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Versie datum 01-11-2021

1 1.1 mogelijkheden van de verschillende 

warmtepompsystemen en toepassingsgebied.       

kent de begrippen die van toepassing zijn bij de 

realisatie van individuele warmtepompen in 

woningen.                

begrijpt de werking van de verschillende type warmtepompen  

(lucht-water, water-water) inclusief natuurkundige principes. 

begrijpt verschil in toepassing bij de bouwkundige situatie 

(isolatiewaarden, kierdichting), nieuwbouw, bestaande bouw. 

kan de haalbaarheid voor een warmtepompsysteem inschatten. 

kan een algemeen Programma van Eisen beoordelen op voor de 

installatie relevante aspecten. kan de opdrachtgever adviseren 

over de te nemen acties in relatie tot wijziging van een nieuwe of 

bestaande warmtepompinstallatie.

bepaalt welk warmtepompsysteem bij welke 

bouwkundige en technische randvoorwaarden geschikt is. 

1.2 mogelijkheden van de verschillende 

warmtepompsystemen en toepassingsgebied.

begrijpt de werking van de verschillende type warmtepompen 

(lucht-water, water-water)inclusief natuurkundige principes. 

begrijpt verschil in toepassing bij de bouwkundige situatie 

(isolatiewaarden, kierdichting), nieuwbouw, bestaande bouw.

kan de haalbaarheid voor een warmtepompsysteem 

inschatten.kan de opdrachtgever adviseren over de te nemen 

acties in relatie tot onderhoud van een nieuwe of bestaande 

warmtepompinstallatie.

onderzoekt bij klachten (niet warm, hoog energieverbruik) 

of het warmtepompsysteem geschikt is.

1.3 mogelijkheden van de verschillende 

warmtepompsystemen en toepassingsgebied.

begrijpt de werking van de verschillende type warmtepompen 

(lucht-water, water-water)inclusief natuurkundige principes. 

begrijpt verschil in toepassing bij de bouwkundige situatie 

(isolatiewaarden, kierdichting), nieuwbouw, bestaande bouw. 

legt het ontwerp en/of functioneren van individuele 

warmtepompinstallaties uit.

2 2.1 verschillende klimaatregelsystemen voor een 

woning/ gebouw.

begrijpt de werking van de klimaatregelsystemen 

(vloerverwarming, ventilatorconvectoren, radiatoren) in relatie 

tot gebruik van de installatie (LTV, HTV) en het gewenste 

comfort.

bepaalt welk klimaatregelsysteem geschikt is voor de 

gebruiker gerelateerd aan de bouwkundige situatie, 

gebruikerswensen en het gekozen warmtepompsysteem.

3 3.1 minimaal benodigde gegevens van de 

woninginstallatie en randvoorwaarden binnen en 

buiten.

begrijpt waarom de minimaal benodigde gegevens van belang 

zijn. 

begrijpt waarom eerst de gegevens van het gebouw bekend 

dienen te zijn, zoals bouwkundige situatie, nieuwbouw, 

bestaande bouw,etc. 

begrijpt laagtemperatuur/ hoogtemperatuurverwarming.

bepaalt op basis van de minimaal benodigde gegevens het 

ruimtebeslag van de installatie, de benodigde 

maatregelen omtrent geluid, de ontwerp-

aanvoertemperatuur.

4 4.1 consequenties van hoogtemperatuursystemen voor 

het warmtepompsysteem, COP, SPF.

begrijpt de variabelen die de SPF en COP van het 

warmtepompsysteem bepalen. uitrekenen van SPF en COP. 

berekent het verschil in rendement tussen 

hoogtemperatuur en laagtemperatuur. 

5 5.1 mogelijkheden en beperkingen met 

ventilatiesystemen in combinatie met de 

warmtepomp.

begrijpt hoe ventilatiesystemen (natuurlijk, gebalanceerd met 

wtw) in combinatie met een warmtepomp kunnen worden 

toegepast.

bepaalt de keuze van een type ventilatiesysteem in relatie 

tot het warmtepompsysteem.

6 6.1 verschillende mogelijkheden voor het toepassen van 

een lucht-waterwarmtepomp.

begrijpt wat de randvoorwaarden en aandachtspunten zijn bij de 

verschillende basis systeemconcepten met lucht-water 

warmtepompen.

maakt op basis van het ontwerp een keuze uit de basis 

systeemconcepten m.b.t. lucht-water warmtepompen.

7 7.1 verschillende mogelijkheden voor het toepassen van 

een water-waterwarmtepomp (bodemenergie).

begrijpt wat de randvoorwaarden en aandachtspunten zijn bij de 

verschillende basis systeemconcepten met water-water 

warmtepompen.

maakt op basis van het ontwerp een keuze uit de basis 

systeemconcepten m.b.t. water-water warmtepompen.

8 8.1 stappenplan voor de bepaling van de technische 

haalbaarheid.

begrijpt hoe de warmtepomp, distributieleidingwerk en 

afgiftesystemen passen in het bouwkundig ontwerp. 

begrijpt of  er bouwkundige aanpassingen nodig zijn om de 

warmtepompinstallatie haalbaar te maken.

schat de technische haalbaarheid van een 

warmtepompsysteem in.

9 9.1 stappenplan voor de bepaling van de energetische 

en economische haalbaarheid.

begrijpt hoe de energetische haalbaarheid en de economische 

haalbaarheid wordt bepaald, ook m.b.t. het effect van de 

buitentemperatuur en gebruiksgedrag (ruimteverwarming en 

tapwater).

bepaalt op basis van het stappenplan de haalbaarheid 

(energiebehoeften, bijdrage warmtepomp, rendement, 

energetische haalbaarheid, economische haalbaarheid).

10 10.1 gegevens om met de opdrachtgever de minimale 

eisen samen te stellen.

begrijpt hoe de eisen (aantal bewoners, gebruik woning, 

tapwatergebruik, ventilatie, koeling) in het PVE worden 

vastgelegd.

legt in de programmafase op basis van eisen/ wensen van 

de opdrachtgever de ontwerpuitgangspunten vast in een 

PVE en start de ontwerpfase.

11 11.1 aandachtspunten en de risico's bij 

warmtepompsystemen.

begrijpt hoe om te gaan met de aandachtspunten en risico's. 

kan aangeven hoe knelpunten bij warmtepompsystemen kunnen 

worden opgelost.

benoemt de aandachtspunten en risico's, adviseert 

oplossingen en hoe knelpunten kunnen worden opgelost.

12 12.1 stappenplan voor het ontwerpen van een lucht-

waterwarmtepompsysteem. 

(warmteverliesberekening, 

energiebehoefteberekening, 

warmtapwaterbehoefte, 

laagtemperatuurverwarming, selectie 

afgiftesysteem, leidingberekening en vermogen 

warmtepomp)

begrijpt de volgorde en samenhang in het stappenplan voor het 

ontwerpen van een lucht-waterwarmtepompsysteem en kent de 

beperkingen van een dergelijk systeem.

ontwerpt op basis van een stappenplan, aangeleverde 

informatie en ontwerpuitgangspunten een lucht-water 

warmtepompsysteem b.v. conform ISSO-publicatie 98 (of 

gelijkwaardig) en projecteert in een tekening de 

warmtepompinstallatie.  

13 13.1 stappenplan voor het ontwerpen van een water-

waterwarmtepompsysteem (bodemenergie), 

conform BRL 6000-21/00 (en ISSO 

72)(warmteverliesberekening, 

energiebehoefteberekening, 

warmtapwaterbehoefte, 

laagtemperatuurverwarming, selectie 

afgiftesysteem, leidingberekening en warmtepomp).

begrijpt de volgorde en samenhang in het stappenplan voor het 

ontwerpen van een water-waterwarmtepompsysteem 

(bodemenergie) en kent de beperkingen van een dergelijk 

systeem..

ontwerpt op basis van een stappenplan, aangeleverde 

informatie en ontwerpuitgangspunten een water-water 

warmtepompsysteem conform ISSO-publicatie 72 en 

projecteert in een tekening de warmtepompinstallatie.

14 14.1 benodigde middelen (warmteverliesberekening) om 

de vermogensbehoefte te bepalen.

begrijpt welke randvoorwaarden het uiteindelijke vermogen 

bepalen.

bepaalt en berekent het vermogen voor 

ruimteverwarming en -koeling van de warmtepomp.

15 15.1 mogelijkheden en randvoorwaarden in het 

afgiftesysteem bij lagetemperatuur verwarming.

begrijpt en interpreteert de diagrammen op basis waarvan het 

afgiftesysteem wordt geselecteerd. 

selecteert op basis van de diagrammen het afgiftesysteem  

b.v. conform relevante ISSO publicaties (of gelijkwaardig).

15.2 mogelijkheden en randvoorwaarden in het 

afgiftesysteem bij lagetemperatuur verwarming. 

begrijpt globaal de afmetingen van de verwarmingslichamen en 

de bijpassende verwarmingscapaciteit. 

onderzoekt bij klachten of het afgiftesysteem geschikt is 

voor lage temperaturen.
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16 16.1 beperkingen in het distributiesysteem bij kleinere 

temperatuursverschillen en lage 

aanvoertemperaturen.

interpreteert de diagrammen op basis waarvan de 

leidingdiameters in het distributiesysteem wordt geselecteerd 

(kleinere deltaT, grotere volumestromen). 

selecteert op basis van de diagrammen de 

leidingdiameters in het distributiesysteem b.v. conform 

relevante ISSO publicaties (of gelijkwaardig).

16.2 beperkingen in het distributiesysteem bij kleinere 

temperatuursverschillen .

begrijpt de diameters van de leidingen en de mogelijke 

volumestromen door deze leidingen. 

relateert in geval van niet juist functioneren de 

leidingdiameters aan de capaciteiten, 

temperatuurverschillen en doorstroom hoeveelheden.

17 17.1 mogelijkheden voor het opwekken van warm 

tapwater.

begrijpt hoe het vermogen voor warm tapwater wordt bepaald: 

aantal personen, tapwatergebruik, opwekking en warm 

watervoorraad. berekent het benodigde tapwatervermogen.

bepaalt grootte en type boiler.

17.2 mogelijkheden voor het opwekken van warm 

tapwater.

begrijpt hoe het vermogen voor warm tapwater wordt bepaald: 

aantal personen, tapwatergebruik, opwekking en warm 

watervoorraad.

bepaalt globaal of de warmtapwatervoorraad past bij het 

door de klant aangegeven gebruik.

18 18.1 Legionella veiligheidsregels bij warm tapwater. begrijpt het gevaar voor de gezondheid bij te lage warm 

tapwatertemperaturen en hotspots bij waterleidingen.

beoordeelt een warmtepompinstallatie op 

veiligheidsrisico's m.b.t Legionella.

18.2 Legionella veiligheidsregels bij warm tapwater. begrijpt het gevaar voor de gezondheid bij te lage warm 

tapwatertemperaturen en hotspots bij waterleidingen.

sluit een warmtepompinstallatie Legionellaveilig aan.

19 19.1 methode om het thermisch vermogen en afgifte van 

de warmtepomp te bepalen, ook in combinatie met 

een eventuele tweede opwekker.

begrijpt hoe een (regelbare) warmtepomp en een (eventuele) 

tweede opwekker ingezet kan worden en wanneer een 

schakelbuffer nodig is.

dimensioneert op basis van het regelbereik van de 

warmtepomp (monovalent of bivalent) en de 

afgifteinstallatie een schakelbuffer.

20 20.1 mogelijke hydraulische schakelingen voor 

afgifte/distributie en opwekking.

begrijpt wat de randvoorwaarden en beperkingen zijn bij elke 

hydraulische schakeling. kan randvoorwaarden en beperkingen 

van de diverse hydraulische schakelingen benoemen. kan 

technische tekeningen van de hydraulische inpassing van de 

warmtepompinstallatie lezen, interpreteren en opstellen.

bepaalt de hydraulische schakeling van de verschillende 

installatieconcepten. 

20.2 mogelijke hydraulische schakelingen voor 

afgifte/distributie en opwekking.

begrijpt wat de randvoorwaarden en beperkingen zijn bij elke 

hydraulische schakeling. kan randvoorwaarden en beperkingen 

van de diverse hydraulische schakelingen benoemen. kan 

technische tekeningen van de hydraulische inpassing van de 

warmtepompinstallatie lezen en interpreteren.

controleert of de hydraulische schakeling van het 

installatieconcept voldoet. 

21 21.1 mogelijkheden voor automatisering en regeling bij 

de verschillende warmtepompconcepten.

begrijpt de beperkingen en mogelijkheden van de verschillende 

regelingen voor warmtepompsystemen, ook in deellast bedrijf.

bepaalt welke regeling het beste bij het gekozen 

warmtepompsysteemconcept past.

21.2 mogelijkheden voor automatisering en regeling bij 

de verschillende warmtepompconcepten.

begrijpt de beperkingen en mogelijkheden van de verschillende 

regelingen voor warmtepompsystemen, ook in deellast bedrijf.

controleert of de regeling en de instellingen passen bij het 

warmtepompsysteemconcept.

21.3 mogelijkheden voor automatisering en regeling bij 

de verschillende warmtepompconcepten.

begrijpt globaal de beperkingen van de verschillende regelingen 

voor warmtepompsystemen.

sluit de regeling aan van het warmtepompsysteem, evt. 

op aangeven van de 1e monteur.

22 22.1 aandachtspunten voor de opstellingsruimte m.b.t. 

afmetingen, geluid, bevriezen, toe- en afvoer van 

lucht, etc.

begrijpt de consequenties van het al dan niet toepassen van 

bepaalde maatregelen.

bepaalt welke maatregelen nodig zijn om de 

opstellingsruimte geschikt te maken voor de toepassing 

van een warmtepomp.

22.2 aandachtspunten voor de opstellingsruimte m.b.t. 

afmetingen, geluid, bevriezen, toe- en afvoer van 

lucht, etc.

begrijpt de consequenties van het al dan niet toepassen van 

bepaalde maatregelen.

controleert of de opstellingsruimte voldoet voor de 

warmtepompinstallatie.

23 23.1 benodigde gegevens om het gekozen 

systeemconcept te vergelijken met 

toestelspecificaties.

begrijpt welke gegevens belangrijk zijn en gevraagd moeten 

worden aan de leverancier/fabrikant en kan de selectiegegevens 

van de leverancier lezen en interpreteren.

maakt op basis van de ontwerpgegevens een selectie van 

een warmtepomptype en capaciteit.

24 24.1 stappenplan om te bepalen of de systeemselectie 

nog voldoet aan de ontwerpeisen.

begrijpt wat de consequenties zijn van de systeemselectie op het 

ontwerp.

bepaalt bij afwijkingen tussen ontwerp en toestelselectie 

of gekozen moet worden voor een ander passend toestel 

(andere leverancier/ fabricaat).

25 25.1 benodigde meetvoorzieningen om de prestaties van 

de warmtepomp te meten.

begrijpt welke nauwkeurigheid nodig is om een betrouwbare 

meting te bepalen.

kan de benodigde meetvoorzieningen en de posities voor de 

meting van de prestaties van een toestel in een hydraulische 

schema intekenen.

bepaalt in een hydraulisch schema waar de 

meetvoorzieningen worden geplaatst. 

26 26.1 (elektrische) montage-eisen, ook met betrekking tot 

leidingwerk met koudemiddel.

begrijpt hoe je een warmtepomp elektrisch, koelmiddel- en 

waterzijdig aansluit.

kan een protocol maken voor de uitvoering.

bepaalt in een protocol voor uitvoering hoe de 

warmtepomp elektrisch, koelmiddel- en waterzijdig 

aangesloten wordt. 

26.2 montage-eisen warmtepompinstallatie. begrijpt hoe je een warmtepompinstallatie verwarmings- en 

gekoeldwatertechnisch aansluit, zowel warmte opname als 

warmte afgifte zijdig.

bepaalt hoe de warmtepompinstallatie waterzijdig 

(warmte opname en warmte afgifte (verwarming en 

koeling)) aangesloten wordt.

26.3 montage-eisen warmtepompinstallatie. begrijpt hoe je een warmtepompinstallatie verwarmings- en 

gekoeldwatertechnisch aansluit. kan globale instructies geven 

met betrekking tot de uit te voeren werkzaamheden bij het 

installeren van de warmtepompinstallatie.

maakt een protocol/ instructie voor de uitvoering van de 

warmtepompinstallatie. 

26.4 montage-eisen warmtepompinstallatie. begrijpt hoe je een warmtepompinstallatie verwarmings- en 

gekoeldwatertechnisch aansluit.

sluit de warmtepompinstallatie waterzijdig (warmte 

opname en warmte afgifte (verwarming en koeling) aan.

26.5 montage-eisen warmtepompinstallatie. begrijpt hoe een warmtepompinstallatie koelmiddeltechnisch 

aangesloten wordt.

monteert (of demonteert) onderdelen van de 

warmtepompinstallatie (niet koelmiddelzijdig), 

(werkzaamheden f-gassen zijn voorbehouden aan 

daarvoor gecertificeerden).

26.6 montage-eisen warmtepompinstallatie. begrijpt hoe je een warmtepompinstallatie op een ondergrondse 

bron aansluit.

sluit de warmtepompinstallatie op de ondergrondse bron 

aan.

26.7 montage-eisen warmtepompinstallatie. begrijpt waarom je een warmtepompinstallatie zonder lekkages 

oplevert. perst de warmtepompinstallatie en leidingwerk af.

levert een warmtepompinstallatie waterzijdig zonder 

lekkages op.

26.8 montage-eisen warmtepompinstallatie. begrijpt dat er energieverliezen of condensvorming (koeling) 

optreedt, indien de leidingen en appendages niet geïsoleerd 

worden.

isoleert het leidingwerk en appendages van de 

warmtepompinstallatie.

27 27.1 stappenplan om de installatie te beproeven en in 

bedrijf te stellen.

begrijpt hoe de installatie kan worden beproefd en hoe dit 

gerapporteerd wordt.

omschrijft de methoden voor beproeving en 

inbedrijfstelling via een protocol.  

27.2 stappenplan om de installatie te beproeven en/of in 

bedrijf te stellen.

begrijpt hoe de installatie kan worden beproefd en hoe dit 

gerapporteerd wordt.

past voor het gekozen systeemconcept de beproeving 

en/of inbedrijfstelling toe. 



28 28.1 waterzijdig inregelen woninginstallatie en 

rapportage inregelgegevens. 

inregelmethoden voor nieuwbouw, bestaande bouw, 

type installatie.

begrijpt waarom inregelen met name bij de toepassing van een 

warmtepompsysteem noodzakelijk is, juist ook m.b.t. de 

energieprestatie van de warmtepomp. 

bepaalt voor een specifieke toepassing welke inregelmethode het 

beste gebruikt kan worden. 

beschrijft het belang van goed inregelen. 

controleert het inregelrapport.

bepaalt en controleert de te gebruiken waterzijdig 

inregelmethode, zowel aan het warmteafgifte deel van de 

warmtepomp als, bij water-water systemen, het warmte 

opname deel van het systeem.

28.2 waterzijdig inregelen woninginstallatie en 

rapportage inregelgegevens.

begrijpt waarom inregelen met name bij de toepassing van een 

warmtepompsysteem noodzakelijk is, juist ook m.b.t. de 

energieprestatie van de warmtepomp.

vastleggen van metingen en instellingen van de afsluiters t.b.v. 

een inregelrapport.

regelt de warmtepompinstallatie in en legt de 

inregelgegevens vast, zowel aan het warmteafgifte deel 

van de warmtepomp als, bij water-water systemen, het 

warmte opname deel van het systeem.

29 29.1 procedure bij het opleveren en noodzakelijke 

gegevens.

begrijpt welke gegevens vastgelegd moeten worden, welke 

gegevens van belang zijn voor de gebruiker en uitgelegd moeten 

worden aan de gebruiker.

stelt een opleverprotocol op van de installatie. 

29.2 procedure bij het opleveren en noodzakelijke 

gegevens.

begrijpt welke gegevens vastgelegd moeten worden, welke 

gegevens van belang zijn voor de gebruiker en uitgelegd moeten 

worden aan de gebruiker.

vult een opleverrapport in, o.a. met werkbonnen van de 

warmtepompinstallatie. 

30 30.1 noodzakelijk onderhoud voor specifieke 

toepassingen.

begrijpt hoe en wanneer het onderhoud uitgevoerd moet 

worden.

stelt een checklist/ onderhoudsplan op voor het 

onderhoud van het gekozen systeemconcept.

31 31.1 bepalen prestaties van het warmtepompsysteem. begrijpt welke waarden van de warmtepomp van belang zijn om 

de goede werking en prestatie te controleren.

bepaalt voor de verschillende warmtepompsystemen de 

(jaarlijkse) prestaties aan de hand van de gegeven 

energiegebruiken en vergelijkt dit met de 

ontwerpwaarden.

31.2 bepalen prestaties van het warmtepompsysteem. begrijpt welke waarden van de warmtepomp van belang zijn om 

de goede werking en prestatie te controleren.

bepaalt voor het warmtepompsysteem de (jaarlijkse) 

prestaties aan de hand van de gemeten energiegebruiken 

en vergelijkt dit met de ontwerpwaarden.

31.3 beheren en bewaken prestaties van het 

warmtepompsysteem.

begrijpt welke waarden van de warmtepompinstallaties van 

belang zijn om vast te leggen.

legt de aangeleverde prestaties van het 

warmtepompsysteem vast en koppelt deze terug naar de 

ontwerper.

32 32.1 van toepassing zijnde onderdelen uit de NEN 3140 

m.b.t. veilig werken aan elektrische installatie in 

relatie tot een warmtepomp.

begrijpt welke maatregelen getroffen moeten worden om veilig 

aan een warmtepomp te kunnen werken. 

werkt veilig aan de elektrische installatie in relatie tot een 

warmtepomp.

33 33.1 elektrotechnische basiskennis van toepassing voor 

de warmtepomp.

begrijpt de electrische basiswerking van een warmtepomp. past bij een warmtepomp de elektrische basiskennis toe.

34 34.1 NEN 1010: m.b.t. aansluitvermogen, afzekerwaarde, 

welke onderdelen van toepassing zijn.

begrijpt welke praktische maatregelen aan de elektrische 

installatie getroffen moeten worden m.b.t. het aansluitvermogen  

en de daaruit volgende afzekerwaarde. 

sluit conform NEN 1010 de warmtepomp elektrisch juist 

aan.

35 35.1 de werking van het natuurkundig proces bij 

koudetechniek/ de werking van de koudekringloop.

begrijpt het natuurkundig proces bij koudetechniek. legt het natuurkundig proces bij koudetechniek duidelijk 

uit.

36 36.1 hoofdcomponenten de warmtepomp: compressor, 

condensor, verdamper, expansieorgaan, 

beveiligingen.

begrijpt de onderlinge en volgordelijke werking van de 

hoofdcomponenten van de warmtepomp.

wijst de hoofdcomponenten van de warmtepomp aan in 

volgorde van werking en legt kort de werking uit.

37 37.1 bronnen voor een warmtepompsysteem: water 

(grondgebonden, oppervlakte water, rest-

energiestromen, PVT) lucht 

(buitenlucht/ventilatielucht).

begrijpt de werking en de verschillen tussen de bronnen van de 

warmtepomp.

geeft aan wat de verschillen (en randvoorwaarden) zijn 

van de verschillende bronnen voor een warmtepomp.

38 38.1 welke ontwerpgegevens bij bodemenergie bij de 

bronboorder aangeleverd moeten worden 

verdampervermogen, temperaturen, jaarlijks 

warmteverbruik, vollasturen, drukverlies, 

volumestroom, opvoerhoogte pomp).

begrijpt waarom de ontwerpgegevens van belang zijn voor het 

bepalen van de grootte en diepte van de te boren bron. 

levert correcte ontwerpgegevens aan bij de bronboorder.

39 39.1 de voorwaarden voor geluid en positie van de bron 

van de warmtepomp, met name lucht/lucht en 

lucht/water.

begrijpt belang juiste positie van de bron van de warmtepomp 

m.b.t. zichtbaarheid, trillingen en geluid.

geeft de juiste positie aan voor de bron van de 

warmtepomp.

40 40.1 van toepassing zijnde 

regelgeving/normering/certificering (o.a. BRL 

100/200/BRL 6000-21/00).

begrijpt door wie welke werkzaamheden mogen worden verricht 

conform regelgeving/normering/certificering.

bepaalt welke werkzaamheden zelf worden uitgevoerd en 

welke door derden worden uitgevoerd.

41 41.1 aan het ondergrondse deel gestelde (rand) 

voorwaarden: interferentie van bron, 

bodemgesteldheid, wel/geen vergunning, klic-

melding, boorwater.

begrijpt het belang van de bij bodemenergie gestelde 

(rand)voorwaarden aan het ondergrondse deel.

ontwerpt conform de aan het ondergrondse deel  

gestelde voorwaarden.

42 42.1 de randvoorwaarden voor de bereikbaarheid van de 

locatie bij bodemenergie voor het aanbrengen van 

de bron bij bodemenergie.

begrijpt de voorwaarden en ruimtebeslag bij bodemenergie bij 

het boren van de bron voor bodemenergie.

bepaalt de transportweg en benodigde ruimte voor het 

boren van de bron door de bronaannemer.

43 43.1 de randvoorwaarden voor de bereikbaarheid van de 

bronlocatie bij bodemenergie voor onderhoud.

begrijpt de voorwaarden en ruimtebeslag bij bodemenergie bij 

het onderhouden van de bron voor bodemenergie.

bepaalt de benodigde ruimte aan voor het onderhouden 

van de bron.

44 44.1 de invloed van het water waterglycol mengsel op het 

bevriezen van leidingen en de bron.

begrijpt dat bij te lage concentratie waterglycol het risico bestaat 

dat de bron en de leidingen bevriezen.

bepaalt de mengverhouding van het water waterglycol 

mengsel correct. 

45 45.1 risico op het invriezen van de bron. begrijpt dat een te klein gedimensioneerde bron (ten gevolge van 

onjuist bovengrondse ontwerp) kan invriezen

bepaalt de capaciteit van de warmtepompinstallatie, om 

te voorkomen dat de bron invriest.

45.2 risico op het invriezen van de bron. begrijpt dat een te klein gedimensioneerde bron (ten gevolge van 

onjuist bovengrondse ontwerp) kan invriezen

controleert de bron op invriezen (capaciteitsverlies). treft 

maatregelen bij invriezen van de bron.

46 46.1 invloed van de brontemperatuur op het rendement 

in de zomer/ wintersituatie

begrijpt dat de brontemperatuur van invloed is op het 

rendement.

legt de uitgangspunten voor de brontemperatuur en 

capaciteit vast in het ontwerp voor een goed rendement 

in de zomer/ wintersituatie.

47 47.1 verschillende mogelijke systemen voor verwarmen, 

koelen en warmtapwater en gevolgen voor de keuze 

van het warmtepompsysteem.

begrijpt dat HTV/LTV, koeling in de zomer, tapwatervoorraad van 

invloed is op het warmtepompsysteem.

kan een installatiesysteem voor verwarmen, koelen en 

warmtapwater bepalen. 

kan vervolgens een warmtepompsysteem bij het gekozen 

installatiesysteem kiezen.

kan uitleggen welke installatieonderdelen het functioneren van 

een warmtepomp beïnvloeden en andersom.

maakt een gefundeerde keuze uit de verschillende 

systeemconcepten en bepaalt het installatiesysteem voor 

verwarmen, koelen en warmtapwater.

48 48.1 verschillende mogelijk systemen voor verwarmen, 

koelen en warmtapwater en gevolgen voor de 

instellingen van de warmtepomp (vloerverwarming, 

convectoren, direct expansiesysteem etc.).

begrijpt de temperatuurinstellingen bij vloerverwarming (en 

koeling)/ convectoren en de instellingen van de warmtepomp. 

begrijpt de maximale tapwatertemperatuur en de instellingen 

van de warmtepomp.

bepaalt de instellingen van de warmtepomp bij het 

gekozen installatiesysteem.



49 49.1 type warmtepomp in nieuwe afgiftesystemen en 

randvoorwaarden.

begrijpt de invloed van bouwkundige isolatie en kierdichtheid op 

het afgiftesysteem en warmtepomp.

kan het bouwproces en bouwkundige constructies van 

toepassing voor een warmtepompinstallatie verklaren of 

uitleggen. 

bepaalt welke maatregelen (bouwkundig, 

installatietechnisch) bij nieuwe afgiftesystemen getroffen 

moeten worden om een warmtepomp correct toe te 

passen.

50 50.1 (bouwkundige) maatregelen om een warmtepomp in 

bestaande afgiftesystemen succesvol toe te passen.

begrijpt de invloed van bouwkundige verbeteringen zoals isolatie 

en kierdichtheid op het afgiftesysteem en de keuze van de 

warmtepomp (hybride of all-electric).

bepaalt welke maatregelen (bouwkundig, 

installatietechnisch) bij bestaande afgiftesystemen 

getroffen moeten worden om een warmtepomp correct 

toe te passen.

51 51.1 van toepassing zijnde geluidsproductie en 

geluidsoverdracht bij de verschillende 

warmtepompsystemen.

begrijpt dat de positie van de warmtepomp geluid kan geven 

voor de bewoner of de omwonenden. begrijpt dat de positie van 

de binnen opgestelde warmtepomp geluidsoverlast kan 

veroorzaken in andere ruimten dan de opstellingsruimte. 

begrijpt dat de positie van de buitenunit  geluidsoverlast kan 

geven voor bewoner en omwonenden.

bepaalt welke maatregelen (binnen, buiten) getroffen 

moeten worden om aan de geluidseisen te voldoen. 

52 52.1 selecteren juiste vermogen voor de warmtepomp, 

het afgiftesysteem en de bron.

begrijpt dat de warmtepomp het totaal van alle ruimten moet 

leveren. 

begrijpt dat de capaciteit van de bron afgestemd wordt op de 

warmtepomp.

kan vermogens van bron, warmtepomp en afgiftesysteem (per 

ruimte) berekenen.

stemt op basis van berekende vermogens de grootte van 

de warmtepomp, de bron en het afgiftesysteemhet op 

elkaar af.

52.2 selecteren warmtepomp, te gebruiken 

installatiematerialen op basis van het ontwerp.

begrijpt het monteren van de warmtepomp en de benodigde 

installatiematerialen tot een warmtepompinstallatie, bestaande 

uit een opwekkings-, distributie- en afgiftedeel.

stelt de benodigde (hulp)materialen om de 

warmtepompinstallatie te monteren vast.

selecteert en bestelt de warmtepomp, appendages, 

afgiftelichamen, aansluitmaterialen en leidingwerk op 

basis van het ontwerp en de tekeningen. 

53 53.1 jaarbelastingsduurkromme en jaarlijkse 

energieverbruik van de opwekker(s).

begrijpt de relatie tussen verwarmings/ koeluren en het 

vermogen in de jaarbelastingsduurkromme.

begrijpt dat het jaarlijkse energieverbruik voor de opwekker 

bestaat uit gevraagd vermogen en vollasturen.

berekent het energieverbruik van de warmtepomp (met een 

computerprogramma).

interpreteert en begrijpt het aantal verwarmings- en 

koeluren en het te leveren vermogen uit de grafiek van de 

jaarbelastingsduurkromme. 

54 54.1 regeltechnisch koppeling warmtepompinstallatie aan 

de klimaatinstallatie (verwarming, koeling, 

ventilatie).

begrijpt dat de opwekking regeltechnisch afgestemd moet 

worden met het ontwerp van de klimaatinstallatie. 

ontwerpt de hydraulische schakeling voor de klimaat- en 

warmtepompinstallatie.

55 55.1 van toepassing zijnde regeltechniek op het gekozen 

warmtepompsysteem.

begrijpt de invloed van regeltechnische schakelingen en 

sturingen op de werking van het warmtepompsysteem.

bepaalt de correcte regeltechnische posities van regelkleppen en 

opnemers.

ontwerpt de regeltechnische schakelingen voor de 

warmtepompinstallatie. 

56 56.1 technische richtlijnen en publicaties van toepassing 

voor het installeren van warmtepompen.

begrijpt de handleidingen van leveranciers. gebruikt  en begrijpt de documenten, zoals technische 

richtlijnen, productinformatie en publicaties die van 

belang zijn bij het installeren van warmtepompen.

57 57.1 lezen en begrijpen ontwerptekening en omschrijving. begrijpt het ontwerp en kan bij twijfel over de juistheid een 

discussie voeren met de opsteller.

leest en interpreteert een ontwerp(tekening) en 

technische omschrijving.

58 58.1 toe te passen meettechniek en meetapparatuur bij 

het meten aan de warmtepompinstallatie.

begrijpt welke waarden gemeten moeten worden aan de 

warmtepompinstallatie. gebruikt de meetapparatuur correct bij 

metingen aan de warmtepompinstallatie.

verricht de benodigde metingen aan de 

warmtepompinstallatie. 

59 59.1 systeemdynamica (zoals optimale 

temperatuurinstellingen) bij de 

warmtepompinstallatie.

begrijpt de invloed van de temperatuurinstellingen op de goede 

werking en het rendement van de warmtepompinstallatie.

stelt de temperaturen in en past ze aan bij een 

warmtepompinstallatie.

60 60.1 automatisering warmtepompinstallatie. begrijpt dat de wijze waarop de installatie werkt, vertaalt moet 

worden in regeling en beveiliging.

stelt een regel, ontwerp- en beveiligingsstrategie op.

60.2 automatisering warmtepompinstallatie. begrijpt dat de wijze waarop de installatie werkt, vertaalt is in 

regeling en beveiliging.

controleert en test de regel- en beveiligingsstrategie.

61 61.1 beveiliging warmtepomp(installatie). begrijpt de instellingen van de grenswaarden (energiegebruik, 

aantal starts/stops) van de warmtepomp.

kan de beveiligingen/ servicetools van de warmtepomp 

controleren/ instellen.

62 62.1 monitoring warmtepomp (installatie). begrijpt dat gesignaleerde afwijkingen storingen of schade aan de 

warmtepomp kunnen voorkomen.

leest lokaal of op afstand gegevens van de warmtepomp 

en interpreteert ze.

63 63.1 synthetische of natuurlijke koudemiddelen en de 

bijbehorende eigenschappen.

begrijpt het belang van de juiste eigenschappen van de 

koudemiddelen.

kan het juiste koudemiddel conform voorschriften 

(bij)vullen (werkzaamheden zijn voorbehouden aan f-

gassen gecertificeerden).

64 64.1 toegepaste HFK's, HFO's en natuurlijke 

koudemiddelen bij warmtepompen.

de eigenschappen (GWP, samenstelling) van het 

koudemiddel.

begrijpt de invloed van de koudemiddelen op het milieu. kiest een warmtepomp op basis van het te gebruiken 

koudemiddel.

65 65.1 normering/ regelgeving/veiligheid bij de 

verschillende toegepaste koudemiddelen bij 

warmtepompinstallaties.

begrijpt bij welke koudemiddelen welke werkzaamheden verricht 

mogen worden en welke veiligheidsmaatregelen van toepassing 

zijn, volgens f-gassen verordening, NEN-EN 378.

bepaalt welke werkzaamheden (door het bedrijf) zelf 

mogen worden uitgevoerd.

65.2 normering/ regelgeving/veiligheid bij de 

verschillende toegepaste koudemiddelen bij 

warmtepompinstallaties.

begrijpt bij welke koudemiddelen welke werkzaamheden verricht 

mogen worden en welke veiligheidsmaatregelen van toepassing 

zijn, volgens f-gassen verordening, NEN-EN 378.

werkt met f-gassen certificaat 1 en/of 2.

66 66.1 total cost of ownership (TCO): investering, 

terugverdientijd, onderhoud.

begrijpt wat conventionele en duurzame installaties kosten en 

dat ze met elkaar vergeleken kunnen worden om een afgewogen 

keuze te maken.

maakt een calculatie/ de investeringskosten van een 

warmtepompinstallatie.

bepaalt aan de hand van investering en energiekosten de 

terugverdientijd.

bepaalt de onderhoudskosten van klimaatinstallaties met 

opwekkers (conventioneel/ duurzaam). 

vergelijkt TCO's van verschillende verwarmings-

/koelinstallaties met opwekkers (conventioneel/ 

duurzaam) met elkaar.

67 67.1 subsidieregelingen en financieringsmogelijkheden 

voor warmtepompinstallaties bij nieuwbouw en 

renovatie.

begrijpt dat de haalbaarheid van de warmtepompinstallatie 

vergroot wordt door de klant te wijzen op subsidies en 

financieringen.

geeft de klant aan welke subsidies voor de 

warmtepompinstallatie bestaan en hoe ze aan te vragen.

68 68.1 praktijkrichtlijnen m.b.t. koudemiddelen van 

toepassing bij welke warmtepompen: NPR7600, 

NPR7601, PGS13.

begrijpt dat bepaalde koudemiddelen een gevaar voor de 

gezondheid en omgeving opleveren.

past praktijkrichtlijnen m.b.t. koudemiddelen toe in 

ontwerp en/of uitvoering, NPR7600 (koolwaterstoffen), 

NPR7601 (CO2) en PGS 13 (ammoniak).

69 69.1 PED van toepassing bij 

warmtepompinstallatieonderdeel.

begrijpt dat bij een warmtepompinstallatie (druk groter dan 0,5 

bar) de PED van toepassing is.

weet dat de warmtepompinstallatie onder de PED valt.



70 70.1 GAR (gas appliance regulation) bij hybride 

warmtepompinstallaties.

begrijpt de impact van de GAR op de installaties. bepaalt of bij een hybride warmtepompinstallatie GAR 

(gas appliance regulation) van toepassing is.

71 71.1 inhoud f-gassen verordening (BRL100 en 200). begrijpt welke warmtepomp (capaciteit, koudemiddel) onder de f-

gassenverordening valt.

bepaalt of de werkzaamheden verricht moeten worden 

door een gecertificeerde monteur (BRL 200) en 

gecertificeerd bedrijf (BRL 100).

72 72.1 veiligheids- en milieu-eisen uit de NEN-EN 378 voor 

koelinstallaties en warmtepompen. 

begrijpt wanneer de NEN-EN378 van toepassing is. bepaalt welke veiligheids- en milieueisen uit NEN-EN 378 

van toepassing zijn op de warmtepomp en past ze toe. 

73 73.1 Bouwbesluiteisen voor (het ontwerpen van) 

warmtepompinstallaties.

begrijpt dat de eisen uit het Bouwbesluit wettelijk zijn en gehaald 

moeten worden.

past de eisen uit het Bouwbesluit (ventilatie, geluid) die 

invloed hebben op het ontwerp van de 

warmtepompinstallaties toe.

74 74.1 normen voor (het ontwerpen van) 

warmtepompinstallaties.

begrijpt de aandachtspunten uit de ISSO 98 (lucht/water 

warmtepompen en/of ISSO 72 (bodemgebonden 

warmtepompen).

past de relevante normen toe bij de 

warmtepompinstallatie.

75 75.1 Ecodesign m.b.t. warmtepomp (installaties). begrijpt dat samengestelde installatieonderdelen moeten 

voldoen aan Ecodesign om energiezuinige installaties te maken.

houdt rekening met Ecodesign bij bepaling van 

onderdelen van de warmtepompinstallatie.

76 76.1 invloed (warmtepomp) installatiekeuzes op het 

energielabel van de woning.

begrijpt dat een warmtepompsysteem op lage temperaturen  

een verbetering van het energielabel geeft.

bepaalt bij het ontwerp globaal welke installatiekeuzes 

een verbetering van het energielabel van de woning 

opleveren.

77 77.1 verplichte EPBD-keuring voor warmtepompen. begrijpt dat warmtepomp- en airconditioningssystemen met een 

gebruiksvermogen vanaf 70 kW (niet elektrisch geinstalleerd 

vermogen) periodiek wettelijk gekeurd moeten worden.

geeft aan welke warmtepompen periodiek gekeurd 

moeten worden.

78 78.1 over te dragen gegevens aan de boorder van de 

warmtepompinstallatie bij bodemenergie van het 

bovengrondse deel conform BRL 11.000/BRL 6000-

21/00 (verdampervermogen, temperaturen, jaarlijks 

warmteverbruik, vollasturen, drukverlies, 

volumestroom, opvoerhoogte pomp).

begrijpt welke ontwerpgegevens van belang zijn voor het 

bepalen van de grootte en diepte van de te boren bron en 

uitgewisseld moeten worden conform BRL 11.000/ BRL 6000-

21/00.

levert ontwerpgegevens aan de bronboorder.

79 79.1 eisen bij bodemenergie voor het bovengrondse deel 

conform BRL 6000-21/00.

begrijpt de eisen die gesteld worden in de BRL 6000-21/00. documenteert en legt de gegevens vast van de 

warmtepompinstallatie conform BRL 6000-21/00.

80 80.1 eisen (certificering) voor gasverbrandingsinstallaties 

voor de cv-ketel bij een hybride warmtepomp 

conform BRL 6000-25.

begrijpt welke (onderhouds)werkzaamheden aan de cv-ketel 

wordt verricht.

documenteert en legt de gegevens vast van de 

gasinstallatie conform BRL 6000-25.

81 81.1 invloed van een warmtepomp op de EPC- of BENG-

berekening.

begrijpt de invloed van een warmtepompsysteem op de EPC- of 

BENG-berekening.

geeft t.b.v. het aanvragen van de bouwvergunning tijdens 

het ontwerp bij de architect aan welke installaties 

toegepast worden.

82 82.1 inleven in de klant m.b.t. te adviseren installatie. begrijpt dat de klant een afweging wil maken tussen kosten, 

comfort, duurzaamheid, etc. 

legt uit aan de klant welke installaties mogelijk zijn en wat de 

voor- en nadelen zijn. 

verwerkt de vragen en wensen van de klant in zijn advies.

83 83.1 gesprek voeren met de klant over comfortbeleving 

m.b.t. warmtapwater (voorziening/ boiler 

oplaadtijd).

begrijpt het tapwaterverbruik bij verschillende 

gezinssamenstellingen, leeftijd. berekenen benodigde hoveelheid 

warmtapwater.

legt uit aan de klant welke (comfort)keuzes met voor- en 

nadelen mogelijk zijn m.b.t. warmtapwater.

84 84.1 gesprek voeren met de klant over comfortbeleving 

m.b.t. verwarming en ventilatie.

begrijpt dat de klant een beleving heeft m.b.t. luchtstroming en 

(stralings)verwarming.

legt de verschillen in comfortbeleving uit aan de klant 

m.b.t. verwarming en ventilatie. 

85 85.1 gestructureerd werken aan een 

warmtepompinstallatie. 

begrijpt dat de volgorde van werken de kwaliteit van de montage 

en de goede werking van de warmtepompinstallatie bevordert.

installeert de warmtepompinstallatie in de juiste volgorde. 

86 86.1 storing zoeken m.b.v. een analytische/ methodische 

aanpak.

begrijpt de invloed van de storingen op de werking van het 

warmtepompsysteem.

analyseert de storing en treft maatregelen om de storing 

op te lossen.

87 87.1 communiceren met opdrachtgever, gebruiker en 

bouwpartijen. 

begrijpt dat de werkzaamheden afgestemd moeten worden. verstrekt informatie aan de klant en overlegt met 

technisch specialisten binnen en buiten het eigen bedrijf. 

87.2 communiceren met gebruiker. begrijpt dat door overleg met de klant de warmtepomp 

(installatie) goed/ beter kan functioneren.

bevraagt de gebruiker en verstrekt informatie over goede 

werking van de warmtepomp(installatie).

88 88.1 uitvoeren werkzaamheden in samenwerking en 

afstemming met andere bouwpartijen. 

begrijpt de volgordelijke werking in de bouw en hoe deze af te 

stemmen.

verstrekt informatie aan en overlegt over de 

warmtepompinstallaties met andere bouwpartijen. 

89 89.1 managen project op een goede wijze. begrijpt dat ontwerp, werkvoorbereiding, 

installatiewerkzaamheden, bestellen materialen en afstemming 

van invloed zijn op het technische en financiele resultaat van het 

project. kan aan de hand van een planning bepalen wanneer 

welke werkzaamheden verricht worden. kan tijdig aangeven bij 

de overige aannemers wanneer werkzaamheden verricht worden 

en inspelen op wijzigingen in de planning.  

bepaalt in overleg wanneer welke werkzaamheden 

verricht worden voor een goed projectresultaat.

90 90.1 werken conform VCA. begrijpt dat veilig en gezond werken op de bouw noodzakelijk is 

om gevaarlijke situaties of ongelukken te voorkomen.

werkt veilig op de bouw en volgt veiligheidsaanwijzigingen 

op conform VCA.

91 91.1 veilig werken op hoogte. begrijpt welke veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden 

op hoogte (steiger, valbeveiliging).

werkt veilig op hoogte en gebruikt/regelt 

beveiligingsmateriaal.

92 92.1 gezondheids en veiligheidsregels voor het werken in 

installatieruimten, besloten ruimten, op het dak, etc.

begrijpt welke veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden 

op dak/ in installatieruimte/ in besloten ruimte.

werkt veilig op dak/ in installatieruimte/ in besloten 

ruimten.

93 93.1 gezondheids- en veiligheidsregels voor materiaal 

transport, elektrisch handgereedschap etc.

begrijpt het gebruik van de benodigde persoonlijke en collectieve 

beschermingsmaatregelen.

treft adequate en veilige beschermingsmaatregelen 

(zowel persoonlijk als collectief).

93.2 gezondheids- en veiligheidsregels voor montage, 

materiaal transport, elektrisch handgereedschap, 

werken op de bouw, etc.

begrijpt dat er veilige en gezond gewerkt moet worden en schept 

hiervoor voorwaarden. kent de veiligheids- en gezondheidsregels 

op de werkplek en tijdens de bouw.

stelt een veiligheids- en gezondheids (V&G) plan op.

94 94.1 toepassen persoonlijke beschermingsmiddelen bij 

het werken aan een specifieke warmtepomp.

begrijpt dat koudemiddelen bij lekkage van een warmtepomp 

persoonlijke beschermingsmiddelen vereisen, zoals voldoende 

ventilatie, opvang koudemiddel.

past persoonlijke beschermingsmiddelen toe bij het 

werken aan een warmtepomp.

95 95.1 Arbo voorschriften bij de te verrichten 

werkzaamheden.

begrijpt dat Arbo voorschriften van toepassing zijn om veilig en 

gezond te werken.

past de van toepassing zijnde Arboregels toe voor zijn 

werkzaamheden.

96 96.1 rapportage van de warmtepomp(installatie) bij in 

bedrijf stellen.

begrijpt dat het vastleggen van de gegevens van de 

warmtepompinstallatie dient als informatie bij storingen en 

onderhoud, wijzigingen aan de warmtepomp(installatie).

stelt na het in bedrijf stellen een rapportage op.

97 97.1 rapportage van de warmtepomp(installatie) bij 

onderhoud en service.

begrijpt dat het vastleggen van storingen en onderhoudspunten 

helpt de levensduur van de warmtepomp (installatie) te 

verlengen en in de toekomst storingen te herkennen en op te 

lossen.

stelt na onderhoud en service een rapportage op.



97.2 rapportage van de warmtepomp(installatie) bij 

onderhoud en service. werkprotocollen bij storingen, 

service en onderhoud.

begrijpt dat het vastleggen van storingen en onderhoudspunten 

op een gestandardiseerde wijze helpt de levensduur van de 

warmtepomp (installatie) te verlengen en in de toekomst 

storingen te herkennen en op te lossen d.m.v. vastleggen 

storingshistorie. 

begrijpt dat gestandiseerde werkprotocollen de kwaliteit van 

service en onderhoud bevorderen.

stelt een standaard rapportage op voor service en 

onderhoud en bijbehorende werkprotocollen op.

98 98.1 onderhoud aan een warmtepomp(installatie). begrijpt welk onderhoud nodig is voor de 

warmtepomp(installatie). 

legt noodzaak van onderhoud uit op een voor de opdrachtgever 

begrijpelijke wijze. 

kan een onderhoudsplan opstellen of ervoor zorgdragen 

dat een plan wordt opgesteld.

98.2 onderhoud en service aan een 

warmtepomp(installatie).

begrijpt welk onderhoud van belang is voor levensduur en goede 

werking van de warmtepomp.

pleegt onderhoud aan een warmtepomp (installatie).

99 99.1 kwaliteitscontroles warmtepomp(installatie). begrijpt periodieke kwaliteitscontroles conform regelgeving en 

opgave fabrikanten.

beoordeelt kwaliteit en beheer van 

warmtepomp(installaties)  conform NEN 

1010/3140/BRL6000-21/00.

100 100.1 werkvoorbereiding warmtepomp(installatie). begrijpt het proces van werkvoorbereiding om het uitgewerkte 

ontwerp te realiseren in de praktijk.

kan aangeven wat de relevante aspecten zijn voor 

werkvoorbereiding (tekeningen, berekeningen, etc.).

101 101.1 inspectie en/of beheer van een 

warmtepomp(installatie).

begrijpt de noodzaak voor inspectie en/of beheer en de relatie 

met het rendement van de warmtepomp(installatie). 

legt noodzaak voor inspectie en/of beheer uit op een voor 

de opdrachtgever begrijpelijke wijze.

102 102.1 installeren warmtepomp en montagematerialen. begrijpt dat geleverde warmtepomp en montagematerialen 

conform tekening en specificaties gemonteerd moeten worden. 

leest en begrijpt de montage instructies en handleidingen welke 

door de leverancier bij de toestellen en apparatuur worden 

meegeleverd

controleert geleverde warmtepomp, appendages, 

afgiftelichamen, aansluitmaterialen en leidingwerk.

103 103.1 veiligheids- en risico's in de werkvoorbereiding en op 

de werkvloer. 

begrijpt dat algemene werkinstructies, veilig werken, periodiek of 

per project in het kader van VCA, V&G-plan toegepast en gedeeld 

moeten worden binnen het bedrijf. 

begrijpt dat nieuwe ontwikkelingen op het gebied van veilig 

werken geinformeerd moet worden aan de werknemers.

kan de projectspecifieke veiligheidsrisico's correct benoemen.

borgt voor aanvang werkzaamheden de veiligheid van de 

werkomgeving en regelt indien nodig een toolboxmeeting.



Lijst met afkortingen

BENG Bijna Energieneutraal Gebouw

BRL 100 Beoordelingsrichtlijn voor het certificaat f-gassen voor 

ondernemingen

BRL 200 Beoordelingsrichtlijn voor het certificaat f-gassen voor personen

BRL 6000-21/00 Beoordelingsrichtlijn voor Ontwerpen en installeren van 

energiecentrales van bodemenergiesystemen en het beheren 

van bodemenergiesystemen

BRL 6000-25 Beoordelingsrichtlijn voor Ontwerpen, installeren en 

onderhouden van het gasverbrandingstoestel

BRL 11000 Beoordelingsrichtlijn voor Ontwerp, Realisatie, Beheer en

onderhoud ondergrondse deel bodemenergiesystemen

COP Coëfficiënt Of Performance

EPBD Energy Performance of Buildings Directive

EPC Energie Prestatie Coëfficiënt

GAR Gas Appliance Regulation

HFK Gehalogeneerd Fluor Koolwaterstof

HFO Fluor waterstof Olefines

HTV Hogetemperatuurverwarming

ISSO Kennisinstuut voor bouw en installatietechniek

ISSO-publicatie 72 Ontwerpen van individuele en kleine elektrische 

warmtepompsystemen voor woningen (bodemenergie)

ISSO-publicatie 98 Lucht-waterwarmtepompen in woningen

GWP Global Warming Potential

LTV Lagetemperatuurverwarming

NEN Nederlands Normalisatie Instituut

NEN-EN 378 Norm: Koelinstallaties en warmtepompen - Veiligheids- en 

milieu-eisen dl. 1

NEN 1010 Norm: Elektrische installaties voor laagspanning 

NEN 3140 Norm: Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Laagspanning

NPR 7600 Nederlandse Praktijkrichtlijn: Toepassing van brandbare 

koudemiddelen in koelinstallaties en warmtepompen

NPR 7601 Nederlandse Praktijkrichtlijn: Toepassing van kooldioxide als 

koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen

PED Pressure Equipment Directive

PGS 13 Richtlijn: Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en

warmtepompen 

PVE Programma Van Eisen

PVT Paneel met zonnecellen (PV) die zonlicht omzetten in 

elektriciteit. De achterkant is een thermische wisselaar (T) die 

zorgt voor de bronenergie voor een warmtepomp.

SPF Seasonal Performance Factor

TCO Total Cost of Ownership

VCA Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers

V&G-plan Veiligheid & Gezondheidsplan

wtw Warmteterugwinning

Afkorting Betekenis



Versie: 09-12-2021

V= Aan de VP-er voorbehouden handeling

Taak

12 Rapporteren werkzaamheden

17

Monteur Warmtepomp

Wet- en regelgeving: 

Activiteitenbesluit, NPR7600, NPR7601, PGS13. 

PED - pressure equipment directive.

GAR - gas appliance regulation.

F-gassen verordening, BRL 100 en 200.

NEN-EN378, Bouwbesluit, installatiegeluid.

Ecodesign, Energielabeling, EPBD.

Regeling bodemkwaliteit: BRL11000, BRL6000-21.

Wettelijke certificering voor gasverbrandingsinstallaties.

EPC - Energieprestatiecoëfficiënt, BENG - Bijna Energie Neutrale Gebouwen.

4 Voorbereiden installatiewerk en werkplek

5 Installeren van systemen en componenten van de 

warmtepompinstallatie.

11 Zorgdragen voor veiligheid

Beroepshouding

Kwaliteitsbewust



18

19

*Alleen noodzakelijk indien werkzaamheden worden 

verricht in relatie tot koudemiddel technische deel van 

de installatie (BRL200).

M.b.t. water/water warmtepompen bij bodemenergie 

dient men gecertificeerd te zijn (BRL 6000-21/00).

Veiligheidsbewust

Samenwerken





Handeling ULO's

Zorgt voor een veilige werkplek. 90.1-91.1-92.1-93.1

Treft voorzieningen en/of maatregelen voor de installatie van een 

warmtepomp.

102.1

Installeert warmtepomp(systemen) en componenten volgens geldende 

normen wet en regelgeving en fabrikantgegevens

85.1

Werkt volgens normen, voorschriften, F-gassen besluit, PED, wet (Arbo 

en milieu)- en regelgeving *

32.1

Installeert of past installatie voor afgifte aan 26.4-26.6-26.8

Sluit afgifte systeem aan op warmtepomp 26.4

Treft voorzieningen voor de elektrische aansluiting 33.1

Sluit het systeem elektrisch aan 34.1

Installeert een regelsysteem 21.3

Sluit het regelsysteem aan op de installatie 21.3

Toetst en beproeft zijn werkzaamheden 26.7

Stelt (het deel van) de installatie waaraan gewerkt moet worden buiten 

bedrijf.

1.1

Zorgt onder alle omstandigheden voor een veilige gebruikssituatie van 

de installatie. (werkdruk, eisen van de klant end.)

103.1

Handelt vanuit het bewustzijn dat hij de professional is die de staat van 

de installatie in relatie tot veiligheid kan waarnemen

103.1

Signaleert en meldt gevaarlijke situaties 103.1

Werkt volgens de norm en voorschriften 90.1-93.0

Zorgt voor een veilige werkomgeving voor zichzelf en omgeving 103.1

Schakelt een installatie uit vanwege veiligheidsrisico's 103.1

Rapporteert werkzaamheden 28.1-28.2-29.2-96.1-

97.1-97.2

Werkt nauwkeurig en zorgvuldig

V= Aan de VP-er voorbehouden handeling

Monteur Warmtepomp

Wet- en regelgeving: 

Activiteitenbesluit, NPR7600, NPR7601, PGS13. 

PED - pressure equipment directive.

GAR - gas appliance regulation.

F-gassen verordening, BRL 100 en 200.

NEN-EN378, Bouwbesluit, installatiegeluid.

Ecodesign, Energielabeling, EPBD.

Regeling bodemkwaliteit: BRL11000, BRL6000-21.

Wettelijke certificering voor gasverbrandingsinstallaties.

EPC - Energieprestatiecoëfficiënt, BENG - Bijna Energie Neutrale Gebouwen.

Beroepshouding



Veiligheidsbewustzijn versus dienstverlenend; ondanks druk van de 

consument altijd zorgen voor een veilige gebruikssituatie ook al 

betekent dat voor de consument een impopulaire maatregel.

Alert op veiligheidsissues en/of gebreken, ook al zijn deze lang geleden 

ontstaan door wijzigingen in gebruik of verbouw en het melden 

daarvan

Verantwoordelijkheidsbesef en bewustzijn dat hij de professional is die 

de staat van de installatie in relatie tot veiligheid kan waarnemen

Stemt plan en/of werkzaamheden af met betrokkenen 

(bouwteam/klant/derden)

Informeert betrokkenen proactief over (technische) mogelijkheden 

en/of de uitvoering van werkzaamheden





4.3 P

4.6 P

5.1
P

5.2
P

5.3 P

5.4 P

5.5 P

5.6 P

5.7 P

5.8 P

5.9 P

11.1 P

11.2 P

11.5 P

11.6 P

11.7 P

11.8 P

11.9 P

12.1 -
P
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Monteur: geen theorie-toetsvragen

Eerste monteur: 45 theorie-toetsvragen

Eerste monteur SO: 45 theorie-toetsvragen

WV: 55 theorie-toetsvragen

P = Praktijk

T =Theorie

Monteur: geen theorie-toetsvragen

Eerste monteur: 45 theorie-toetsvragen

Eerste monteur SO: 45 theorie-toetsvragen

WV: 55 theorie-toetsvragen

P = Praktijk

T =Theorie



Versie datum: 09-12-2021

V= Aan de VP-er voorbehouden handeling

Taak

10 Kwaliteitscontrole en beheer van de WP-installatie/ WP-systeem

Eerste Monteur Warmtepomp

Wet- en regelgeving:

Activiteitenbesluit, NPR7600, NPR7601, PGS13.

PED - pressure equipment directive.

GAR - gas appliance regulation.

F-gassen verordening, BRL 100 en 200.

NEN-EN378, Bouwbesluit, installatiegeluid.

Ecodesign, Energielabeling, EPBD.

Regeling bodemkwaliteit: BRL11000, BRL6000-21.

Wettelijke certificering voor gasverbrandingsinstallaties.

EPC - Energieprestatiecoëfficiënt, BENG - Bijna Energie Neutrale Gebouwen.

4 Voorbereiden installatiewerk en werkplek

5 Installeren van systemen en componenten van de 

warmtepompinstallatie.

6 Inregelen van de WP-installatie / het WP-systeem

7 Inbedrijfstellen van de WP-installatie/ WP-systeem

11 Zorgdragen voor veiligheid



Communicatief

* Alleen noodzakelijk indien werkzaamheden worden verricht in 

relatie tot koudemiddel technische deel van de installatie (BRL200).

M.b.t. water/water warmtepompen bij bodemenergie dient men 

gecertificeerd te zijn (BRL 6000-21/00).

11 Zorgdragen voor veiligheid

12 Rapporteert werkzaamheden

Samenwerken

Beroepshouding

Kwaliteitsbewust

Veiligheidsbewust





Handeling

Toetst opstellingsruimte voor de toepassing (en het onderhouden) van een warmtepomp.

Zorgt voor een veilige werkplek.

Treft voorzieningen en/of maatregelen voor de installatie van een warmtepomp.

Installeert warmtepomp(systemen) en componenten volgens geldende normen wet en 

regelgeving en fabrikantgegevens

Werkt volgens normen, voorschriften, F-gassen besluit, PED, wet (Arbo en milieu)- en 

regelgeving *

Installeert of past installatie voor afgifte aan

Sluit afgifte systeem aan op warmtepomp

Treft voorzieningen voor de elektrische aansluiting

Sluit het systeem elektrisch aan

Installeert een regelsysteem

Sluit het regelsysteem aan op de installatie

Toetst en beproeft zijn werkzaamheden

Regelt de installate lucht- en waterzijdig in zodat deze voldoet aan de afgesproken 

prestaties

Rapporteert (inregel)gegevens

Stelt de installatie in bedrijf

Controleert de installatie volgens de specificaties en juiste werking

Verricht eventuele eindmetingen

Rapporteert de inbedrijfstelling en vult eventuele werkbonnen in

Licht werkzaamheden toe, adviseert over de werking en levert de installatie op aan de 

klant

Voert kwaliteitscontroles uit volgens de geldende normen en regelgeving

Stelt (het deel van) de installatie waaraan gewerkt moet worden buiten bedrijf

V= Aan de VP-er voorbehouden handeling

Eerste Monteur Warmtepomp

Wet- en regelgeving:

Activiteitenbesluit, NPR7600, NPR7601, PGS13.

PED - pressure equipment directive.

GAR - gas appliance regulation.

F-gassen verordening, BRL 100 en 200.

NEN-EN378, Bouwbesluit, installatiegeluid.

Ecodesign, Energielabeling, EPBD.

Regeling bodemkwaliteit: BRL11000, BRL6000-21.

Wettelijke certificering voor gasverbrandingsinstallaties.

EPC - Energieprestatiecoëfficiënt, BENG - Bijna Energie Neutrale Gebouwen.



Zorgt onder alle omstandigheden voor een veilige gebruikssituatie van de installatie 

(werkdruk, eisen van de klant end.)

Handelt vanuit het bewustzijn dat hij de professional is die de staat van de installatie in 

relatie tot veiligheid kan waarnemen

Signaleert en meldt gevaarlijke situaties

Werkt volgens de norm en voorschriften

Zorgt voor een veilige werkomgeving voor zichzelf en omgeving

Schakelt een installatie uit vanwege veiligheidsrisico's

Neemt installatie uit bedrijf of stelt niet in bedrijf vanwege veiligheidsrisico's

Rapporteert werkzaamheden

Geeft voorlichting aan de consument over het functioneren en de veiligheid van de 

(warmtepomp) installatie

Verantwoordt eventuele impopulaire maatregelen naar de klant, zoals uitbedrijf nemen 

of niet in bedrijf stellen van een installatie vanwege veiligheid of volgens de norm 

aanleggen of plaatsen van de installatie of delen daarvan ook al heeft dat voor de 

consument visuele of ruimte technische consequenties.

Voorlichting en instructie geven aan de klant over het functioneren en de veiligheid van 

de installatie

Streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit (technisch, operationeel, duurzaam) binnen 

de kaders van de opdracht

Werkt nauwkeurig en zorgvuldig

Alert zijn op veranderingen in, aan, bij of in de omgeving van de installatie die van invloed 

kunnen zijn op de veiligheid of de prestaties van de installatie

Alert op veiligheidsissues en/of gebreken, ook al zijn deze lang geleden ontstaan door 

wijzigingen in gebruik of verbouw en het melden daarvan

Verantwoordelijkheidsbesef en bewustzijn dat hij de professional is die de staat van de 

installatie in relatie tot veiligheid kan waarnemen

Stemt plan en/of werkzaamheden af met betrokkenen (bouwteam/klant/derden)
Informeert betrokkenen proactief over (technische) mogelijkheden en/of de uitvoering 

van werkzaamheden

Beroepshouding





ULO's

22.2 4.1 T 

90.1-91.1-92.1-93.1-94.1-95.1 4.3 T 

56.1-57.1-102.1 4.6 T 

26.4-85.1 5.1
T/P

32.1-33.1-65.1 5.2
T/P

26.3-26.4-26.6-26.8-57.1 5.3 P

18.2-26.4 5.4 P

26.1-34.1 5.5 T

26.1-34.1 5.6 T

21.3 5.7 T/P

21.3 5.8 T/P

26.7-27.2-59.1-60.2-61.1-62.1 5.9
T/P

28.2 6.1 T/P

28.2 6.2 P

27.2-44.1-59.1-60.2-61.1-62.1 7.2 T/P

27.2-58.1-59.1 7.3 T/P

58.1 7.4 P

29.2-79.1-80.1-96.1 7.5 P

29.2 7.6
P

18.1-99.1 10.1 P

1.1 11.1 P

V= Aan de VP-er voorbehouden handeling

Eindterm

Toetsmatrijs

Eerste Monteur Warmtepomp
totaal

Wet- en regelgeving:

Activiteitenbesluit, NPR7600, NPR7601, PGS13.

PED - pressure equipment directive.

GAR - gas appliance regulation.

F-gassen verordening, BRL 100 en 200.

NEN-EN378, Bouwbesluit, installatiegeluid.

Ecodesign, Energielabeling, EPBD.

Regeling bodemkwaliteit: BRL11000, BRL6000-21.

Wettelijke certificering voor gasverbrandingsinstallaties.

EPC - Energieprestatiecoëfficiënt, BENG - Bijna Energie Neutrale Gebouwen.
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103.1
11.2 P

103.1
11.5

P

103.1 11.6 P

90.1-93.0 11.7 P

103.1 11.8 P

103.1 11.9 P

103.1 11.10 P

28.1-28.2-29.2-96.1-97.1-97.2
12.1 P

1.1-1.2--37.1-15.2-16.2
12.2 P

103.1

12.3 P

P

45

P

P

P





Monteur: geen theorie-toetsvragen

Eerste monteur: 45 theorie-toetsvragen

Eerste monteur SO: 45 theorie-toetsvragen

WV: 55 theorie-toetsvragen

P = Praktijk

T =Theorie

Monteur: geen theorie-toetsvragen

Eerste monteur: 45 theorie-toetsvragen

Eerste monteur SO: 45 theorie-toetsvragen

WV: 55 theorie-toetsvragen

P = Praktijk

T =Theorie











Versie datum: 09-12-2021

V= Aan de VP-er voorbehouden handeling

Taak

Eerste Monteur Service en Onderhoud Warmtepomp

Wet- en regelgeving: 

Activiteitenbesluit, NPR7600, NPR7601, PGS13.

PED - pressure equipment directive.

GAR - gas appliance regulation.

F-gassen verordening, BRL 100 en 200.

NEN-EN378, Bouwbesluit, installatiegeluid.

Ecodesign, Energielabeling, EPBD.

Regeling bodemkwaliteit: BRL11000, BRL6000-21.

Wettelijke certificering voor gasverbrandingsinstallaties.

EPC - Energieprestatiecoëfficiënt, BENG - Bijna Energie Neutrale Gebouwen.

1 Adviseren over de warmtepompinstallatie

4 Voorbereiden installatiewerk en werkplek

8 Service en onderhoud / beheer van de WP-installatie/ 

WP-systeem

6 Inregelen van de WP-installatie / het WP-systeem

7 Inbedrijfstellen van de WP-installatie/ WP-systeem

9 Verhelpen van storingen aan de WP-installatie/ WP-

systeem



10 Kwaliteitscontrole en beheer van de WP-installatie/ WP-

systeem

Rapporteren werkzaamheden

Beroepshouding

9 Verhelpen van storingen aan de WP-installatie/ WP-

systeem

11 Zorgdragen voor veiligheid

12

Communicatief

Klantgericht



Commercieel bewust

* Alleen noodzakelijk indien werkzaamheden worden 

verricht in relatie tot koudemiddel technische deel van 

de installatie (BRL200).

M.b.t. water/water warmtepompen bij bodemenergie 

dient men gecertificeerd te zijn (BRL 6000-21/00).

Klantgericht

Kwaliteitsbewust

Veiligheidsbewust

Samenwerken





Handeling

Adviseert over de technische aspecten van klimaatregelsystemen

Benoemt aandachtspunten en risico's rond het warmtepompsysteem.

Adviseert oplossingen rond het warmtepompsysteem.

Toetst opstellingsruimte voor de toepassing (en het onderhouden) van een warmtepomp.

Zorgt voor een veilige werkplek.

Werkt volgens normen, voorschriften, F-gassen besluit, PED, wet (Arbo en milieu)- en 

regelgeving *

Verricht (periodiek) onderhoud volgens fabrikantspecificaties (of fabrikant modificaties) en 

wettelijke voorschriften

Bevraagt de klant naar de (goede) werking van het systeem of eventuele bijzonderheden

Installeert servicetools 

Leest status uit

Hanteert een voorgeschreven checklist

Bepaalt de prestaties van het systeem aan de hand van gegeven energiegebruiken en 

vergelijken met de ontwerpwaarden.

Stelt de installatie (na onderhoud) in bedrijf

Regelt de installate lucht- en waterzijdig in zodat deze voldoet aan de afgesproken prestaties

Rapporteert (inregel)gegevens

Stelt de installatie in bedrijf (volgens voorschriften fabrikant)

Controleert de installatie volgens de specificaties en juiste werking

Verricht eventuele eindmetingen

Rapporteert de inbedrijfstelling en vult werkbonnen in

Licht werkzaamheden toe, adviseert over de werking en levert de installatie op aan de klant

Werkt volgens normen, voorschriften, F-gassen besluit, PED, wet (Arbo en milieu)- en 

regelgeving

V= Aan de VP-er voorbehouden handeling

Eerste Monteur Service en Onderhoud Warmtepomp

Wet- en regelgeving: 

Activiteitenbesluit, NPR7600, NPR7601, PGS13.

PED - pressure equipment directive.

GAR - gas appliance regulation.

F-gassen verordening, BRL 100 en 200.

NEN-EN378, Bouwbesluit, installatiegeluid.

Ecodesign, Energielabeling, EPBD.

Regeling bodemkwaliteit: BRL11000, BRL6000-21.

Wettelijke certificering voor gasverbrandingsinstallaties.

EPC - Energieprestatiecoëfficiënt, BENG - Bijna Energie Neutrale Gebouwen.



Informeert zich over de aard van de storing

Controleert de energieprestatie specificaties

Analyseert de storing in samenhang met de gehele installatie W/E deel

Leest eventueel storingslogboek/melding op apparatuur uit

Verricht eventueel metingen

Sluit verstorende factoren uit

Trekt conclusies aan de hand van gevonden waarden

Zorgt voor een veilige werkomgeving

De-monteert componenten of delen van de installatie

Vervangt componenten of onderdelen

Verwerkt gegevens in een rapportage en werkprotocollen

Stelt de installatie (na verhelpen van storing) in bedrijf

Voert kwaliteitscontroles uit volgens de geldende normen en regelgeving

Stelt (het deel van) de installatie waaraan gewerkt moet worden buiten bedrijf.

Zorgt onder alle omstandigheden voor een veilige gebruikssituatie van de installatie. 

(werkdruk, eisen van de klant end.)

Is alert op veranderingen in, aan, bij of in de omgeving van de installatie die van invloed 

kunnen zijn op de veiligheid of de prestaties van de installatie

Is alert op veiligheidsissues en/of gebreken, ook al zijn deze lang geleden ontstaan door 

wijzigingen in gebruik of verbouw en het melden daarvan

Handelt vanuit het bewustzijn dat hij de professional is die de staat van de installatie in relatie 

tot veiligheid kan waarnemen

Signaleert en meldt gevaarlijke situaties

Werkt volgens de norm en voorschriften

Zorgt voor een veilige werkomgeving voor zichzelf en omgeving

Schakelt een installatie uit vanwege veiligheidsrisico's

Neemt installatie uit bedrijf of stelt niet in bedrijf vanwege veiligheidsrisico's

Rapporteert werkzaamheden

Geeft voorlichting aan de consument over het functioneren en de veiligheid van de 

(warmtepomp) installatie

Verantwoordt eventuele impopulaire maatregelen naar de klant, zoals uitbedrijf nemen of 

niet in bedrijf stellen van een installatie vanwege veiligheid of volgens de norm aanleggen of 

plaatsen van de installatie of delen daarvan ook al heeft dat voor de consument visuele of 

ruimte technische consequenties.

Geeft voorlichting en instructie aan de klant over het functioneren en de veiligheid van de 

installatie

Adviseert over de technische mogelijkheden en/of optimaliseren van een installaties

Geeft toelichting over eventuele impopulaire maatregelen zoals uitbedrijf nemen of niet in 

bedrijf stellen van een installatie vanwege veiligheid of volgens de norm aanleggen of plaatsen 

van de installatie of delen daarvan ook al heeft dat voor de consument visuele of ruimte 

technische consequenties.

Achterhaalt de klantwens (functionaliteit, comfort)

Vertaalt de klantwens naar technische mogelijkheden en haalbaarheid

Beroepshouding



Brengt adviezen uit die aansluiten op de klantwens

Biedt oplossingen in het belang van de klant zonder het belang van de organisatie te schaden

Weegt kostenaspect ten opzichte van technische oplossingen en klantwens en houdt daarbij 

ook het bedrijfsbelang in de gaten.

Streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit (technisch, operationeel, duurzaam) binnen de 

kaders van de opdracht

Werkt nauwkeurig en zorgvuldig

Veiligheidsbewustzijn versus dienstverlenend; ondanks druk van de consument altijd zorgen 

voor een veilige gebruikssituatie ook al betekent dat voor de consument een impopulaire 

maatregel.

Alert zijn op veranderingen in, aan, bij of in de omgeving van de installatie die van invloed 

kunnen zijn op de veiligheid of de prestaties van de installatie

Alert op veiligheidsissues en/of gebreken, ook al zijn deze lang geleden ontstaan door 

wijzigingen in gebruik of verbouw en het melden daarvan

Verantwoordelijkheidsbesef en bewustzijn dat hij de professional is die de staat van de 

installatie in relatie tot veiligheid kan waarnemen

Stemt plan en/of werkzaamheden af met betrokkenen (bouwteam/klant/derden)

Informeert betrokkenen proactief over (technische) mogelijkheden en/of de uitvoering van 

werkzaamheden

Betrekt experts bij de totstandkoming van een plan of advies





ULO's

20.2-36.1 1.2 T

11.1 1.4 T

11.1 1.5 T

22.2 4.1 T 

92.1-93.1-94.1-95.1 4.3 T 

32.1-65.1-90.1 8.1 T/P

44.1-59.1-60.2-61.1-

62.1-97.1-98.2
8.2 T/P

87.2-101.1 8.3 P

61.1 8.4 T

62.1 8.5 P

98.2 8.6 P

45.2 8.7 P

27.2-97.1 8.8 T/P

28.2 6.1 T/P

28.2 6.2 P

27.2-32.1-33.1-34.1-

56.1-59.1-60.2-61.1-

62.1

7.2 T/P

27.2-58.1-59.1 7.3 T/P

27.2-58.1 7.4 P

29.2-96.1 7.5 P

29.2, 87.2 7.6 P

32.1 9.1 T/P

V= Aan de VP-er voorbehouden handeling

Eindterm

Toetsmatrijs

Eerste Monteur Service en Onderhoud Warmtepomp totaal

Wet- en regelgeving: 

Activiteitenbesluit, NPR7600, NPR7601, PGS13.

PED - pressure equipment directive.

GAR - gas appliance regulation.

F-gassen verordening, BRL 100 en 200.

NEN-EN378, Bouwbesluit, installatiegeluid.

Ecodesign, Energielabeling, EPBD.

Regeling bodemkwaliteit: BRL11000, BRL6000-21.

Wettelijke certificering voor gasverbrandingsinstallaties.

EPC - Energieprestatiecoëfficiënt, BENG - Bijna Energie Neutrale Gebouwen.
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86.1-60.2 9.2 P

31.3 9.3 T/P

1.2-61.1-62.1-86.1 9.4 T/P

86.1 9.5 P

58.1-86.1 9.6 P

86.1 9.7 T/P

1.3-86.1 9.8 T/P

92.1-93.1 9.9 T/P

26.5 9.10 P

26.5 9.11 T

97.1 9.12 T

27.2 9.13 T/P

99.1 10.1 2 T/P

1.1 11.1 P

103.1
11.2 T/P

103.1
11.3 T/P

103.1
11.4 T/P

103.1
11.5 T/P

103.1 11.6 T/P

90.1-93.0 11.7 T/P

103.1 11.8 T/P

103.1 11.9 T/P

103.1 11.10 T/P

28.1-28.2-29.2-96.1-

97.1-97.2
12.1 T/P

1.1-1.2--37.1-15.2-

16.2
12.2 P

103.1

12.3 P

10

5

5

P

P



P
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P
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Monteur: geen theorie-toetsvragen

Eerste monteur: 45 theorie-toetsvragen

Eerste monteur SO: 45 theorie-toetsvragen

WV: 55 theorie-toetsvragen

P = Praktijk

T =Theorie

Monteur: geen theorie-toetsvragen

Eerste monteur: 45 theorie-toetsvragen

Eerste monteur SO: 45 theorie-toetsvragen

WV: 55 theorie-toetsvragen

P = Praktijk

T =Theorie



Versie datum: 09-12-2021

V= Aan de VP-er voorbehouden handeling

Taak

Werkverantwoordelijke

Wet- en regelgeving:

Activiteitenbesluit, NPR7600, NPR7601, PGS13.

PED - pressure equipment directive.

GAR - gas appliance regulation.

F-gassen verordening, BRL 100 en 200.

NEN-EN378, Bouwbesluit, installatiegeluid.

Ecodesign, Energielabeling, EPBD.

Regeling bodemkwaliteit: BRL11000, BRL6000-21.

Wettelijke certificering voor gasverbrandingsinstallaties.

EPC - Energieprestatiecoëfficiënt, BENG - Bijna Energie Neutrale Gebouwen.

1 Adviseren over de warmtepompinstallatie

2 Adviseren over de warmtepompinstallatie - 

randvoorwaardelijk

3 Ontwerpen en dimensioneren van de WP-installatie/ WP-

systeem



3 Ontwerpen en dimensioneren van de WP-installatie/ WP-

systeem

4 Voorbereiden installatiewerk en werkplek

5 Installeren van systemen en componenten van de 

warmtepompinstallatie

6 Inregelen van de WP-installatie / het WP-systeem

7 Inbedrijfstellen van de WP-installatie/ WP-systeem



8 Service en onderhoud / beheer van de WP-installatie/ WP-

systeem

7 Inbedrijfstellen van de WP-installatie/ WP-systeem

9 Verhelpen van storingen aan de WP-installatie/ WP-

systeem

10 Kwaliteitscontrole en beheer van de WP-installatie/ WP-

systeem

11 Zorgdragen voor veiligheid



Commercieel bewust

11 Zorgdragen voor veiligheid

12 Rapporteren werkzaamheden

Beroepshouding

Communicatief

Klantgericht

Samenwerken

Kwaliteitsbewust

Veiligheidsbewust



* Alleen noodzakelijk indien werkzaamheden worden 

verricht in relatie tot koudemiddel technische deel van de 

installatie (BRL200).

M.b.t. water/water warmtepompen bij bodemenergie 

dient men gecertificeerd te zijn (BRL 6000-21/00).





Handeling

Adviseert over de werking en interactie van verschillende typen warmtepompen en hun 

toepassingsgebieden.

Adviseert over de technische aspecten van klimaatregelsystemen.

Adviseert over de technische haalbaarheid van een warmtepompsysteem.

Benoemt aandachtspunten en risico's rond het warmtepompsysteem.

Adviseert oplossingen rond het warmtepompsysteem.

Past de van toepassing zijnde wet- en regelgeving (bodemenergiesystemen) toe.

Past de van toepassing zijnde wet- en regelgeving (overig) toe.

Bepaalt energetische en economische haalbaarheid van het warmtepompsysteem.

Bepaalt en adviseren over de energieprestaties en monitoring.

Bepaalt en adviseren over de kritische parameters (bouw en comfort) van de 

woning/object.

Bepaalt bouwkundige situatie en verzamelt benodigde gegevens over het ruimtebeslag 

van de installatie, de benodigde maatregelen omtrent geluid, ventilatie en 

aanvoertemperatuur.

Maakt keuze uit de verschillende systeemconcepten.

Legt benodigde eisen als uitgangspunt voor het ontwerp in het Programma van Eisen vast.

Benoemt aandachtspunten en risico's en adviseert oplossingen.

Bepaalt vermogensbehoeften voor ruimteverwarming en -koeling.

Selecteert / controleert geschiktheid afgiftesysteem.

Bepaalt tapwaterbehoefte en omvang van een eventueel benodigde boiler voor 

warmtapwater.

V= Aan de VP-er voorbehouden handeling

Werkverantwoordelijke

Wet- en regelgeving:

Activiteitenbesluit, NPR7600, NPR7601, PGS13.

PED - pressure equipment directive.

GAR - gas appliance regulation.

F-gassen verordening, BRL 100 en 200.

NEN-EN378, Bouwbesluit, installatiegeluid.

Ecodesign, Energielabeling, EPBD.

Regeling bodemkwaliteit: BRL11000, BRL6000-21.

Wettelijke certificering voor gasverbrandingsinstallaties.

EPC - Energieprestatiecoëfficiënt, BENG - Bijna Energie Neutrale Gebouwen.



Berekent aansluitvermogen voor verwarming en koeling en omvang van een eventueel 

benodigd schakelvat.

Maakt en of controleert hydraulisch ontwerp

Bepaalt randvoorwaarden voor luchttechnisch ontwerp.

Bepaalt juiste (klimaat)systeemregeling van een betreffende concept.

Bepaalt eventuele bijstelling van de ontwerpparameters bij afwijkingen tussen ontwerp 

en toestelselectie.

Projecteert warmtepompinstallatie in een (installatie) tekening.

Tekent benodigde meet- en regelvoorzieningen en de posities voor de meting van de 

prestaties van een toestel in een hydraulisch schema.

Toetst opstellingsruimte voor de toepassing (en het onderhouden) van een warmtepomp.

Selecteert benodige installatiematerialen en componenten op basis van de 

ontwerpgegevens.

Zorgt voor een veilige werkplek.

Stelt veiligheids- & gezondheidsplan op.

Stelt onderhoudschecklist warmtepompsysteem op.

Treft voorzieningen en/of maatregelen voor de installatie van een warmtepomp.

Installeert warmtepomp(systemen) en componenten volgens geldende normen wet en 

regelgeving en fabrikantgegevens

Werkt volgens normen, voorschriften, F-gassen besluit, PED, wet (Arbo en milieu)- en 

regelgeving *

Installeert of past installatie voor afgifte aan

Sluit afgifte systeem aan op warmtepomp

Treft voorzieningen voor de elektrische aansluiting

Sluit het systeem elektrisch aan

Installeert een regelsysteem

Sluit het regelsysteem aan op de installatie

Toetst en beproeft zijn werkzaamheden

Regelt de installate lucht- en waterzijdig in zodat deze voldoet aan de afgesproken 

prestaties

Rapporteert (inregel)gegevens

Stelt opleverprotocol op.

Stelt de installatie in bedrijf

Controleert de installatie volgens de specificaties en juiste werking

Verricht eventuele eindmetingen

Rapporteert de inbedrijfstelling en vult eventuele werkbonnen in



Licht werkzaamheden toe, adviseert over de werking en levert de installatie op aan de 

klant

Werkt volgens normen, voorschriften, F-gassen besluit, PED, wet (Arbo en milieu)- en 

regelgeving

Verricht (periodiek) onderhoud volgens fabrikantspecificaties (of fabrikant modificaties) 

en wettelijke voorschriften

Bevraagt de klant naar de (goede) werking van het systeem of eventuele bijzonderheden

Installeren servicetools 

Uitlezen status

Hanteert een voorgeschreven checklist

Bepaalt de prestaties van het systeem aan de hand van gegeven energiegebruiken en 

vergelijken met de ontwerpwaarden.

Stelt de installatie (na onderhoud) in bedrijf

Werkt volgens normen, voorschriften, F-gassen besluit, PED, wet (Arbo en milieu)- en 

regelgeving

Informeert zich over de aard van de storing

Controleert de energieprestatie specificaties

Analyseert de storing in samenhang met de gehele installatie W/E deel

Leest eventueel storingslogboek/melding op apparatuur uit

Verricht eventueel metingen

Sluit verstorende factoren uit

Trekt conclusies aan de hand van gevonden waarden

Zorgt voor een veilige werkomgeving

De-monteert componenten of delen van de installatie

Vervangt componenten of onderdelen

Verwerkt gegevens in een rapportage en werkprotocollen

Stelt de installatie (na verhelpen van storing) in bedrijf

Voert kwaliteitscontroles uit volgens de geldende normen en regelgeving.

Stelt plan voor onderhoud van de klimaatinstallatie op.

Beheert kwaliteitsysteem (BRL 100) en kwaliteitshandboek voor F-gassen gecertificeerde 

bedrijven. 

Beheert kwaliteitssysteem (BRL 6000-21) en kwaliteitshandboek voor bodemgekoppelde 

warmtepompsystemen (bodemenergiesystemen).

Beheert en bewaakt energieprestaties.

Voert toolboxmeeting uit (algemene werkinstructies, veiligheidsissues, enz.).

Stelt (het deel van) de installatie waaraan gewerkt moet worden buiten bedrijf.

Zorgt onder alle omstandigheden voor een veilige gebruikssituatie van de installatie. 

(werkdruk, eisen van de klant end.)

Is alert op veranderingen in, aan, bij of in de omgeving van de installatie die van invloed 

kunnen zijn op de veiligheid of de prestaties van de installatie

Is alert op veiligheidsissues en/of gebreken, ook al zijn deze lang geleden ontstaan door 

wijzigingen in gebruik of verbouw en het melden daarvan



Handelt vanuit het bewustzijn dat hij de professional is die de staat van de installatie in 

relatie tot veiligheid kan waarnemen

Signaleert en meldt gevaarlijke situaties

Werkt volgens de norm en voorschriften

Zorgt voor een veilige werkomgeving voor zichzelf en omgeving

Schakelt een installatie uit vanwege veiligheidsrisico's

Neemt installatie uit bedrijf of stelt niet in bedrijf vanwege veiligheidsrisico's

Rapporteert werkzaamheden

Geeft voorlichting aan de consument over het functioneren en de veiligheid van de 

(warmtepomp) installatie

Verantwoordt eventuele impopulaire maatregelen naar de klant, zoals uitbedrijf nemen 

of niet in bedrijf stellen van een installatie vanwege veiligheid of volgens de norm 

aanleggen of plaatsen van de installatie of delen daarvan ook al heeft dat voor de 

consument visuele of ruimte technische consequenties.

Geeft voorlichting en instructie aan de klant over het functioneren en de veiligheid van de 

installatie

Adviseert over de technische mogelijkheden en/of optimaliseren van een installaties

Geeft toelichting over eventuele impopulaire maatregelen zoals uitbedrijf nemen of niet 

in bedrijf stellen van een installatie vanwege veiligheid of volgens de norm aanleggen of 

plaatsen van de installatie of delen daarvan ook al heeft dat voor de consument visuele of 

ruimte technische consequenties.

Achterhaalt de klantwens (functionaliteit, comfort)

Vertaalt de klantwens naar technische mogelijkheden en haalbaarheid

Brengt adviezen uit die aansluiten op de klantwens

Biedt oplossingen in het belang van de klant zonder het belang van de organisatie 

te schaden

Weegt kostenaspect ten opzichte van technische oplossingen en klantwens en houdt 

daarbij ook het bedrijfsbelang in de gaten.

Streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit (technisch, operationeel, duurzaam) binnen 

de kaders van de opdracht

Werkt nauwkeurig en zorgvuldig

Veiligheidsbewustzijn versus dienstverlenend; ondanks druk van de consument altijd 

zorgen voor een veilige gebruikssituatie ook al betekent dat voor de consument een 

impopulaire maatregel.

Alert zijn op veranderingen in, aan, bij of in de omgeving van de installatie die van invloed 

kunnen zijn op de veiligheid of de prestaties van de installatie

Alert op veiligheidsissues en/of gebreken, ook al zijn deze lang geleden ontstaan door 

wijzigingen in gebruik of verbouw en het melden daarvan

Verantwoordelijkheidsbesef en bewustzijn dat hij de professional is die de staat van de 

installatie in relatie tot veiligheid kan waarnemen

Stemt plan en/of werkzaamheden af met betrokkenen (bouwteam/klant/derden)

Informeert betrokkenen proactief over (technische) mogelijkheden en/of de uitvoering 

van werkzaamheden
Betrekt experts bij de totstandkoming van een plan of advies

Beroepshouding







ULO's

1.1-1,2--37.1-15.2-16.2
1.1

2.1-20.2-21.2 1.2

1.1-1.2-1.3-8.1 1.3

11.1 1.4

1.1-11.1-17.2-51.1-82.1-83.1-

84.1
1.5

40.1-41.1-79.1
2.1

18.1-40.1-65.1-69.1-70.1-71.1-

72.1-75.1-77.1-80.1-81.1 2.2

9.1-66.1-67.1 2.3

31.1-53.1 2.4

1.1-3.1-83.1--88.1
2.5

12.1-13.1-33.1-34.1-35.1-36.1-

56.1-63.1-64.1-78.1

3.1-37.1-39.1-49.1-50.1-51.1

3.1

1.1-5.1-6.1-7.1-23.1-47.1-48.1
3.2

10.1-73.1-74.1-76.1
3.3

11.1-15.2-16.2-17.2-26.1 3.4

14.1-38.1 3.5

4.1-15.1 3.6

17.1
3.7

V= Aan de VP-er voorbehouden handeling

Eindterm

Toetsmatrijs

Werkverantwoordelijke
totaal

Wet- en regelgeving:

Activiteitenbesluit, NPR7600, NPR7601, PGS13.

PED - pressure equipment directive.

GAR - gas appliance regulation.

F-gassen verordening, BRL 100 en 200.

NEN-EN378, Bouwbesluit, installatiegeluid.

Ecodesign, Energielabeling, EPBD.

Regeling bodemkwaliteit: BRL11000, BRL6000-21.

Wettelijke certificering voor gasverbrandingsinstallaties.

EPC - Energieprestatiecoëfficiënt, BENG - Bijna Energie Neutrale Gebouwen.
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11 T/P



14.1-19.1-45.1-46.1-52.1
3.8

20.1-54.1 3.9

5.1 3.10

2.1-20.2-21.2-25.1-61.1 3.11

24.1-48.1
3.12

16.1 3.13

20.1-25.1
3.14

1.3-11.1-18.1-20.2-24.1-40.1-

42.1-68.1-95.1-100.1-57.1-

87.1-89.1

22.1
4.1

52.2
4.2

90.1-93.1 4.3

93.2-95.1 4.4

30.1-97.2-68.1 4.5

26.3-28.1-29.1 4.6

26.5-32.1-35.1-36.1-40.1-57.1-

65.2-71.1-85.1-90.1-91.1

56.1
5.1

32.1-33.1-65.1 5.2

26.3-26.4-26.6-26.8-57.1 5.3

18.2-26.4 5.4

26.1-34.1 5.5

26.1-34.1 5.6

21.3-26.1-33.1 5.7

21.3-26.1-33.1-34.1 5.8

27.2-59.1-60.2-61.1-62.1 5.9

28.2
6.1

28.2
6.2

32.1-33.1-34.1-35.1-36.1-65.2-

71.1

29.1 7.1

27.2-59.1-60.2-61.1-62.1 7.2

27.2-58.1-59.1 7.3

27.2-58.1 7.4

29.2-79.1-80.1-96.1 7.5

11 T/P

5 T 

2

T/P

 (inspectie 

opdracht)

2

T/P

 (inspectie 

opdracht)

2

T/P

 (inspectie 

opdracht)



29.2
7.6

32.1-33.1-34.1-35.1-36.1-63.1-

65.2-71.1-72.1
8.1

30.1-44.1-59.1-60.2-61.1-62.1-

97.1-98.2
8.2

87.2-98.1-101.1
8.3

61.1 8.4

62.1 8.5

30.1 8.6

31.2-45.1
8.7

27.2-97.1 8.8

32.1-33.1-60.2-94.1-95.1
9.1

86.1 9.2

31.3 9.3

1.2-61.1-62.1-86.1 9.4

86.1 9.5

58.1-86.1 9.6

86.1 9.7

1.2-86.1 9.8

92.1-93.1 9.9

26.1 9.10

26.1 9.11

97.1-97.2 9.12

27.2 9.13

18.1-27.1-29.1--32.1-34.1-

40.1-71.1--86.1-87.2-99.1

18.1-99.1 10.1

30.1-98.1-77.1 10.2

40.1-71.1-80.1
10.3

79.1
10.4

31.1-31.2-62.1 10.5

103.1 10.6

1.1 11.1

103.1
11.2

103.1
11.3

103.1
11.4

2

T/P

 (inspectie 

opdracht)

2

T/P

 (inspectie 

opdracht)

5

T/P

 (inspectie 

opdracht)

2

T/P

 (inspectie 

opdracht)

5 T



103.1
11.5

103.1 11.6

90.1-93.0 11.7

103.1 11.8

103.1 11.9

103.1 11.10

28.1-28.2-29.2-96.1-97.1-97.2
12.1

1.1-1.2--37.1-15.2-16.2
12.2

103.1

12.3

P

5 T

3 T

P

P

P

P

p



55





Monteur: geen theorie-toetsvragen

Eerste monteur: 45 theorie-toetsvragen

Eerste monteur SO: 45 theorie-toetsvragen

WV: 55 theorie-toetsvragen

P = Praktijk

T =Theorie

Monteur: geen theorie-toetsvragen

Eerste monteur: 45 theorie-toetsvragen

Eerste monteur SO: 45 theorie-toetsvragen

WV: 55 theorie-toetsvragen

P = Praktijk

T =Theorie














































