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Algemene informatie BBL opleidingen 
 

Wat is een BBL opleiding? 
BBL staat voor Beroepsbegeleidende Leerweg. Een BBL studie betekent een combinatie van werken en 
leren, waarbij je in dienst bent van een erkend leerbedrijf. 
 
Op dit moment kunt u bij EduCenter Opleidingen De BBL opleiding GWW (Gas/Water/Warmte) en 
Elektra Laagspanningsdistributie volgen. Beide opleidingen worden gegeven op niveau 2 (monteur) 
en 3 (1e monteur). 
 
De opleidingen worden ‘s avonds bij EduCenter te Woudenberg gegeven door een docent van een 
ROC en uiteindelijk afgesloten met een examen (Proeve van Bekwaamheid). Voor leerlingen die geen 
of weinig praktijkervaring op doen ten tijde van de scholing biedt EduCenter de mogelijkheid aan om 
zich tijdens de door EduCenter georganiseerde praktijklesdagen/avonden alsnog voor te bereiden op 
de PvB’s.  
 

BBL niveau 2 en 3: 
De duur van de opleiding is twee jaar. In de opleiding wordt er gebruik gemaakt van een ELO 
(Elektronische Leer Omgeving) met lesstof van de BLEI. Hierdoor is het voor de leerling mogelijk om 
sneller door de lesstof heen te gaan en daardoor de duur van zijn of haar opleiding in te korten. De 
docenten hebben de wijze van lesgeven hier op aangepast. 
 
Tijdens de opleiding wordt er door de leerling een portfolio bijgehouden en deze dient door de 
leermeester van het leerbedrijf gecontroleerd te worden. Dit is voor de leerling een extra stimulans 
om zijn of haar portfolio bij te houden en tevens voor het leerbedrijf een toets moment hoe het de 
leerling vergaat. Tijdens de lessen wordt hier aandacht aan geschonken zodat ook van onze kant de 
leerling gestimuleerd wordt. 
 

Opbouw kosten 
De kosten die in rekening gebracht worden bestaan uit het wettelijk bepaalde lesgeld, lesstof (zoals 
boeken en licenties e.d.), algemene kosten voor het ROC, locatiehuur- en kosten en  
organisatiekosten. De instroommomenten voor de BBL opleidingen zijn vastgesteld op 1 februari en 1 
september van ieder jaar. 
 
Eventuele praktijklessen of assessments (praktijkexamens) kunnen bij EduCenter gesimuleerd 
worden. Dit kan wanneer het leerbedrijf geen mogelijkheid heeft tot het in praktijk brengen van de 
praktijkopdrachten en/of assessments (PvB) of wanneer het ROC er voor kiest om de assessments 
(PvB) in een gesimuleerde omgeving te laten plaatsvinden. De kosten hiervan worden separaat in 
rekening gebracht. Meedoen aan deze praktijklessen is niet verplicht, de PvB’s uiteraard wel. Voor 
niveau 2 worden er twee PvB’s afgenomen en voor niveau 3 wordt er één Pvb afgenomen.  
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Leerbedrijf 
Zonder erkend leerbedrijf (met praktijkopleider) kan een kandidaat niet meedoen aan de opleiding. 
Erkenning kan aangevraagd worden bij SBB (https://www.sbb.nl/bedrijven/erkenning/leerbedrijf-
worden ). Indien er al erkenning voor 1 of meerdere opleidingen is aangevraagd of deze is in het 
verleden via Kenteq of Fundeon goedgekeurd dan is het raadzaam om bij SBB na te gaan of deze 
erkenning door hen is overgenomen. 
  

Communicatie 
Vragen over de opleiding inhoudelijk, het rooster, ziekmeldingen en het opvragen van cijfers, 
diploma’s, examens en aan- en afwezigheid kunnen gesteld worden aan de docent van 
desbetreffende ROC. Vragen of opmerkingen over de locatie, WIFI, parkeren, etc. kunnen aan 
EduCenter gesteld worden. Tevens bewaakt EduCenter de voortgang van de leerling. Gedurende het 
schooljaar zullen hier verschillende contactmomenten georganiseerd worden.  
  

Urennorm en rooster 
Voor alle MBO opleidingen zijn voorwaarden vanuit het ministerie van OCW opgesteld. Zo ook voor 
het aantal lesuren per schooljaar. Per schooljaar dienen studenten 220 klokuren les te krijgen èn te 
volgen. Er zullen voldoende lessen aangeboden worden zodat studenten ook bij een keer ziek zijn 
voldoende uren kan behalen. Dit betekent voor de elektra opleidingen dat er op de dinsdagavond vak 
theorie- en op de donderdagavond de algemene lessen gegeven worden. De GWW opleidingen 
worden op de woensdagmiddag en avond gegeven. Het is aan de studenten zelf om er voor te zorgen 
voldoende uren aanwezig te zijn. Bij te weinig uren kan het zijn dat de examencommissie beslist om 
geen diploma uit te reiken.  
  

Lestijden en benodigdheden 
Lestijden:  Dinsdag: 18:00 – 21.30 uur bij EduCenter te Woudenberg 
  Woensdag: 16.00 – 22.00 uur bij EduCenter te Woudenberg (mogelijk extra avond) 

Donderdag: 18:30 – 21:30 uur bij MBO Amersfoort te Amersfoort 
 
Waar dient de kandidaat zelf voor te zorgen: 

 Laptop of tablet (incl. Microsoft Office) office 365 is gratis via school. 
 Schrijfmateriaal 
 Rekenmachine 

 
Voor eventuele tussentijdse aanpassingen van de BBL opleidingen door de ROC’s en/of overheid ten tijde van de 
verspreiding van deze informatiebrief of voor en tijdens het volgen van de opleiding accepteert EduCenter 
Opleidingen geen aansprakelijkheid. 
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Informatie Gas, Water, Warmte monteur niveau 2 en 3 

 
Leerbedrijf 
Om deel te kunnen nemen aan de opleiding dient de kandidaat werkzaam te zijn bij een erkend 
leerbedrijf (dit mag ook een opdrachtgever zijn voor ZZP’ers). Zonder erkend leerbedrijf (met 
praktijkopleider/leermeester) kan een kandidaat niet meedoen aan de opleiding. Erkenning kan 
aangevraagd worden bij SBB (https://www.sbb.nl/bedrijven/erkenning/leerbedrijf-worden ). Indien 
er al erkenning voor 1 of meerdere opleidingen is aangevraagd of deze is in het verleden via Kenteq 
of Fundeon goedgekeurd dan is het raadzaam om bij SBB na te gaan of deze erkenning door hen is 
overgenomen. Het leerbedrijf zorgt er samen met de kandidaat voor dat de benodigde 
praktijkervaring in het werkveld wordt opgedaan. 
 

Opgeven en instromen 
Wanneer u zich wenst in te schrijven, of u wilt een werknemer inschrijven, ontvangt u van ons een 
Excel inschrijfformulier waarvan wij u vragen deze zo volledig mogelijk in te vullen. Er zijn 2 
instroommomenten per jaar; september en januari. EduCenter Opleidingen verzamelt de 
inschrijvingen en nodigt u vervolgens uit voor de informatie en intake avond. Deze vindt plaats in de 
week voorafgaand aan de 1e les. Tijdens deze avond wordt door Deltion College de inhoudelijke kant 
van de opleiding uitgelegd en door EduCenter de facilitaire zaken. Na deze informatievoorziening 
vinden direct de intakegesprekken met de kandidaten plaats en worden zij officieel ingeschreven 
voor de opleiding. Wij vragen de kandidaten kopieën van hun ID bewijzen en eventuele diploma’s 
mee te brengen zodat deze intake en inschrijving direct volledig is.  
 

POK en OOK 
Na inschrijving van de kandidaat worden de Praktijkovereenkomsten (POK) en 
onderwijsovereenkomsten (OOK) aangemaakt door Deltion. Deze overeenkomsten worden op de 
eerste lesavond door de kandidaten getekend, waarvan de POK vervolgens aan het leerbedrijf wordt 
doorgestuurd ter ondertekening. Het leerbedrijf verstuurd na ondertekening de originele POK terug 
naar het Deltion College. Met deze POK kunt u als leerbedrijf de subsidie scholingskosten aanvragen. 
Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de subsidie is dat u erkend leerbedrijf bent voor de 
opleiding die uw werknemer volgt (let op juiste CREBO nummer) en dat de kandidaat op de loonlijst 
van uw bedrijf staat. Meer informatie betreft het aanvragen van subsidie kunt u vinden op: 
https://www.otib.nl/subsidie/algemene_uitleg/  
 

CREBO nummers 
GWW niveau 2 - 25272 
GWW niveau 3 - 25267 
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Rooster en Examens 
De lessen worden op woensdagavond van 16.00 – 22.00 uur bij EduCenter te Woudenberg gegeven 
door een docent van Deltion College. Voorafgaand aan de lessen wordt de aanwezigheid van de 
kandidaten gecheckt door de docent d.m.v. een presentielijst. De presentielijsten worden door 
EduCenter naar het leerbedrijf doorgestuurd.  
 
De examens Nederlands en rekenen (eventueel ook Engels) worden afgenomen bij Deltion College te 
Zwolle. Deze examenmomenten zijn landelijk bepaald en zijn dus vast ingeroosterd. De vaktheorie 
wordt afgetoetst na afronding van iedere module, deze toetsen worden in Woudenberg afgenomen. 
Daar de kandidaat op eigen tempo door de lesstof kan lopen kan hij/zij de toetsen maken wanneer 
hij/zij hier klaar voor is. 
Na positieve afronding van de vaktheorie, keuzedelen en de BPV opdrachten (praktijk) kan de 
kandidaat opgegeven worden voor het praktijkexamen; Proeve van Bekwaamheid. Voor niveau 2 
moet de kandidaat 2 Proeve’s doen, voor niveau 3 is dat er 1. Wanneer ook deze PvB’s positief 
worden beoordeeld is de kandidaat geslaagd voor alle onderdelen en ontvangt hij/zij het diploma 
Monteur Gas/water/warmte (niveau 2) of 1e Monteur Gas/water/warmte (niveau 3).  
 
Wanneer een niveau 2 kandidaat direct door wenst te gaan met niveau 3 dan kan hij/zij deze 
opleiding verkort doorlopen. Wanneer de Nederlands en rekenen examens al op 2F niveau zijn 
afgenomen dan heeft de kandidaat voor de niveau 3 opleiding vrijstelling voor deze examens. Deze 
resultaten mogen niet ouder dan 1 jaar zijn om de vrijstelling te verkrijgen. Vrijstelling kan 
aangevraagd worden bij de examencommissie. Zij beslissen of vrijstelling ook daadwerkelijk wordt 
toegewezen. 
 

Praktijkopdrachten en leerbedrijf 
Voor leerlingen die geen 
of weinig praktijkervaring 
op doen ten tijde van de 
scholing, bijvoorbeeld 
omdat het leerbedrijf 
deze niet kan aanbieden, 
biedt EduCenter de 
mogelijkheid aan deze op 
onze locatie te 
simuleren. Deze 
mogelijkheid is een extra 
service vanuit EduCenter 
Opleidingen en brengt 
extra kosten met zich 
mee. Daarnaast is het 
aan de kandidaat en het 
leerbedrijf om hier tijdig 
met zijn/haar docent en 
EduCenter over te 
communiceren in verband met de planning van de locatie en docent. 
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ELO  
Voor de opleiding wordt er gebruik gemaakt van een ELO (Elektronische Leer Omgeving) met lesstof 
van de BLEI. Hierdoor is het voor de leerling mogelijk om sneller door de lesstof heen te gaan en 
daardoor de duur van zijn of haar opleiding in te korten en deze af te ronden met 1,5 jaar in plaats 
van 2 jaar die er normaliter voor deze opleidingen staat. De gemiddelde leerling heeft echter twee 
jaar nodig om de opleiding af te ronden.  
 

Beroepspraktijkvorming BPV 
Tijdens de opleiding wordt er door de leerling ervaringen opgedaan in het werkveld. Deze ervaringen 
dienen bijgehouden te worden in het BPV-boek. De praktijkopleider houdt in dit boek tevens de 
voortgang van de leerling bij, controleert en tekent af. Daarnaast staan in dit BPV-boek alle te maken 
praktijkopdrachten waardoor er door de planning van het leerbedrijf rekening gehouden kan worden 
waar de leerling tijdens zijn werk wordt ingezet zodat hij direct zijn praktijkopdrachten kan afronden. 
Dit praktijkgedeelte is een essentieel onderdeel van de opleiding. Een gecertificeerde 
praktijkopleider is noodzakelijk.   
 

Kosten 
De kosten die in rekening gebracht worden bestaan uit lesgeld, lesstof e.d., kosten Deltion en de 
kosten (EduCenter) voor locatiehuur, organisatiekosten en koffie/thee. De kosten dienen voor het 
begin van de opleiding betaald te worden, dit omdat wij lesmateriaal moeten inkopen. 
 
Oude prijs: (1e) Monteur gas water warmte opleidingskosten exclusief btw: 
Monteur gas water warmte distributie niv.2.  €2304,- per leerjaar  €4608,- gehele opleiding 
1e monteur gas water warmte distributie niv.3.  €2779,- per leerjaar €8337,- gehele opleiding 
2x keuzedelen niveau 2    €500,- (€250,- per keuzedeel) 
3x keuzedelen niveau 3    €750,- (€250,- per keuzedeel) 
PVB + training *    €800,- * prijs op basis van twee kandidaten 
Totale opleidingskosten niveau 2  €5908,- 
Totale opleidingskosten niveau 3  €9887,- 
 
Nieuwe prijs (1e) Monteur gas water warmte opleidingskosten exclusief btw: 
Monteur gas water warmte niv.2. (VP)  €5300,- twee leerjaren + €1250,- voor elk extra jaar 
Inclusief: 
2x keuzedelen 
1x PVB + training 
Blei lesstof + boeken 
2 leerjaren (lesgeld) 
 
Niveau 2 behaald, doorstroom naar niv. 3 €3000,- één leerjaar + €1600,- voor elke extra jaar 
Inclusief: 
1x keuzedeel 
1x PVB + training 
Blei lesstof + boeken 
1 leerjaar (lesgeld) 
 
1e monteur gas water warmte distributie niv.3. (AVP)  
Inclusief:      €8000,- drie leerjaren + €1600,- voor elk extra jaar 
3x keuzedelen 
1x PVB + training 
Blei lesstof + boeken 
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3 leerjaren (lesgeld) 
 
In het verleden al niveau 2 monteur gas water warmte gehaald en wil je graag niveau 3 doen? 
U betaald dan:     €3500,- voor 1 leerjaar + €1600 voor elk extra jaar 
Inclusief: 
1x keuzedeel 
1x PVB + training 
Blei lesstof + boeken 
1 leerjaar (lesgeld) 
 
We factureren per leerjaar (september tot september). Wanneer je in januari start met bijvoorbeeld 
niveau 2, factureren dan we als volgt:  
25% v.d. kosten, januari tot september 
50% v.d. kosten, september tot september 
25% v.d. kosten, september tot januari 
 

Communicatie en contact 
Vragen over de opleiding inhoudelijk, het rooster, ziekmeldingen en het opvragen van cijfers, 
diploma’s, examens en aan- en afwezigheid kunnen gesteld worden aan de docent van Deltion. 
EduCenter treedt op als faciliterende partij. Vragen of opmerkingen over de locatie, WIFI, parkeren 
etc. kunnen aan EduCenter gesteld worden. Alle kandidaten ontvangen inloggegevens voor de ELO. U 
kunt deze inloggegevens van uw kandidaat opvragen zodat u als leerbedrijf ook kunt inloggen en zo 
de status van zijn/haar opleiding kunt bekijken. EduCenter initieert diverse contactmomenten tussen 
leerbedrijf en school.  
 
Docent GWW opleiding:  Rudi Felz  rfelz@deltion.nl  
Docent GWW opleiding:  Richard Obbema robbema@deltion.nl   
Contactpersoon Deltion:  Hans Heerink  hheerink@deltion.nl   
EduCenter Opleidingen:   Niels Heshusius  niels@educenteropleidingen.nl  
 
 
Voor eventuele tussentijdse aanpassingen van de BBL opleidingen door de ROC’s en/of overheid ten tijde van de verspreiding van deze 
informatiebrief of voor en tijdens het volgen van de opleiding accepteert EduCenter Bouw en Infra geen aansprakelijkheid. 
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 Informatie Elektra monteur LS/MS distributie niveau 2 en 3 
 

 
 
Leerbedrijf 
Zonder erkend leerbedrijf (met praktijkopleider/leermeester) kan een kandidaat niet meedoen aan 
de opleiding. Erkenning kan aangevraagd worden bij SBB 
(https://www.sbb.nl/bedrijven/erkenning/leerbedrijf-worden ). Indien er al erkenning voor 1 of 
meerdere opleidingen is aangevraagd of deze is in het verleden via Kenteq of Fundeon goedgekeurd 
dan is het raadzaam om bij SBB na te gaan of deze erkenning door hen is overgenomen. Het 
leerbedrijf zorgt er samen met de kandidaat voor dat de benodigde praktijkervaring in het werkveld 
wordt opgedaan. 
 

Opgeven en instromen 
Wanneer u zich wenst in te schrijven, of u een werknemer wilt inschrijven ontvangt u van ons een 
Excel inschrijfformulier waarvan wij u vragen deze zo volledig mogelijk in te vullen. Er zijn 2 
instroommomenten per jaar; september en januari. EduCenter Opleidingen verzamelt de 
inschrijvingen en nodigt u vervolgens uit voor de informatie en intake avond. Deze vindt plaats in de 
week voorafgaand aan de 1e les. Tijdens deze avond wordt door MBO Amersfoort de inhoudelijke 
kant van de opleiding uitgelegd en door EduCenter de facilitaire zaken. Na deze 
informatievoorziening vinden direct de intakegesprekken met de kandidaten plaats en worden zij 
officieel ingeschreven voor de opleiding. Wij vragen de kandidaten kopieën van hun ID bewijzen en 
eventuele diploma’s mee te brengen zodat deze intake en inschrijving direct volledig is.  
 

POK en OOK 
Na inschrijving van de kandidaat worden de praktijkovereenkomst (POK) en onderwijsovereenkomst 
(OOK) aangemaakt door MBO Amersfoort. Deze overeenkomsten worden op de eerste lesavond 
door de kandidaten getekend, waarvan de POK vervolgens aan het leerbedrijf wordt doorgestuurd 
ter ondertekening. Het leerbedrijf verstuurd vervolgens de originele POK terug naar MBO 
Amersfoort. Met deze POK kunt u als leerbedrijf de subsidie scholingskosten aanvragen. 
Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de subsidie is dat u erkend leerbedrijf bent voor de 
opleiding die uw werknemer volgt (let op juiste CREBO nummer) en dat de kandidaat op de loonlijst 
van uw bedrijf staat. Meer informatie betreft het aanvragen van subsidie kunt u vinden op: 
https://www.otib.nl/subsidie/algemene_uitleg/  
 

CREBO nummers elektra opleidingen 
Monteur middenspanningsdistributie  crebo: 25274 
Monteur laagspanningsdistributie  crebo: 25273 
Eerste monteur middenspanningsdistributie crebo: 25270 
Eerste monteur laagspanningsdistributie crebo: 25269 
 

Rooster en Examens 
De vaktheorie wordt op dinsdagavond van 18.00 – 21.30 uur bij EduCenter te Woudenberg gegeven 
door een vakdocent van MBO Amersfoort. De algemene vakken worden ingepland op de 
donderdagavond van 18.30 – 21.30 uur bij MBO Amersfoort op de Hardwareweg 15 te Amersfoort. 
Het kan zijn dat deze avonden vervallen wanneer er bijvoorbeeld bij vorst (niet werkbare uren) een 



 
 

 
Voskuilerweg 49b  info@educenteropleidingen.nl  
3931 MV Woudenberg www.educenteropleidingen.nl  10 
(033) 2588629 

of twee weken volle lesdagen ingepland kunnen worden. Wanneer deze dagen worden ingeroosterd 
zijn alle kandidaten verplicht hieraan mee te doen. Dit kan zijn op locatie Woudenberg, of locatie 
Amersfoort. 

 
Voorafgaand aan de lessen wordt de aanwezigheid 
van de kandidaten gecheckt door de docent d.m.v. 
een presentielijst. De presentielijsten worden elke 
week door EduCenter naar het leerbedrijf 
doorgestuurd. 
 
De examens Nederlands en rekenen (eventueel ook 
Engels) worden afgenomen bij MBO Amersfoort te 
Amersfoort. Deze examenmomenten zijn landelijk 
bepaald en zijn dus vast ingeroosterd. De vaktheorie 
wordt afgetoetst na afronding van iedere module, 
deze toetsen worden in Woudenberg afgenomen. 
Daar de kandidaat op eigen tempo door de lesstof 
kan lopen kan hij/zij de toetsen maken wanneer 
hij/zij hier klaar voor is. 
Na positieve afronding van de vaktheorie kan de 
kandidaat opgegeven worden voor het 
praktijkexamen; Proeve van Bekwaamheid. Voor 
niveau 2 moet de kandidaat 2 Proeve’s doen, voor 
niveau 3 is dat er 1. Wanneer ook deze PvB’s positief 

worden beoordeeld is de kandidaat geslaagd voor alle onderdelen en ontvangt hij/zij het diploma 
Monteur elektra LS distributie (niveau 2) of 1e Monteur elektra LS distributie (niveau 3).  
 
Wanneer een niveau 2 kandidaat direct door wenst te gaan met niveau 3 dan kan hij/zij deze 
opleiding verkort doorlopen. Wanneer de Nederlands en rekenen examens op 2F niveau zijn 
afgenomen dan heeft de kandidaat voor de niveau 3 opleiding vrijstelling voor deze examens. Deze 
resultaten mogen niet ouder dan 1 jaar zijn. Vrijstelling kan aangevraagd worden bij de 
examencommissie. Zij beslissen of vrijstelling ook daadwerkelijk wordt toegewezen.  
 

Praktijkopdrachten en leerbedrijf 
Voor leerlingen die geen of weinig praktijkervaring op doen ten tijde van de scholing, bijvoorbeeld 
omdat het leerbedrijf deze niet kan aanbieden, biedt EduCenter de mogelijkheid aan deze op onze 
locatie te simuleren. Deze mogelijkheid is een extra service vanuit EduCenter Opleidingen en brengt 
extra kosten met zich mee. Daarnaast is het aan de kandidaat en het leerbedrijf om hier tijdig met 
zijn/haar docent en EduCenter over te communiceren in verband met de planning van de locatie en 
docent. 
 
 

ELO  
Voor de opleiding wordt er gebruik gemaakt van een ELO (Elektronische Leer Omgeving) met lesstof 
van de BLEI. Hierdoor is het voor de leerling mogelijk om sneller door de lesstof heen te gaan en 
daardoor de duur van zijn of haar opleiding in te korten en deze af te ronden met 1,5 jaar in plaats 
van 2 jaar die er normaliter voor deze opleidingen staat. De gemiddelde leerling heeft echter twee 
jaar nodig om de opleiding af te ronden.  
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Beroepspraktijkvorming BPV 
Tijdens de opleiding wordt er door de leerling ervaringen opgedaan in het werkveld. Deze ervaringen 
dienen bijgehouden te worden in het BPV-boek. De praktijkopleider houdt in dit boek tevens de 
voortgang van de leerling bij, controleert en tekent af. Daarnaast staan in dit BPV-boek alle te maken 
praktijkopdrachten waardoor er door de planning van het leerbedrijf rekening gehouden kan worden 
waar de leerling tijdens zijn werk wordt ingezet zodat hij direct zijn praktijkopdrachten kan afronden. 
Dit praktijkgedeelte is een essentieel onderdeel van de opleiding. Een gecertificeerde 
praktijkopleider is noodzakelijk.   
 

Kosten 
De kosten die in rekening gebracht worden bestaan uit lesgeld, lesstof e.d., kosten MBO Amersfoort 
en de kosten (EduCenter) voor locatiehuur, organisatiekosten en koffie/thee.  
 
Oude prijs: (1e) Monteur laagspanning opleidingskosten exclusief btw: 
Monteur laagspanning distributie niv.2.  €1913,- per leerjaar  €3826,- gehele opleiding 
1e monteur laagspanning distributie niv.3.  €2250,- per leerjaar €6750,- gehele opleiding 
Boeken       €162,- 
2x keuzedelen niveau 2    €500,- (€250,- per keuzedeel) 
3x keuzedelen niveau 3    €750,- (€250,- per keuzedeel) 
PVB + training *    €800,- * prijs op basis van twee kandidaten 
Totale opleidingskosten niveau 2  €5288,- 
Totale opleidingskosten niveau 3  €8300,- 
 
Pakket prijs (1e) Monteur laagspanning opleidingskosten exclusief btw: 
Monteur laagspanning distributie niv.2. (VP)  €4200,- twee leerjaren + €1000 voor elk extra jaar 
Inclusief: 
2x keuzedelen      
1x PVB + training 
Blei lesstof + boeken 
2 leerjaren (lesgeld) 
 
Niveau 2 behaald, doorstroom naar niv. 3 €2250,- voor 1 leerjaar + €1350,- voor elk extra jaar 
Inclusief: 
1x keuzedeel 
1x PVB + training 
Blei lesstof + boeken 
1 leerjaar (lesgeld) 
 
1e monteur laagspanning distributie niv.3. (AVP)   
Inclusief:     €6000,- drie leerjaren + €1350 voor elk extra jaar 
3x keuzedelen  
1x PVB + training 
Blei lesstof + boeken 
3 leerjaren (lesgeld) 
 
In het verleden al niveau 2 monteur laagspanning gehaald en wil je graag niveau 3 doen? 
U betaald dan:     €2800,- voor 1 leerjaar + €1350 voor elk extra jaar 
Inclusief: 
1x keuzedeel 
1x PVB + training 
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Blei lesstof + boeken 
1 leerjaar (lesgeld) 
 
We factureren per leerjaar (september tot september). Wanneer je in januari start met bijvoorbeeld 
niveau 2 dan factureren we als volgt: 
25% v.d. kosten, januari tot september 
50% v.d. kosten, september tot september 
25% v.d. kosten, september tot januari 
 

Communicatie en contact 
Vragen over de opleiding inhoudelijk, het rooster, ziekmeldingen en het opvragen van cijfers, 
diploma’s, examens en aan- en afwezigheid kunnen gesteld worden aan de docent van MBO 
Amersfoort. EduCenter treedt op als faciliterende partij. Vragen of opmerkingen over de locatie, 
WIFI, LAT, parkeren etc. kunnen aan EduCenter gesteld worden. Alle kandidaten ontvangen 
inloggegevens voor de ELO. U kunt deze inloggegevens van uw kandidaat opvragen zodat u als 
leerbedrijf ook kunt inloggen en zo de status van zijn/haar opleiding kunt bekijken. 
 
Hoofddocent Elektra opleidingen: Wiljan van Luttikhuizen wnln@mboamersfoort.nl  
EduCenter Opleidingen:   Niels Heshusius  niels@educenteropleidingen.nl  
 
 
Voor eventuele tussentijdse aanpassingen van de BBL opleidingen door de ROC’s en/of overheid ten tijde van de 
verspreiding van deze informatiebrief of voor en tijdens het volgen van de opleiding accepteert EduCenter Bouw 
en Infra geen aansprakelijkheid. 
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Overzicht aanmeldingsroute 
 
 
 

Aanmeldformulier

• Aanvragen of downloaden van een aanmeldformulier via de 
mail of website. (niels@educenteropleidingen.nl)

• Het aanmeldformulier ingevuld retour sturen naar bovenstaand 
email-adres. 

Verwerking

• Indien wij uw aanmeldingsformulier hebben ontvangen kunnen 
wij u bij de school aanmelden. 

• Van de aanmelding ontvangt de leerling een mail van MBO 
Amersfoort of Deltion College.

Introductieavond

• Nadat u bent aangemeld via de website krijgt u een uitnodiging 
voor de introductieavond zodra de datum hiervan bekend is.

• Op de introductieavond worden de praktijkovereenkomst, 
studieovereenkomst en derde verklaring ondertekend. Hiermee 
is uw aanmelding definitief.
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Opleidingsroute 
 
Een BBL opleiding volgen is meer dan alleen maar vak theorie. Sinds een aantal jaar is de student 
verplicht om ook de algemeen vormende vakken op niveau 2F af te ronden. Bij een BBL opleiding 
komt dus aardig wat kijken. Om het overzichtelijk te houden hebben we een overzicht gemaakt wat 
er allemaal afgerond moet worden tijdens de opleiding. 
 

Nederlands 
De toetsing voor het vak Nederlands bestaat uit vijf onderdelen: 

 Lezen en luisteren (Centraal landelijk examen) 
 Schrijven, spreken en gesprekken voeren (school examens) 

 
Voor lezen en luisteren komt 1 eindcijfer. Van de examens schrijven, spreken en gesprekken voeren 
komt ook 1 eindcijfer (gemiddelde van deze 3). Het gemiddelde van deze 2 eindcijfers is het 
definitieve eindcijfer (afgerond op een heel getal). Dit moet een voldoende zijn.  
 

Rekenen 
Voor het vak rekenen doen de studenten 1 examen. Dit is ook een centraal landelijk examen. Hier 
komt 1 cijfer uit, afgerond op een heel getal.  
 

Burgerschap 
In het vak Burgerschap worden de volgende vier thema’s behandeld:  

 Sociaal maatschappelijk 
 Economische dimensie 
 Politiek en juridisch 
 Vitaal burgerschap 

 
Elk thema wordt afgesloten met een toets. Voor alle vier de toetsen moeten een voldoende behaald 
worden. Deze toetsen worden gedurende het schooljaar gegeven. Dit is in de reguliere schooltijd.  
 

Loopbaanontwikkeling 
De ontwikkeling van jezelf als student en als professional in je eigen vakgebied is een traject 
waarvoor je zelf verantwoordelijk bent. De overheid vind het belangrijk je hierbij te helpen en te 
begeleiden. Derhalve is het vak Loopbaanontwikkeling in het MBO onderwijs geïntegreerd. Op dit 
ogenblik is het een vak dat je zelfstandig volgt. In de toekomst kan het zijn dat er ook lessen voor 
gegeven worden. Eventuele vragen kun je aan de docent Nederlands stellen.  
 

Vak theorie 
Voor de vak theorie is door de branche gekozen te werken met het BLEI lesmateriaal. Het 
lesmateriaal is online te bestuderen. De vakdocent begeleid je hierin. Verderop in dit document vind 
je de diverse plattegronden van de opleidingen. Per blok volgt er een eindtoets. Alle toetsen moeten 
met een voldoende afgesloten worden.   
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Keuzedelen 
Sinds kort zijn keuzedelen toegevoegd aan het MBO onderwijs. Keuzedelen verbreden en verdiepen 
de kennis van de student. Studenten kunnen kiezen uit verschillende keuzedelen. Afhankelijk van de 
opleiding zijn dat er 2 of 3. Aan het begin van het schooljaar wordt deze keuze aan de student 
voorgelegd.  
 
Keuzedelen zijn aanvullend aan het onderwijs. Er zijn keuzedelen gericht op de algemene vakken, 
bijvoorbeeld Nederlands op 3F in plaats van op 2F, en op de vaktechniek, bijvoorbeeld slimme 
meters. Elk keuzedeel bestaat uit een theoretisch gedeelte en uit een gedeelte praktijk (BPV). Het 
theoretische gedeelte krijgen de studenten op school tijdens de theorielessen. Daarnaast moeten de 
studenten ervaring opdoen tijdens hun reguliere werkzaamheden. Er zijn BPV boeken ontwikkeld 
waarin opdrachten staan. Het keuzedeel wordt afgesloten met een (mini) PvB. Hierin moet worden 
aangetoond dat de student de kennis, vaardigheden en het bijbehorende attitude beheerst.  
Let op dat niet alle keuzedelen beschikbaar zijn bij Educenter! Voor bepaalde keuzedelen moeten wij 
de leerling elders inplannen, hierdoor kunnen de kosten afwijken per keuzedeel. 
 

Keuzedelen elektra 
1. Verlichtingsinstallaties in ruimtes; 
2. Slimme meters;    (beschikbaar bij EduCenter) 
3. Openbare Verlichtinginstallaties;  (beschikbaar bij EduCenter) 
4. Verkeersregelinstallaties (VRI); 
5. Slimme Distributienetten; 
6. Veiligstellen van MS-kabels; 
7. Schakelen van MS-kabels; 
8. Meten en Beproeven; 

 

Keuzedelen GWW 
1. Kabel leggen; 
2. Detectiemethodes Gas; 
3. Detectiemethodes Warmte; 
4. Onconventionele aanlegmethodes van Distributieleidingen water; 
5. Assisteren bij werkzaamheden in een Gasstation; 
6. Aanleg Gastransportleidingen; 
7. Aanleg Watertransportleidingen; 
8. Aanleg Warmte transportleidingen; 
9. Spuien en desinfecteren van een Waterdistributienet; 
10. Slimme meters    (beschikbaar bij EduCenter) 

 

Beroepspraktijkvorming BPV 
Naast de theorie op school leert de student in de praktijk. Het praktijkgedeelte, vanaf nu te noemen 
BPV, is 80% van de gehele opleiding. Elke opleiding heeft een BPV boek. Hierin staan opdrachten en 
kan de voortgang van de student bewaakt worden. De praktijkopleider of leermeester van het 
leerbedrijf dient de student hierin te begeleiden. Dit betekent dat de student gedurende zijn 
opleiding in een leertraject zit. Dit houdt concreet in: 

- Dat hij tijd krijgt om nieuwe situaties en werkzaamheden te oefenen; 
- Dat hij voldoende instructie hiervoor krijgt; 
- Dat hij feedback krijgt en reflecteert op zijn vorderingen; 
- Dat hij actief begeleidt wordt door zijn praktijkopleider of leermeester; 
- En dat hij zijn gehele BPV binnen de gestelde tijd afrond. 
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Proeve van Bekwaamheid 
Wanneer de student al het bovenstaande positief heeft afgerond mag hij op voor zijn examen. Het 
examen heet tegenwoordig Proeve van Bekwaamheid. In zijn PvB laat de student zien of hij 
vakbekwaam is om zelfstandig de werkzaamheden uit te voeren. Deze PvB’s vinden plaats bij 
EduCenter in Woudenberg of op locatie van de werkgever. De student kan ervoor kiezen een PvB-
training van te voren te volgen om zich goed voor te bereiden op zijn PvB. 
Let op! voor de PvB worden extra kosten in rekening gebracht. 
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Overzicht opleidingsroute 

 

 

vaktheorie

• Vaktheorie afgerond
• Toetsen behaald van de verschillende 

modules

NL-Rek

• Nederlands, Rekenen, Burgerschap, 
Loopbaanontwikkeling

• Schoolexamen en landelijkexamen behaald

BPV 

• Vullen van BPV boek (praktijkopdrachten)
• BPV examen in het werkveld

Keuzedeel

• Keuzedelen theorie (tijdens de les)
• Keuzedelen praktijkexamen

PvB

• PvB bij EduCenter 
• Laatste afronding voor behalen diploma
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Ook bij Educenter 
 

 BHV en LRH 
 Code 95 
 Nen3140 
 Basis BVA, Vol VCA en VIL-VCU 
 VIAG en BEI 
 Hygiënisch werken in de waterdistributie 
 Veilig werken langs de weg CROW96B 
 Veilig werken met asbest 
 BBL opleidingen 
 DLP 

 

 
 
 
 
 
 
 

EduCenter Opleidingen 
 
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 
 
T: 033 – 258 86 29 
E: info@educenteropleidingen.nl 
W: www.educenteropleidingen.nl  

EduCenter 
Opleidingen 
 


