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HBH HT-bedieningshandelingen  
MBH    MT-bedieningshandelingen  
BBH    Beperkte bedieningshandelingen 
HWW   HT-warmtetechnische werkzaamheden   
MWW  MT-warmtetechnische werkzaamheden  
BWW     Beperkte warmtetechnische werkzaamheden  
NWW  Niet-warmtetechnische werkzaamheden    

Aanwijzing WEB-

niveau

Typering Primaire 

opleiding

Aanvullende opleiding en/of 

instructie

Ervaring Aanvullende eisen Activiteiten

Kennis van (veiligheids)vakvoorschriften; certificaat van de VeWa
Ruim inzicht in netopbouw en de bedrijfsvoering van warmtevoorzieningssystemen
Algemene kennis van uitvoerende werkzaamheden
Algemene kennis van benodigde gereedschappen, materialen en meetinstrumenten
Bewezen leidinggevende kwaliteiten, beïnvloedingsvaardig op managementniveau

Middelbare warmtedistributietechniek Kennis van (veiligheids)vakvoorschriften; certificaat van de VeWa
of voormalige gelijkwaardige Ruim inzicht in netopbouw en de bedrijfsvoering van warmtevoorzieningssystemen
opleidingen Kennis van alle uit te voeren werkzaamheden

Kennis in omgaan met benodigde gereedschappen, materialen en meetinstrumenten
Bewezen leidinggevende kwaliteiten

Vbo/ Kennis van (veiligheids)vakvoorschriften; certificaat van de VeWa
vmbo Inzicht in netopbouw en de bedrijfsvoering van warmtevoorzieningssystemen

Kennis van en vaardigheid in de uitvoerende werkzaamheden
Vaardigheden met de benodigde gereedschappen, materialen en meetinstrumenten

Vbo/ Kennis van (veiligheids)vakvoorschriften; certificaat van de VeWa
vmbo Enig inzicht in netopbouw en de bedrijfsvoering van warmtevoorzieningssystemen

Goede contactuele eigenschappen
Vaardigheden met de benodigde gereedschappen, materialen en meetinstrumenten

Vbo/ Warmtetechnische en veiligheids-  Kennis van (veiligheids)vakvoorschriften; certificaat van de VeWa Uitvoering van BBH, 
vmbo technische bedrijfsinstructie Afhankelijk van de werkzaamheden aanvullende instructie BWW en NWW

VOPT Basis- Veiligheidstechnische bedrijfs- Kennis van (veiligheids)vakvoorschriften; instructie van de VeWa
onderwijs instructie  

Voldoende 
ervaring in 
uitvoerende 
werkzaamheden 

Uitvoering van HBH, 
MBH, BBH, HWW, 
MWW, BWW en 
NWW

Operationeel 
leidinggevende 
en/of beherende 
technicus

Mbo,           
technische 
opleiding

Ruime ervaring in 
en met de praktijk

Beheer (v.w.b. OIV) 
en opdrachtgeving 
HBH, MBH, BBH, 
HWW, MWW, BWW 
en NWW

Monteur Warmte, niveau 2 of 
voormalige gelijkwaardige 
opleidingen, of specifieke 
warmtetechnische opleiding

Eerste Monteur Warmte, niveau 3 of 
voormalige gelijkwaardige 
opleidingen, zo nodig aanvullende 
modules Middelbare Warmtetechniek

Ruime ervaring in 
alle uitvoerende 
werkzaamheden 

OIV, WV

Monteur

1

Assistent-   
monteur

AVP

Toegang-  
hebbende

2

Enige ervaring in 
uitvoerende 
werkzaamheden 
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3

Allround       
monteur

Uitvoering NWWGeen

Uitvoering van MBH, 
BBH, MWW, BWW 
en NWW

Hbo, 
technische 
opleiding 

Algemeen 
deskundige van 
warmtevoor-
zieningssystemen 

VOP 

geen

Voldoende 
warmtetechnische 
en leidinggevende 
ervaring

Beleid, beheer, 
opdrachtgeving

VP         

IV

IV Installatieverantwoordelijke 
OIV Operationeel installatieverantwoordelijke 
WV Werkverantwoordelijke 
AVP Allround vakbekwaam persoon   
VP Vakbekwaam persoon 
VOP Voldoende onderricht persoon     
VOPT Voldoende onderricht persoon, alleen voor NWW (toeganghebbend) 

WEB-4 Geschoold (specialist of middenkader). Verantwoordelijk voor uitvoering en/of planning en/of administratie en/of beheer en/of ontwikkeling. Meestal zelfstandig en zonder toezicht.   
WEB-3 Geschoold (vakopleiding). Verantwoordelijk voor eigen takenpakket. Controle en begeleiding van anderen. Merendeels zelfstandig onder indirect toezicht. 
WEB-2 Geschoold (basisberoepsopleiding). Verantwoordelijk voor eigen takenpakket. Samenwerking (collectieve verantwoordelijkheid) met anderen. Onder direct of indirect toezicht. 
WEB-1 Geschoold (assistentenopleiding). Verantwoordelijk voor eigen takenpakket. Zowel onder direct als onder indirect toezicht.       


