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INFRA
OPLEIDINGEN

MET TROTS MOGEN WIJ, TWEE NIEUWE 
COLLEGA’S AAN JULLIE VOORSTELLEN

JOHN DUIJN
Hallo ik ben John Duijn. Ik ben al ruim 27 jaar werkzaam in 
de ondergrondse Infra (waaronder bij Visser & Smit Hanab). 
Ik ben begonnen in 1990 bij de firma, welke toen nog  
Hanab heette. Ik heb gewerkt als monteur in de telecom, 
elektra en cai. Na een aantal jaar ben ik opleidingen gaan 
volgen voor gas en water monteur. Later ben ik uitvoerder 
gas gaan doen en bij de Kiwa heb ik gas stations gedaan.
Tevens vakbekwaam gastechniek en een aantal andere 
cursussen.

Ik ben getrouwd met Annemieke en heb 2 kinderen. Een 
meisje van alweer 21 jaar en een jongen van 24 jaar welke 
een eigen bedrijf is gestart in opmaat gemaakte meubels.
Vorig jaar ben ik in contact gekomen met GOA leiding-
techniek. Ik heb meegelopen als leermeester GWW in de 
werkplaats Heerjansdam en Heerhugowaard. 

1 januari ga ik definitief beginnen als leermeester GWW. 
Ik heb er veel zin in om met de leerlingen aan de slag te 
gaan. Om ze een goede praktijkopleiding te bieden.

GERRIT KONING 
Ik ben Gerrit Koning. Docent Infra elektratheorie bij GOA 
Infra opleidingen sinds 1 december te Nieuwegein. 
Woonachtig in Houten, gehuwd, kinderen en kleinkinderen. 
Erg gezellig. Ik ben erg blij met mij nieuwe baan. Ik geef les 
voor alle elektra opleidingen en werk samen met Sjoerd 
Keijzer en Herman Bakhuisen. Ik heb ongeveer 9 jaar 
lesgegeven op het ROC en daarvoor bij Strukton gewerkt. 
Eerst als monteur en later, door het behalen van diploma’s, 
als leidinggevende monteur, calculator engineer en 
tekenaar/engineer doorgestroomd.

Les geven is mijn lust en leven. Nooit geweten dat dit mijn 
roeping zou worden. Vroeger dacht ik, ik docent? Geen 
sprake van! Maar bij nader inzien toch een erg mooie baan.
De tijd vliegt voorbij en geen dag is hetzelfde. De leerlingen 
die bij ons leskrijgen, hebben veel ervaring betreffende de 
Infra. Leuk om dingen te delen en samen te sparren over 
het werk. En over de leermomenten, deze werken goed 
samen. De theorie te koppelen aan de praktijk dat scheelt 
zoveel voor onze mannen/studenten om hun inzicht te 
geven in de theorie.

Zoals de meeste mensen zeggen:
• De leerling staat centraal en is onze klant naast het 
   leerbedrijf
• Elke leerling is maatwerk
Maar GOA doet het.



LESSTOF EN APP BLEI.
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BLEI is druk met updaten van het lesmateriaal en verrijken van het materiaal met foto’s. Uitgangspunt is nog steeds dat we  

begin 2021 live gaan met het vernieuwde lesmateriaal. Het testen verloopt naar verwachting. Ook zien we hier wel wat  

vertraging door het bekende virus. De eerste reacties die we terugkrijgen zijn zeer positief. Wij zien uit naar de live gang.  

Parallel aan het testen van de LS en MS loopt nu ook het updaten van Gas, Water en Warmte. Inclusief de voorbereiding op  

de volgende stap het modulair maken van de opleiding. 

VOORSCHAKELEN.

OPLEIDEN MET UITZICHT IN NIEUWLEUSEN 
GWW EN ELEKTRA.

In 2019 heeft GOA in samenwerking met Connex  

bedrijfsopleidingen een voorschakeltraject ontwikkeld.

 

Mocht je iemand kennen die monteur wilt worden?  

Maar leren is moeilijk voor die persoon. Niet iedereen leert 

namelijk even makkelijk. Gouden handen, fijne collega maar 

niet echt van het leren. Wie kent ze niet? Soms heeft men 

al (te) lang niet meer geleerd of misschien niet genoeg om 

aan te haken? Doorstromen wordt dan lastig.

Connex Bedrijfsopleidingen en GOA leidingtechniek doen 

hier iets aan! We helpen uw medewerkers door ze bij te 

spijkeren; Voorschakelen word dan doorschakelen. 

Help deze medewerkers! 

Ga naar www.voorschakelen.nl. Met voorschakelen berei-

den we de kandidaat voor op de monteursopleiding zodat 

de stap niet te groot is.

Vanaf januari 2021 hebben wij weer ruimte om leerlingen 

op te leiden op al onze locaties, maar op onze locatie 

Nieuwleusen heeft het mooiste uitzicht vanuit ons nieuwe 

theorielokaal. 

Op donderdag 21 januari starten wij met een nieuwe klas 

GWW in samenwerking met het Deltion College. Voor de 

elektra hebben wij mogelijkheden op dinsdag voor theorie- 

en praktijk. Indien wij 10 aanmeldingen hebben kunnen wij 

samen ook voor elektra op locatie theorie lessen verzorgen. 

Dus mochten jullie leerlingen of medewerkers hebben 

die een opleiding willen gaan volgen, laat het onze weten. 

Samen staan we sterk!

De klas die gestart is in september is zeer tevreden met 

de praktijk en theorie op 1 locatie. Een mooie stap in onze 

verbeteringen voor de leerlingen en leerbedrijven. Kortere 

lijntjes en invulling gegeven aan de vraag uit de markt.



GESLAAGDEN 
AFGELOPEN 
PERIODE!
Het blijft altijd weer een eer om de mannen hun diploma uit 

te reiken. Iedereen van harte gefeliciteerd met het behalen 

van dit mooie resultaat.

NOORD - OOST
MONTEUR GAS WATER WARMTE
Peter Huisjes Baas BV

Paul Jansen Baas BV

Johnny de Wind Baas BV

Freddy Prijs  Siers

MONTEUR LAAGSPANNING 
Nick Faneker  Siers

MIDDEN - NEDERLAND
1STE MONTEUR LAAGSPANNING  
Kevin van Hierden BAM infra Energie en Water

NOORD - HOLLAND
NIVEAU 3 GWW
Barry Visser PWN

ZUID - NEDERLAND
MONTEUR GAS WATER WARMTE
Guido Huiskamp Brabant water

Freek Jansen Brabant water

Leon Knuit Heijmans

Joey Smits BAM

1STE MONTEUR GAS WATER WARMTE 
Sebastien Weymeels Brabant Water

Sander Van Heesch Brabant Water

Rik van Overveld Brabant water

Jeroen Goeijers Brabant Water

Frits Remie Brabant Water

Denzel Amalo Brabant Water

Micheal Reijnart Brabant Water

Hans Van de Berg Brabant Water

Kevin Swaans Brabant Water

BEGELEIDING MONTEUR EN 1STE MONTEUR
Cor Kools Heijmans

Remco Ubert Timmermans Infra

Niels Eijsvogels Timmermans Infra

Harald de Vries BAM

Mattew van Bokhoven BAM

Robert Koning BAM

LANDELIJKE DAG GOA/SPG
In oktober stond onze landelijke dag gepland om u verder te informeren over de veranderingen en de ingeslagen weg van 

onze organisatie. Naast u informeren, willen we ook weten wat we goed doen en wat we beter moeten doen. Hiervoor hebben 

inmiddels de meeste bedrijven de informatie ontvangen van ons en maken we een afspraak om e.e.a. te bespreken. Het eerste 

gesprek is al heel waardevol voor ons geweest. De rest volgt dit jaar en begin volgend jaar.

EEN AANTAL 
VAN ONZE 
GESLAAGDEN!
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    ELEKTRA   

    GAS   

    WARMTE   

    WATER   

WIJ BEDANKEN 
ALLE LEERLINGEN 
EN LEERBEDRIJVEN 
VOOR DE FIJNE 
SAMENWERKING 
IN 2020.

Pas op jezelf en je naasten. Wij wensen je 

mooie kerstdagen in goede gezondheid. 

Laten we een goede start maken in 2021.

Prettige feestdagen en een gezond en mooi 

2021. Namens alle medewerkers van 

GOA infra Opleidingen.

Wij zijn gesloten van 18 december 

2020 tot 3 januari 2021

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


