
Wat kan je doen na de opleiding? 

Certificaat

Secundaire opleiding

Je kan starten met een toffe job in de sector of aan de slag gaan als zelfstandig lood-
gieter in hoofd- of bijberoep.

Na de eerste 2 jaren ontvang je het certifi caat Loodgieter dat in combina-
tie met de opleiding Dakdekker Metalen Dak (uit het studiegebied Bouw) 
en de opleiding Aanvullende Algemene Vorming leidt tot een diploma 
secundair onderwijs.
Indien je het volledige modeltraject gevolgd hebt, ontvang je het certi-
fi caat Sanitair Installateur dat in combinatie met de opleiding Aanvul-
lende Algemene Vorming leidt tot een diploma secundair onderwijs.
Na elke afgewerkte module ontvang je een deelcertifi caat. 
Wie zich als zelfstandige wil vestigen, moet ook het getuigschrift 
Basiskennis Bedrijfsbeheer bezitten of behalen. 
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Loodgieter/Sanitair Installateur



Voor wie? Modeltraject Infrastructuur
Heb je al praktijkervaring, maar moet je het erkende vestigingsattest nog 
behalen om je zaak (verder) uit te bouwen? Wil je je omscholen of ben je 
een schoolverlater die graag een praktijkgerichte opleiding wil volgen om een 
boeiende job te vinden? Ben je iemand die thuis zijn sanitaire problemen wil 
oplossen? Dan is onze opleiding Loodgieter jou op het lijf geschreven!

De lessen worden gegeven in goed uitgeruste werkplaatsen voorzien van vol-
doende didactisch materiaal zodat deze opleiding vooral praktijkgericht kan 
verlopen. 

Er is een cafetaria waar je tijdens de pauze kan genieten van warme en koude 
dranken. In de nabijheid van de school is er een ruime parking.

Certifi caat Loodgieter: 260 LT

Certifi caat Sanitair Installateur: 660 LT

1 avond/week 1 avond/week

1 avond/week

1 avond/week

1 avond/week

1ste jaar 2de jaar 5de jaar3de jaar 4de jaar

Basis loodgieter Sanitaire en gastoestellen DakbedekkingenGasverwarming Spec. sanitaire installaties

Basis installaties Aansluiting sanitaire toestellen Basis dakbedekking

Dakgoten en afvoeren

Individuele gasverwarming 1 Sanitaire installaties

Water en afvoerleidingen Gastoestellen

Metalen daken

Individuele gasverwarming 2 Spec. sanitaire installaties

Waterbehandeling en pompen
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LT = Lestijden - 1 LT = 50 minuten

Na elke afgewerkte module ontvang je een deelcertifi caat. In sommige vestigingen wordt slechts een gedeelte van dit modeltraject gevolgd of worden losse modules aangeboden. In sommige vestigingen wordt dit traject aangeboden op 2 
lesavonden per week. Raadpleeg hiervoor de website www.hik.be.


