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OVERZICHT
Jouw toekomst staat centraal

Certificaat of diploma secundair onderwijs

Inhoud van de modules

Praktisch

Contact

DEZE FOLDER IS INTERACTIEF: 
We hebben handige klikopties toegevoegd zodat je met één 
muisklik op de juiste pagina van dit boekje en vervolgens op de 
juiste webpagina van de Crescendo CVO website terechtkomt.

EEN OPLEIDING MET VEEL POTENTIEEL
Je plaatst, regelt, onderhoudt en herstelt installaties voor centrale verwarming. Je bewerkt 
en legt leidingen; je snijdt en zaagt buizen op maat, ontbraamt ze en buigt ze. Je maakt en/of 
monteert allerlei verbindingen. Je plaatst verwarmingsketels, brandstoftanks en radiatoren 
en sluit ze aan. Je plaatst het ventilatiesysteem van de stookruimte. Je sluit de installatie 
aan op de diverse energienetten. Je regelt branders af. Je installeert de klimaatregeling. Je 
brengt isolatiemateriaal aan. Je bent vertrouwd met de moderne regelapparatuur en je 
blijft op de hoogte van de technologische ontwikkelingen op dit vlak.

Neem je liever een kijkje op 
onze website? Klik HIER:

LEER EN 
BELEEF

 CRESCENDO CVO  
CENTRUM VOOR VOLWASSENENONDERWIJSwww.crescendo-cvo.be

https://crescendo-cvo.be/nl
http://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/techniek/monteur-centrale-verwarming
http://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/techniek/monteur-centrale-verwarming


BASIS ELEKTRICITEIT CERTIFICAAT
OF DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS

IN DE MODULE BASIS ELEKTRICITEIT LEER JE: 
 ¥ basistechnieken waarbij het zelfstandig handelen als doelstelling primeert
 ¥ eenvoudige elektrische verbindingen en elektrische schakelingen maken
 ¥ inzicht krijgen in de belangrijkste elektrische grootheden
 ¥ de nodige veiligheidsmaatregelen, elektrisch testgereedschap te gebruiken

Voorkennis
 ¥ geen voorkennis vereist
 ¥ adviesniveau Nederlands: 2.2 behaald

EEN MODULAIR AANBOD OP JOUW MAAT
Crescendo CVO biedt verschillende modules op maat aan. Of je nu een absolute beginner of 
juist helemaal ervaren bent, we hebben voor jou de ideale module. Deze modules worden 
gegeven door gedreven leerkrachten die jou alle kneepjes van het vak leren. Neem dus 
gerust een kijkje en kies de module die bij jou past! 

CERTIFICAAT
 ¥ Slaag je voor een module, dan ontvang je hiervan een deelcertificaat. 
 ¥ Voltooi je de opleiding met succes, dan behaal je het certificaat Monteur centrale 
verwarming.  

DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS
 ¥ De certificaten Loodgieter en Monteur centrale verwarming leiden in combinatie met  
het certificaat AAV (Aanvullende algemene vorming) tot het diploma secundair 
onderwijs.

https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/diploma-secundair


BASIS INSTALLATIESBASIS LASSEN

IN DE MODULE BASIS INSTALLATIES LEER JE: 
 ¥ basisvaardigheden om buizen uit staal en koper voor de aanvoer van vloeistoffen en 
gassen bewerken

 ¥ het uitvoeren van eenvoudige buig- en soldeerbewerkingen
 ¥ het uitvoeren van verbindingen van stalen buizen met schroefdraad
 ¥ buizen uit verschillende materialen bewerken en plaatsen; koper, PVC en PE voor de 
afvoer van wit (regenwater), grijs (huishoudwater) en zwart water (fecaliën), ...

 ¥ het op maat brengen van buizen
 ¥ het uitvoeren van eenvoudige (koud-) lasbewerkingen en soldeerbewerkingen

Voorkennis
 ¥ geen voorkennis vereist
 ¥ adviesniveau Nederlands: 2.2 behaald

IN DE MODULE BASIS LASSEN LEER JE: 
 ¥ de basistechnieken waarbij het zelfstandig handelen als doelstelling primeert
 ¥ de beginselen van de meest voorkomende las- en soldeerprocédés
 ¥ dat lassen een verbindingstechniek is waarbij de beheersing van het smeltbad een grote 
handvaardigheid vraagt

 ¥ Veilig omgaan met de lastoestellen 
Voorkennis

 ¥ geen voorkennis vereist
 ¥ adviesniveau Nederlands: 2.2 behaald

Het uurrooster voor deze modules vind je HIER.

https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/techniek/monteur-centrale-verwarming/uurrooster-en-prijs


CENTRALE VERWARMINGSKETELSGASTOESTELLEN

IN DE MODULE  CENTRALE VERWARMINGSKETELS LEER JE: 
 ¥ warmtegeneratoren (ketels) en toebehoren aan de verwarmingsinstallatie aansluiten
 ¥ het rookgaskanaal en de verschillende nutsleidingen plaatsen en aansluiten
 ¥ het vullen en ontluchten van de installatie
 ¥ het aansluiten van de installatie op de verwarmingscollectoren
 ¥ eigen werkzaamheden plannen en organiseren
 ¥ voorschriften inzake veiligheid, kwaliteit, welzijn en milieu toepassen
 ¥ drukverlies berekenen

Voorkennis
 ¥ geen voorkennis vereist
 ¥ adviesniveau Nederlands: 2.2 behaald

IN DE MODULE  GASTOESTELLEN LEER JE:
 ¥ leidingen voor petroleumgas- en aardgasleidingen buigen en verbinden en plaatsen
 ¥ de geldende reglementeringen voor binneninstallaties, zowel voor de verbindingen als 
voor de plaatsingswijze

 ¥ aansluiten van gastoestellen op gasleidingen en rookgasleidingen
 ¥ het voorzien van de luchttoevoeropeningen
 ¥ eigen werkzaamheden plannen en organiseren
 ¥ huishoudelijke gastoestellen installeren
 ¥ voorschriften inzake veiligheid, kwaliteit, welzijn en milieu toepassen
 ¥ onderhoudsvoorschriften naleven

Voorkennis
 ¥ geen voorkennis vereist
 ¥ adviesniveau Nederlands: 2.2 behaald

Het uurrooster voor deze modules vind je HIER.

https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/techniek/monteur-centrale-verwarming/uurrooster-en-prijs


CENTRALE VERWARMINGSLEIDINGEN  
EN -LICHAMEN

LUCHTKANALEN EN VENTILLATIE

IN DE MODULE  CENTRALE VERWARMINGSLEIDINGEN EN -LICHAMEN LEER JE: 
 ¥ leidingen in staal, koper, VPE en meerlagenbuizen buigen en verbinden en aansluiten 
aan verwarmingslichamen

 ¥ verschillende gebruikelijke verbindingen; lassen, zachtsolderen, hardsolderen, 
 klemmen, persen en schroefdraad, ... 

 ¥ het bevestigen van leidingen op wanden, vloeren en plafonds
 ¥ het schilderen en isoleren van de buizen
 ¥ eigen werkzaamheden plannen en organiseren
 ¥ voorschriften inzake veiligheid, kwaliteit, welzijn en milieu toepassen

Voorkennis
 ¥ geen voorkennis vereist
 ¥ adviesniveau Nederlands: 2.2 behaald

IN DE MODULE  LUCHTKANALEN EN VENTILLATIE LEER JE:
 ¥ luchtkanalen en luchtroosters van ventilatiesystemen monteren en plaatsen
 ¥ ventilatie-units plaatsen en aansluiten
 ¥ eigen werkzaamheden plannen en organiseren
 ¥ voorschriften inzake veiligheid, kwaliteit, welzijn en milieu toepassen
 ¥ leidingen voor een mechanische ventilatie plaatsen
 ¥ een luchtafzuigunit installeren

Voorkennis
 ¥ geen voorkennis vereist
 ¥ adviesniveau Nederlands: 2.2 behaald

Het uurrooster voor deze modules vind je HIER.

https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/techniek/monteur-centrale-verwarming/uurrooster-en-prijs


PRAKTISCH

MODULE LESTIJDEN

Basis elektriciteit 40

Basis installaties 40

Basis lassen 40

UURROOSTER EN PRIJS VIND JE HIER

De opleiding bestaat uit 7 modules die je die je afzonderlijk kan volgen.
Alle lessen gaan door op onze Lesplaatsen in Keerbergen en Vilvoorde.

Bij aanvang van de lessen ontvang je een lijst met basisgereedschap en werkkleding die je 
zelf moet aankopen. 

Modules
7

3 jarig 
traject

avond- 
onderwijsVilvoorde 

Keerbergen
Techniek

MODULE LESTIJDEN PRIJS

Gastoestellen 60 €90

Centrale verwarmingsleidingen en -lichamen 80 €120

Luchtkanalen en ventillatie 40 €60

Centrale verwarmingsketels 60 €90

Exclusief grondstofkosten en cursusmateriaal (zie website).

Schrijf je snel in!
Alles wat je moet weten om je in te schrijven vind je HIER.

https://inschrijven.crescendo-cvo.be
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/techniek/monteur-centrale-verwarming/uurrooster-en-prijs


CONTACT

LESPLAATS GO! CAMPUS DE BRUG
Vaartstraat 1 bus 1
1800 Vilvoorde
02 725 68 24
info.zaventem@crescendo-cvo.be

 ¥ Plan HIER je route

Volg ons op
Kom de opleiding beleven tijdens ons infomoment!
Klik HIER voor meer informatie.

LESPLAATS 
GO! TECHNISCH ATHENEUM KEERBERGEN
Molenstraat 2
3140 Keerbergen
015 41 30 45 
info.mechelen@crescendo-cvo.be

 ¥ Plan HIER je route

www.crescendo-cvo.be
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mailto:info.mechelen%40crescendo-cvo.be?subject=OPLEIDING%20Monteur%20centrale%20verwarming
mailto:info.zaventem%40crescendo-cvo.be%0D?subject=OPLEIDING%20Monteur%20centrale%20verwarming
https://www.google.com/maps/dir//51.0040615,4.6345772/@51.0040614,4.6301998,16z
https://www.google.com/maps/dir//GO!+Campus+De+Brug,+Vaartstraat,+1800+Vilvoorde/@50.9264304,4.3510833,12z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x47c3c2ab23e0ea09:0x986d0c01f0e91e49!2m2!1d4.4211229!2d50.9264513
https://crescendo-cvo.be/nl
https://www.facebook.com/crescendocvo/
https://www.youtube.com/channel/UCPtMzUS9uDMshsLBkIinDvA
https://www.instagram.com/crescendocvo/
https://www.pinterest.com/CrescendoCVO/
https://crescendo-cvo.be/nl/contact/infomomenten
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/verkoop-en-logistiek
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/mode
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/diploma-secundair
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/nederlands-voor-anderstaligen-nt2
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/administratie
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/digitale-fotografie
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/techniek
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/ambachten
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/zorg-en-welzijn
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/koken
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/talen
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/informatica
https://crescendo-cvo.be/nl
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/politie
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/ecologie-en-groen
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/toerisme

