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Monteur meterwisselaar combicursus BEI en VIAG 
 

Doelstelling  

In Nederland worden de meterkasten in woningen verwisseld naar aanleiding van het besluit van de overheid. Er zijn 

in totaal 1.000.000 meters te verwisselen. Het wisselen van de oude meter houdt in dat de werkkracht moet 

beschikken over een gedegen en aantoonbare kennis en vakbekwaamheid over het veilig werken aan een 

gasinstallatie én aan een elektra installatie. 

Om deze werkzaamheden te kunnen én mogen uitvoeren moeten de werkkrachten beschikken over de aanwijzing 

VIAG VOP(Voldoende Onderricht Persoon)m gas én BEI VOPm elektra 

 
Klassikaal of in-company 
Wij organiseren op regelmatige basis open inschrijving cursussen.  

 

Voor wie bestemd 

Voor de VOP kunnen kandidaten zonder voorkennis of vak-ervaring instromen. Een intake door de docent behoort 

tot de mogelijkheden. In overleg met de kandidaat kan de cursus uitgebreid worden om zo extra vakkennis en/of 

extra praktijk(ervaring)training op te doen. 

 

Inhoud van de cursus 

Cursusonderdelen o.a. 

 Algemene module (Inleidende basiskennis gas en elektra) 

 Theorie techniek gas en elektra 

 Theorie VIAG en BEI 2017 en VWI’s 

 Praktijkmodule 

In onze praktijkruimte wordt onder directe leiding en toezicht van de docent uitgebreid 

aandacht besteed aan de technische handelingen voor het verwisselen van meters. 

 

Duur van de cursus 

 BEI - 3 dagen cursus 

 VIAG - 2 dagen cursus 

Beide onderdelen worden afzonderlijk afgesloten met een theorie- en praktijkexamen waarbij het VIAG VOP meter 

en BEI VOP meter certificaat (DNV) is te behalen. De combicursus wordt in twee achtereenvolgende weken 

ingepland. 

 

Certificering 

Geldigheid certificaat: 3 jaar  

  

Prijzen 

Combiursus BEI en VIAG € 1.895,- per persoon inclusief examens en lesmateriaal 

Het is tevens mogelijk om enkel aan het BEI of VIAG gedeelte deel te nemen wanneer u bijvoorbeeld reeds in het 

bezit bent van een van beide certificeringen. Vraag ons naar de mogelijkheden. 
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