
Om aan de slag te kunnen bij IW moet je eerst ingeschreven zijn bij een Regionaal Opleidings-

centrum (ROC).  Heb je dit nog niet gedaan, dan kunnen wij je helpen met het maken van de 

juiste keuze. Bij het ROC volg je één dag per week een theorieopleiding. Verder zijn zij  

verantwoordelijk voor deelkwalificaties, beroepstaken, thema’s en certificaten.  

Ook het uiteindelijke – landelijk erkende - diploma krijg je van het ROC.

Omdat
opleiden

werkt!

Als leerling van IW zijn er drie plekken  
waar je de opleiding tot monteur volgt:  
bij een ROC, bij een praktijkopleidings centrum 
van IW én bij een installatiebedrijf.

Word elektromonteur, of  
installatiemonteur, volg een  
BBL- opleiding bij IW!

www.iwnederland.nl
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Verder in elektrotechniek of installatietechniek

Gedurende je opleiding ben je ‘in dienst’ van IW. Wij betalen je salaris en je theorieopleiding op het ROC. Nadat je 

het diploma voor elektromonteur of installatiemonteur hebt behaald, kun je vaak aan de slag bij het bedrijf waar je de 

opleiding volgde. Als je wilt doorstuderen, of bij een ander bedrijf aan de slag wilt, begeleiden we je graag.

Kies een opleiding in techniek en krijg direct salaris

Als techniek jouw ding is, wil je vooral veel doen. Een BBL-opleiding (beroepsbegeleidende leerweg) van  

IW sluit daar helemaal op aan. Het grootste deel van de tijd besteed je als leerling-monteur bij een elektro- of 

installatiebedrijf. Daar leer je de fijne kneepjes van techniek van ervaren monteurs. Speciale vaardigheden leren 

we je op één van de vele praktijklocaties van IW. En je volgt slechts één dag per week een theorie-opleiding 

op het ROC.

Zodra je start bij IW, krijg je afhankelijk van de keuze BOL of BBL een stage-of een leerarbeids-

overeenkomst en ontvang je een stagevergoeding of een salaris. Ook voor de dagen dat  

je bij het ROC in de schoolbanken zit. Klinkt dat te mooi om waar te zijn? Niet als je weet dat  

er een toekomstig tekort dreigt van ruim 100.000 gekwalificeerde monteurs in Nederland. 

Daarom investeert de overheid en het bedrijfsleven graag in jouw technisch talent.

Een opleiding tot monteur bij IW houdt het volgende in:

IW is gedurende je opleiding jouw thuisbasis. Met bijna 50 praktijkcentra in Nederland is er altijd wel één in de buurt. 

Bij het praktijkcentrum krijg je trainingen en oefeningen om praktijkvaardigheden aan te scherpen. Een vaste praktijk-

opleider geeft je extra begeleiding waar nodig, eventueel ook bij het bedrijf waar je werkt.

Het overgrote deel van de opleiding werk je bij één van de ruim 2000 bedrijven die zijn aangesloten bij IW. Je kunt zelf 

een bedrijf aandragen, of samen met IW bekijken welk bedrijf het beste bij je past.

Welke regionale bedrijven zijn aangesloten bij IW? Bezoek DE website voor meer informatie.

Je gaat werken bij een aangesloten elektro- of installatiebedrijf, een dag in de week volg je een 

theorieopleiding op het ROC, daarnaast krijg je praktijkopleiding op één van vele praktijklocaties 

van IW.  Wij betalen je opleiding. Je ontvangt een salaris over de volledige werkweek.



Wilt u meer informatie? 

www.iwnederland.nl
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Een goed salaris in de techniek? Dat begint met werken en leren bij IW. Je verdient al geld tijdens je opleiding en er 

zijn talloze doorgroeimogelijkheden. Als leerling van IW ga je een mooie toekomst in de techniek tegemoet. Omdat je 

vanaf de start van je BBLopleiding (beroepsbegeleidende leerweg) salaris krijgt, kun je wellicht een mooi bedrag  

opzij leggen voor je eerste auto. Of misschien zelfs voor een eigen woning. En de werkervaring die je gedurende je 

opleiding opdoet, maakt het makkelijk om straks een baan als monteur te vinden. Misschien wel bij  

het bedrijf waar je leerling-monteur was.

Aan de werkgelegenheid zal het in ieder geval niet liggen. Er wordt geschat  

dat er in 2021 ruim 100.000 vacatures in techniek zijn. De voornaamste  

reden is vergrijzing onder de huidige monteurs. En dat terwijl tegen  

die tijd zo’n 18 miljoen mensen in Nederland afhankelijk zijn van  

elektro- en installatietechniek.

Jouw toekomst in techniek begint bij IW

Met een techniekdiploma op zak hoef je dus niet om werk verlegen te zitten. Gaan je 

ambities verder dan monteur, dan is het diploma een prima opstap naar een vervolg-

opleiding op niveau 3 en 4. Je kunt dan een nog betere vakman worden. Of misschien 

ga je voor een functie als leidinggevende, werkvoorbereider of tekenaar. Hoe hoger je 

ambities, des te hoger is het salaris dat je uiteindelijk kunt verdienen.

Ben je klaar voor een eerste stap richting een  
mooie toekomst? Neem contact op met IW!

Hoe meer ambitie, hoe hoger het salaris


