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Assistent zonnepaneelmonteur (entree)
Ben je 18 jaar of ouder, heb je geen (vmbo-) diploma, maar zoek je wel een leuke en afwisselende job, waarbij je leert en werkt
tegelijk? Dan is de entreeopleiding Assistent zonnepaneelmonteur misschien iets voor jou. Albeda Startcollege werkt bij deze
opleiding samen met Solar Supports. Er is veel werkgelegenheid in de zonne-energiemarkt en bij goed functioneren ben je na je
opleiding verzekerd van een baan!
Bij deze bbl-opleiding werk je 4 dagen per week bij Solar Supports en ga je 1 dag per week naar school.
We stellen geen eisen aan je vooropleiding. We gaan vooral uit van jouw talent en ontwikkelen dat samen verder.

Meer info over de opleiding
Je werkt actief en richt je op wat je in de praktijk gaat doen. Als assistent zonnepaneelmonteur steek je immers graag je handen uit
je mouwen.
Je leert onder andere:
•
•
•
•
•
•

Wat de onderdelen zijn van een zonne-installatie en hoe deze wordt geïnstalleerd.
Wat de veiligheidseisen zijn en hoe je veilig kunt werken.
Je werk voorbereiden en plannen.
Je werk uitvoeren. Van het zorgen voor een goede en veilige werkplek, het maken van onderdelen van producten,
gereedschappen en materiaal ordenen tot het afval afvoeren;
Je werk evalueren en het resultaat bespreken;
Je werk goed afronden.

Je resultaten worden in je eigen portfolio afgetekend. In dit portfolio kun je zien hoe ver je bent met je opleiding. Daarnaast spreken
we in een persoonlijk activiteitenplan af waar je verder aan gaat werken. Je krijgt ook lessen Nederlands, rekenen en het vak
loopbaan & burgerschap.
Baangarantie
Gedurende de eerste 3 maanden van de opleiding, kijken we naar je inzet, motivatie en vorderingen. Je bent dan ook verplicht om
je VCA-certificaat te halen (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers). Is dit in orde, dan krijg je een contract bij Solar
Support voor de rest van het jaar.
Bij Solar Support ga je ervaring opdoen bij projecten in alle onderdelen die van toepassing zijn op het vak. Per onderdeel wordt er
een vakbekwaamheidstest afgenomen. Als alle praktijktesten met een voldoende zijn afgesloten, krijg je het
vakbekwaamheidscertificaat van Solar Support. Indien je daarnaast je werk goed gemotiveerd hebt uitgevoerd, dan heb je een
baangarantie.

Wat kan ik hiermee worden

Je kunt gaan werken als assistent bij Solar Support of een ander bedrijf dat zonnepanelen installeert. Je assisteert ervaren collega’s
en let op veiligheid.

Toelatingseisen
Je kunt een entreeopleiding volgen als je geen (vmbo) diploma hebt en op 1 augustus 16 jaar of ouder bent.

Welke vaardigheden moet je hebben
Als assistent zonnepaneelmonteur houd je ervan om je handen uit de mouwen te steken. Je vindt het leuk om met je collega’s het
werk perfect af te leveren en je loopt daar graag een paar stapjes harder voor.
Je werkt met kostbare gereedschappen en machines. Je vindt het vanzelfsprekend dat je daar zorgvuldig mee omgaat. Je voert de
opgedragen taken efficiënt en zorgvuldig uit. Uiteraard ben je collegiaal, hulpvaardig en klantvriendelijk. Het afval dat bij je werk
ontstaat, kun je goed scheiden.

Opleidingskosten
De kosten voor de opleiding hangen af van je leeftijd. Jaarlijks stelt de minister van Onderwijs het cursusgeld bij. Onderstaande
bedragen gelden voor het studiejaar 2021/2022.
Kosten bbl jonger dan 18 jaar
Ben je aan het begin van het studiejaar (1 augustus) jonger dan 18 jaar? Dan betaal je geen cursusgeld.
Kosten bbl ouder dan 18 jaar
Ben je aan het begin van het studiejaar (1 augustus) 18 jaar of ouder? Dan is het cursusgeld € 126,50 (in plaats van € 253,-).
Het ministerie van Onderwijs (OCW) heeft vanwege de coronacrisis het lesgeld voor het studiejaar 2021-2022 eenmalig met 50%
verlaagd.
Meer informatie over de hoogte van het lesgeld vind je oprijksoverheid.nl.
Overige verplichte kosten
Je betaalt voor deze opleiding maximaal 195 euro voor boeken en licenties.
Binnen de opleiding volg je ook keuzedelen. De kosten voor de leermiddelen van de keuzedelen zijn maximaal 45 euro.
Op de pagina 'uitleg over de opleidingskosten' vind je een uitgebreide uitleg over de verschillende kosten en een eventuele
tegemoetkoming in de opleidingskosten.

Aanmeldprocedure
Je kunt je aanmelden voor een entreeopleiding via de aanmeldknop. Na je aanmelding sturen wij je een uitnodiging voor de
verplichte intake-activiteiten. Controleer of je het goede e-mailadres en het goede postadres hebt doorgegeven bij je aanmelding.
Als je niet kunt komen, wil je de afspraak dan afzeggen en ons bellen om een nieuwe afspraak te maken?
Je kunt in september of per 1 februari met je entreeopleiding starten.
•
•

Als je voor 1 oktober wilt starten, meld je dan zo snel mogelijk aan, maar uiterlijk op 15 september.
Wil je op 1 februari starten, meld je dan zo snel mogelijk aan, maar uiterlijk op 15 januari.

Heb je hulp nodig bij het invullen van het aanmeldformulier?
Bel dan met het studie info punt (STIP) op 010 290 10 20 of mail naar albeda@albeda.nl

Je kunt ook langs gaan bij het STIP. Het STIP is ook in vakanties geopend.
Als je hulp nodig hebt bij het invullen van het aanmeldformulier, kun je telefonisch contact opnemen met het Studie info punt op 010
290 10 20 of per mail via albeda@albeda.nl

Leerwerk- en stagebedrijven
Een overzicht van erkende leerwerkbedrijven en stagebedrijven vind je opstagemarkt.nl

Vervolgopleidingen
Na je entreeopleiding Assistent zonnepaneelmonteur heb je de volgende mogelijkheden:
•
•

Je gaat direct aan het werk.
Je gaat verder met een beroepsopleiding op niveau 2, bijvoorbeeld Monteur, Metaalbewerker of Constructiewerker.

Wil je meer weten over vervolgopleidingen? Kijk dan eens opTechniekCollegeRotterdam.nl.

Ik zoek net even iets anders
•
•
•
•
•
•
•
•

Assistent installatie- & constructietechniek/metaaltechniek
Assistent dienstverlening & zorg/facilitair
Assistent horeca & voeding
Assistent bouwen & wonen
Assistent logistiek
Assistent mobiliteit/fiets-, scooter- en autotechniek
Assistent verkoop/retail

Vragen of opmerkingen?

Locaties

•

•

De heer J. Erkens (anderstaligen), 010 292 82 00

Aanmelden

Crebo

25253

Niveau

1

Haastrechtstraat, Rotterdam

Traject

bbl

Duur bbl

1 jaar

Startmoment(en)

augustus 2021

Downloads
•

Studiehandleiding

