
  

Technicus service en onderhoud 
elektrotechniek en instrumentatie 

 Duur BBL-opleiding  
4 jaar, 1 dag (middag/avond) in 
de week van  
14:15 tot 21:15 uur. 

 

Additionele financiering in 2021 
Prijs €  6.095,-* voor de 
gehele opleiding en €  1.095,-* 

voor lesmateriaal en catering  
*Exclusief BTW – wettelijk cursusgeld 
niveau 4 opleiding 
 

Locatie 
Admiraal de Ruyterlaan 2 
9726 GR Groningen 

 

 

 

De RETSOEI is een BBL niveau 4 traject.  De Servicetechnicus verzorgt 
service en onderhoud aan verschillende geautomatiseerde installaties en 
apparaten. De technicus plant onderhoud, voert uit en vervolgens zorg je 
voor het inregelen, afstellen en zo nodig programmeren van de besturing 
of regelingen en als het nodig is breng je verbeteringen aan. Meestal werk 
je bij productie- of servicebedrijven. 
 
Je bent dienstverlenend en klantgericht. Je hebt 
verantwoordelijkheidsgevoel (bv. voor veiligheid), je bent zelfverzekerd, 
besluitvaardig en je hebt autoriteit: je staat geen oplossingen toe die in 
strijd zijn met geldende wettelijke eisen. Je bent flexibel en creatief en in 
staat om belangen af te wegen en conflicten op te lossen. Je ontwikkelt je 
als leidinggevende en specialist op het gebied van service E&I. 
 
De Servicetechnicus E&I is uitvoerend en adviserend, verricht vooral 
specialistisch werk en is eindverantwoordelijk voor het opleveren van 
apparatuur, machines of installaties. Storingen zoeken is zeer belangrijk en 
de technici werken nauw samen met de procesoperators, dus 
communicatieve eigenschappen spelen een grote rol. 

*Door het werken met kleine groepen, heeft deze opleiding additionele                    
financiering. 

Modules en onderwerpen: 

• Kalibratie 
• Installeren en onderhouden meetsystemen. 
• Kwaliteitsmetingen 
• Inregelen en onderhouden regelsystemen. 
• Onderhoud, meet en regelinstructie 
• Begeleiden medewerkers. 

 
Vooropleiding  
Niveau 3 Elektrotechniek of soortgelijk niveau, intakegesprek/ 
intredetoets. Op basis van vooropleiding kan de cursist vrijstelling 
verleend worden, hierdoor kan de opleidingsduur ingekort worden. 
 
Examen  
De opleiding RETSOEI wordt afgesloten met een Proeve van Bekwaamheid 
en diplomering op MBO niveau 4. 
 
 
 Meer informatie of inschrijven?  Neem contact met ons op: 

Bedrijfsopleidingentechniek@alfa-college.nl of 088 334 1882 

KvK nr. 41011946 - Aan dit productblad kunnen geen rechten worden ontleend. 
Alle aanbiedingen worden gedaan onder voorbehoud van de leveringsvoorwaarden van het ROC Alfa-college.  
Deze kunnen op aanvraag worden verstrekt. *Alfa-college is vrijgesteld van BTW. 
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