
Infosessie Sanitair 
Installateur
Encora - Centrum voor Volwassenenonderwijs



Aanbod

Drie opleidingen:

1. Loodgieter (avond)

2. Sanitair installateur (avond)

3. Loodgieter & monteur centrale verwarming (dag – zie
andere presentatie)



Loodgieter
Encora - Centrum voor Volwassenenonderwijs



Inhoud

Je leert:

• basisvaardigheden: buigen, verbinden en plaatsen van
buizen

• plaatsen en aansluiten van sanitaire en gastoestellen

• plaatsen en onderhouden van eenvoudig kraanwerk en
spoelinrichtingen

Na de opleiding kan je:

• gaan werken als loodgieter (klusjes)

• verder studeren als sanitair installateur



Traject

Avondtraject

• 2 avonden per week – 1 jaar

• optioneel: begeleiding Nederlands en leren leren:
1 extra avond om de 2 weken

• start in september



Extra informatie

Voorkennis
• wiskunde (vergelijkingen, oppervlakte, machten en

vierkantswortels)
• logisch redeneren
• NT2 niveau 2.2 behaald.

Lesplaats
• d'Herbouvillekaai 94, Antwerpen



Sanitair installateur
Encora - Centrum voor Volwassenenonderwijs



Inhoud

Je leert:

• sanitaire- en gastoestellen plaatsen en aansluiten

• dimensioneren, installeren, onderhouden en herstellen
van huishoudelijke en semi-
industriële, individuele gasverwarmings-installaties

• vervaardigen en plaatsen van een
metalen dakbedekking, dakgoten en afvoeren

Na de opleiding kan je

• gaan werken als sanitair installateur

• zelfstandige worden

• tip: volg een opleiding bedrijfsbeheer (link)



Traject

Avondtraject

• 2 avonden per week - 2,5 jaar

• start in september



Evaluatie

• Permanente evaluatie en examens

• Theorie en praktijk

• Regelmatige aanwezigheid noodzakelijk

• Evaluatiebewijs

• Per module: deelcertificaat

• Certificaat Loodgieter

• Certificaat Sanitair Installateur
• inclusief certificaat Loodgieter

• Inclusief certificaat Installateur individueel gasverwarmer

• Ook AAV? Diploma secundair onderwijs

https://www.stedelijkonderwijs.be/encora/opleiding/aanvullende-algemene-vorming


Extra informatie

Voorkennis
• wiskunde (vergelijkingen, oppervlakte, machten en

vierkantswortels)
• logisch redeneren
• NT2 niveau 2.2 behaald.

Lesplaats
• d'Herbouvillekaai 94, Antwerpen



Toekomst

Wat na de opleiding?

• gaan werken als sanitair installateur

• zelfstandig worden
• Volg de opleiding ondernemerschap

• verder studeren aan een hogeschool



PRAKTISCH



Uurrooster

• Zie website voor meest recente versie

• Ook prijzen staan in de uurrooster

• Start opleiding:

• Kijk de website nog eens na

• Je krijgt een mail 2 dagen voor eerste les van elke
module

https://www.stedelijkonderwijs.be/encora/sanitair


Inschrijven

Via website

• Online betalen

• Indien korting: mail naar encora@so.antwerpen.be

Werkzoekende?

• Vraag vermindering inschrijvingsgeld aan bij VDAB

• Online inschrijven

Tip!
Werknemer in privésector? Check de opleidingsincentives

mailto:encora@so.antwerpen.be
http://www.vdab.be/opleidingen/inschrijvingsgeld-cvo-cbe
https://www.vlaanderen.be/vlaamse-opleidingsincentives


Vragen?

• Bekijk eerst de video's en veel gestelde vragen

• Info over de kostprijs en uurrooster

• alle informatie staat in detail op de website

• Info over de inhoud van de opleiding

• bekijk de modulefiches op de website

• Info over onze trajecten

• mail naar trajectbegeleiding:
ouanissa.elfekri@so.antwerpen.be

• Info over inschrijving of documenten

• bel 03 334 34 34 of mail: encora@so.antwerpen.be

https://www.stedelijkonderwijs.be/encora/infosessie-sanitair
https://www.stedelijkonderwijs.be/encora/sanitair
https://www.stedelijkonderwijs.be/encora/sanitair
mailto:encora@so.antwerpen.be
mailto:encora@so.antwerpen.beBekijk
mailto:encora@so.antwerpen.beostprijs


Dagopleiding?
Loodgieter + Monteur Centrale Verwarming

Bekijk de info hier

https://www.stedelijkonderwijs.be/encora/infosessie-sanitair


www.encora.be


