
EEN OPLEIDING MET TOEKOMST

WIJ LEIDEN UW VAKMENSEN VAN DE TOEKOMST OP
Dit doen we branchebreed, zodat ze overal inzetbaar zijn. Dus heeft uw bedrijf behoefte aan  
geschoolde werknemers? Of wilt u dat uw werknemers een bepaald montagecertificaat behalen  
in de laag- of middenspanning? Dat is allemaal mogelijk bij SAB Opleiding.

WAAROM SAB OPLEIDINGEN
Wij doen wat we doen en dat doen we goed. Maar wat ons écht uniek maakt, is dat we  
de werknemers van morgen opleiden. Hiermee geven wij iedereen een kans om onze branche  
te betreden. Op die manier heeft deze een grotere kans om voort te bestaan.

Blader door onze diensten heen of gebruik het menu bovenin de pagina.
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DE OPLEIDING
Bij SAB Opleiding leert uw werknemer alle werkprocessen die belangrijk zijn voor een nieuwe rol  
als specialist in laagspanningsdistributie. Na het afronden van de opleiding zijn de volgende  
werkzaamheden probleemloos uit te voeren:

•  Voorbereiden van aanleg- en montagewerkzaamheden zoals aftakmoffen,  
verbindingsmoffen en laagspanning verdeelinrichtingen 

•  Aanleggen en monteren van transport- en distributienetten 
•  Gebruiksklaar maken van nieuw aangelegde transport- en distributienetten
•  Voorbereiden van onderhouds- en storingswerkzaamheden
•  Administreren en afsluiten van aanleg- en montagewerkzaamheden

MONTEUR 
LAAGSPANNINGS DISTRIBUTIE
(WEB-NIVEAU 2)
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DE OPLEIDING
Bij SAB Opleiding leert uw werknemer alle werkprocessen die belangrijk zijn voor een nieuwe rol  
als specialist in laagspanningsdistributie. Na het afronden van de opleiding zijn de volgende  
werkzaamheden probleemloos uit te voeren:

•  Voorbereiden van aanleg- en montagewerkzaamheden zoals aftakmoffen,  
verbindingsmoffen en laagspanning verdeelinrichtingen

• Aanleggen en monteren van transport- en distributienetten 
• Gebruiksklaar maken van nieuw aangelegde transport- en distributienetten
• Voorbereiden van onderhouds- en storingswerkzaamheden en het lokaliseren van storingen
• Het verrichten van standaard én uitgebreide bedieningshandelingen

EERSTE MONTEUR  
LAAGSPANNINGSDISTRIBUTIE 
(WEB-NIVEAU 3)
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DE OPLEIDING
Bij SAB Opleiding leert uw werknemer alle werkprocessen die belangrijk zijn voor een nieuwe rol  
als specialist in middenspanningsdistributie. Na het afronden van de opleiding zijn de volgende  
werkzaamheden probleemloos uit te voeren: 

•  Voorbereiden van aanleg- en montagewerkzaamheden zoals moffen, verbindingsmoffen,  
reparatiemoffen en middenspanning verdeelinrichtingen 

•  Aanleggen en monteren van transport- en distributienetten 
•  Gebruiksklaar maken van nieuw aangelegde transport- en distributienetten
•  Voorbereiden van onderhouds- en storingswerkzaamheden
•  Administreren en afsluiten van aanleg- en montagewerkzaamheden

MONTEUR 
MIDDENSPANNINGS DISTRIBUTIE
(WEB-NIVEAU 2)
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DE OPLEIDING
Bij SAB Opleiding leert uw werknemer alle werkprocessen die belangrijk zijn voor een nieuwe rol  
als specialist in middenspanningsdistributie. Na het afronden van de opleiding zijn de volgende  
werkzaamheden probleemloos uit te voeren: 

•  Voorbereiden van aanleg- en montagewerkzaamheden zoals moffen, verbindingsmoffen,  
reparatiemoffen en middenspanning verdeelinrichtingen 

•  Aanleggen en monteren van transport- en distributienetten 
•  Gebruiksklaar maken van nieuw aangelegde transport- en distributienetten
•  Voorbereiden van onderhoud en het lokaliseren van storingen
•  Schakelhandelingen in de middenspanning
•  Aansturen en instrueren van leerlingen en collega’s
•  Administreren en afsluiten van aanleg- en montagewerkzaamheden

EERSTE MONTEUR  
MIDDENSPANNINGS DISTRIBUTIE
(WEB-NIVEAU 3)
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DE OPLEIDING
Bij SAB Opleiding leert uw werknemer alle werkprocessen die belangrijk zijn voor een nieuwe rol  
als specialist in gas-, water- en warmtedistributie. Na het afronden van de opleiding zijn de volgende  
werkzaamheden probleemloos uit te voeren: 

• Monteren van gas-, water- en warmteleidingen
• Uitvoeren van onderhoud en reparaties aan verbruikersaansluitingen
• Monteren van verbruikersaansluitingen bij klanten
• Repareren van storingslocaties 

MONTEUR  
GAS-, WATER- EN WARMTEDISTRIBUTIE
(WEB-NIVEAU 2)
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DE OPLEIDING
Bij SAB Opleiding leert uw werknemer alle werkprocessen die belangrijk zijn voor een nieuwe rol  
als specialist in gas-, water- en warmtedistributie. Na het afronden van de opleiding zijn de volgende  
werkzaamheden probleemloos uit te voeren: 

• Monteren van gas-, water- en warmteleidingen
• Uitvoeren van onderhoud en reparaties aan verbruikersaansluitingen
• Monteren van verbruikersaansluitingen bij klanten
• Zoeken en repareren van storing locaties
• Aansturen en begeleiden van leerlingen en collega’s

EERSTE MONTEUR  
GAS-, WATER- EN WARMTEDISTRIBUTIE
(WEB-NIVEAU 3)
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EEN OPLEIDING MET TOEKOMST

ONZE OPLEIDINGEN ZIJN BINNEN HET JAAR AF TE RONDEN 
WANNEER UW WERKNEMER ZICH VOLLEDIG INZET OM HET 
DIPLOMA TE HALEN. WIJ ZULLEN ER ALLES AAN DOEN OM 
DIT SAMEN MET UW WERKNEMER TE BEREIKEN!

DE VOORDELEN
• Vaste leraren voor theorie én praktijk
• Vaste lerares Nederlands
• Goed en ruim ingerichte praktijklokalen
• Eigen laag- en middenspanning schakelruimtes
• Makkelijk bereikbaar, direct naast de snelweg

ONZE VOORWAARDEN
Uw werknemer kan aan deze opleiding  
deelnemen wanneer:
•  Hij/zij minimaal 18 jaar is. Nog geen 18?  

Vraag dan een gesprek aan
•  Op dit moment al werkt bij een erkend  

leerbedrijf binnen de infrasector

ONZE BELOFTES 
•  Uw werknemer krijgt les van enthousiaste  

en ervaren docenten
•  We houden samen de groei bij van uw  

werknemer, zodat u altijd weet waar hij/zij staat
•  We maken duidelijke afspraken en er is  

altijd een aanspreekpunt
•  Alle theorie- en praktijklessen zijn in ons  

eigen opleidingscentrum
•  Wij doen er alles aan om de opleiding  

van uw werknemer goed te laten verlopen

WAT WIJ REGELEN
• Alle lesmaterialen en BPV-boeken
• Een persoonlijke studieplanner
•  Alle toetsen, Proeven van Bekwaamheid  

en het praktijkexamen 

BELANGRIJK OM TE WETEN
Starten kan op ieder moment. De officiële  
aanmeldingsmomenten van de scholen waarmee 
we samenwerken zijn ieder jaar in september  
en in januari.

AANMELDEN
Wilt u een opleiding voor uw werknemer starten?
Meld uw werknemer dan via www.sabopleiding.nl 
aan voor een intakegesprek. Wilt u meer informatie 
over al onze opleidingen / kosten? Neem dan  
contact met ons op via +31 (0)20 7232 526  
of info@sabopleiding.nl

SAB Opleiding
Zandsteen 42 
2132 MR Hoofddorp
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EEN OPLEIDING MET TOEKOMST

NAAST ONZE OPLEIDINGEN BIEDEN WIJ OOK 
CURSUSSEN EN TRAININGEN AAN.

GARNITUREN
• Lovink Enertech tot en met 25kv
• Cellpack tot en met 36kv
• Raychem tot en met 36kv
• 3M tot en met 50kv
• Nexans Euromold tot en met 36kv
•  Sudkabel tot en met 52kv, zowel eindsluitingen, 

moffen als stekers grootte 1,2 en 3.
•  Pfisterer Connex stekers grootte 1,2,3 en 3s  

en 4 tot 72kv
• ABB Kabeldon tot en met 50kv
• SPS Heatshrink tot en met 36kv

VIAG OPLEIDING  
GAS OPLEIDING
• VIAG THP G
• VIAG VOP G assistent
• VIAG VOP G meters
• VIAG VP G meterkast
• VIAG VP F LD
• VIAG AVP F LD netten
• VIAG AVP G netten
• VIAG WVG meterkast
• VIAG WV G neten
• VIAG WV G distributie

BEI- BLS
• BEI THP-LS
• BEI VOP LS assistent
• BEI VOP LS meters
• BEI VP LS aansluiting
• BEI VP LS meterkast
• BEI VP LS netten
• BEI VP LS distributie
• BEI WV LS meterkast
• BEI WV LS netten
• BEI WV LS distributie
• BEI OIV LS distributie
• BEI IV LS distributie

BEI- BHS
• THP MS Distributie
• VOP MS Distributie
• VP MS Distributie- totaal
• AVP MS Distributie-service
• AVP MS Distributie-totaal
• WV MS Distributie-netmontage
• WV MS Distributie-totaal
• BD MS Distributie
• OIV MS Distributie
• IV MS Distributie
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