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Je diploma halen en werken?  
Dan is Werkend Leren iets voor jou!  
 

Heb jij technisch talent?  
 
Wil jij vooral veel uitdaging en praktijk 
tijdens je technische opleiding? Dan is de 
leerweg Werkend Leren iets voor jou!  
Na eerste schooljaar ga je als 
leerlingmedewerker aan de slag bij een 
leerbedrijf in de technische Installatie-
techniek. Geen dag is hetzelfde en je krijgt 
al snel verantwoordelijkheid. Dankzij deze 
werkervaring ontwikkel je je razendsnel en 
vergroot je jouw kans op een aantrekkelijke 
baan! 
 
 

Werkend Leren 
 
Tijdens de periode op FEFFIK krijg je  
vaktechnische theorie maar ook vakken 
zoals talen en algemene vorming. FEFFIK  
zorgt voor een goede voorbereiding 
waardoor de lessen goed aansluiten op de 
werkzaamheden in het leerbedrijf.  Na een 
succesvolle beoordeling word je geplaatst in 
een passend leerbedrijf. Dat gebeurt 
natuurlijk in overleg. Je gaat dan vier dagen 
werken en komt één dag terug naar 
FEFFIK. Je tekent een arbeids-
overeenkomst met Impacto Contracting. Dat 
is de schakel tussen FEFFIK en het 
leerbedrijf en zij betalen ook je salaris uit. Je 
ontvangt als student het minimum loon. Als 
je zowel het theoretische deel als de 
werkperiode met een positieve beoordeling 
hebt afgerond, dan ontvang je het erkende 
sbo diploma. Als gecertificeerd monteur kun 
je aan de slag op de arbeidsmarkt of 
doorstuderen. 

 
 
        
 

 

 
Monteur Sterkstroom Installatie  
sbo niveau 2  
 

Beroepsprofiel   

Als monteur sterkstroominstallaties werk je 
meestal bij een elektrotechnisch 
installatiebedrijf. Je kunt worden ingezet bij 
het aanleggen van elektrotechnische 
installaties (nieuwbouw, woningen en 
utiliteit), buisinstallaties, bedrading of 
bekabeling en het afmonteren van 
schakelmateriaal en verlichtingsarmaturen. 
Je voert metingen en controles uit en werkt 
veilig en milieubewust.   
 

Competenties, skills & vaardigheden:  
 

Belangrijke kenmerken van een 
gecertificeerd Monteur sterkstroominstallatie  
zijn:   
 

 Analytisch vermogen 

 Goed kunnen plannen en  organiseren 

 Zorgvuldig en servicegericht 

 Creatief 

 Nauwkeurig en veilig werken  

 Motivatie om van nieuwe ontwikkelingen 

in eigen vakgebied te volgen 

 
Kennis van Papiamentu, Nederlands, 
Engels en Spaans binnen de 
beroepscontext 
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Opleiding  

Na toelating tot de opleiding ga je het eerste 
jaar naar school. Bij aanvang van het 
tweede schooljaar krijg je als leerling 
medewerker een arbeidsovereenkomst en 
ga je voor 10 maanden aan het werk bij het 
leerbedrijf.   

De vakken die je op FEFFIK onder andere 
krijgt zijn:  

 Veilig werken en meten in de 

elektrotechniek 

 Installeren buisinstallaties woningbouw 

en utiliteit 

 Installeren kabelinstallaties woningbouw 

en utiliteit 

 Monteren bedraden en installeren 

schakel- en verdeelinrichtingen 

woningbouw en utiliteit 

 Nederlands/Papiamentu 

 Sociale Vaardigheden 

 

Begeleiding  
 
In het leerbedrijf word je begeleid door een 
ervaren elektromonteur. Ook de vakdocent 
en stagebegeleider van FEFFIK komen 
regelmatig op werkbezoek. Gezamenlijk 
wordt gekeken naar de voortgang.  
 
Je krijgt een praktijkwerkboek met 
informatie over de verwachtingen, toetsing 
en beoordeling. Hierin worden ook je 
vorderingen vermeld.  

 
De sector op Curaçao 

 
Er is veel werk voor goede vakmensen in de 
elektrotechniek.  
 
 
 
 
 

 
 
Curaçao kent geen sectorvereniging 
Elektrotechniek, maar een aantal 
gespecialiseerde bedrijven zijn aangesloten 
bij de Antilliaanse Aannemersvereniging 
(AAV).  
 
De AAV is een voorstander van onderwijs 
volgens Werkend Leren voor de opleiding 
monteur sterkstroom installatie. Vooral 
omdat het een hele praktijkgerichte 
opleiding is waarbij FEFFIK en de sector 
intensief samenwerken.  
 

 
 
Voorwaarden voor aanmelding  
 
De opleiding start met ingang van het 
nieuwe schooljaar 2018 – 2019 bij FEFFIK. 
De gebruikelijke voorwaarden en 
vooropleiding van de FEFFIK voor 
aanmelding zijn van toepassing.  
 
Daarnaast wordt met studenten die zich 
aanmelden voor een leergang Werkend 
Leren, tijdens een intake gesprek ingegaan 
op motivatie en verwachtingen van het 
werken in de sector.  
 
Kijk op de website voor meer informatie 
over de opleidingen, de voorwaarden voor 
inschrijving en het downloaden van het 
aanmeldingsformulier:  Homepage Werkend 
Leren. Voor een regelmatige update van 
informatie en foto’s kun je ook de 
facebookpagina volgen: Facebookpage 
Werkend Leren. 
 
Voor meer informatie: FEFFIK, Kaya 
Horacio Sprock 4, Telefoon: 736-3900 tst. 
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http://www.werkendleren.cw/
http://www.werkendleren.cw/
https://www.facebook.com/werkendlerencuracao/
https://www.facebook.com/werkendlerencuracao/

