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Eindelijk is hij er, de eerste nieuws-

brief van GOA/SPG. Afgelopen jaar 

is er veel gebeurd om GOA weer dé 

toonaangevende opleider te laten 

zijn die het was in het verleden.  

In 2019 hebben we samen met 

het bestuur een visie bepaald en 

daaraan gekoppeld zes concrete 

projecten waarmee we aan de slag 

zijn gegaan. 

Een resultaat hiervan is de nieuws-

brief welke weer terug komt om  

onze leerbedrijven op de hoogte 

te houden van ontwikkelingen en 

nieuwtjes vanuit de opleidingen.  

De nieuwsbrief verschijnt 4x per jaar 

en indien nodig vaker.

Graag hadden we u bijgepraat en meegenomen in het verhaal van de 

Visie & Strategie op de regiobijeenkomsten. Helaas moesten we deze afzeggen 

vanwege de Corona ontwikkelingen. 

VISIE: GOA is dé opleider voor hoogwaardige vakmensen in de ondergrondse 

infra. Wij adviseren en ontzorgen aannemers en hun opdrachtgevers,  

leerbedrijven en begeleiders van leerlingen. We doen dat op een eigentijdse, 

effectieve en flexibele wijze.

Na analyse van de markt, ontwikkelingen in de opleidingen en de feedback van 

onze klanten hebben we 6 projecten benoemd welke als eerste aangepakt  

moesten worden:

1. Automatiseren werkadministratie Externe begeleiding

2.  Verbeteren website/sociale media (deel marketing/communicatie)

3.  Onderzoeken of we zelf particulier MBO worden of samenwerking zoeken

4.  Aanpassen vormgeving lesmateriaal

5.  Inrichten leerling volgsysteem

6.  Cafetaria model van opleiden: Waaronder modulair, Gas Water Warmte  

 splitsen en eisen aan BEI VIAG modulair maken

PROJECT 1 Is nagenoeg afgerond en zijn we beter in control gekomen van het 

proces en er is minder handwerk.

PROJECT 2 Is al veel gebeurd. Bekijk de nieuwe website 

goainfraopleidingen.nl en deze nieuwsbrief.

PROJECT 3 Loopt. Er zijn er onderzoeken gedaan naar wat mogelijk is en welke 

voor- en nadelen dit oplevert. Wordt 2de kwartaal 2020 verder ingevuld.

PROJECT 4 Inmiddels heeft BLEI opdracht gegeven om een flinke verbetering te 

doen in het opleidingsmateriaal van de monteursopleidingen. 

Zie stichtingblei.nl/actueel/jubileumviering-presentatie waarbij de  

aanpassingen gepresenteerd zijn als onderdeel tijdens de jubileumbijeenkomst 

van BLEI. In de volgende nieuwsbrief komen we hier op terug. 

PROJECT 5 Wordt meegenomen in het project van BLEI aanpassen lesmateriaal.

PROJECT 6 Inmiddels is Netbeheer Nederland akkoord met een toekomstige 

aanpassing van de eisen bij aanwijzingen. Deze kunnen dus modulair worden. 

Hiervoor is 2020 uitgekozen om dit uit te werken. Wij houden vinger aan de pols 

om te kijken hoe ons dit kan helpen bij het opleiden van monteurs.

In de komende nieuwsbrieven zullen we u op de hoogte houden van de 
voortgang in de projecten.
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Via deze nieuwsbrief willen wij onze leerbedrijven en 
contacten op de hoogte brengen van de laatste ontwikke-
lingen. Een belangrijke nieuwe ontwikkeling is onze naam 
GOA Infra Opleidingen. Wij hebben gekozen voor deze 
naam, omdat dit beter bij onze dienstverlening past.

Wij zijn trots op onze vernieuwde website  

goainfraopleidingen.nl. Op 1 april, dat is zeker geen 

grapje, is de website online gegaan. 

Wij hebben daarop positieve reacties mogen ontvangen 

en ook tips die ons helpen de site nog beter en duidelijker 

te maken. 

Verder hebben wij mooie vakfoto’s gemaakt op werk- 

locaties bij onze leerbedrijven. Daarmee hebben wij mooie 

banners, een folder, een bonus actie, frisse foto’s voor op 

de sociale media kunnen laten maken. 

Wij hebben een mooie stap gemaakt om beter zichtbaar 

en vindbaar te zijn voor onze doelgroepen.

In het verlengde van de website zijn wij een vacature 

website aan het ontwikkelen. Deze wordt gekoppeld aan 

onze website. De vacatureteksten zijn geschreven en  

kunnen online gezet worden zodra dit deel van de site 

klaar is. Wij gaan hiermee meer aandacht geven aan het 

werven van geschikte kandidaten. 

U, als leerbedrijf zijnde, kan bij de leerweg-coördinator in 

uw regio bekend maken welke vacatures voor uw bedrijf 

online gezet kunnen worden. Het is leuk als u een stukje 

aanlevert over het bedrijf voor een intro bij de vacatures. 

Daarna zullen wij de vacature plaatsen op onze vacature-

website en gaan op zoek naar geschikte BBL kandidaten. 
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Het nieuwe “normaal”, werken onder de huidige unieke 

omstandigheden dat vinden wij bij GOA Infra Opleidingen 

heel normaal.

En hoe belangrijk dat is? Heel belangrijk! GOA Infra Oplei-

dingen, het opleidingsbedrijf van de aannemers, is op de 

achtergrond hard aan het werk om te zorgen voor proto-

collen. Hoe gaan wij voor de leerlingen weer veilige en prak-

tische werkplaatsen inrichten? Hoe gaan wij er voor zorgen 

dat alle examens en keuzedelen afgenomen worden? Hoe 

gaan wij de praktijklessen langzaam weer opstarten? Al dit 

soort vragen spelen een belangrijke rol om onze leerlingen 

en praktijkleermeesters veilig en 

verantwoord te kunnen laten opleiden en begeleiden. 

Vanaf maandag 11 mei gaan wij in onze werkplaatsen in 

eerste instantie weer beginnen met de praktijkexamens. 

Daarna gaan wij verder bepalen wat er mogelijk is binnen 

de richtlijnen. Wij houden iedereen op de hoogte via mail,  

website en sociale media. Wilt u alvast wat meer  

algemene info? Kijk dan op: Samen veilig doorwerken. 

Het protocol biedt een handreiking voor werkgevers en 

werknemers. 

Gezond en veilig werken we door.

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