
Opleiding/beroep Leerweg Niveau
Aangeboden door 
onderwijsinstelling Link naar opleiding

Startdatum 
opleiding

Link naar 
beroepsprofiel

Link naar 
leerbedrijven Regio Crebo Kans op stage Kans op leerbaan Kans op werk

Assistent installatie- en 
constructietechniek bol/bbl 1

ROC Tilburg, Summa Techniek 
Eindhoven

https://www.summacollege.
nl/opleidingen/opleidingen-
overzicht/opleiding-
detail/entree---assistent-
installatie--en-
constructietechniek-(bbl)

Suma bbl en bol 
augustus

https://www.
beroepeninbeeld.
nl/beroep/assistent-
installatie-en-
constructietechniek-
entree

https://www.s-bb.
nl/kans/assistent-
installatie-en-
constructietechniek-
entree/midden-brabant Midden-Brabant 25253 Voldoende

Geen uitspraak 
mogelijk

Geen uitspraak 
mogelijk

Eerste monteur gas-, water- 
en warmtedistributie bbl 3

Willem I College 's 
Hertogenbosch

https://www.kw1c.
nl/opleiding/25267b10/eerste-
monteur-gas-water-en-
warmtedistributie-bbl

https://www.
beroepeninbeeld.
nl/beroep/eerste-
monteur-gas-water-en-
warmtedistributie

https://www.s-bb.
nl/kans/eerste-
monteur-gas-water-en-
warmtedistributie/midd
en-brabant Midden-Brabant 25267

Geen uitspraak 
mogelijk Goed Ruim voldoende

Monteur gas-, water- en 
warmtedistributie bbl 2

Koning Willem I Collge 's 
Hertogenbosch

https://www.kw1c.
nl/opleiding/25272b10/monteu
r-gas-water-en-
warmtedistributie-bbl

https://www.
beroepeninbeeld.
nl/beroep/monteur-
gas-water-en-
warmtedistributie

https://www.s-bb.
nl/kans/monteur-gas-
water-en-
warmtedistributie/midd
en-brabant Midden-Brabant 25272

Geen uitspraak 
mogelijk Goed Goed

Technicus gas bbl 2
Willem I College 's 
Hertogenbosch

https://www.kw1c.
nl/opleiding/25277b10/technic
us-gas-bbl

https://www.
beroepeninbeeld.
nl/beroep/technicus-
gas

https://www.s-bb.
nl/kans/technicus-
gas/midden-brabant Midden-Brabant 25277

Geen uitspraak 
mogelijk Voldoende Ruim voldoende

Monteur koude- en 
klimaatsystemen bol/bbl 2

WIllem I College 's 
Hertogenbosch

https://www.kw1c.
nl/opleiding/25282b10/monteu
r-koude-en-klimaatsystemen-
bbl

https://www.
beroepeninbeeld.
nl/beroep/monteur-
koude-en-
klimaatsystemen

https://www.s-bb.
nl/kans/monteur-
koude-en-
klimaatsystemen/midde
n-brabant Midden-Brabant 25563

Geen uitspraak 
mogelijk Goed Goed

Servicemonteur koude- en 
klimaatsystemen bbl 3

Willem I College 's 
Hertogenbosch

https://www.kw1c.
nl/opleiding/25284b10/service
monteur-koude-en-
klimaatsystemen-bbl

https://www.
beroepeninbeeld.
nl/beroep/servicemont
eur-koude-en-
klimaatsystemen

https://www.s-bb.
nl/kans/servicemonteur
-koude-en-
klimaatsystemen/midde
n-brabant Midden-Brabant 25562

Geen uitspraak 
mogelijk Ruim voldoende Goed

Eerste Monteur utiliteit bol/bbl 3

Willem I College 's 
Hertogenbosch, Summa Elektro 
& Installatietechniek Eindhoven

https://www.kw1c.
nl/opleiding/25348b10/eerste-
monteur-utiliteit-bbl https:
//www.summacollege.
nl/opleidingen/opleidingen-
overzicht/opleiding-
detail/eerste-monteur-
werktuigkundige-installaties-
utiliteit-(bbl)

https://www.
beroepeninbeeld.
nl/beroep/eerste-
monteur-utiliteit

https://www.s-bb.
nl/kans/eerste-
monteur-
utiliteit/midden-brabant Midden-Brabant 25348

Geen uitspraak 
mogelijk Ruim voldoende Goed

Eerste Monteur woning bol/bbl 3

Willem I College 's 
Hertogenbosch, Summa elektro 
& Installatietechniek Eindhoven

https://www.kw1c.
nl/opleiding/25349b10/eerste-
monteur-woning-bbl https:
//www.summacollege.
nl/opleidingen/opleidingen-
overzicht/opleiding-
detail/eerste-monteur-
werktuigkundige-installaties-
woning-(bbl)

https://www.
beroepeninbeeld.
nl/beroep/eerste-
monteur-woning

https://www.s-bb.
nl/kans/eerste-
monteur-
woning/midden-brabant Midden-Brabant 25349

Geen uitspraak 
mogelijk Goed Goed
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