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Spreekt het je aan om mee te werken aan grote of kleinere 
constructies als bruggen, stalen bouwwerken of kleinere 
onderdelen? Dan is een opleiding in de Metaal iets voor jou. 

Het kan ook zijn dat je uitgedaagd wordt door het werken op 
wisselende plaatsen. Vooral bij beroepen in de bouw is dit 
het geval. Is de elektrische installatie of de werktuigkundige 
installatie klaar, dan ga je weer naar een volgend project. 
Vind je het leuk om aan installaties te sleutelen? Kijk dan bij 
onze opleidingen Werktuigkundige installaties, Service en 
Onderhoudstechniek en Elektrotechnische installaties.

Opleidingsbedrijven
Bij deze opleidingen werken wij samen met opleidings-
bedrijven. ROC Rivor verzorgt de lessen en de 
opleidingsbedrijven kunnen jou helpen met het vinden van een 
werkplek bij een erkend leerbedrijf. 

Wat betekent BOL en BBL?
Het mbo heeft 2 leerwegen:
•	 Beroepsopleidende	leerweg	(BOL)	→	school	+	stage	

Je gaat naar school en loopt tijdens je opleiding een of 
meerdere keren stage.

•	 Beroepsbegeleidende	leerweg	(BBL)	→	school	+	werken	
Je werkt bij een erkend leerbedrijf en gaat daarnaast 
ongeveer 1 dag per week naar school.

Naast je vooropleiding zijn er voor sommige opleidingen 
aanvullende toelatingseisen. Deze vind je op onze website 
www.rocrivor.nl bij de desbetreffende opleiding.

Laptop
Voor de opleidingen in deze brochure dien je te beschikken 
over een laptop. Informatie over de specificaties van de laptop 
en het aanschaffen vind je op www.rocrivor.nl/laptop.

Opleidingsaanbod Produceren, Installeren en Energie Niveau Leerweg Duur Kosten leermiddelen
Metaalbewerken
Constructiewerker 2 BBL 2 jaar 1e jaar € 520,- (indicatie)
Allround Constructiewerker 3 BBL 3 jaar 1e jaar € 520,- (indicatie)
Werktuigkundige Installaties
Monteur Werktuigkundige Installaties 2 BBL 2 jaar 1e jaar € 600,- (indicatie)
Eerste Monteur Woning 3 BBL 3 jaar 1e jaar € 600,- (indicatie)
Service en Onderhoudstechniek
Eerste Monteur Service en Onderhoud Werktuigkundige Installaties 3 BBL 3 jaar 1e jaar € 730,- (indicatie)
Elektrotechnische Installaties
Monteur Elektrotechnische Installaties 2 BBL 2 jaar 1e jaar € 360,- (indicatie)
Eerste Monteur Elektrotechnische Installaties Woning en Utiliteit 3 BBL 3 jaar 1e jaar € 450,- (indicatie)
Eerste Monteur Elektrotechnische  
Industriële Installaties en Systemen

3 BBL 3 jaar 1e jaar € 450,- (indicatie)

Smart Building 4 BOL/BBL 4 jaar 1e jaar € 500,- (indicatie)

Locaties van de opleidingen
De opleidingen in Metaalbewerken worden gegeven op onze 
hoofdlocatie Bachstraat in Tiel. Hier zijn grote praktijkruimtes 
gevestigd voor deze opleidingen waar je veel leert door te 
oefenen in de praktijk.

De opleidingen Werktuigkundige Installaties, Service en 
Onderhoudstechniek en Elektrotechnische Installaties worden 
gegeven op de locatie Poppenbouwing in Geldermalsen en/
of op de locatie Teisterbantlaan in Tiel. Deze locatie bestaat uit 
verschillende praktijkruimtes voor de technische opleidingen. 
Hier leer je veel in de praktijk.

ROC Rivor
Je bent verzekerd van een goede opleiding bij ROC Rivor. 
Onze docenten kennen je persoonlijk en helpen je om het 
beste uit jezelf te halen. Door de fijne sfeer op school voel je je 
snel thuis.

Studie in cijfers
Benieuwd hoe tevreden de studenten zijn over onze 
opleidingen? Op onze website www.rocrivor.nl vind je de 
studie in cijfers per opleiding. 

Produceren, Installeren  
en Energie

Is een opleiding in Produceren, 
Installeren en Energie iets voor 
jou? Bekijk dan op de volgende 
pagina’s onze opleidingen!

H

Wanneer word ik toegelaten?
Je vooropleiding bepaalt op welk niveau je een  
mbo-opleiding kunt volgen. 

Vmbo - geen diploma
→ mbo niveau 1

Vmbo - basisberoepsgerichte leerweg 
→ mbo niveau 2

Vmbo - kaderberoepsgerichte leerweg
→ mbo niveau 3 en 4

Vmbo - gemengde of theoretische leerweg
→ mbo niveau 4

Havo - overgangsbewijs havo 3 naar 4  
en havo 4 naar 5 → mbo niveau 4

GTL
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In	dit	overzicht	zie	je	de	reistijd	vanaf	de	belangrijkste	stations	in	
omgeving	Tiel	en	Geldermalsen.	Houd	er	rekening	mee	dat	eventuele	
overstaptijden	niet	in	het	overzicht	staan	en	dat	treintijden	gewijzigd	
kunnen	zijn.	Voor	de	actuele	trein	tijden	kijk	op	ns.nl.
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Metaalbewerken  |  niveau 3  |  BBL

Allround Constructiewerker

De opleiding Allround Constructiewerker is zeer praktijkgericht. 
Je bent vooral veel met je handen bezig. Tijdens de opleiding 
leer je:
•	 bedienen	van	machines
•	 complexe	laswerkzaamheden
•	 zorgvuldig	en	veilig	werken
•	 zelfstandig	en	in	teamverband	werken
•	 omgang	met	klanten

Tijdens de opleiding ga je 2 dagen naar school en werk je 
minimaal 24 uur per week bij een erkend leerbedrijf. 

Na het afronden van deze opleiding kun je gaan werken of 
naar een niveau 4 opleiding.

Als Allround Constructiewerker werk je aan constructies van staal, roestvrijstaal en aluminium. 
Daarnaast voer je laswerkzaamheden uit. Je bedient machines om metalen te bewerken. Je werkt 
zelfstandig aan de constructieonderdelen en je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van je eigen 
werk. Daarnaast meet en controleer je of de constructie aan de gestelde kwaliteitseisen voldoet.

Metaalbewerken  |  niveau 2  |  BBL

Constructiewerker

De opleiding Constructiewerker is zeer praktijkgericht. Je bent 
vooral veel met je handen bezig. Tijdens de opleiding leer je:

•	 metalen	zagen,	slijpen	en	lassen
•	 constructies	monteren
•	 zorgvuldig	en	veilig	werken
•	 zelfstandig	en	in	teamverband	werken
•	 omgang	met	klanten

Tijdens de opleiding ga je 2 dagen naar school en werk je 
minimaal 24 uur per week bij een erkend leerbedrijf. 

Als Constructiewerker maak je constructies en plaatproducten van staal, aluminium en andere 
metalen. Je start met tekeningen en schetsen van het product. Bij het maken van de constructie 
gebruik je snijbranden, zagen, slijpen en lassen. Wanneer onderdelen klaar zijn, monteer je ze aan 
elkaar. Dit kan ook op locatie zijn. Je voert je werkzaamheden veilig en milieubewust uit. Dit doe je 
vaak zelfstandig, maar soms ook samen met collega’s.

GTL

KB

Na deze opleiding kun je gaan werken of doorstromen naar 
een niveau 3 opleiding. Een opleiding die goed aansluit is 
Allround Constructiewerker.

K

Innovatieve techniek
Bij deze opleidingen spelen we in op innovatieve 
techniek. Denk hierbij aan een lasrobot en 3D-tekenen 
en printen.

‘Veel leren in de praktijk’ 
“Ik werk vier dagen en zit 1 dag op school. De 
combinatie leren en werken bevalt mij prima! Ik leer 
zo heel veel in de praktijk”. 
Sander, student Allround Constructiewerker 3e jaars

Waar kun je gaan werken?
•	 een	constructiebedrijf
•	 een	plaatwerkbedrijf
•	 een	machine-	of	apparatenbouwer
•	 een	bedrijf	in	de	scheepsbouw
•	 een	bedrijf	in	de	transportmiddelenindustrie
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De opleiding is zeer praktijkgericht. Je werkt vooral veel met je 
handen. Je leert:

•	 metalen	solderen
•	 installaties	monteren	en	aansluiten
•	 installaties	inspecteren	en	onderdelen	vervangen
•	 zelfstandig	én	in	teamverband	werken
•	 omgaan	met	klanten

werktuigkundige installaties  |  niveau 2  |  BBL

Monteur Werktuigkundige 
Installaties
Als Monteur Werktuigkundige Installaties repareer en vervang je onderdelen van 
energiesystemen. Daarbij kun je denken aan CV-ketels, warmtesystemen, zonnecollectoren en 
warmte terugwin installaties. Deze toestellen bevinden zich in bijvoorbeeld woningen, kantoren, 
zorginstellingen, scholen en fabrieken. Kleine klussen doe je alleen, grotere klussen doe je samen 
met collega’s. Na de installatie of reparatie vertel je de klant over je werkzaamheden, beantwoord 
je vragen en geef je advies.

Tijdens de opleiding ga je 1 dag naar school en werk je 
minimaal 20 uur per week bij een erkend leerbedrijf. 

Na deze opleiding kun je gaan werken of doorstromen naar 
een niveau 3 opleiding. Een opleiding die goed aansluit is 
Eerste Monteur Woning.

KB
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werktuigkundige installaties  |  niveau 3  |  BBL

Eerste Monteur Woning

De opleiding Eerste Monteur Woning is zeer praktijkgericht. Je 
werkt vooral veel met je handen. Je leert:

•	 installaties	monteren	en	aansluiten
•	 installaties	inspecteren	en	onderdelen	vervangen
•	 zelfstandig	én	in	teamverband	werken
•	 omgaan	met	klanten
•	 je	begeleidt	collega’s	en	bewaakt	de	voortgang.

Tijdens de opleiding ga je 1 dag naar school en werk je 
minimaal 20 uur per week bij een erkend leerbedrijf.  

Na het behalen van deze opleiding kun je gaan werken of 
doorstromen naar een niveau 4 opleiding.

service en onderhoudstechniek  |  niveau 3  |  BBL

Eerste Monteur Service en Onderhoud 
Werktuigkundige Installaties

Als Eerste Monteur Woning leg je installaties aan in woningen en onderhoud je deze 
regelmatig. Je gaat zelfstandig aan de slag en monteert installaties vanaf een werktekening. 
Dit zijn bijvoorbeeld gasinstallaties, waterinstallaties en sanitaire installaties. Daarnaast geef 
je leiding aan één of meerdere Assistent-Installatiemonteurs. Je verdeelt het werk onder je 
collega’s en bewaakt de planning.

Als Eerste Monteur Service en Onderhoud Werktuigkundige Installaties installeer, onderhoud en 
repareer je verschillende technische installaties. Denk bijvoorbeeld aan cv-installaties met gastoestel, 
warmtepompinstallaties, koelinstallaties, gecombineerde duurzame energiesystemen en water- en sanitair 
installaties. Je adviseert ook welke energiebesparende en comfortverhogende maatregelen getroffen kunnen 
worden.

GTLK

GTLK

Waar kun je gaan werken?
•	 installatiebedrijf
•	 gasservicebedrijf
•	 onderhoudsbedrijf

Tijdens de opleiding leer je over:

•	 de	basisbeginselen	van	de	installatie-	en	elektrotechniek
•	 het	onderhouden,	repareren	en	optimaliseren	van	gas-,	

water- en verwarmingsinstallaties
•	 het	werken	volgens	de	veiligheidseisen
•	 het	omgaan	met	klanten

Tijdens de opleiding ga je 1 dag naar school en werk je 
minimaal 20 uur per week bij een erkend leerbedrijf. 

Na het behalen van deze opleiding kun je gaan werken of 
doorstromen naar een niveau 4 opleiding.

Waar kun je gaan werken?
Je kunt werken bij een installatiebedrijf. Vanuit daar bezoek je 
scholen, bedrijven, hotels enzovoort. Je komt ook bij mensen 
thuis.

Aanmelden
Hoef jij niet meer te kiezen en wil je deze 
opleiding volgen? Meld je aan voor de 
opleiding op www.rocrivor.nl en klik rechts 
bovenin	op	‘Aanmelden’.	Tot	ziens	bij	ons	op	
school!

Word jij hier blij van?
Checken of deze opleiding echt bij jou past? Bekijk 
op www.rocrivor.nl de checklist, meer informatie, 
beroepsfilmpjes en stel je vragen aan onze docenten.
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elektrotechnische installaties  |  niveau 3  |  BBL

Eerste Monteur Elektrotechnische 
Installaties Woning en Utiliteit

elektrotechnische installaties  |  niveau 2  |  BBL

Monteur Elektrotechnische 
Installaties

Als Eerste Monteur Elektrotechnische Installaties Woning en Utiliteit weet je hoe 
elektriciteit wordt opgewekt en getransporteerd. Je legt leidingen en groepenkasten aan en 
je plaatst wandcontactdozen. Ook installeer je beveiligings- en communicatie-apparatuur. 
Je werkt zelfstandig en je geeft leiding aan (Assistent-) Monteurs.

Als Monteur Elektrotechnische Installaties leg je leidingen aan en werkt deze weg in 
de muur. Daarnaast sluit je groepenkasten aan en plaats je wandcontactdozen. Je 
installeert ook andere producten, zoals beveiligings- en communicatie-apparatuur. Deze 
elektrische installaties plaats je onder andere in woningen en bedrijfspanden. Als Monteur 
Elektrotechnische Installaties werk je zowel zelfstandig als in een team. Je kunt ook 
werken bij een technische (storings)dienst, dan werk je vaak onregelmatig.

GTLK

KB

Deze opleiding is zeer praktijkgericht. Je werkt vooral veel met 
je handen. Je leert:

•	 elektriciteit	aansluiten	voor	apparaten	en	installaties
•	 elektrische	apparaten	of	installaties	repareren
•	 zelfstandig	én	in	teamverband	werken
•	 leidinggeven
•	 omgaan	met	klanten
•	 je	begeleidt	collega’s	en	bewaakt	de	voortgang.

Tijdens de opleiding ga je 1 dag naar school en werk je 
minimaal 20 uur per week bij een erkend leerbedrijf. 

Na het afronden van deze opleiding kun je gaan werken of 
doorstromen naar een niveau 4 opleiding.

Deze opleiding is zeer praktijkgericht. Je werkt vooral veel met 
je handen. Je leert:

•	 elektriciteit	aansluiten	voor	apparaten	en	installaties
•	 elektrische	apparaten	of	installaties	repareren
•	 zelfstandig	én	in	teamverband	werken
•	 omgang	met	klanten

Tijdens de opleiding ga je 1 dag naar school en werk je 
minimaal 20 uur per week bij een erkend leerbedrijf. 

Na deze opleiding kun je gaan werken of doorstromen naar 
een niveau 3 opleiding. Een opleiding die goed aansluit is 
Eerste Monteur Elektrotechnische Installaties Woning en 
Utiliteit.

Waar kun je gaan werken?
•	 woningen
•	 bedrijven
•	 scholen
•	 ziekenhuizen

Waar kun je gaan werken?
•	 elektrotechniek
•	 industrie
•	 woningbouw

Aanmelden
Hoef jij niet meer te kiezen en wil je deze 
opleiding volgen? Meld je aan voor de 
opleiding op www.rocrivor.nl en klik rechts 
bovenin	op	‘Aanmelden’.	Tot	ziens	bij	ons	op	
school!

‘Veel leren in de praktijk’ 
“Als ik moeite heb met een vak, kan ik altijd terecht 
bij mijn docent, dat vind ik erg fijn.” 
Jeroen, student Eerste Monteur Elektrotechnische 
Installaties Woning en Utiliteit 3e jaars 
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Je	werkt	zelfstandig	of	samen	met	collega’s	bij	bedrijven	op	
uiteenlopende locaties, bijvoorbeeld bij een fabriek. Vaak 
werk je bij een technische dienst van een bedrijf. Hierbij ben 
je verantwoordelijk voor het gemaakte werk. Je geeft beperkt 
leiding aan collega-monteurs en stagiairs.

Deze BBL-opleiding is heel praktijkgericht. Je werkt vooral veel 
met je handen. Je leert:

•	 elektrotechnische	installaties	aan	te	leggen.
•	 componenten	in	elektrotechnische	installaties	en	systemen	te	

controleren, monteren, demonteren en repareren. 
•	 elektrotechnische	installatiewerkzaamheden	voor	te	bereiden.	
•	 andere	monteurs	te	begeleiden	en	coachen	en	de	planning	te	

bewaken.

elektrotechnische installaties  |  niveau 3  |  BBL

Eerste Monteur Elektrotechnische 
Industriële Installaties en Systemen
Als Eerste Monteur Elektrotechnische Industriële Installaties en Systemen houd je je bezig met 
het aanleggen, monteren, repareren en renoveren van elektrotechnische industriële installaties en 
systemen. Dit zijn installaties zoals algemene besturings- en verdeelsystemen, licht- en krachtinstallaties, 
gebouwbeheerssystemen, data- en telecominstallaties en beveiligingsinstallaties.

GTLK

•	 de	positie	en	route	van	de	componenten	en	bekabeling	
voor elektrotechnische industriële te bepalen. 

•	 (complexe)	(deel)producten	voor	industriële	systemen	 
samen te stellen, te controleren en te testen.

Na afronding van deze opleiding kun je gaan werken of 
doorstromen naar een van onze opleidingen op niveau 4.

Waar kun je gaan werken?
Je kunt aan de slag bij bedrijven die industriële 
elektrotechnische apparatuur maken voor bijvoorbeeld de 
machine- en/of apparatenbouw. Ook kun je in een fabriek 
gaan werken als onderhouds- en storingsmonteur. Kortom: 
er zijn veel baanmogelijkheden binnen de elektrobranche.
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elektrotechnische installaties  |  niveau 4  |  BOL/BBL

Smart Building

Waar kun je gaan werken?
•	 bouwbedrijf
•	 architectenbureau
•	 ingenieursbureau
•	 woningbouwvereniging
•	 energiebedrijf
•	 service-	en	onderhoudsbedrijf
•	 gemeente

Hoe ziet de opleiding Smart Building eruit?
Het is een vierjarige opleiding waarbij je leert op school en 
in de praktijk. Denk daarbij aan stages en praktijkopdrachten 
bij regionale bedrijven. Tijdens de opleiding leer je wat er 
komt kijken bij de voorbereiding en uitvoering van innovatieve 
bouwprojecten.	Je	doet	kennis	op	over	de	bouwsector	én	
de installatietechniek. Je leert over het Bouw Informatie 
Model (BIM). Dit biedt een digitale manier van communiceren 
aan de hand van 3D beelden, waarmee aannemers uit de 
bouw, installatie-en elektrotechniek efficiënt samenwerken. 
Materialen, installaties en systemen komen voorbij tijdens de 
opleiding. Daarnaast leer je plannen en organiseren, calculeren 
en begroten. Jij leert hoe je technische werkzaamheden kunt 
begeleiden en hoe je technische ontwerpen uitwerkt. 

Tijdens de opleiding ga je direct aan de slag met theorie en 
praktijk. Je kennis haal je niet alleen uit boeken en lessen. Je 
gaat in projecten zelf aan de slag waarbij je kennis die je nodig 
hebt ook opzoekt op het internet. Gedurende de opleiding 
komt de nadruk meer op het praktijkdeel te liggen. 

Wat kun je na de opleiding doen?
Na de afronding van de mbo-opleiding Smart Building kun je 
gaan werken of doorstromen naar het hbo. Deze opleiding 
sluit goed aan op de Associate Degree (AD) opleiding gebouw 
Gebonden Installaties en opleiding Hbo Techniek.

Als Smart Builder ben je betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van bouwprojecten voor zowel nieuwbouw 
als verbouw. Jij hebt het overzicht over het totale bouwproject. Met de nieuwste software en mooiste 3D ontwerp 
technieken leer je 3D ontwerpen ontwikkelen van bouwwerken, inclusief materialen, systemen en installaties.  
Het opstellen en doen van aanvragen van omgevingsvergunningen horen bij jouw taak. Daarnaast begeleid je 
technische werkzaamheden, werk je technische ontwerpen uit en controleer je begrotingen en offertes. Kortom, 
je hebt veelzijdig, verantwoordelijk en afwisselend werk.

Les van verschillende bedrijven  
in de regio
Bedrijven uit het Rivierengebied denken mee aan de 
inhoud van deze opleiding. Tijdens je stage kom je in 
contact met bedrijven, maar de bedrijven komen ook 
naar school toe om les te geven. Zo leer jij de nieuwste 
technieken van het bedrijfsleven!

GTL HK
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kijk voor het actuele opleidingsaanbod en meer informatie op www.rocrivor.nl

Social Media

Wil je op de hoogte blijven van 
nieuws, projecten en events?  
Dan kun je ROC Rivor volgen via 
social media:  

facebook.com/jouwrocrivor

instagram.com/roc_rivor

youtube.com/rocrivor

linkedin.com/school/roc-rivor

twitter.com/rocrivor

Contact

Heb je een algemene vraag?
Neem dan telefonisch contact 
op via 0344-656200 of mail 
naar info@rocrivor.nl.
Je kunt ook gebruik maken van 
het contactformulier onderaan 
de website.
 
Wij zijn bereikbaar van ma t/m 
vrij van 08.00 tot 16.30 uur 
(feestdagen uitgezonderd).
 
Algemeen postadres:
ROC Rivor
Postbus 365
4000 AJ Tiel

Heb je een vraag over een 
opleiding of cursus?
Op www.rocrivor.nl vind je 
onderaan elke opleidingspagina 
een knop waarmee je direct 
aan een docent je vragen kunt 
stellen.

 

Locaties

Tiel
• Bachstraat 1 (hoofdlocatie)
 4003 KZ Tiel

•	 Beethovenstraat 22
 4003 KX Tiel

•		Gijsbert Stoutweg 11
 4005 LE Tiel

•	 Voor de Kijkuit 5
 4001 HG Tiel

Geldermalsen
•		Oudenhof 3
 4191 NW Geldermalsen

•		 Poppenbouwing 3b
 4191 NZ Geldermalsen

Open dagen

Benieuwd naar onze locaties, 
de sfeer in de school en de 
opleidingen? Kom dan langs op 
een van onze Open Dagen in Tiel 
en Geldermalsen en maak kennis 
met ROC Rivor!

Open Dag
• Donderdag 25 november 2021
 18.00 - 20.30 uur
• Donderdag 24 februari 2022
 18.00 - 20.30 uur

Informatieavond 
• Donderdag 23 juni 2022
• 18.30 - 20.30 uur

Meld je vooraf aan via  
www.rocrivor.nl/opendag. 

Meelopen
Wil je een goed beeld krijgen van 
een opleiding en hoe het is om 
bij ROC Rivor op school te zitten? 
Kom dan een dagje bij een van 
onze mbo-opleidingen meelopen. 
Dit kan van oktober 2021 t/m mei 
2022. Aanmelden hiervoor via  
www.rocrivor.nl/meelopen.


