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Technische cursussen
voor de installatiebranche 
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Strategisch opleiden in de installatiebranche

Steeds meer installatiebedrijven verzorgen ook service en onderhoud aan gebouwgebonden installaties. 

Uit onderzoek van ROVC blijkt dat 60% van de installatiebedrijven behoefte heeft aan allround inzetbare 

technici. Daarnaast zorgt de verduurzaming van installaties ervoor dat installateurs meer kennis nodig 

hebben van moderne technieken, zoals warmtepompsystemen. Bovendien verwachten opdrachtgevers steeds 

meer een sturende rol van de installateur. Kortom, nieuwe kennis en vaardigheden - op zowel technisch als 

communicatief gebied - zijn nodig om klanten goed van dienst te blijven. ROVC helpt u hierbij!

Modulair opleidingsaanbod 

Wist u dat het cursusaanbod van ROVC érg breed is - voor uw branche in het bijzonder? Wij bieden u 

praktijkgerichte trainingen, cursussen en beroepsopleidingen aan. Deze zijn geschikt voor werkende 

installateurs of technici die zich verder willen ontwikkelen richting service en onderhoud aan   

gebouwgebonden installaties. Het cursusaanbod van ROVC voor de installatiebranche omvat de volgende 

vakgebieden:

 

Beroepsopleidingen 

Naast technische cursussen biedt ROVC de volgende beroeps- en MBO-opleidingen voor uw branche aan:

• Servicemonteur klimaattechniek  

• Servicemonteur koeltechniek

• Servicetechnicus klimaattechniek

• Servicetechnicus koeltechniek 

Vooraf kan de medewerker kiezen met welk diploma hij de beroepsopleiding wil afsluiten: met een officieel

MBO-diploma of een bedrijfserkend ROVC-diploma.

Waarom kiezen voor ROVC?

 Uniek koel- en klimaatpracticum

 Lesmateriaal ontwikkeld in samenwerking met uw branche 

 Docenten uit de praktijk

 Direct toepasbare lesstof voor resultaat in de praktijk

 Incompany- en maatwerkoplossingen 

Altijd met practicum

Onze cursisten worden altijd vóór en vanuit praktijksituaties opgeleid. Hiervoor is een uniek, 

uitgebreid practicum ontwikkeld in samenwerking met diverse partijen uit uw branche. In ons 

TechCenter vindt u meer dan 30 trainingsinstallaties, zoals GBS-panelen, warmtepomp-, airco- 

en koeltrainers. Ook voor STEK-certificering bent u bij ROVC aan het juiste adres. Ons F-gassen 

practicum doet tevens dienst als erkende examenlocatie, waarbij examens worden afgenomen door 

STEK. Cursisten kunnen hierdoor hun F-gassenexamen doen op de voor hen bekende installaties. 

Elektrotechniek 
Industriële 

Automatisering
Veiligheid, Gezondheid 

& Milieu
Organisatie &

 Communicatie
Installatietechniek KlimaattechniekGebouw-

automatisering 
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Bepaal eenvoudig het opleidingspad  

Aan hand van de beroepsprofielen van ROVC stelt u zelf eenvoudig het opleidingsplan op voor medewerkers. 

Een beroepsprofiel geeft per vakdiscipline en per niveau aan wat de gewenste competenties zijn voor een 

beroep. Met input vanuit de branche hebben we o.a. de volgende beroepsprofielen opgesteld:

• Servicemonteur klimaattechniek

• Servicetechnicus klimaattechniek

 

Niveau per vakdiscipline

Het benodigde niveau kan per vakdiscipline verschillen. ROVC kent de volgende niveaus waarop werkzaam-

heden uitgevoerd kunnen worden:  

Prevent:  Uw medewerker voert zelfstandig storingsanalyses en 
  onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uit in uitgebreide 
  tot complexe installaties, of assembleert deze.  

Maintain:  Uw medewerker lost storingen op en voert onderhouds- en 
  reparatiewerkzaamheden uit in eenvoudige tot uitgebreide 
  installaties. 

Check:                Uw medewerker voert onder toezicht eenvoudige technische 
  werkzaamheden uit (inspectie, eerstelijnsonderhoud- en storingen)  

Opleidingsplan

De niveaus in het beroepsprofiel sluiten één op één aan op de losse ROVC-cursussen en trainingen. Door 

een passend beroepsprofiel te kiezen, heeft u direct het opleidingsplan in beeld! Beheerst uw medewerker 

een of meerdere competenties uit het beroepsprofiel nog niet? Door de modulaire opbouw volgt hij alleen 

de cursussen die nodig zijn voor zijn dagelijkse praktijk. De volgende cursussen zijn geschikt om opgeleid te 

worden tot Servicemonteur klimaattechniek:

Cursussen beroepsprofiel Servicemonteur klimaattechniek

Airco- en VRF-installaties 
Hét vervolg op de cursus Basis 

aircotechniek. Medewerkers leren 

airco- en VRF-systemen onderhouden, 

storingen verhelpen en de installaties op 

juiste wijze in gebruik stellen.

Basis elektrotechniek
Een goede basis voor iedereen die eerste-

lijnsstoringen wil verhelpen en eerstelijns-

onderhoud wil uitvoeren aan het 

elektrische deel van installaties.

Basisveiligheid VCA 
Met deze VCA-training van ROVC leren 

medewerkers écht veilig werken! Na 

afronding is hij goed op de hoogte van 

risico’s en voorschriften op het gebied van 

veiligheid, gezondheid en milieu.

De monteur als instructeur
Tijdens de training De monteur als in-

structeur leert de cursist hoe hij collega’s 

instructies geeft en hen beter begeleidt in 

hun werk.

De servicemonteur als  
ambassadeur
Lastige situaties en boze klanten vergen 

specifieke vaardigheden om tot oplos-

singen te komen. Tijdens deze cursus 

wordt de medewerker zich bewust van de 

ambassadeursrol die hij vervult. 

Effectieve storings- 
rapportages
De training Effectieve storingsreportage is 

bedoeld voor onderhouds- of servicemon-

teurs die snel en efficiënt een technische 

rapportage moeten kunnen opstellen. 

F-gassen categorie 1
Na het behalen van het F-gassendiploma 

categorie I mag uw medewerker 

werkzaamheden aan stationaire of 

mobiele koelinstallaties met een 

koudemiddelinhoud >3 kg verrichten. 

Luchtbehandelings-
installaties  
Deze cursus is zeer geschikt voor storings- 

of onderhoudsmonteurs zonder kennis 

van luchtbehandelingssystemen die zich 

hierin willen bekwamen. 

NEN 3140 Voldoende 
onderricht persoon
Werken medewerkers aan elektrische 

installaties? In deze cursus leren zij 

gevaren herkennen en eenvoudige 

elektrotechnische handelingen op een 

veilige manier uitvoeren.

Storingzoeken met 
gebouwbeheersystemen
Cursisten leren storingzoeken in het 

GBS zelf en in de gebouwinstallaties die 

beheerd worden met het GBS (Priva, 

Johnson Controls, Webeasy). Ook leren ze 

het GBS te gebruiken bij het onderhouden 

van installaties en bij het afhandelen van 

storingsmeldingen. 

Warmtepompinstallaties
Het vervangen, repareren en in gebruik 

nemen van warmtepompen is na deze 

cursus bekend terrein. De cursist is in 

staat zelfstandig storingen te zoeken en 

te verhelpen, planmatig onderhoud uit te 

voeren en inspecties te doen. 

Organisatie & 
Communicatie
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Elektrische  
aandrijftechniek

Gebouwbeheersing Luchtbehandeling Comfortkoeling Comfortkoeling

Ni
ve

au

Veiligheid, Gezondheid 
&  MilieuKlimaattechniek

Lucht- 
behandelings-

installaties

Warmtepomp-
installaties

Airco- en VRF-
installaties

AlgemeenKoudetechniek Organisatie Organisatie

De monteur als 
instructeur

De servicemonteur 
als ambassadeur

F-gassen 
categorie I

NEN 3140 Voldoend 
onderricht persoon

Basisveiligheid VCA

Basis 
elektrotechniek

Studieadvies?
Wilt u meer informatie over een cursus of een persoonlijk advies? 

Neem contact op met onze studieadviseur via 

studieadvies@rovc.nl of 0318 - 698 697.

Beroepsprofiel Servicemonteur klimaattechniek

Elektrotechniek

Effectieve  
storingsrapportages

Storingzoeken 
met gebouw-

beheersystemen

Gebouw- 
automatiersing 
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Marco volgde de cursus: Warmtepompinstallaties 
Het vervangen, repareren en in gebruik nemen van 
warmtepompen is na deze cursus bekend terrein voor 
uw medewerker. Hij is in staat zelfstandig storingen 
te zoeken en te verhelpen, planmatig onderhoud uit 
te voeren en inspecties te doen. 

Duur: 8 dagen waarvan 2 practicumdagen

Cursist Marco Ming, eerste servicemonteur bij Unica: 

“De techniek verandert steeds en ik wil daarin meegaan. Wat ik niet 

weet, wil ik bijspijkeren door middel van cursussen. De geleerde stof 

kan ik weer gebruiken in mijn huidige functie, zodat ik bijvoorbeeld 

storingen sneller en efficiënter kan verhelpen. Dit is fijn voor mezelf, 

maar ook voor de klant waar ik kom. Als je normaal gesproken 6 uur 

bij een klant loopt te sleutelen, maar dankzij deze cursus lukt me dat 

in bijvoorbeeld 5 uur. Nou, dat scheelt nogal wat tijd! 

Je merkt dat je steeds allrounder moet worden. Je moet alles weten, 

zoals elektrotechniek, koudetechniek, meet- en regeltechniek en 

besturingstechniek. In de zomer ben ik aircomonteur en in de winter 

verwarmingsmonteur. Voor een werkgever is het heel makkelijk als 

iemand allround is. Allround techneuten zijn in de markt goud waard.”

Beroepsprofiel Servicetechnicus installatietechniek

Organisatie & 
Communicatie
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NEN 3140 
Vakbekwaam 

persoon

Storingsverliezen 
analyseren en 

reduceren

Elektrisch schakelen 
Medewerkers krijgen inzicht in de 

schakeltechniek. Zij leren schema’s lezen, 

storingen lokaliseren en met diverse meet-

instrumenten werken.

EPBD airco-inspectie A
Na het behalen van het EPBD-A-diploma is 

uw monteur bevoegd om een energie- 

prestatie rapportage voor gebouwen in 

klasse 1 (12-45kW) te maken voor uw 

klanten.

EPBD airco-inspectie B
Met dit diploma mag uw medewerker 

de energieprestatie van airco-installaties 

beoordelen en een energieprestatie  

rapportage maken voor gebouwen in 

klasse 2 (45-270 kW) en klasse 3 (groter 

dan 270 kW). 

Klimaatsystemen
Tijdens deze cursus leren medewerkers 

advies geven over het uitvoeren van 

inspecties en over onderhoud aan 

klimaatsystemen in gebouwen.

NEN 3140  
Vakbekwaam persoon  
Dé ROVC-training om zelfstandig aan 

schakelkasten en groepenkasten te kun-

nen werken en benoemd te worden tot 

vakbekwaam persoon NEN 3140.

Netwerktoegang tot  
gebouwbeheersystemen 
Medewerkers leren een lokale- en externe 

netwerkverbinding tot stand te brengen 

om daarmee toegang te krijgen tot een 

GBS-systeem. 

Optimalisatie klimaatrege-
lingen met GBS-systemen
Tijdens deze cursus leert uw medewerker 

hoe de regelingen van klimaatinstallaties 

(aangestuurd door een GBS) werken op 

basis van het regeltechnisch ontwerp.

Praktisch leidinggeven op 
de werkvloer
Deze training biedt medewerkers de kans 

om de grip op zijn functie van direct 

leidinggevende te verstevigen. De effectivi-

teit in aansturing zal merkbaar verbeteren.

Projectleider
Deze cursus geeft meer houvast in het 

leiden en begeleiden van projecten. 

Medewerkers leren projecten faseren, 

planningen maken, bewaken en bekende 

valkuilen voorkomen.

Storingsverliezen  
analyseren en reduceren
Hardnekkige storingen kunnen opsporen 

en elimineren? Uw medewerker leert 

een analytische werk- en denkmethode 

toepassen tijdens deze cursus.

Veiligheid voor operatio-
neel leidinggevenden
Geslaagden ontvangen het officiële 

VCA-veiligheidsdiploma waarmee zij 

zichzelf voor 10 jaar leidinggevende VCA 

mogen noemen.

Cursussen beroepsprofiel Servicetechnicus klimaattechniek

In de zomer ben ik airco-
monteur en in de winter 
verwarmingsmonteur. 

Elektrotechniek

Optimaliseren 
klimaatregelingen 

met gebouw-
beheersystemen

Netwerktoegang 
tot gebouw-

beheersystemen

EPBD 
airco-inspectie B

 
 
 

EPBD
airco-inspectie A

Meer beroepsprofielen? 
Bekijk ze allemaal op 

www.rovc.nl/beroepsprofielen

Gebouw- 
automatiersing Klimaattechniek

KlimaatsystemenKlimaatsystemen Klimaatsystemen
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Technisch de beste opleider

ROVC is marktleider op het gebied 
van trainingen en opleidingen 
voor technisch Nederland. Jaarlijks 
volgen meer dan 13.000 mensen 
een praktijkgerichte opleiding 
bij ROVC met als doel efficiënter, 
daadkrachtiger en competenter te 
functioneren. 

ROVC adviseert en ondersteunt 
daarnaast honderden organisaties 
bij het realiseren en implemente-
ren van een effectief opleidingsbe-
leid. Betrokkenheid bij uw markt, 
organisatie en medewerkers staat 
in onze werkwijze centraal. 

 Partner van:


