
Technische bedrijfsschool

Mbo 2 & 3 eerste monteur
laag- & middenspanning 
leerwerktraject

brochure
De praktijkopleidings
écht!



écht!
Wij betalen jouw
opleiding
+
rijbewijs
+
salaris

Bij onze vakopleiding ga je werken en leren tegelijkertijd. Je 
loopt veel mee met ervaren monteurs waardoor je de  
theorielessen meteen kan toepassen in de praktijk. 

Na twee jaar heb jij je diploma binnen en maak je de overstap 
van leerling naar medewerker.

En vanaf september 2022 
kan jij direct vanuit je vmbo 
techniek bij ons instromen. 

Dan krijg jij je mbo 2 en mbo 
3 diploma tot eerste monteur 
laag- en middenspanning 
tijdens werktijd. 

Dat is de beste basis voor een 
loopbaan in de wereld van 
elektrotechniek!

We vinden het ontzettend 
belangrijk dat technici goed 
worden opgeleid voor het 
werk. Én dat ze uitzicht  
hebben op een goede baan. 
Daarom hebben wij onze 
technische bedrijfsschool. 

In de afgelopen 10 jaar 
hebben wij ruim 400 
monteurs opgeleid. 
 

       Elektriciteitsnetten 
       Elektriciteitsaansluitingen  
       van grote bedrijven 
       Hoogspanningsverbindingen 
       Gasleidingen 
       Warmtenetten

Wij, en onze voorgangers, 
hebben al ruim 100 jaar 
ervaring in het maken en 
onderhouden van 
energienetten. Denk aan: 

Alliander bestaat uit verschillende bedrijven waaronder Liander, 

Qirion en Kenter. Voor miljoenen Nederlanders ontwikkelen én 

beheren we het energienet. Samen met onze 7300 vakmensen!

Wat doen wij nou precies?

Ruimte voor jouw energie.

De energie die door ons netwerk loopt, is de stroom 

waarmee jij jouw smartphone oplaadt. Het is de  

lichtshow tijdens een concert en de oven die jouw 

pizza bakt. Zonder die energie staat alles stil.  

Ontdek de wereld achter het stopcontact. Ontdek 

jouw toekomst bij Alliander. 

Wij zijn Alliander, 
aangenaam!

Onze Technische bedrijfsschool



Welke diploma’s ga je halen?

Hoe ziet jouw opleiding eruit?

       Mbo 2 monteur laagspanningdistributie 
       Mbo 2 monteur middenspanningsdistributie 
       Mbo 3 eerste monteur laagspanningsdistributie 
       Mbo 3 eerste monteur middenspanningsdistributie 

Volg dé praktijkopleiding van de Alliander Technische bedrijfsschool. 
Je start op mbo 2 en na een jaar ga je door naar mbo 3. Bij ons leer je 
bijna alles in de praktijk. Zo haal je in 2 jaar écht 4 diploma’s: 

In jaar 1 volg je een half jaar theorielessen op niveau 2. Daarna ga je 
een half jaar leren in de praktijk in ons eigen  
praktijkopleidingscentrum. Met middenspanningsruimtes,  
aftakmoffen, 20kV-kabels en noem maar op.  

In jaar 2 krijg je nog 2 maanden theorie op niveau 3. En dan begint je 
beroepsprakijkvorming bij échte klussen als leerling eerste monteur 
laagspanning én eerste monteur middenspanning. Onze ervaren  
praktijkbegeleiders nemen je mee naar alle klussen bij jou in de buurt.  

Wat ga jij
verdienen?

16 jaar:
17 jaar:
18 jaar:
19 jaar:

€ 618,10
€ 703,15
€ 841,42
€ 997,27

“Wij leren je in no-time alles wat te 
maken heeft met elektrotechniek. 
Daarna heb je een landelijk erkend 
vakdiploma in de elektrotechniek 
en ga je op pad. Dan begint het  

echte werk.”
 
 
Henri - Praktijkbegeleider Liander

*Netto op basis van de huidige CAO. Kijk voor het 
actuele salaris op werkenbij.alliander.com/opleiding

Tijdens je opleiding ontvang je het 
wettelijke minimumloon. 
Per 1 juli 2021 bedraagt dit per 
maand:

En direct na je opleiding:
€ 1.672,75*

Ben jij geschikt voor deze opleiding?
Goede leerlingen zoals jij leiden we graag verder op. In september 2022 
hebben we 12 plekken beschikbaar voor leerlingen die nu vmbo 
techniek doen met interesse in elektrotechniek.   

-      Kom jij uit het groene of oranje gebied? 
-      Ben jij in juni klaar met je vmbo Techniek? 
 
2x ja gezegd? Volg dan bij de Alliander Technische 
bedrijfsschool je mbo 2 en mbo 3.

Volg dé praktijkopleiding van de Alliander Technische bedrijfsschool. 
Samen met ROC de Graafschap geven wij al jaren les in de 
elektrotechniek.  
 
Dit doen we in Amsterdam aan de Hoogte Kadijk 400.

Liander werkgebied

Elektriciteit en gas

Alleen elektriciteit

Meer info?
werkenbij.alliander.com/opleiding Of app met onze 

recruiter



       Landelijk erkend mbo 2 & 3 vakdiploma
       Een opleiding met salaris
       Een rijbewijs
       Een baangarantie
       Goede begeleiding
       Zeer afwisselend lesprogramma
       Leren aan de hand van praktijkopdrachten
       Reiskostenvergoeding

Na je opleiding houdt het natuurlijk niet op!  
Denk bijvoorbeeld aan extra
doorgroeimogelijkheden.

Wij bieden jou:
       Mogelijkheid tot een vast contract 
       Een opleidingsprogramma (ook na je mbo 2 & 3)  

       Een startsalaris van minimaal € 1672,- (netto)                
       met eindjaarsbonus 
       Een nieuwe bus met alle gereedschap dat               
       je maar nodig gaat hebben
 -    Doorgroeimogelijkheden naar bijvoorbeeld
      uitvoerder

Nog even alles op een rijtje:

En daarna dan?

App met onze 
recruiter

Wat is jouw  
opleidingspad?



Technische bedrijfsschool

werkenbij.alliander.com/opleiding

Heb je vragen of wil je gewoon even praten?
Onze recruiter helpt je graag.

Of scan de QR-code en kom in contact:


