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BINNEN VIER WEKEN TIJD JE F-GASSEN CATEGORIE 1 CERTIFICAAT HALEN? 

MAAK JE DAN KLAAR VOOR 
DE BOOTCAMP KOUDETECHNIEK 
Onze lange, warme zomers, de nieuwe BENG-regelgeving én alle ontwikkelingen rondom thuiswerken/corona zorgen voor een exponentiële 
groei in het aantal aircobestellingen. Installatiebedrijven kunnen de vraag nauwelijks bijbenen en zijn naarstig op zoek naar koelmonteurs, die 
tevens over de juiste certificeringen beschikken. Airco-installaties bevatten milieuonvriendelijke koudemiddelen waardoor alleen gecertifi-
ceerde monteurs ze mogen aansluiten. Studium springt hierop in met een vierweekse en praktijkgerichte bootcamp Koudetechniek.
 
Tekst Lieke van Zuilekom    |    Beeld Studium

 

Deelnemers zijn minimaal 50% van hun lesuren aan het trainen op hun eigen koelmachine en maken ruim voldoende vlieguren, waardoor ze direct inzetbaar zijn. 

Binnen vier weken tijd je F-gassen categorie 1 certificaat halen?
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De bootcamp is geschikt voor iedereen die zo 
snel mogelijk wil starten als koelmonteur. “Een 
vooropleiding en/of voorkennis van koude-
techniek is niet nodig”, benadrukt Peter Koe-
lewijn van Studium. “Onderdeel van de boot-
camp is namelijk een uitgebreide introductie 
in koudetechniek.” 

Hierbij wordt bijvoorbeeld aandacht besteed aan:
- Natuurkundige begrippen en (koude)processen;
- De opbouw en werking van een koelsysteem;
- Directe en indirecte koelsystemen;
- Natuurlijke en synthetische koudemiddelen; 
- Een- en tweetrapssystemen; 
- Milieuaspecten, regelgeving en veiligheid;
- Storing en onderhoud;
- Monteren en solderen;
- Koudemiddelhandelingen;
- Installatie en inspectie.
 
Tijdens de vierweekse bootcamp staat de praktijk 
centraal. “Bij ons leren cursisten geen trucje, 
maar raken zij vertrouwd met de componenten 
én werking van alle bekende systemen”, bena-
drukt Koelewijn. “Deelnemers zijn minimaal 
50% van hun lesuren aan het trainen op hun 
eigen koelmachine en maken ruim voldoende 
vlieguren, waardoor ze direct inzetbaar zijn.” 

Aan het eind van de bootcamp ontvangen de 
geslaagde cursisten een diploma Koudetechniek 
en F-gassen categorie 1, evenals een verklaring 
van deelname aan de training Monteur als Am-
bassadeur. “In hun werk krijgen koelmonteurs 
regelmatig te maken met klanten. Daarom beste-
den we één dag aandacht aan klantgerichtheid, 
klanttevredenheid en klantloyaliteit.” 

Na afloop van de bootcamp kunnen cursisten:
- Zelfstandig werkzaamheden verrichten aan   
  koeltechnische installaties;
- Koudemiddelhandelingen verrichten in 
  verschillende situaties;
- Leidingen en componenten hardsolderen 
  en monteren; 
- Koelinstallaties inspecteren, diagnoses stellen 
  en een meetrapport opstellen;
- Klantgericht werken en voldoen aan de 
  verwachtingen van de klant.

‘Bij ons leren cursisten geen trucje, maar 

raken zij vertrouwd met de componenten én 

werking van alle bekende systemen’ 

Maandelijks start er een bootcamp in de nieuwe 
praktijkruimte van Studium in Amersfoort. De 
groepsgrootte is beperkt tot maximaal 8 perso-
nen. Hierdoor krijgt iedere cursist de aandacht 
die hij nodig heeft. Bovendien is er genoeg ruimte 
voor de anderhalve meter afstandsregel. ❚

Het Voordeel van een Kleine Technische Opleider?
Praktijkgericht opleiden -  Sluit naadloos aan op
het bedrijfsleven. Met koelmachines,
luchtbehandlingskasten en regelingen die je in het
veld ook tegen komt. Draai aan alle knoppen, voel
aan elke leiding en ruik de geur van olie.

Bij Studium ervaar je de techniek: www.studium.nl


