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Opleidingen
Leerlingen gestart met BLEI lesmateriaal
Na een zeer intensief traject van afstemmen, samenwerken, reviewen, schrijven en
herschrijven door aannemers, netbeheerders, waterbedrijven en diverse ROC’s kon
in het nieuwe schooljaar gestart worden met nieuw lesmateriaal. Via BLEI, waarin
alle genoemde partijen samenwerken, is prachtig digitaal lesmateriaal ontwikkeld
voor ons kwalificatiedossier Infratechniek.

Voor de volgende opleidingen kunnen leerlingen van de deelnemende organisaties
aan de slag met dit nieuwe materiaal:
•
•
•
•
•
•

monteur gas, water en warmtedistributie;
monteur laagspanningsdistributie;
monteur middenspanningsdistributie;
eerste monteur gas, water en warmtedistributie;
eerste monteur laagspanningsdistributie;
eerste monteur middenspanningsdistributie.

Een absolute mijlpaal na alle geleverde inspanningen! We zijn weer een stapje
dichterbij in het herkenbaar, eenduidig en erkend opleiden in de ondergrondse
infratechniek!
Alle betrokkenen hartelijk dank voor hun inzet en het vertrouwen.
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De bijbehorende examenproducten zijn bijna allemaal klaar. De werkgroepen gaan
nu aan de slag om het lesmateriaal bij de keuzedelen, die onlangs door de SBB zijn
goedgekeurd, te ontwikkelen en het ontwikkelen van formatieve toetsen voor de
diverse modules. Om een impressie te krijgen van de nieuwe leermiddelen is er op
de website een korte animatie geplaatst.
Let op: leerlingen die nog in de oude opleidingen/crebonummers zijn gestart,
mogen deze nog afmaken binnen een bepaalde tijd. Starten in de oude
crebonummers mag niet meer sinds 1 augustus 2016.
De mogelijk om te switchen naar de nieuwe opleiding op niveau3, na het behalen
van een diploma op niveau 2 van de oude opleiding is mogelijk. Kijk hiervoor op de
website bij het tabblad leermiddelen en download de vrijstellingsvoorwaarde voor
de betreffend opleiding.
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