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Achterban direct betrokken bij BLEI
Nieuwe wijze van verstrekken
Opleidingsmateriaal
1 juli 2017
W. Cobbenhagen, stichting BLEI

Het eerste jaar met de nieuwe BLEI-leermiddelen voor de opleidingen in de Infratechniek zit er bijna
op. Het afgelopen jaar is er door velen hard gewerkt om de opleiding waar mogelijk te verbeteren en
daar waar nodig aan te vullen, denk hierbij aan de BPV-boeken, keuzedelen en de proeve van
bekwaamheid. Naast deze aanvullingen worden ook de modules voor de vaktheorie geüpdatet naar
aanleiding van op-/aanmerking die voortkomen uit het gebruik van deze modules door uw studenten
en/of docenten.
Eén van de zaken die hieruit naar voren kwam, was het feit dat het opnieuw inlezen en koppelen van
de Scrom-pakketen van de nieuwe modules een bewerkelijk proces is. In overleg met de ROC ’s heeft
BLEI er voor gekozen om over te gaan naar een eigen ICT-omgeving waar de studenten kunnen
inloggen in hun eigen omgeving waar de voor hun benodigde leermiddelen staan. Hierdoor krijgen de
docenten en de werkbegeleiders nu ook de mogelijkheid om hun/haar studenten te volgen in hun
voortgang bij de studie.
Om vanaf het nieuwe studiejaar 2017-2018 te beschikken over de nieuwe versies van de leermiddelen
moeten de studenten zijn aangemeld m.b.v. het aanmeldformulier van de website van BLEI. Om te
controleren of uw student(en) correct zijn aangemeld vindt u in de bijlage bij deze mail de student(en)
die op dit moment bij BLEI zijn aangemeld. Graag controleren en eventueel verkeerde gegevens
wijzigen of aanvullen.
Is een student voor start van het nieuwe studiejaar niet bij BLEI bekend dan heeft de student en zijn
werkbegeleider geen toegang meer tot de leermiddelen.
Daarnaast zal begin juli 2017 de factuur worden verstuurd voor het gebruik van de BLEI-leermiddelen
in het tweede studiejaar voor die studenten die in tweede helft van 2016 met de nieuwe opleiding zijn
gestart.
Om gebruik te maken van de keuzedelen zal de student/leerbedrijf aan moeten geven welke dit zijn,
na betaling van de kosten voor het gebruik van deze keuzedelen zullen deze in de persoonlijke
omgeving van de student worden geplaats incl. het bijbehorende BPV-boek.
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