
 

BOUWTECHNIEK niveau 2 
Keukenmonteur   (crebo 26017)     
 
 
INLEIDING 
Een keukenmonteur is een vakman die gespecialiseerd is in het plaatsen van keukens. Hij werkt netjes, heeft 
oog voor veiligheid en de werkomgeving en voorkomt beschadigingen aan eigendommen van de bewoners. Hij 
kan goed zelfstandig en in teamverband werken, waarbij het team een eigen verantwoordelijkheid heeft. Voor 
een optimale taakuitvoering is het noodzakelijk dat hij een professionele beroepshouding heeft, 
oplossingsgericht kan werken en ruimtelijk inzicht heeft. Daarnaast zijn kwaliteit en verantwoordelijkheid nemen 
van belang. Hij is communicatief vaardig, kan goed luisteren naar de wensen van de klant en de klant adviseren 
over de gemonteerde keuken. De keukenmonteur is technisch op de hoogte. Hij heeft oog voor detaillering, 
verfijning en afwerking. Hierbij zijn de volgende kernbegrippen van belang: zorgvuldigheid, klantvriendelijkheid, 
nauwkeurigheid, maatvast, netheid, concentratie en stressbestendigheid. 

BESTEMD VOOR 
Iedereen die zich het vak van keukenmonteur eigen 
wil maken. Wil je je laten omscholen tot 
keukenmonteur of ben je reeds werkzaam in de 
branche, maar wil je graag een landelijk erkend 
diploma keukenmonteur ontvangen? Dan is deze 
verkorte opleiding dé opleiding voor jou. 
Normaliter duurt de niveau 2 opleiding 2 jaar, wij 
bieden dit traject aan in een jaar. 
 
DOEL 
De verkorte opleiding Keukenmonteur leidt op tot 
zelfstandige keukenmonteurs. Met het behalen van 
het erkend diploma is de monteur in staat om 
zelfstandig keukenmeubels en 
keukeninterieurbouwproducten samen te stellen en 
af te werken. 
Tevens regisseert en bewaakt hij de uitvoering van 
het ontwerp en is in staat om eventuele klachten af 
te handelen. 
 
TOELATINGSVOORWAARDEN 
Minimaal een vmbo-diploma (of gelijkwaardig), plus 
een aantal jaren werkervaring. Wanneer geen 
diploma kan worden aangetoond, beoordelen wij 
door middel van een toelatingstest of u in staat bent 
de opleiding in het sprinttempo te kunnen voltooien. 

 
CURSUSINHOUD 
 
Vaktechnisch o.a. 
 • Controle leidingwerk en geleverde materialen 
 • Kastvoorbereiding 
 • Montage 
 • Koven, pas-, vulstukken 
 • Symbolenkennis 
 • Stellen (op bv ruwe vloer) 
 • Ladefront / blende  
 • Technisch lezen (handleidingen fabrikant) 
 • Steun/stollenwanden  
 • Werkbladen (keramisch, graniet, dekton, etc.)  
 • Achterwanden  
 • Kranen en spoelbakken 
 • Basiskennis installatie- en elektrotechniek 

• Plinten  
 • Afmontage 

 
 

 
 

 
Keuzedelen  
• Blijvend fit, veilig en gezond op het werk  
• Inspelen op innovaties 
• Elektro- en Installatietechniek voor de bouw 

 
Algemene vakken 
 • Nederlands 
 • Rekenen 
 • Loopbaan en burgerschap 

 
 VERVOLGCURSUS 
Allround Keukenmonteur (crebo 26022). 

 
 

CURSUSUITVOERING 
ROC Tilburg 

 

GROEPSGROOTTE 
Minimaal 8, maximaal 16 
 
OPLEIDINGSDUUR 
De opleiding bestaat uit 36 lesdagen. 
 
LESTIJDEN 
Lestijden zijn van 8.30u tot 16.30u. 
 
EXAMEN 
De opleiding wordt afgesloten met een Proeve 
van Bekwaamheid. Daarnaast worden er 
examens afgenomen voor de keuzedelen, de 
onderdelen Nederlands en Rekenen en er wordt 
een inspanningsverplichting vereist voor 
Loopbaan en Burgerschap. 
 
DIPLOMA 
Bij voldoende resultaat ontvangt u het erkend 
diploma Keukenmonteur (crebo 26017) 
 
Op deze opleiding is de Subsidieregeling 
Praktijkleren van toepassing. 


