Technicus centrale verwarming en sanitair
Spreekt het werken in de bouwsector je aan ? CV- en sanitaire
installaties en ventilatiesystemen worden voortaan jouw passie.

Info
Aalst
Beginner
Prijs vanaf 1.025,00 (incl.
BTW)

Werkplekleren

Waar en wanneer?
Locatie

Tijdstip les

Startdatum

Aalst

overdag

27/09/2022

Prijs
€1.025,00

Programma
De opleiding duurt 1 jaar met gemiddeld 2 dagen op de campus en 3 dagen op de werkplek
Dit programma is onder voorbehoud. Onderstaande modules en het aantal uren per module kunnen nog
wijzigen.
Monteur installatietechnieken
Eenvoudige verbindingstechnieken 28u
Vakkennis en montage van ventilatie, sanitaire en verwarmingsinstallaties 44u
Vakman installatietechnieken
Toegepaste elektriciteit voor installatietechnieken 60u
Toegepaste installatietechnieken basis 28u
Technicus installatietechnieken
Toegepaste installatietechnieken gevorderd 24u
Asbest eenvoudige handelingen 8u
Veilig werken op hoogte 4u
Groeipad technicus installatietechnieken 46u
Ondernemerschap 91u
Werkplekleren 352u

Leren en werken
Tijdens deze opleiding staat leren op de werkvloer centraal. Concreet betekent dit dat je elke week
gemiddeld 3 dagen bij een leerbedrijf aan de slag gaat. Daar word je getraind door een mentor, een
ervaren kracht in het bedrijf. De overige tijd krijg je les van ervaren docenten op een Syntra-campus voor
de nodige beroepskennis.
Je neemt zelf contact op met een leerbedrijf naar keuze. Weet je niet waar te starten? Dan zoeken we
graag mee naar een leuk leerbedrijf in je buurt. Meer info vind je hier.

Voor wie
Voor beginners : geen voorkennis nodig.
Minimum 18 jaar
Al wie gepassioneerd is door cv-, sanitaire installaties en ventilatiesystemen en hier professioneel mee
aan de slag wil.
Deze opleiding is geschikt voor wie op zoek is naar een korte, maar intensieve opleiding. Na je
inschrijving contacteren we je binnen de 2 weken voor een kort gesprek in verband met verwachtingen en
motivatie. Zo zijn we zeker dat deze formule een goede match is voor jou. Is dit niet het geval? Geen
probleem, dan kan je kosteloos annuleren na het intake-gesprek.

Materiaal en extra kosten
Tijdens het werkplekleren en de praktijklessen in de Syntra-campus draag je volgende persoonlijke
beschermingsmiddelen: een werkbroek met knielappen, lage veiligheidsschoenen, stofmasker,
veiligheidsbril en oorbeschermers. Als je hier niet zelf over beschikt, dan bieden we je de
mogelijkheid om deze via Syntra aan te kopen tegen een goede prijs/kwaliteitsverhouding.

Examens, getuigschrift / diploma en vrijstellingen
Naast het aanleren van de zuivere beroepscompetenties kneedt Syntra je tot een ondernemende
medewerker. Als je slaagt, ontvang je het 'Diploma ondernemerschapstraject technicus
installatietechnieken' waarmee je naadloos aansluiting vindt op de arbeidsmarkt. Is technicus
installatietechnieken te hoog gegrepen voor jou dan kan je nog tussentijds uitstromen als Monteur of
Vakman installatietechnieken. In dat geval ontvang je het ‘Getuigschrift ondernemerschapstraject
uitstroom van KMO-medewerker.
Wie slaagt voor de examens, ontvangt een getuigschrift. Getuigschriften zijn officieel erkend door het
Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen.

Erkenningen
VDAB erkent deze opleiding als een individueel traject voor werkzoekenden. Dat betekent concreet dat
VDAB niet alleen het inschrijvingsgeld voor jou betaalt maar ook nog de kosten van de persoonlijke
beschermingsmiddelen voor zijn rekening neemt. Bovendien hoef je tijdens de duur van de opleiding niet
actief op zoek te gaan naar een baan.

