
Opleidingstraject  
Onderhoudstechnicus



Onderhoudsmonteur 
worden?
Volg het versnelde opleidingstraject onderhoudstechnicus van VAPRO!
Sinds april 2019 biedt VAPRO Maintenance in samenwerking met VAPRO 
en ROVC een versneld opleidingstraject onderhoudstechnicus aan. Het doel 
is om de instroom van onderhouds -en storingstechnici binnen de proces- 
en maakindustrie te vergroten. In slechts 7 maanden tijd word jij opgeleid 
om op je eigen werkplek veilig én verantwoord diverse onderhouds- en 
storingswerkzaamheden uit te voeren. 

Instromen in het leerwerktraject wordt in goed overleg ingepland. Binnen 
het opleidingstraject kun je 2 varianten kiezen; Elektrotechniek of 
Werktuigbouwkunde. Binnen beide varianten wordt een kleiner deel van 
de andere variant meegenomen. Binnen de Elektrotechniek besteed je dus 
ook aandacht aan de Werktuigbouwkunde en andersom. Hierdoor ben je na 
het afronden van de opleiding in de basis allround inzetbaar en kun je je 
daarna weer verder specialiseren. Het praktijkdeel van de opleidingen voer je 
voornamelijk op je eigen werkplek uit, waar je naar alle waarschijnlijkheid 
ook na je opleiding blijft werken.



Het opleidingstraject in een notendop
De opleiding is bedoeld voor operators die willen doorgroeien tot onderhoudstechnicus, 
voor onderhoudstechnici die zich verder willen specialiseren en voor schoolverlaters met 
een technische opleiding.
We werken toe naar een allround inzetbaarheid binnen de onderhoudstechniek.
Voor de start van het traject maak je de intredetoets en intaketest.
In 7 maanden tijd word je opgeleid tot (startend) zelfstandig en allround 
onderhoudsmonteur.
Je kiest tussen de basisrichtingen Elektrotechniek (29 dagdelen) en  
Werktuigbouwkunde (26 dagdelen).
Je leert het vak in de praktijk op je eigen werkplek (ongeveer 20 weken).
Je krijgt persoonlijke begeleiding.
Je doet een theorie- en praktijkexamen.
Als je de opleiding succesvol hebt afgerond, ontvang je een VAPRO Maintenance 
Certificaat en een bedrijfserkend ROVC-diploma. 
Naar alle waarschijnlijkheid kun je na het succesvol afronden van de opleiding op de 
werkplek waar je bent gedetacheerd blijven werken.

Waar leiden we je voor op?
Tijdens het opleidingstraject leiden we je op om 
als (startend) zelfstandig onderhoudstechnicus 
aan de slag te gaan. Dit is 1 van de meest 
veelzijdige functies binnen de techniek. Je 
kunt in verschillende branches aan de slag 
en je houdt je voornamelijk bezig met deze 
werkzaamheden:

preventief onderhoud;
oplossen van storingen; 
aanpassen en verbeteren van machines;
analyses en verbetervoorstellen maken.



Wie zoeken wij voor het leerwerktraject?
Voor het opleidingstraject onderhoudstechnicus zijn we op zoek naar gemotiveerde en 
ambitieuze kandidaten met 1 van onderstaande profielen:

Operators die willen doorgroeien naar de Technische Dienst.
(Onderhouds)monteurs (werktuigbouwkunde en/of elektrotechniek) bij voorkeur 
werkzaam binnen de industrie die zich verder willen ontwikkelen.
Schoolverlaters met een technische opleiding die onderhoudstechnicus binnen de 
industrie willen worden.

Hoe ziet het opleidingstraject eruit?
Het versnelde opleidingstraject onderhoudstechnicus van VAPRO duurt  
ongeveer 7 maanden. Voor de start van het traject kies je 1 van de 2 varianten waarmee je aan 
de slag wilt. Binnen beide varianten besteed je tevens aandacht aan de andere variant. Hierdoor 
ben je na het afronden van de opleiding meer allround inzetbaar en kun je je daarna weer 
verder specialiseren.

Het opleidingstraject bestaat uit verschillende onderdelen met de volgende duur:

Intake: de intake bestaat uit 2 onderdelen van ieder zo’n 90 minuten. De intake 
bestaat uit een VAPRO Maintenance intredetoets en een intaketest. De eerste toetst je 
technische voorkennis. De tweede neemt je persoonlijkheid, capaciteiten en motivatie 
onder de loep. Beide testen doe je online.
Formeel opleiden: 29 (elektrotechniek) of 26 (werktuigbouwkunde) dagdelen les met 
een doorlooptijd van ongeveer een half jaar. De lessen worden verzorgd door VAPRO en 
ROVC.
Informeel leren op de werkplek: dit vindt plaats op je eigen nieuwe werkplek bij een 
van onze toonaangevende bedrijven in de proces- en maakindustrie. Het praktijkdeel van 
de opleiding duurt ongeveer 20 weken, maar je wordt voor 1 jaar bij een opdrachtgever 
gedetacheerd. In de praktijk ben je vooral aan het werk, maar ondertussen werk je ook 
aan leer-werkopdrachten die aansluiten op wat je tijdens de theorielessen leert.

Het opleidingstraject onderhoudstechnicus sluit je af met 2 examens; een theorietoets en 
een praktijkexamen. De theorietoets hoort bij het opleidingsdeel van het leerwerktraject. Het 
praktijkexamen is een opdracht die je op je eigen werkplek uitvoert.



Wat ga je precies leren?
Het opleidingstraject onderhoudstechnicus van VAPRO is opgedeeld in verschillende 
blokken. Elk blok bestaat uit een stuk theorie en praktijk, die goed op elkaar aansluiten. Wat 
je de ene dag tijdens de theorielessen leert, oefen je de volgende dag in de praktijk. Het 
aantal en de inhoud van de blokken hangt af van de variant die je kiest.

Elektrotechniek
Kies je voor de variant Elektrotechniek? Dan ziet het leerwerktraject er als volgt uit:

Opbouw en werking 
van elektrische  
besturingen

• Basis elektrotechniek
• Schemalezen: geheugenschakeling, vergrendelschakeling, volgordeschakeling
• Gebruiken van meetapparatuur (universeelmeter, duspol)
• Spanning, stroom en weerstand in de praktijk (wet van Ohm)
• Toepassingen van wissel- en gelijkspanning
• Maak-, verbreek- en wisselcontacten
• Serie- en parallelschakelen van contacten en verbruikers
• Componentenkennis (magneetschakelaars, hulprelais, tijdrelais)
• Tijdrelais: opkom- en afvalvertraging, gecombineerde opkom- en afvalvertraging

Opbouw en 
werking van motor-
besturingen

• Netopbouw, transformatie, éénfase- en driefasenvoedingen
• Kortsluiting en overbelasting
• Circuitweerstand en spanningsverlies (Wet van Ohm)
• Eénfase- en driefasen kortsluitankermotor (draaistroommotor)
• Interpreteren van motorgegevens (typeplaatje) en motoren aansluiten
• Motorschakeling voor direct inschakelen, omkeren van draairichting
• Sterdriehoekschakeling voor draaistroommotoren
• Frequentieregelaars en softstarters
• Beveiliging van motorschakelingen

Storingen zoeken 
in elektrische 
installaties

• Beschrijven probleem
• Benoemen norm
• Bepalen afwijking
• Mogelijke oorzaken bepalen

Basis pneumatiek • Cilinders
• Ventielen
• Instrumentatielucht

Elektrische veiligheid • STIPEL Basis VP NEN3140
• Vreemde spanningen
• Beveiligingen
• Aarding
• Gevaarlijke situaties

• Meest aannemelijke oorzaak bepalen
• Plan van aanpak opstellen
• Testen en evalueren



Werktuigbouwkunde
Kies je voor de variant Werktuigbouwkunde? Dan ziet het leerwerktraject er als volgt uit:

Opbouw van 
statische proces-
apparatuur

• Opslag eenheden
• Warmtewisselaars
• Filters
• Statische afdichtingen
• Destillatie/flashvaten

Opbouw van  
rotatie-apparatuur

• Mechanisch transport
• Drukopbouwers (pomp, compressor)
• Ventilatoren en blowers
• Roerwerken
• Dynamische afdichtingen

Opbouw van 
leidingen en 
appendages

• Kleppen
• Afsluiters
• Leidingsoorten
• Terugslagkleppen
• Condenspotten
• Handafsluiters

Bevestigings-
technieken

• Vaste verbindingen
• Losneembare verbindingen
• Schroefdraad en maatvoering
• Bouten/moeren
• Borgingen
• Schroeven

Aandrijvingen en 
over-brengingen

• Lagers en afdichting van lagers
• Askoppelingen
• As-naaf verbindingen

• Drukbeveiligingssystemen
• Block and bleed
• Brilflenzen en andere stekers
• Maatvoering leidingen
• Kleuren leidingen

Veilig werken • Werken op hoogte
• Verplaatsen van lasten
• LOTOTO
• TRA/JRA
• Werkvergunning

Basis pneumatiek • Cilinders
• Ventielen
• Instrumentatielucht

• Aanbrengingen en overbrengingen
• Omzetmechanisme
• Meet- en controlegereedschappen

• Flenzen, studbolts en pakkingen
• Equipement en appendages herkennen
• Openen en sluiten van flensverbindingen
• P&ID



Wat zijn de voordelen van het opleidingstraject?
Het volgen van het opleidingstraject onderhoudstechnicus heeft een aantal belangrijke 
voordelen. De 3 belangrijkste voordelen zetten we graag voor je op een rij:

Combinatie van leren en doorgroeien: je leert alles over de meest recente 
ontwikkelingen binnen de onderhoudstechniek. Al je nieuwe kennis kun je tijdens je werk 
direct toepassen in de praktijk. Ondertussen groei je door naar de functie van zelfstandig 
onderhoudsmonteur.
Persoonlijke begeleiding: tijdens je werk krijg je persoonlijke begeleiding van je eigen 
praktijkbegeleider. Je praktijkbegeleider is inhoudelijk expert binnen het vakgebied 
en helpt je waar nodig. Daarnaast beoordeelt je begeleider je leer-werkopdrachten en 
bespreken jullie samen de planning en voortgang. 
Financiële voordelen: een fulltime studie kost een hoop geld en is moeilijk met een baan 
te combineren. Tijdens het opleidingstraject onderhoudstechnicus ben je gewoon aan het 
werk en kun je daarom naast je studie direct geld verdienen.

Wat is het eindresultaat van het opleidingstraject?
Het opleidingstraject onderhoudstechnicus leert jou om op je eigen werkplek veilig en 
verantwoord onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Je kunt tijdens én na afronding als 
(startend) onderhoudstechnicus aan de slag. Na het doorlopen van het opleidingstraject 
heb je kennis over de volgende onderwerpen:

Elektrotechniek
• Elektrische besturingen
• Motorbesturingen
• Kortsluiting en overbelasting
• Storingen zoeken in elektrische installaties
• Elektrische veiligheid
• Basis pneumatiek

Werktuigbouwkunde
• Statische en rotatieapparatuur
• Leidingen en appendages
• Bevestigingstechnieken
• Aandrijvingen en overbrengingen
• Veilig werken
• Basis pneumatiek

VAPRO Maintenance certificaat
Bedrijfserkend ROVC-diploma

De opleiding heeft een vergelijkbaar complexiteitsniveau als MBO niveau 3. Daarnaast 
ontvang je na het succesvol afronden van het leerwerktraject de volgende certificaten:



Hoe ziet jouw toekomst er na het  
opleidingstraject uit?

Het opleidingstraject onderhoudstechnicus is zeker niet het eindstation 
van je ontwikkeling. Wat ons betreft is het nog maar het begin. Een eerste 
stap op weg naar meer. Bij VAPRO zorgen we ervoor dat jij je de komende 
jaren kunt blijven doorontwikkelen. Zo kun je bijvoorbeeld doorgroeien naar 
Senior Onderhoudsmonteur of Onderhoudstechnicus en daarna naar Hoofd 
Technische Dienst.

Wil jij graag als zelfstandig onderhoudstechnicus binnen de Elektrotechniek 
of Werktuigbouwkunde aan de slag? Past jouw ambitie bij het 
opleidingstraject onderhoudstechnicus en voldoe je aan het profiel dat wij 
zoeken? Solliciteer dan direct. We gaan graag met je in gesprek om je te 
leren kennen en de mogelijkheden te bespreken! 

Joop van den Endeplein 1 
1217 WJ Hilversum 
035- 203 60 10 
www.vapromaintenance.nl 
info@vapromaintenance.nl


