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INFRA
OPLEIDINGEN

BLEI LESMATERIAAL 
EN BLEI ACADEMY.
BLEI bestaat inmiddels 5 jaar en gezien de ontwikkelingen 

in de markt was een update hard nodig. Met name ook de 

studenten hebben aangegeven wat hun ervaringen zijn en 

hoe ze kijken naar het lesmateriaal van de BLEI. 

De leerbedrijven en GOA zelf hebben aangegeven dat we 

een stap vooruit moeten maken. Het BLEI lesmateriaal 

bestaat uit theorieboeken, vak theorie, de BPV (beroeps-

praktijkvorming) oftewel BPV boek en dat wordt onder-

steund door de BLEI Academy.

Het belangrijkste was dat de theorie voor de monteurs te 

uitgebreid was. Daarnaast was er een slag te maken met 

de vak theorie en BPV. Met name ook op het gebied van 

de verslagen werden er verschillende eisen gesteld door 

de ROC’s. Om hier meer lijn in te krijgen heeft, de BLEI het 

voortouw genomen en wordt het onderdeel verslagen flink 

aangepakt naar een laagdrempelige manier van vastleggen 

die meer van deze tijd is. De grootste veranderingen op 

een rijtje:

THEORIE VOOR DE MONTEURS WORDT 
EENVOUDIGER EN MINDER UITGEBREID
• Een gedeelte gaat naar eerste monteur;

• Een deel wordt geschrapt

DE VAK THEORIE WORDT GEKOPPELD AAN 
DE BPV OPDRACHTEN
• Makkelijk te begrijpen teksten, kortere teksten;

• Opgeknipt in delen, dus overzichtelijker en behapbaarder;

• Meer beelden/foto’s

DE VERSLAGLEGGING VERANDERD
•  De monteurs doen het vastleggen via een chat functie;

•  De eerste monteurs krijgen een format voor hun 

 verslaglegging;

•  Docenten en  praktijkopleider kunnen beoordelen;

•  Dit kan allemaal digitaal (telefoon, tablet, laptop etc.)

ALLES VIA DE BLEI ACADEMY
•  De student heeft meer overzicht wat hij/of zij nog 

 moet doen;

•  De student kan een takenlijst maken;

•  De student kan zelf zien wat afgerond is; 

•  Docenten, praktijkopleider, praktijkdocenten, begeleider

 hebben inzicht en keuren goed of af en beoordelen;

•  Voortgang van de studie is te volgen door gewenste 

 partijen.

Voor een uitgebreidere inzage verwijs ik jullie graag naar de 

leerweg coördinatoren.

ZOMERVAKANTIE
De werkplaatsen zijn gesloten van  20 juli tot 17 augustus  
wegens de vakantie.

Wij wensen iedereen een mooie en gezonde zomer. 
Wij zien graag iedereen weer terug eind augustus.

De leerlingen zullen per opleidingslocatie een uitnodiging 
ontvangen over de start van de opleiding via hun leerweg 
coördinator.



JUBILEUM.
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Onze collega Piet Gaarenstroom, hebben wij donderdag 

11 juni in het zonnetje gezet. Piet mag gaan genieten van 

zijn pensioen. Eerst even lekker genieten van zijn vakantie.

Gelukkig hoeven wij deze fijne collega nog niet te missen. 

Piet blijft ons paar uur in de week ondersteunen met de 

KIAD en examens. Piet, ga lekker genieten samen met Riet. 

Van harte gefeliciteerd met het behalen van deze mijlpaal.

Bedankt voor je inzet voor GOA Infra Opleidingen. 

PRAKTIJKOPLEIDER CURSUS.
Goa Infra Opleidingen gaat samen met SBB een vernieuwde praktijkopleiderscursus / workshop aanbieden. Aan de 

reguliere SBB inhoud wordt een deel uitleg lesstof en BPV boek (BLEI) toegevoegd. Deze cursus is volledig gericht op de 

praktijkopleiders die we in de ondergrondse infra zo hard nodig hebben. Onze vraag aan u als leerbedrijf is dan ook: 

ZIJN ER IN UW ORGANISATIE NOG MENSEN DIE 
DEZE CURSUS ZOUDEN WILLEN VOLGEN?
Met dit bericht (vraag) willen we een aantallen inventarisatie inzichtelijk krijgen om zo een correcte planning te kunnen maken.

Voordelen / aandachtspunten van deze cursus zijn:

• De cursus is specifiek voor de medewerker die de leerling buiten begeleidt in het ondergrondse infra werk;

• De cursusduur is slechts 1 dag (planning is flexibel, reguliere uren, middag-avond, op aanvraag maatwerk);

• Bij voldoende deelnemers van één bedrijf, kan de cursus ook in-company.

• Praktische insteek van de vaardigheden en theorie ondersteunt dit;

• Cursus wordt verzorgd door ervaren cursusleiders van SBB, bij behalen van certificaat is dit 1 jaar geldig en onderdeel 

 van SBB-erkenning leerbedrijf;

• Cursuslocatie is in iedere regio mogelijk;

• Cursusdeelname is niet geheel vrij van kosten, deze kosten zijn afhankelijk van locatie, al dan niet met lunch en inzet 

 van instructeur/docent.

AFHANKELIJK VAN INVULLING KOSTEN MAX € 75,00 P.P.

Mocht er vanuit uw organisatie interesse hiervoor zijn, dan kunt u 

contact opnemen met De heer T. Streefkerk (per onderstaand 

e-mailadres of tel. nummer) van GOA Infra Opleidingen, die deze 

planning landelijk gaat coördineren:

cursussen@goaleidingtechniek.nl | 06 - 50 22 56 92  Theo Streefkerk



    ELEKTRA   

    GAS   

    WARMTE   

    WATER   

MOOIE PRESTATIE 
VAN MAX!

Max Falter deed het afgelopen jaar mee aan het televi-

sie-programma ‘Je gaat het maken’. Hij volgde zijn opleiding 

tot monteur laagspanning bij Goa Infra opleidingen en 

deed zijn praktijk bij ons lidbedrijf Siers. Daar waren ze zo 

blij met Max, dat hij daar ook na het televisieprogramma 

kon blijven werken. Binnen een jaar heeft Max zijn diploma 

gehaald. Max is zo enthousiast dat hij al heeft aangegeven 

door te willen leren. Via deze weg willen wij Max hiermee 

van harte feliciteren. 

In het najaar zal RTL4 weer een serie ‘Je gaat het maken’ 

uitzenden. Ook dan doet er iemand mee vanuit onze 

branche. De opleiding wordt weer verzorgd door GOA Infra 

opleidingen en de praktijk wordt gedaan bij Van Baarsen. 

Wij wachten met smart op de uitzending en houden u op 

de hoogte van de start van het programma.  

Wilt u alvast meer weten over het programma, of dat van 

vorig jaar terugkijken? Kijk dan op de website van ‘Je gaat 

het maken’. 

GOAINFRAOPLEIDINGEN.NL
Zilverstraat 69
2718 RP Zoetermeer
+31(0)79-3252265
info@goaleidingtechniek.nl

 GWW Elektra

Noord-Holland 1 

Zuid-Holland 4

Midden-Nederland  15

Zuid-Nederland 6

Noord-Oost-Nederland 8 8

Totaal Geslaagden 19 23

WIST JE DAT?
Geslaagden afgelopen periode  GOA Infra opleidingen

EEN AANTAL 
VAN ONZE 
GESLAAGDEN!
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