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INFRA
OPLEIDINGEN

EVEN VOORSTELLEN.

GENIETEN 
VAN DE 

VRIJE TIJD

Mijn naam is Richard Vosters. Na 8 jaar als docent infra 

werkzaam te zijn geweest, heb ik de overstap gemaakt om 

leerlingen op te leiden tot monteurs gas ,water en warmte.

Dit gebeurt in het mooie Eindhoven op een zeer praktische 

wijze met theoretische onderbouwing. Het is goed om de 

leerlingen gepassioneerd aan het werk te zien en ze te zien 

groeien in hun kunnen. Ik ben er trots op om daar deel van 

uit te kunnen maken. Wij zijn blij met de stap die Richard 

maakt. Te meer omdat Richard ook bevoegd docent is.  

Dit geeft ons meer flexibiliteit om vakmensen op te leiden.

Onze collega Jos Maathuis gaat ons helaas na  

13 jaar verlaten. Maar met een hele goede reden.

Jos gaat met vroeg pensioen. Vrijdag 26 februari 

was zijn laatste werkdag. 

Jos is voor GOA infraopleidingen jaren lang actief 

geweest als coördinator, Praktijkopleider en  

Assessor. Samen met Sandra van den Boom  

hebben zij veel leerlingen mogen en kunnen  

opleiden voor onze aannemers in het Noord- 

Oosten van Nederland.

Jos enorm bedankt voor je 13 jaar inzet en  

betrokkenheid bij GOA. Wij wensen je heel veel 

gezondheid samen met je vrouw en kinderen.  

De koffie staat altijd klaar in Nieuwleusen.



JUBILEUM.

NIEUWSBRIEF
maart 2021editie 04

Dinsdag 1 maart is onze coördinator Sandra van den Boom 

alweer 12,5 jaar in dienst van GOA infra opleidingen.  

Van harte gefeliciteerd op naar nog vele mooie jaren in 

de infra.

AFSCHEID.
Onze collega Rinus Peeters heeft vrijdag 26 februari zijn 

laatste werkdag bij GOA. Wij bedanken Rinus voor zijn 

inzet en betrokkenheid bij GOA de laatste 1,5 jaar. 

Heel veel plezier en succes bij Enexis.

GESLAAGDEN.
Afgelopen periode zijn er op onze vestiging in 

Nieuwegein weer een aantal monteurs geslaagd voor 

monteur en eerste monteur laag- en middenspanning. 

In samenwerking met ROC Graafschap College. Tevens 

net voor de kerst hebben een grote groep geslaagden 

van het Willem 1 College in Den Bosch hun diploma in 

ontvangst mogen nemen. Bij de Gelderpoort in Hattem 

is de Rick Roffel geslaagd voor zijn monteurs opleiding 

laagspanning.

Allemaal van harte gefeliciteerd met het behalen van 

dit mooie resultaat. Succes met een eventuele vervolg 

opleiding.

Drive tru diploma uitreiking



In september 2021 begint Bedrijfsopleidingen van de Tech-

Campus in Nieuwegein met twee infratechniek opleidingen: 

de 2-jarige opleiding Monteur gas-, water- en warmte- 
distributie, niveau 2 en de 3-jarige opleiding 1e Mon-
teur gas-, water- en warmte-distributie, niveau 3.  

De opleidingen worden in samenwerking verzorgd met 

GOA Leidingtechniek.

Het Stadsakkoord Utrecht aardgasvrij is in juni 2020  

getekend door zo’n 30 organisaties en bedrijven met het 

doel dat Utrecht in 2050 aardgasvrij is. Een onderdeel  

hiervan is het opleiden van monteurs voor de ondergrond-

se infratechniek en bovengenoemde participanten gaan 

zich daarvoor inzetten. 

De focus zal bij deze opleidingen liggen op warmte- 

distributie gezien de regionale doelstellingen voor het  

uitbreiden van warmtenetten. De lesdag zal in overleg met 

de bedrijven nog worden vastgesteld. Met eerder behaalde 

certificaten zijn vrijstellingen mogelijk om de opleiding in te 

korten.

De bedrijfsopleidingen van ROC Midden Nederland vor-

men een onderdeel van Leven Lang Ontwikkelen. Met de 

infratechniek opleidingen biedt ROC Midden Nederland 

werkenden en werkzoekenden kansen om hun kennis en 

vaardigheden te (blijven) ontwikkelen. Daarmee houden ze 

de regie op hun loopbaan en hun leven zodat ze zich kun-

nen blijven ontplooien en hun eigen keuzes kunnen maken.

De infratechniek opleidingen zijn in het pand van het Tech-

Campus op de Harmonielaan in Nieuwegein, een gebouw 

met professionele, moderne leer- en praktijkruimten. Het 

gebouw is goed te bereiken met openbaar vervoer en heeft 

gratis parkeerruimte. De praktijkdagen worden gegeven in 

de nog te realiseren werkplaats in Utrecht van GOA Leiding-

techniek.

Wilt u meer weten over deze bedrijfsopleidingen? Mail of 

bel dan met Anton van der Lugt, a.vanderlugt@rocmn.nl

of 06 54 98 58 37. We zijn aan het onderzoeken of de  

opleiding specifiek voor Warmte kunnen maken en  

daarmee korter kunnen maken. Meer hierover later.

NIEUWE OPLEIDINGEN INFRATECHNIEK VOOR 
VOLWASSENEN VAN START
Goede vakmensen zijn nodig om Utrecht aardgasvrij te maken voor 2050 

OPLEIDING WARMTE
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    ELEKTRA   

    GAS   

    WARMTE   

    WATER   

OPLEIDING GAS, 
WATER EN WARMTE 
NIEUWLEUSEN
In Nieuwleusen hebben wij nog plek voor een aantal 

monteurs GWW niveau 2 en 3. Instromen kan nog tot 1 mei 

2021. Voor meer informatie neem contact op met Sandra 

van den Boom coördinator Noord-Oost. 06-81620027

ONTWIKKELINGEN  BLEI
BLEI is druk bezig met de afronding van de aanpassingen 

naar BLEI 2.0 waarbij het lespakket nog meer aansluit bij 

de doelgroep die de opleiding volgt. Door Corona heeft de 

update wel wat vertraging opgelopen. Daarnaast is BLEI 

in overleg met SBB om de opleiding Gas Water Warmte te 

splitsen naar 3 afzonderlijke opleidingen. Een belangrijke 

stap die aansluit bij de veranderde tijd met de energietran-

sitie en toekomstige ontwikkelingen in de branche.

ONTWIKKELINGEN  GOA
De afgelopen periode hebben we de eerste gesprekken 

gevoerd met onze leerbedrijven over wat we goed doen en 

wat beter kan. Daarnaast delen we informatie over stappen 

die we als GOA maken en achtergronden in de opleidings-

wereld. Waardevolle gesprekken die GOA en uiteindelijke 

onze afnemers verder helpen in het opleiden en begelei-

den van vakmensen. Oproep aan de leerbedrijven maak 

gebruik van de uitnodiging. Wij zullen de partijen die eind 

vorig jaar en begin dit jaar benaderd zijn nogmaals herinne-

ren aan deze mogelijkheid. Wij leren ook graag! 

VACATURE PRAKTIJK 
INSTRUCTEUR LAAG EN 
MIDDENSPANNING IN 
NIEUWEGEIN
Voor onze opleidingslocatie in Nieuwegein zijn we op zoek 

naar een ervaren vakman in de laag- en middenspanning 

die zijn ervaring en kennis wil overbrengen op leerlingen. 

Heb je interesse kijk dan op onze vacature site voor een 

uitgebreidere omschrijving van de vacature.

vacatures.goainfraopleidingen.nl/job/praktijk-leermeester/

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

GOAINFRAOPLEIDINGEN.NL
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