Opleiding Glasvezelmonteur (HAS) voor statushouders van 27 jaar en ouder!
Als glasvezelmonteur ben je verantwoordelijk voor het aanleggen van glasvezelverbindingen voor zowel bestaandeals nieuwbouwwoningen. Je bent verantwoordelijk voor het invoeren van de glasvezelkabel van buiten de woning naar
de meterkast en voor de montage en afwerking van het aansluitpunt. Nadat je de glasvezel gelast hebt kan de
centrale de verbinding testen.
Opleiding Glasvezelmonteur ( HAS )
Met de opleiding monteur glasvezeltechniek word je opgeleid tot gecertificeerd glasvezelmonteur voor
huisaansluitingen (HAS). Na de opleiding kun je volgens de geldende voorschriften werkzaamheden uitvoeren in
bovengrondse glasvezelnetwerken.
De opleiding bestaat uit de volgende onderdelen:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Basiskennis FTTH
Kennis van de structuur FTTH-netwerken en PoP-locaties
Optische componenten
Kennis materialen en gereedschappen
Basiskennis patchen (FTU_TK01)
Fusielassen, gebruik fusielas machine en laserpen
Mechanisch lassen
Kennis van afwerken invoerbuis, geleidebuis en kabel
Monteren van Y-koppelingen en aftakmofjes
Plaatsen van de FTU-TK01
Kennis van afdichting: gas- en waterdicht
Powermetingen
Eindcontrole van geleverd werk

Duur: De opleiding duurt totaal 4 weken (fulltime). Gestart wordt met taalles om de vaktermen in het Nederlands te
leren en te slagen voor je VCA-examen, nodig om te weten hoe je veilig en volgens de regels werkt in de
glasvezelsector. Daarna volgen theorie- en praktijk-onderdelen en tussendoor werkbezoek aan een project. Aan het
eind van de opleiding krijg je een certificaat.
Daarna krijg je meteen een fulltime dienstverband van minimaal 6 maanden en werk je bij een werkgever in de
glasvezelsector. Je kunt tijdens de eerste 24 maanden van je werkzaamheden in de sector een vervolgopleiding krijgen
en een (landelijk erkend) certificaat monteur datadistributie MBO-2 behalen.
Als het nodig is voor je werk zorgen wij dat je een rijbewijs haalt.
Eisen: A2 taalniveau. Je hebt geen werkervaring nodig, wel moet je fysiek sterk en gezond zijn.
Start: december 2021/januari 2022.
Informatie: info@stichtingdenieuweburen.nl of Eveline Wagenaar, M 06 50 262 051

