Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs
Bedrijfsleven (SBB) erkent hierbij:

Koning Koudetechniek B.V. in BAKEL

als leerbedrijf conform artikel 7.2.10, lid 1 van de Wet educatie en
beroepsonderwijs. Door deze erkenning is de organisatie bevoegd om
stages en leerbanen te verzorgen voor het middelbaar beroepsonderwijs.

Gerrit Veneboer
directeur uitvoering

Beroepsonderwijs en bedrijfsleven werken samen in SBB met twee doelen: 1) Studenten krijgen de beste praktijkopleiding
met uitzicht op een baan. 2) Bedrijven beschikken nu en in de toekomst over de vakmensen die ze nodig hebben.
SBB verbindt beroepsonderwijs en bedrijfsleven op landelijk, sectoraal en regionaal niveau.

Bedrijf

Koning Koudetechniek B.V.

Leerbedrijf ID

100326351

KvK-vestigingsnummer

17143932

Toelichting
Hieronder treft u het totaaloverzicht van uw erkenningen aan.
(betekent dat het werkproces niet uitvoerbaar is.)
Uw erkenningsoverzicht
Erkend tot en met 03-10-2020
Informatie opgehaald op: 07-01-2019

Uw opleidingsmogelijkheden

Status

Datum

Airco/warmtepompmonteur (25559) (2)

Erkend

1-8-2005

Erkend

1-8-2005

Erkend

1-8-2005

Erkend

3-10-2016

Erkend

1-8-2005

B1-K1 Bereidt de werkzaamheden aan koude- en klimaatsystemen voor en plaatst onderdelen
• B1-K1-W1 Bereidt werkzaamheden aan koude- en klimaatsystemen voor
• B1-K1-W2 Demonteert componenten en leidingsystemen van koude- en klimaatsystemen
• B1-K1-W3 Plaatst en monteert onderdelen in koude- en klimaatsystemen
• B1-K1-W4 Legt leidingsystemen voor koude- en klimaatsystemen aan
• B1-K1-W5 Rondt werkzaamheden aan koude- en klimaatsystemen af
P1-K1 Werkt aan koelsystemen
• P1-K1-W1 Bouwt koeltechnische systemen samen
• P1-K1-W2 Verricht onderhoud aan en lost storingen op in koelsystemen
• P1-K1-W3 Beproeft en stelt koelsystemen in bedrijf
Assistent installatie- en constructietechniek (25253) (1)
B1-K1 Werkt als assistent in een arbeidsorganisatie
• B1-K1-W1 Bereidt (assisterende) werkzaamheden voor
• B1-K1-W2 Voert (assisterende) werkzaamheden uit
• B1-K1-W3 Meldt zich ter afsluiting van zijn (assisterende) werkzaamheden af
P9-K1 Doet eenvoudig metaal-, installatie- en/of elektrotechnisch werk
• P9-K1-W1 Zorgt voor een veilige werkplek
• P9-K1-W2 Maakt (onderdelen van) producten en halffabricaten
• P9-K1-W3 Ondersteunt bij installatie- of constructiewerkzaamheden
• P9-K1-W4 Bergt gereedschap, materieel en materiaal op en voert afval af
Eerste monteur elektrotechnische industriële installaties en systemen (25331) (3)
B1-K1 Installeert elektrotechnische installaties
• B1-K1-W1 Voorbereiden van elektrotechnische installatiewerkzaamheden
• B1-K1-W2 Demonteren en repareren van elektrotechnische componenten en leidingen
• B1-K1-W3 Controleren en monteren van componenten in elektrotechnische installaties en systemen
• B1-K1-W4 Aanleggen van bekabeling voor elektrotechnische installaties en systemen
• B1-K1-W5 Afronden van de elektrotechnische installatiewerkzaamheden
P2-K1 Begeleiden en uitvoeren elektrotechnisch installatiewerk in de industrie
• P2-K1-W1 Samenstellen, controleren en testen (complexe) (deel)producten voor industriële systemen
• P2-K1-W2 Bepalen positie en route componenten en bekabeling voor elektrotechn. industriële systemen
• P2-K1-W3 Inschakelen en testen van elektrotechnische industriële systemen
• P2-K1-W4 Begeleiden en coachen van monteur(s) en bewaken van de planning
Eerste monteur elektrotechnische systemen (25339) (3)
B1-K1 Maakt elektrotechnische- en mechatronische producten
• B1-K1-W1 Bereidt het maken van elektrotechnische- en mechatronische producten voor
• B1-K1-W2 Stelt elektrotechnische- en mechatronische producten samen
• B1-K1-W3 Stelt elektrotechnische- en mechatronische producten in en test ze
• B1-K1-W4 Rondt het maken van elektrotechnische- en mechatronische producten af
P3-K1 Installeert en test elektrotechnische producten en systemen
• P3-K1-W1 Bereidt installeren en testen van elektrotechnische producten en systemen voor
• P3-K1-W2 Plaatst en installeert elektrotechnische producten en systemen
• P3-K1-W3 Sluit onderdelen aan
• P3-K1-W4 Regelt elektrotechnische producten en systemen in en stelt ze af
• P3-K1-W5 Test elektrotechnische producten en systemen
• P3-K1-W6 Rondt installeren en testen van elektrotechnische producten en systemen af
P3-K2 Begeleidt werkzaamheden
• P3-K2-W1 Voert overleg over uit te voeren werkzaamheden
• P3-K2-W2 Plant en organiseert de uitvoering van de werkzaamheden
• P3-K2-W3 Begeleidt de voortgang van het werk
Eerste monteur koude- en klimaatsystemen (25561) (3)

Bron: SBB

Aan dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend
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Uw opleidingsmogelijkheden

Status

Datum

Erkend

28-9-2018

Erkend

1-8-2005

Erkend

16-1-2013

B1-K1 Bereidt de werkzaamheden aan koude- en klimaatsystemen voor en plaatst onderdelen
• B1-K1-W1 Bereidt werkzaamheden aan koude- en klimaatsystemen voor
• B1-K1-W2 Demonteert componenten en leidingsystemen van koude- en klimaatsystemen
• B1-K1-W3 Plaatst en monteert onderdelen in koude- en klimaatsystemen
• B1-K1-W4 Legt leidingsystemen voor koude- en klimaatsystemen aan
• B1-K1-W5 Rondt werkzaamheden aan koude- en klimaatsystemen af
P4-K1 Begeleidt en voert werkzaamheden aan complexe koude- en klimaatsystemen uit
• P4-K1-W1 Bepaalt in systemen de positie van deelproducten en de route van leidingen
• P4-K1-W2 Beproeft en stelt koude- en klimaatsystemen in
• P4-K1-W3 Begeleidt werkzaamheden
Eerste monteur mechatronica (25340) (3)
B1-K1 Maakt elektrotechnische- en mechatronische producten
• B1-K1-W1 Bereidt het maken van elektrotechnische- en mechatronische producten voor
• B1-K1-W2 Stelt elektrotechnische- en mechatronische producten samen
• B1-K1-W3 Stelt elektrotechnische- en mechatronische producten in en test ze
• B1-K1-W4 Rondt het maken van elektrotechnische- en mechatronische producten af
P4-K1 Installeert en test mechatronische producten
• P4-K1-W1 Bereidt installeren en testen van mechatronische producten voor
• P4-K1-W2 Bouwt montage-ondergronden op
• P4-K1-W3 Plaatst elektrotechnische- en werktuigbouwkundige onderdelen
• P4-K1-W4 Sluit onderdelen aan
• P4-K1-W5 Installeert mechatronische producten
• P4-K1-W6 Regelt mechatronische producten in en stelt ze af
• P4-K1-W7 Test mechatronische producten
• P4-K1-W8 Assisteert bij het testen van nieuwe producten
• P4-K1-W9 Rondt installeren en testen van mechatronische producten af
P4-K2 Onderhoudt mechatronische producten
• P4-K2-W1 Lokaliseert storingen
• P4-K2-W2 Voert onderhoud en modificaties uit
• P4-K2-W3 Rondt onderhoud van mechatronische producten af
P4-K3 Begeleidt werkzaamheden
• P4-K3-W1 Voert overleg over uit te voeren werkzaamheden
• P4-K3-W2 Plant en organiseert de uitvoering van de werkzaamheden
• P4-K3-W3 Begeleidt de voortgang van het werk
Eerste monteur service en onderhoud elektrotechniek en instrumentatie (25304) (3)
B1-K1 Inspecteert apparatuur, installaties en systemen
• B1-K1-W1 Bereidt inspectie van apparatuur, installaties en systemen voor
• B1-K1-W2 Neemt voorzorgsmaatregelen voor de inspectiewerkzaamheden
• B1-K1-W3 Voert zintuiglijke inspectie uit aan apparatuur, installaties en systemen
• B1-K1-W4 Voert metingen en testen uit aan apparatuur, installaties en systemen
• B1-K1-W5 Stelt een eerste diagnose en rapporteert resultaten
• B1-K1-W6 Rondt inspectiewerkzaamheden aan apparatuur, installaties en systemen af
B1-K2 Optimaliseert apparatuur, installaties en systemen en verhelpt storingen
• B1-K2-W1 Bereidt werkzaamh. voor verhelpen storingen aan en optimaliseren app., install. en syst.
• B1-K2-W2 Neemt voorzorgsmaatr. voor verhelpen storingen aan en optimaliseren app., install. en syst.
• B1-K2-W3 Demonteert, bewerkt, herstelt en monteert componenten apparatuur, installaties en systemen
• B1-K2-W4 Controleert en test uitgevoerde werkzaamheden aan apparatuur, installaties en systemen
• B1-K2-W5 Levert apparatuur, installaties en systemen op
• B1-K2-W6 Rondt de onderhouds- en modificatiewerkzaamheden af
P4-K1 Lokaliseert (enkelv.) storingen in elektro-, meet-, regeltechn. deel v app., install. en syst.
• P4-K1-W1 Bereidt lokalis. storingen elektro-, meet- en regeltechn. deel app., install. en syst. voor
• P4-K1-W2 Lokalis./anal. (enkelv.) storingen elektro- meet- regeltechn. deel app., install. en syst.
• P4-K1-W3 Voert eenvoudig afstel- en inregelwerk uit aan meet- en regeltechnische delen van systemen
• P4-K1-W4 Begeleidt minder ervaren collega' s
Financieel administratief medewerker (25139) (3)
B1-K1 Controleert en bewerkt dagboeken
• B1-K1-W1 Controleert en bewerkt het inkoopboek.
• B1-K1-W2 Controleert en bewerkt het verkoopboek.
• B1-K1-W3 Controleert en bewerkt het bankboek.
• B1-K1-W4 Controleert en bewerkt het kasboek
B1-K2 Verricht activiteiten voor het debiteuren en crediteurenbeheer
• B1-K2-W1 Voert stamgegevens in en bewerkt deze
• B1-K2-W2 Stelt facturen op en controleert deze.

Bron: SBB

Aan dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend
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Uw opleidingsmogelijkheden
• B1-K2-W3 Bewaakt betalingstermijnen en verricht activiteiten voor de invordering.
• B1-K2-W4 Controleert inkoopfacturen en verricht activiteiten voor de fiattering van inkoopfacturen.

Status

Datum

Erkend

1-8-2005

Erkend

1-8-2005

Erkend

1-8-2005

Erkend

1-8-2005

Erkend

1-8-2005

B1-K3 Controleert en bewerkt kwantiteitenregistraties
• B1-K3-W1 Beheert en controleert een urenregistratie.
• B1-K3-W2 Controleert en bewerkt administraties van kwantitatieve gegevens.
Monteur elektrotechnische installaties (25333) (2)
B1-K1 Installeert elektrotechnische installaties
• B1-K1-W1 Voorbereiden van elektrotechnische installatiewerkzaamheden
• B1-K1-W2 Demonteren en repareren van elektrotechnische componenten en leidingen
• B1-K1-W3 Controleren en monteren van componenten in elektrotechnische installaties en systemen
• B1-K1-W4 Aanleggen van bekabeling voor elektrotechnische installaties en systemen
• B1-K1-W5 Afronden van de elektrotechnische installatiewerkzaamheden
P1-K1 Uitvoeren van en assisteren bij elektrotechnisch installatiewerk
• P1-K1-W1 Samenstellen van (eenvoudige) deelproducten voor elektrotechnische systemen
• P1-K1-W2 Oriënteren op en assisteren bij de aanleg van elektrotechnische systemen
• P1-K1-W3 Assisteren bij het testen van elektrotechnische systemen
Monteur koude- en klimaatsystemen (25563) (2)
B1-K1 Bereidt de werkzaamheden aan koude- en klimaatsystemen voor en plaatst onderdelen
• B1-K1-W1 Bereidt werkzaamheden aan koude- en klimaatsystemen voor
• B1-K1-W2 Demonteert componenten en leidingsystemen van koude- en klimaatsystemen
• B1-K1-W3 Plaatst en monteert onderdelen in koude- en klimaatsystemen
• B1-K1-W4 Legt leidingsystemen voor koude- en klimaatsystemen aan
• B1-K1-W5 Rondt werkzaamheden aan koude- en klimaatsystemen af
P2-K1 Assembleert koude- en klimaatsystemen
• P2-K1-W1 Bouwt koudetechnische deelproducten samen
• P2-K1-W2 Bepaalt in eenvoudige systemen de positie van deelproducten en de route van leidingen
• P2-K1-W3 Beproeft en stelt eenvoudige koude- en klimaatsystemen in bedrijf
Servicemonteur koude- en klimaatsystemen (25562) (3)
B1-K1 Bereidt de werkzaamheden aan koude- en klimaatsystemen voor en plaatst onderdelen
• B1-K1-W1 Bereidt werkzaamheden aan koude- en klimaatsystemen voor
• B1-K1-W2 Demonteert componenten en leidingsystemen van koude- en klimaatsystemen
• B1-K1-W3 Plaatst en monteert onderdelen in koude- en klimaatsystemen
• B1-K1-W4 Legt leidingsystemen voor koude- en klimaatsystemen aan
• B1-K1-W5 Rondt werkzaamheden aan koude- en klimaatsystemen af
P3-K1 Voert service-technische werkzaamheden uit
• P3-K1-W1 Inspecteert en onderhoudt koude- en klimaatsystemen
• P3-K1-W2 Analyseert en verhelpt storingen aan koude- en klimaatsystemen
• P3-K1-W3 Stelt eenvoudige koude- en klimaatsystemen in bedrijf
Systeemontwerper koude- en klimaatsystemen (25565) (4)
B1-K1 Voert werkzaamheden uit voor ontwerp en aanbieding (industriële) koude- en klimaatsystemen
• B1-K1-W1 Verzamelt ontwerpgegevens
• B1-K1-W2 Berekent (industriële) koude- en klimaatsystemen
• B1-K1-W3 Maakt ontwerp voor (industriële) koude- en klimaatsystemen
• B1-K1-W4 Stelt aanbieding op
• B1-K1-W5 Onderhoudt contact met derden
• B1-K1-W6 Rondt werkzaamheden af
Technicus engineering (25297) (4)
B1-K1 Ontwerpt producten of systemen
• B1-K1-W1 Verzamelt en verwerkt ontwerpgegevens
• B1-K1-W2 Werkt ontwerpen uit
• B1-K1-W3 Kiest materialen en onderdelen
• B1-K1-W4 Maakt een kostenberekening
B1-K2 Begeleidt werk
• B1-K2-W1 Begeleidt werkproces
• B1-K2-W2 Bewaakt begroting
• B1-K2-W3 Voert kwaliteitscontroles uit
• B1-K2-W4 Levert het werk op
P1-K1 Bereidt werk voor
• P1-K1-W1 Verzamelt en verwerkt productiegegevens
• P1-K1-W2 Maakt een tekening(pakket)
• P1-K1-W3 Organiseert mensen en middelen
P1-K2 Begeleidt onderhoudswerk

Bron: SBB
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• P1-K2-W1 Begeleidt testen van producten en systemen
• P1-K2-W2 Begeleidt uitvoering van onderhoudsopdrachten

Status

Datum

Technicus service en onderhoud elektrotechniek en instrumentatie (25309) (4)

Erkend

1-8-2005

Erkend

1-8-2005

Niet erkend

14-7-2016

Niet erkend

31-8-2017

B1-K1 Inspecteert apparatuur, installaties en systemen
• B1-K1-W1 Bereidt inspectie van apparatuur, installaties en systemen voor
• B1-K1-W2 Neemt voorzorgsmaatregelen voor de inspectiewerkzaamheden
• B1-K1-W3 Voert zintuiglijke inspectie uit aan apparatuur, installaties en systemen
• B1-K1-W4 Voert metingen en testen uit aan apparatuur, installaties en systemen
• B1-K1-W5 Stelt een eerste diagnose en rapporteert resultaten
• B1-K1-W6 Rondt inspectiewerkzaamheden aan apparatuur, installaties en systemen af
B1-K2 Optimaliseert apparatuur, installaties en systemen en verhelpt storingen
• B1-K2-W1 Bereidt werkzaamh. voor verhelpen storingen aan en optimaliseren app., install. en syst.
• B1-K2-W2 Neemt voorzorgsmaatr. voor verhelpen storingen aan en optimaliseren app., install. en syst.
• B1-K2-W3 Demonteert, bewerkt, herstelt en monteert componenten apparatuur, installaties en systemen
• B1-K2-W4 Controleert en test uitgevoerde werkzaamheden aan apparatuur, installaties en systemen
• B1-K2-W5 Levert apparatuur, installaties en systemen op
• B1-K2-W6 Rondt de onderhouds- en modificatiewerkzaamheden af
P8-K1 Lokal./anal. compl. storingen elektro/meet/regeltechn. & mechatr. dl v app./install./syst
• P8-K1-W1 Bereidt storingswerkzaamheden voor
• P8-K1-W2 Lokaliseert en analyseert (de oorzaak van) complexe storingen
• P8-K1-W3 Stelt het elektro-, meet-, regeltechn. of mechatronisch deel systemen af en regelt deze in
• P8-K1-W4 Begeleidt collega's
Werkvoorbereider installaties (25124) (4)
B1-K1 Bereidt het werk/project voor
• B1-K1-W1 Verzamelt projectinformatie
• B1-K1-W2 Stelt uitvoeringsinformatie samen en draagt over
• B1-K1-W3 Organiseert de materialen en middelen
P1-K1 Calculeert en stelt offertes op
• P1-K1-W1 Verzamelt en deelt technische informatie
• P1-K1-W2 Maakt calculaties
• P1-K1-W3 Stelt offertes op
• P1-K1-W4 Maakt nacalculaties
P1-K2 Begeleidt het installatieproject
• P1-K2-W1 Neemt deel aan werkoverleg
• P1-K2-W2 Ondersteunt projectleider
• P1-K2-W3 Stemt af met andere disciplines
• P1-K2-W4 Administreert en archiveert gegevens
Bedrijfsadministrateur (25138) (4)
B1-K1 Controleert en bewerkt dagboeken
• B1-K1-W1 Controleert en bewerkt het inkoopboek.
• B1-K1-W2 Controleert en bewerkt het verkoopboek.
• B1-K1-W3 Controleert en bewerkt het bankboek.
• B1-K1-W4 Controleert en bewerkt het kasboek
B1-K2 Verricht activiteiten voor het debiteuren en crediteurenbeheer
• B1-K2-W1 Voert stamgegevens in en bewerkt deze
• B1-K2-W2 Stelt facturen op en controleert deze.
• B1-K2-W3 Bewaakt betalingstermijnen en verricht activiteiten voor de invordering.
• B1-K2-W4 Controleert inkoopfacturen en verricht activiteiten voor de fiattering van inkoopfacturen.
B1-K3 Controleert en bewerkt kwantiteitenregistraties
• B1-K3-W1 Beheert en controleert een urenregistratie.
• B1-K3-W2 Controleert en bewerkt administraties van kwantitatieve gegevens.
P2-K1 Verricht werkzaamheden t.b.v. de periodeafsluiting en de belastingaangifte
• P2-K1-W1 Verricht boekingen in het memoriaal
• P2-K1-W2 Bereidt de periodeafsluiting voor
• P2-K1-W3 Treft voorbereidingen voor de aangifte omzetbelasting
Monteur mechatronica (25342) (2)
B1-K1 Maakt elektrotechnische- en mechatronische producten
• B1-K1-W1 Bereidt het maken van elektrotechnische- en mechatronische producten voor
• B1-K1-W2 Stelt elektrotechnische- en mechatronische producten samen
• B1-K1-W3 Stelt elektrotechnische- en mechatronische producten in en test ze
• B1-K1-W4 Rondt het maken van elektrotechnische- en mechatronische producten af
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Status

Datum

P2-K1 Bouwt montageondergrond
• P2-K1-W1 Bereidt het opbouwen van de montageondergrond voor
• P2-K1-W2 Bouwt de montageondergrond op
• P2-K1-W3 Rondt het opbouwen van de montageondergrond af
P2-K2 Voert mechatronisch onderhoud uit
• P2-K2-W1 Bereidt mechatronisch onderhoud voor
• P2-K2-W2 Voert onderhoud uit
• P2-K2-W3 Rondt onderhoudswerkzaamheden af

Bron: SBB
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