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Installatietechniek: Dagen: Kosten: Inhoud o.a.

Basis Installatietechniek 5 € 1.340,- Gereedschap, materiaalkennis, koper snijden, afbramen, solderen en knellen, PVC, sanitair, riolering

Basis Installatietechniek voor E monteurs 5 € 1.340,- Maatwerk

Basis Zink bewerken, monteren en repareren 3 € 869,- Solderen, monteren, repareren, optrekken, meten, aftekenen, knippen, kralen zetten, etc.

Basis Autogeen lassen op aanvraag op aanvraag Gereedschap, coördinatie tussen brander, lasdraad en smeltbad, smeltbad vloeien, lassen met draad

Basis PE lassen 1 € 349,- Zagen, vlak maken, T-stukken, spiegellassen, elektromof lassen

Basis Onderhoud Gastoestellen 3 € 869,- Onderhoud in / uit bedrijf nemen, opbouw, werking, herkennen, controle en storingen

Basis Praktisch Meten 2 € 619,- Meetinstrumenten, interpreteren van gemeten waarden, verbrandingsproces

Basis Onderhoud Gastoestellen + Praktisch Meten 5 € 1.400,- Onderhoud, in / uit bedrijf nemen, opbouw, werking, herkennen, controle en storingen + meten

Examentraining Praktijkexamen CO installeren 2 € 619,- Examentraining de profielen monteur en eerste monteur werktuigkundige installatie

CO-erkenning praktijk examen 0,5 € 300,- Installatiemonteur – Praktijkexamen niveau 2 en niveau 3

CO-erkenning praktijk examen 0,5 € 300,- Service en onderhoud – Praktijkexamen niveau 2 en niveau 3 

CO-erkenning praktijk examen 1 € 595,- Installatiemonteur en Service en Onderhoud – Praktijkexamen niveau 2 en niveau 3 

Distributietechniek (infra) cursussen gas/water op aanvraag op aanvraag Diverse mogelijkheden op gas en water gebied

Assessment vanaf 2 dagen vanaf € 400,- Praktijkassessment + AMN test + advies inzake geschiktheid of niveau

Elektrotechniek: Dagen: Kosten: Inhoud o.a.

Basiscursus Elektrotechniek 5 € 1.340,- Gereedschap, materiaalkennis, spanning, stroom, weerstand, meten, berekenen, tekening lezen, schakelingen

Basiscursus Elektrotechniek voor W monteurs 5 € 1.340,- Maatwerk

Basiscursus Verdeelinrichtingen 2 € 619,- Samenstellen, monteren en aansluiten verdeelinrichting, wijzigingen / uitbreiden verdeelinrichting

Basiscursus Potentiaalvereffening  1 € 349,- Monteren (hoofd) aarding installatie bij verdeelinrichting, monteren aarding badkamer, PV installaties 

Basiscursus Logische schakelingen en driefasen 4 € 1.099,- Waarheidtabel, schakelfuncties, symbolen / poorten, 3-fasen wisselspanning, schakelingen en belasting

Basiscursus Paneelbouw 4 € 1.099,- Relaistechniek, mech. montagepaneel, montage, modificatie, freq. regelaars, softstarters

Basiscursus Meten, Inspectie en Storingzoeken 3 € 879,- Assisteren bij het in bedrijf stellen installatie, visuele controle, metingen, storingen, etc.

MBV (theorie)
diverse  

mogelijkheden € 1.299,- Monteur Beveiligingsinstallaties (Theorie)

MBV (praktijk)
diverse  

mogelijkheden € 1.359,- Monteur Beveiligingsinstallaties (Praktijk)

TBV
diverse  

mogelijkheden € 2.349,- Technicus Beveiligingsinstallaties

Elektrisch Schakelen op aanvraag op aanvraag Schakelen met relais, algemene elektrotechniek, draaistroommotoren, schakelingen, storingen

KNX op aanvraag op aanvraag Maatwerk activiteit

Distributietechniek (infra) cursussen data / elektro op aanvraag op aanvraag Diverse mogelijkheden op data en elektro gebied

Assessment vanaf 2 dagen vanaf € 400,- Praktijkassessment + AMN test + advies inzake geschiktheid of niveau

Koudetechniek: Dagen: Kosten: Inhoud o.a.

Basis Hard Solderen Koudetechniek 2 € 619,- Praktijktraining voor solderen binnen de koudetechniek

F-gassen cat. 1 op aanvraag op aanvraag Eigenschappen, eisen, fabricage en montage , testen, legen, vacumeren, vullen, instellen en inregelen, etc.

F-gassen cat. 1 Opfrisdag op aanvraag op aanvraag 1-daagse bijspijkercursus solderen of handelingen

F-gassen cat. 2 op aanvraag op aanvraag Koelkringloop en toepassen Mollierdiagram, handelingen aan F-gas units tot 3 kg, hardsolderen

F-gassen cat. 2 Opfrisdag op aanvraag op aanvraag 1-daagse bijspijkercursus solderen of handelingen

Airco- en VRF-installaties op aanvraag op aanvraag Airco- en VRF-systemen onderhouden, storingen te verhelpen en op een juiste wijze in gebruik te stellen

EPBD A of B op aanvraag op aanvraag Wetgeving, inspecteren en beoordelen en het uitbrengen van advies

Basis Koeltechniek op aanvraag op aanvraag Toepassingen, schema's, symbolen, componenten, processen, koudemiddelen, regelingen, beveiligingen

Airco- en VRF-installaties + F-gassen cat. 1 versneld op aanvraag op aanvraag Versnelde opleiding Airco- en VRF-installaties + F-gassen cat. 1

Basis Koeltechniek + F-gassen cat. 1 versneld op aanvraag op aanvraag Versnelde opleiding Koeltechniek + F-gassen cat. 1

Arbo, veiligheid en regelgeving Dagen: Kosten: Inhoud o.a.

VCA Basis of Herhaling 1 € 185,- 1-daagse cursus incl. lesmateriaal en examen 

VCA VOL Basis of Herhaling (leidinggevenden) 1 € 220,- 1-daagse cursus incl. lesmateriaal en examen 

VIL VCU Basis of Herhaling 1 € 270,- 1-daagse cursus incl. lesmateriaal en examen 

Maken van een branche RI&E 0,5 € 250,- Wet- en regelgeving, maken van een RI&E

Verzorgen van toolboxmeeting 0,5 op aanvraag Verzorgen van een toolboxmeeting (maatwerk)

Hoogwerker Basis of Herhaling 1 op aanvraag Theorie en praktijk incl. certificaat

Voorschriften Drinkwater Installaties 1 € 349,- Wetgeving, risico's, beheersmaatregelen, leidingen, herkennen, controle, beheer, onderhoud, reinigen

NEN 1010 Basis en herhaling 1 € 295,- Het wettelijk kader en toepassingsgebied van NEN 1010 + wijzigingen

NEN 4010 1 € 295,- Het wettelijk kader en toepassingsgebied van NEN 4010 + wijzigingen

NEN 3140 VP 1 € 295,- NEN 3140 Vakbekwaam Persoon

NEN 3140 VOP 0,5 € 185,- NEN 3140 Voldoende Onderricht Persoon

NEN 3140 installatie/ werkverantwoordelijke 1 € 425,- De installatieverantwoordelijke is eindverantwoordelijk voor de elektrische installatie en de elektrische 
arbeidsmiddelen die in het bedrijf worden gebruikt.

Keuren van elektrische arbeidsmiddelen 1 € 239,- Voor personen die worden belast met de periodieke inspectie van arbeidsmiddelen

NEN 1010 en NEN 3140 inspec. van elek. Installaties 1 € 295,- Meten, inspecteren en rapporteren van elektrotechnische installaties

Duurzame energie Dagen: Kosten: Inhoud o.a.

PV-systemen plaatsen, aansluiten en meten 1 € 349,- Werkingsrichtlijnen montage, aansluiten en meten aan PV-systemen

Waterzijdig Inregelen van CV-Installaties / warmtepompen 1 € 349,- Instellen van ontwerpvolumestromen van de CV-installatie 

Warmtepompinstallaties: Toepassing en werking 2 € 670,- Doel, werking, verschillen, voorwaarden, warmtewisselaar, bron en afgiftesystemen

Warmtepompinstallaties: Een advies op maat 2 € 619,- Hoe adviseer ik de klant? Een training voor onderhouds- en servicemonteurs

Warmtepompinstallaties: Installeren 2 € 619,- Veilig werken, controle, aansluiten van de bron, elektrisch aansluiten

Warmtepompinstallaties: Onderhoud en storingen 2 € 670,- Veilig werken, inspectie en onderhoud, storing zoeken en verhelpen

Leerlijn Ventilatie Dagen: Kosten: Inhoud o.a.

Ventilatiesystemen: Toepassing en werking 2 € 650,- Tijdens deze training leer je alles over de toepassing en werking van ventilatiesystemen.

Ventilatiesystemen: Installeren 2 € 650,- Installeren, in bedrijf stellen van ventilatiesystemen in een woonhuis op basis van aangeleverd ontwerp

Ventilatiesystemen: Onderhoud 2 € 650,- Eerstelijnsonderhoud uitvoeren en eerstelijnsproblemen met de installatie oplossen

Ventilatiesystemen: Storing zoeken 2 € 650,- Kennis en vaardigheden om een groot deel van de storingen aan ventilatiesystemen op te sporen en op te lossen

Overige dienstverlening Dagen: Kosten: Inhoud o.a.

Aanvullende Praktijk Training (APT) 10, 15 of 20 op aanvraag Volledige praktijkopleiding niveau 2 of 3

Aanvullende Praktijk Begeleiding (APB) per schooljaar op aanvraag Begeleiding niveau 2, 3 of 4

Afnemen Proeve van Bekwaamheid 1 of 2 dagen
vanaf  

€ 349,-
Afnemen PvB voor niveau 2 of 3

Niveau 4 plus pakket modulair op aanvraag Modulair VCA VOL, Communicatie, Leidinggeven, Management, Greenskills en afsluitende casus

Heeft u specifieke opleidingswensen of wilt u uw personeel om- of bijscholen?  

In overleg stellen wij een maatwerk cursus samen die perfect past bij uw organisatie.  

Dit kunnen we indien gewenst doen door middel van een Persoonlijk Opleidingsplan 

(POP) of organisatie breed middels een Bedrijfsopleidingsplan (BOP). Omdat ons aanbod 

modulair is opgebouwd, zijn er vele combinaties mogelijk en kunnen we deze aanvullen 

met uw specifieke wensen. Hierdoor kan IW Contract Onderwijs voor elke medewerker of 

zij-instromer een geschikte cursus samenstellen.

Specifieke opleidingswensen?

Prijzen zijn exclusief BTW en onder voorbehoud van wijzigingen. 


