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Al twee jaar hebben we de wens om onze eigen Academy op te starten. Dit is het moment, dat 
we definitief een start gaan maken. Een start met een volwaardige en rĳkserkende opleiding, die 
we kunnen aanbieden  aan onze installateurs, partners en een ieder die geïnteresseerd is. 
Namelĳk, de opleiding 'Medewerker Operationele Techniek Klimaatbeheersing'. In deze 
flyer leest u hoe de opleiding in zĳn werk gaat, wat het voor u als bedrĳf betekent en wat wĳ u 
bieden. 

Inclusief
- NEN 3140 certificaat.
- VCA basis of vol diploma.
- F-Gassen diploma (FGC1).



Hoe ziet de opleiding eruit?
De MBO-2 opleiding is bedoeld voor medewerkers die nog niet veel ervaring hebben in de bran-
che. Een startkwalificatie dus. Wĳ bieden u als bedrĳf de kans om uw medewerkers een start te 
geven in de wereld van klimaatbeheersing en techniek. De opleiding duurt twee jaar en kent eens 
per twee tot drie weken een lesdag. Tĳdens de lesdagen wordt theorie behandeld aan de hand 
van praktĳkvoorbeelden met docenten uit de praktĳk.

Naast de lesdagen zĳn er praktĳkopdrachten die op de werkvloer gedaan moeten gaan worden, 
zodat praktĳk en theorie samen komen. Iedere deelnemer heeft daardoor een praktĳkbegeleider 
op de werkvloer nodig, die hem of haar ondersteunt. Van belang is dat iedere deelnemer 
werkt bĳ een “Erkend Leerbedrĳf”. Wĳ ondersteunen bĳ het aanvragen van deze erkenning, 
indien dit gewenst is. In de opleiding komen de volgende thema’s aan de orde:

Module 1 - Koelsystemen Airco 
en VRF

Module 2 - Elektrotechnische 
regelsystemen

Module 3 - Luchtbehandelings-
techniek en warmtepompen

Module  4 - F-gassen & STEK
- F-Gassen diploma (FGC1)

Kosten en subsidie
Wĳ factureren de kosten van de opleiding per half jaar uit, wat neer komt op €1812,50 per half 
jaar. De overheid verstrekt echter voor deze opleiding een subsidie ("Praktĳkleren"). Wĳ 
ondersteunen u bĳ de jaarlĳkse aanvraag hiervan. U kunt maximaal € 5.400,= voor de gehele 
opleiding terug ontvangen, waardoor de volledige opleidingskosten zo’n € 1.850,= zullen 
bedragen in twee jaar. De startdatum van de opleiding 'Medewerker Operationele Techniek 
klimaat beheersing' zal zĳn, Februari 2019.

Geïnteresseerd?
Kĳk dan voor meer informatie en het inschrĳfformulier op: 
http://www.stulz-benelux.com/nl/academy

Deze opleiding wordt in samenwerking 

met Sentir Opleidingen verzorgd.


