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#CV, SANITAIR EN ENERGIE

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

AANNEMER INSTALLATEUR CENTRALE VERWARMING EN SANITAIR VOLTIJDSE DAGOPLEIDING

€ 1034,55 incl. BTW

OMSCHRIJVING

Introductie
Stap binnen in de boeiende wereld van de installatie. Voltijdse dagopleiding waarin zowel kennisals praktijk centraal staan om als installateur te starten.

Omschrijving
Spreekt het werken in de bouwsector je aan en ben je op zoek naar een opleiding waarbij het verwerven van zowel kennis als praktijkervaring centraal staat? Dan ben
je met deze éénjarige, voltijdse dagopleiding "Installateur centrale verwarming en sanitair " aan het juiste adres.
Gedurende één jaar (september-juni) , verwerf je de nodige kennis en vaardigheden die een installateur centrale verwarming en sanitair dient te bezitten.
De aangeleerde theorie en praktijk kan je meteen toepassen op je werkplek, waar je de knepen van het vak leert. Reken dus op een uitermate boeiende ervaring! In
specifieke gevallen is het behoud van het groeipakket (het vroegere kindergeld) zelfs mogelijk.(Voor meer informatie neemt u contact op met Tina Dedrie 059/564350).
Wanneer de opleiding afgerond is, kan je aan de slag als zelfstandig aannemer centrale verwarming en sanitair . Zie je dit (nog) niet meteen zitten, dan staan je een
pak opportuniteiten op de arbeidsmarkt te wachten: we spreken hier over een knelpuntberoep. Vele installateursbedrijven zijn dan ook op zoek naar jouw profiel om
hun openstaande vacature in te vullen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Je wilt als installateur cv en sanitair aan de slag.

Voorkennis
Er is geen voorkennis vereist.

Methodologie
Duaal leren: campusleren aangevuld met werkplekleren

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?
Deze opleiding is opgebouwd uit de volgende onderdelen:
Aannemer installateur centrale verwarming
Aannemer installateur sanitair
Succesvol ondernemen
Werkplekleren
Even binnenkijken in het praktijkatelier in Campus Oostende:

PROGRAMMA
Aanpak
In deze opleiding leer je eerst en vooral de basisknepen, zowel theorie als praktijk. Handen uit de mouwen dus ...
Naast de praktische kant van de opleiding besteedt Syntra West natuurlijk ook voldoende aandacht aan de theorie. Beiden zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden.
Het éne kan niet zonder het andere.
We streven naar een mix waardoor de opleiding voor iedereen een haalbare kaart moet zijn. Persoonlijke begeleiding en coaching zijn nooit veraf.
Eenvoudige verbindingstechnieken
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Inleiding, veiligheid en welzijn
Eenvoudige verbindingstechnieken: theorie en praktijk gecombineerd
Vakkennis en montage van ventilatie, sanitaire- en verwarmingsinstallaties
Vakkennis van ventilatie, sanitaire en verwarmingsinstallaties
Werkvoorbereiding en uitvoering praktijkopdrachten:
sanitaire, ventilatie- en verwarmingsbuizen verbinden en aansluiten volgens de regels van de kunst
ophang- en bevestigingssytemen
sanitaire en verwarmingstoestellen plaatsen en aansluiten
leidingen isoleren
Asbest eenvoudige handelingen
Personen die tijdens hun werkzaamheden blootgesteld kunnen worden aan asbest, zullen tijdens deze module geïnformeerd worden welke veiligheidsmaatregelen er
getroffen dienen te worden.
Werken op hoogte, gebruik van steigers
Toegepaste elektriciteit voor installatietechnieken
Basisbegrippen en materialenkennis
toegepaste elektriciteit voor installatietechnieken
veiligheid en gevaren van elektriciteit
Werkvoorbereiding en uitvoering praktijkopdrachten:
draden en kabels in toestellen plaatsen en kabels ontmantelen
elektrische aansluitingen uitvoeren en controleren
elektrische componenten vervangen of herstellen
metingen uitvoeren met diverse meetapparaten
Toegepaste installatietechnieken - basis
Planlezen en isometrisch tekenen
Werkvoorbereiding en uitvoering praktijkopdrachten
Rookgasafvoer en vloerverwarming plaatsen
Inbouwelement aansluiten voor een hangtoilet
Ontwerpen, berekenen en dimensioneren van productie-eenheden en verwarmingselementen
Fysische begrippen en wetten
EPB eisen
Warmtebelasting en warmteafgiftesystemen
Ontwerpen, berekenen en dimensioneren van het leidingnet
Leidingnet en hydraulische kringen
Regeltechniek
Comptabiliteit van materialen
Hemelwatertechnolgie
Berekenen en dimensioneren van sanitaire installaties
Eindproefbegeleiding
Toegepaste installatietechnieken - gevorderd
Infosessie over nieuwe evoluties binnen het beroep van de installateur
Werkvoorbereiding en uitvoering praktijkopdrachten:
een waterteller aansluiten
hydrofoorpomp en pompengroep monteren en aansluiten
sanitair inbouwthermostaat
Basisveiligheid door aannemers - niveau 12
Toegepaste bedrijfsvoering
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Toekomstvisie - MVO - marketing
Algemeen bedrijfskostenplan - Uurloonberekening
Wetgeving en administratieve formaliteiten
WERKPLEKLEREN
De aangeleerde theorie en praktijk kan je meteen toepassen op je werkplek.
ONDERNEMERSSKILLS

PRAKTISCH

Lesdata
Datum

Startuur

Einduur

Locatie

Contact

Syntra West Oostende

T: 078/353 653

Zandvoordeschorredijkstraat 73

F: 050/403061

8400 Oostende

info@syntrawest.be

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
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