Stichting
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Leermiddelen
Examenproducten
Infratechniek

Beste student (en leerbedrijf),
Geweldig dat jij in goed overleg met jouw
(toekomstige) werkgever hebt gekozen om je
verder te ontwikkelen als een specialist in de
ondergrondse infratechniek (Infratechniek).

De Infratechniek vormt één van de pijlers waar
de

Nederlandse

samenleving

op

steunt.

Zonder

betrouwbaar drinkwater, voldoende gas of warmte
om huizen en kantoren te verwarmen, een goed
functionerend

elektriciteitnetwerk

en

snelle

data-

communicatieverbindingen is er niets meer mogelijk in
onze ‘snelle’ wereld.

Monteur Infratechniek
De

in

kent daarin een vaste en centrale plek en is de spil in deze

en

samenwerking. Jij en jouw collegastudenten moeten

Examenproducten Infratechniek (BLEI) en de partner

met plezier naar school en op hun werkplek komen,

ROC’s ambiëren mbo-onderwijs volgens een landelijk

moeten plezier hebben in het zich eigen maken van de

uniforme opleiding in de breedste zin van het woord.

opleiding en zich bekwamen hoe iets gerealiseerd en/of

Het mbo-onderwijs en het oefenen van de vaardigheden

gerepareerd of vervangen kan worden.

de

gezamenlijke

partners

Branchesamenwerking

die

verenigd

zijn

Leermiddelen

Opleidingsmateriaal Infratechniek
Bestaat uit de volgende items:

E.e.a. is afhankelijk van uitstroomprofiel:

	Toegang via de BLEI Academie tot de benodigde

	Monteur Gas-, Water- en Warmte-distributie

modules voor de vaktheorie en ondersteunende
theorie;
	BPV-boekje (praktijkoefeningen voor oefenen van de
benodigde vaardigheden) per kwalificatie;
	Opleidingsboekje.

(Crebonr. 25272)
	Monteur Laagspanningsdistributie
(Crebonr. 25273)
	Monteur Middenspanningsdistributie
(Crebonr. 25274)
	Eerste monteur Gas-, Water- en Warmtedistributie
(Crebonr. 25267)
	Eerste monteur Laagspanningsdistributie
(Crebonr. 25269)

Proeve van Bekwaamheid

	Eerste monteur Middenspanningsdistributie
(Crebonr.25270)

Om een diploma te verkrijgen moet er een Proeve van

	Technicus Gas

Bekwaamheid (PvB) worden gemaakt en deze moet met

(Crebonr. 25277)

een voldoende worden afgesloten.

	Technicus Elektrotechniek

Per uitstroomprofiel is er één PvB die uit meerdere

(Crebonr. 25276)

onderdelen bestaat.

Technicus Water

Ook de keuzedelen worden afgesloten met een PvB.

(Crebonr. 25590)

Hiervoor moet minimaal een voldoende worden gehaald.

Stichting BLEI is een samenwerkingsorganisatie van de

Keuzedelen

netwerk-, water- en warmtebedrijven, de aannemers,
Uneto-VNI en partner-ROC’s.

Aan elk uitstroomprofiel zijn afhankelijk van het niveau

BLEI verzorgt het beheer en onderhoud voor en door

tenminste twee keuzedelen verbonden. Binnen de

de genoemde partijen ontwikkelde leermiddelen

infratechniek is ervoor gekozen om deze keuzedelen

voor de mbo-opleidingen in de ondergrondse

vakspecifiek te maken. Voor de onderwerpen van de

infratechniek.

keuzedelen zie de website van BLEI (www.stichtingblei.nl).

I.s.m.

Examenservice

MEI

zijn

examenproducten samengesteld.

de

bijbehorende

De gevolgde en met een voldoende afgesloten
keuzedelen worden vermeld op het diploma.

Voorwaarden
Het leerbedrijf is door de Samen-

Tarieven gebruik leermiddelen Infratechniek

Werkwijze
	Het leerbedrijf, het ROC of de student

werkingsorganisatie Beroepsonderwijs

vraagt d.m.v. het aanvraagformulier

Bedrijfsleven (SBB) erkend;

op de website van BLEI toestemming

	Het leerbedrijf heeft praktijkopleiders

om de leermiddelen van BLEI te

Er zijn twee tarieven voor het gebruik

De tarieven gaan in bij start van de

in dienst die de studenten in de

mogen gebruiken met vermelding

van de leermiddelen Infratechniek. Dit is

opleiding en moeten voor aanvang van de

dagelijkse praktijk begeleiden en die

van het uitstroomprofiel en de

afhankelijk van het wel of niet aangesloten

opleiding aan BLEI worden betaald.

voldoen aan de voorwaarden zoals

keuzedelen.

gesteld in het reglement “Erkenning

zijn van jouw werkgever bij één van de
onderstaande organisaties:

Er vindt geen restitutie plaats bij voortijdig

	
Vakgroep Ondergrondse

beëindigen van de opleiding.

Netwerken en Grondwaterbeheer

Betalingsvoorwaarden in overleg met BLEI.

van Bouwend Nederland;

leerbedrijven” SBB;
	De opleiding wordt gevolgd bij een
ROC dat bij BLEI is aangesloten en

	De aanvrager/betaler ontvangt
van BLEI een factuur en deze dient
binnen veertien dagen te voldoen.
	
Na ontvangst van de betaling

leidt op tot een wettelijk erkend

krijgt de student toegang tot BLEI
Academy.

	
O&O fonds Netwerkbedrijven;

Na betaling door het leerbedrijf of de

MBO-diploma;

	GOA Leidingtechniek;

student krijgt de student toegang tot de

Het gesimuleerd oefenen van de

	O&O fonds Waterbedrijven;

BLEI Academy.

vaardigheden vindt plaats in een

Aanmelden kan via:

praktijkwerkplaats die voldoet aan de

stichtingblei.nl/aanmeldformulier

	Stichting Warmtenetwerk;
Techniek Nederland.

Zie www.stichtingblei.nl voor meer info.

De tarieven voor het gebruik van genoemde items zijn:

Leden

Niet leden

Leermiddelen

€ 690,00

€ 995,00

per student per opleiding

Doorstromen

€ 295,00

€ 425,00

per student per opleiding

Extra keuzedeel

€ 95,00

€ 135,00

per keuzedeel

van niveau 2 naar niveau 3
buiten de reguliere opleiding

voorwaarden van BLEI.
Zie voor verdere informatie hierover
www.stichtingblei.nl;
	Het ROC maakt gebruik van de Proeve
van Bekwaamheid (PvB) die door
Examen Service MEI zijn ontwikkeld.

Niet inbegrepen:
	
Het reguliere cursusgeld binnen het MBO

	Vergoedingen voor boeken e.d. voor
Nederlands, Rekenen en Burgerschap

	Kosten voor het gebruik van een
praktijkwerkplaats
	BTW
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en Loopbaan etc.;
info@stichtingblei.nl
www.stichtingblei.nl

Monteur
Infratechniek

