigen persoonlijkheid te werken met collega’s en klanten.

4. Management vaardigheden
Uw deelnemer ontdekt én ervaart hoe hij het aanpakt om een team 

te managen, wat hij daarvoor nodig heeft en hoe hij dwarsliggers 

aanpakt. Hij leert heel praktisch welke stappen leiden tot het gewenste 

resultaat en hoe hij evalueert, luistert en waar nodig bijstuurt. 

5. Green skills
Een 3-daagse interactieve workshop maakt de deelnemer kennis met 

de nieuwste duurzame technieken, zoals temperatuursystemen, warm-

tepomptechniek, domotica, led-verlichting en PV zonne-energie. Naast 

de techniek besteedt uw (leerling)monteur ook veel aandacht aan het 

eigen functioneren in de toekomst en mogelijkheden voor uw bedrijf.

6. Afsluitende casus
Aan het eind van de opleiding gaat de deelnemer aan de slag met 

een afsluitende casus. En dan is hij er helemaal klaar voor om actief te 

zorgen voor een meerwaarde aan uw bedrijf .

De leerdoelen op een rij

/  Sociale vaardigheden aanscherpen 

 die nodig zijn voor het werk.

/  Succesvol communiceren met klanten en collega’s.

/  Teamleden leiden en sturen.

/  Collega’s coachen.

/  Bepaalde problemen op het werk helpen oplossen.

/  Goede presentatie verzorgen.

/  Veiliger en duurzaam werken. www.iwnederland.nl

Monteurs met een meerwaarde
Onze niveau 4 opleiding is prima te combineren met het werk. Tijdens het werk ontwikkelen uw mon-

teurs zich vakinhoudelijk. Tijdens onze opleiding ontwikkelen ze juist de soft skills die nodig zijn om 

zelfstandiger te werken, beter samen te werken en leiding te geven. Het levert u medewerkers op die 

breder inzetbaar zijn en die beter kunnen werken als team. Monteurs met een meerwaarde dus.

Klaar voor het werk!
Vanuit de behoefte van installatiebedrijven is destijds IW in het leven geroepen. Het is een initia-

tief vanuit de branche en als installatiebedrijf speelt u een belangrijke rol als actieve participant. 

Samen met u kijken we wat de wensen zijn en hoe we ervoor zorgen dat uw mensen optimaal zijn 

toegerust voor de taken die ze krijgen. Met onze aanvullende opleiding richten we ons op breder 

inzetbare medewerkers. Echte vakmensen die uitstekend thuis zijn in de technische kant van hun 

werk, maar die hun communicatieve en sociale vaardigheden nog verder kunnen aanscherpen. 

Hierdoor zijn ze natuurlijk ook direct een beter visitekaartje voor uw bedrijf.

Daag uw technische mensen uit
Met de aanvullende niveau 4 opleiding Elektrotechniek of Installatietechniek biedt u uw (leerling)monteur de 

kans om een nieuwe uitdaging aan te gaan en zich verder te kunnen ontwikkelen. Ons niveau 4 program-

ma draait náást het mbo 4 ROC programma. Verspreid over 24 maanden leert uw medewerker bij ons 

alles over presenteren, waarnemen, actief luisteren, non verbale communicatie, leidinggeven, coachen en 

duurzaam en veilig werken. Hij ontdekt hoe hij zaken op het werk succesvol aan kan pakken en dit komt ook 

goed van pas bij een bouwoverleg of een overleg met de klant.


