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Het antwoord op  
hoge opleidingseisen



Stipel BEI LS, Stipel VIAG, cursussen en examens

  VIAG: THP - VOP G assistent - VOP G meters - VP G meters - VP G LD - 
AVP G LD netten - AVP G distributie - WV G meters / LD netten / netten 
of distributie

  BEI LS: THP - VOP LS assistent - VOP LS meters - VP LS netten -  
VP LS aansluitingen - VP LS service - AVP LS service - AVP LS distributie - 
WV LS meters / netmontage / netten of distributie

  PE lassen - KIWA-examinering

   NEN 3140 - elektrisch veilig werken; Voldoende Onderricht Persoon 
(VOP) en Vakbekwaam Persoon (VP)

  DLP CROW 132 - Direct Leidinggevende Projecten (basisklasse grond), 
of Deskundig Leidinggevende Projecten vervuilde grond (1T t/m 3T).

Opleidingscentrum
In ons multifunctioneel uitgeruste en  
plezierig ingerichte opleidingscentrum te 
Woudenberg bieden wij talloze opleidingen 
die u en uw medewerkers verder helpen, 
om te blijven voldoen aan de steeds hogere 
eisen die worden gesteld door de markt en 
door uw opdrachtgever.

Veilig, vakkundig, vaardig
U leert veilig en gezond werken, een 
belangrijke eis in de Arbowet, en daarnaast 
kunt u voor talloze vakkundige vaardigheden 
terecht bij ons in Woudenberg.

Docenten
Onze docenten zijn afkomstig  
uit uw eigen branche en spreken dus  
de taal van uw medewerkers. Wij werken 
samen met onafhankelijke exameninstituten. 

Lidmaatschap NRTO
Wij zijn lid van NRTO en leven de 
gedragscode en het kwaliteitssysteem na.

Cursusagenda
U vindt de agenda met alle gegevens, 
locaties, prijzen, data en tijden van cursussen 
op onze website: educenterbouwinfra.nl 

Het STIPEL persoonscertificaat is verplicht 
gesteld door netwerkbedrijven om gas- en 
elektra werk voor hen te verrichten. Hiertoe 
wordt een CBT-examen afgenomen door 
een erkend Stipel examenbureau.

Opleiding Meterwisselaar, Stipel

 VOPm BEI LS

 VOPm G VIAG

 VPm G VIAG

MBO vakopleidingen

  Monteur gas, water en warmte niveau 2

  1e monteur gas, water, warmte niveau 3

  Monteur data/elektra niveau 2

  1e monteur data/elektra niveau 3

   Technicus gas/warmte niveau 4

  Mbo-vakopleidingen i.s.m. ROC’s

Een greep uit de mogelijkheden
Vaktechnische- en milieu-opleidingen



Veilig denken, veilig en vakbekwaam handelen
Duurzaam en effectief opleiden is onze visie. 
Hierdoor kunnen mensen het maximale uit zichzelf en hun 
carrière halen en vergroten zij hun inzetbaarheid. Dat is de 
meerwaarde van duurzaam opleiden.

Veiligheidstrainingen

   BHV - Basiscursus (code 95) ook e-learning

  BHV - Herhaling (code 95)

  Levensreddend handelen en blusmiddelen (infra en Stipel)

  VCA, B-VCA en VOL-VCA (code 95) ook e-learning

  VCA, B-VCA en VOL-VCA examens op 15 locaties in Nederland

Veiligheidsmodules infra

  Hygiënisch werken in de waterdistributie

  Veilig werken AC-leidingen

  Herkennen van asbest(-vezels) in bouw en infra

  CROW96b – instructie voor veilig werken op en nabij 
de openbare weg

  Operationeel medewerker vervuilde grond CROW132

Hijs- en heftrainingen (TCVT, code 95)

  Veilig hijsen en aanslaan van lasten (ook portaalkraan)

  Vorkhef- en/of reachtruckchauffeur

  Veilig werken met hoogwerker

  Machinist verreiker

   Machinist autolaadkraan (met/zonder hijsfunctie)

  Machinist mobiele torenkraan



EduCenter Bouw & Infra B.V.
Opleidingscentrum voor toegepaste technieken voor gas, water, warmte en 
data/elektra en veiligheidsopleidingen voor bouw, infra, industrie, MKB en ZZP.

Locatie: Voskuilerweg 49B, 3931 MV Woudenberg
Postadres: Postbus 108, 3925 ZJ Scherpenzeel

T: 033 - 258 86 29
E: info@educenterbouwinfra.nl
W: www.educenterbouwinfra.nl

Leren loont
In de huidige veranderende markt, waarin 
technologische ontwikkelingen de hoofdrol 
spelen, is de inzet van goed opgeleide 
mensen een eerste vereiste. Wij van 
EduCenter Woudenberg hebben dat 
goed begrepen. 

Daarom: 

    werken wij samen met deskundige en 
vakbekwame docenten die afkomstig zijn 
uit de branche – en dus uw taal spreken – 
en met onafhankelijke exameninstituten; 

  houden wij onze kennis voortdurend 
up-to-date;

  gaan wij fl exibel om met lestijden en 
–locaties en leveren wij klantgericht 
maatwerk; 

  voor maatwerkcursussen kunt u ook 
bij ons terecht. 

Nog meer mogelijkheden
Verhuur

  Verhuur van praktijklokaal met of zonder docent 
en lesmateriaal

  Vergader- en theorieruimten, verhuur infrapark

   VCA cerifi ceringen en risico invertarisaties

Meer hierover vindt u op onze website

Subsidies
Tal van onze opleidingen en 
cursussen vallen onder subsidie-
regelingen. Wij informeren u 
graag over de mogelijkheden.

MBO vakopleidingen vallen 
onder overheidssubsidies. Op 
onze website treft u meer info.

Overige cursussen kunnen 
vallen onder scholings-
vergoedingen van o.a. OTIB, 
OOM, UWV, ect. 
U vindt onze cursussen o.a. in 
de OTIB Etalage.

Hijs- en heftrainingen vallen 
onder SOOB en CCV (code 95).

U dient de cursussen zelf aan te 
melden bij uw scholingsfonds.

EduCenter
Woudenberg


