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INFRA
OPLEIDINGEN

EVEN VOORSTELLEN.

Ik ben Frank Toonen 39 jaar jong, getrouwd en twee lieve 

kinderen. Woon in het prachtige Noord-Holland.

In maart 2003 ben ik in de infra wereld terecht gekomen bij 

een onderaannemer van toen der tijd NUON (het huidige 

Alliander). Ik ben begonnen als assistent monteur/grond-

werker en heb in het begin echt nog wel getwijfeld is dit 

leuk?. Ik mocht met een monteur mee, die mij heel vaak 

naar de bus liet lopen om spullen te halen waar ik nog 

nooit van had gehoord of gereedschap wat ik niet kende. 

Als ik dan wat had gepakt mocht ik het weer terug brengen 

en opbergen, waar ik dit gevonden had. Op deze manier 

leerde ik het materiaal en de gereedschappen kennen en 

wist ik waar het hoorde in bus.

Na verloop van tijd wist en mocht ik steeds meer en werd 

het een sport om te zorgen dat de monteur alles had zon-

der het te vragen aan mij. Na een jaar mocht ik de opleiding 

gaan doen intern bij NUON. In die tijd was een vakdiploma 

nog niet gewenst en bestonden de aanwijzingen ook nog 

niet. 

Toen de aanwijzingen wel nodig werden en de daarbij 

behorende opleidingen ben ik in 2007 begonnen bij Sjoerd 

Keijzer voor mijn Eerste Monteur Laagspannings Netten. 

Na deze met succes te hebben afgerond heb ik in 2009 ook 

mijn Eerste Monteur Middenspanning Installaties bij Sjoerd 

gehaald.

In de opvolgende tijd ben ik nog een keer van werkgever 

gewisseld waardoor ik uitkwam voor Joulz/Stedin. Deze 

hadden een samenwerkingsovereenkomst met Van Gelder 

K.L.M. voor het contract van Alliander in Groot-Amsterdam.

Daar ben ik overgenomen door Van Gelder waar ik ben 

door gegroeid naar uitvoerder en verder naar hoofduit-

voerder.  Ik heb in al die jaren contact gehouden met 

Sjoerd en ik kwam op een punt dat ik wat anders wilde dan 

dat Van Gelder mijn konden bieden. Hierop heeft Sjoerd 

voorgesteld om eens met hem mee te lopen om te kijken of 

het praktijk lesgeven iets voor mij was.

In februari van dit jaar besloten om één dag in de week 

mee te lopen om te kijken hoe ik het vond. Dit is mij zo 

goed bevallen en kreeg weer plezier in mijn werk dat ik met 

Danny om tafel ben gaan zitten en ik per 1 juni jongstleden, 

in dienst ben gekomen bij GOA. Ik vind het leuk om weer 

bezig te zijn met de techniek en mijn kennis die ik heb 

opgebouwd te delen met leerlingen.

GOA INFRA OPLEIDINGEN 
WENS AL HAAR LEERLINGEN 
EN LEERBEDRIJVEN EEN 
MOOIE ZOMER. 

Wij zijn gedurende de zomer bereikbaar via 

ons hoofdkantoor op 079-3252265.

Tijdens kantooruren van 8.00 tot 16.00 uur.



SAMENWERKING 
ENEXIS EN GOA IN 
EINDHOVEN.

TESTEN IS NIET ALLEEN GOED VOOR...
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Sinds september 2020 zijn wij als GOA Infra opleidingen 

een succesvolle samenwerking aangegaan met ENEXIS 

Training & Opleiding om een aantal leerlingen van ENEXIS 

in onze praktijkruimte te Eindhoven op te leiden in de ba-

sisvaardigheden voor Gas, Water en Warmte.

Aanleiding voor deze samenwerking is dat afgelopen jaar 

tijdens de corona-pandemie bleek dat ENEXIS Training en 

Opleiding niet genoeg plaats meer had voor alle leerlingen 

in opleiding. Samen met GOA hebben zij gekeken naar mo-

gelijke oplossingen hiervoor. Het verzorgen van de basis-

trainingen bij GOA Infra opleidingen gaf ENEXIS de moge-

lijkheid om alle leerlingen zonder vertraging de opleiding te 

laten doorlopen.

Samen met onze leermeester en de leermeesters van 

ENEXIS begeleiden we de leerlingen door de praktische 

opdrachten heen. Inmiddels werken we bijna een jaar naar 

volle tevredenheid op deze manier samen, en ook voor 

september staan de volgende twee groepen al gepland die 

op deze wijze geschoold gaan worden.

Goa vindt het belangrijk om meerwaarde te bieden bij 

het opleiden in de branche. Sinds jaar en dag bestaat er 

via GOA al de mogelijkheid om bij vaste partner Connex 

Bedrijfsopleidingen (een vermoeden van) leerproblematiek 

te laten onderzoeken.

 Regelmatig komt er een verzoek uit de regio’s om aspirant 

leerlingen te testen op een voldoende instroomniveau en 

of leerproblematiek. Soms direct van de Leerling coördina-

tor soms indirect van een GOA-lidbedrijf.

ONDERBELICHT MAAR ZEER SUCCESVOL
Een belangrijk bijproduct bij het testen is dat leerlingen en 

lidbedrijven regelmatig een aangepast advies krijgen als 

aspirant leerlingen niet geschikt blijken voor hun beoogde 

of wensberoep. Concreet betekent dat we regelmatig, in 

overleg met de werkgever of lidbedrijf, deze sollicitanten 

voorstellen voor een andere vacature en opleiding. 

Uit onderzoek is gebleken dat alle herplaatsten tot nog toe 

succesvol zijn in hun nieuwe beroep en opleiding.

Dat is prachtig voor betrokkenen (toch een baan en een 

opleiding), mooi voor de werkgever (weer een vacature 

succesvol vervult)  en efficiënt en effectief voor ons als 

opleiders voor en van de branche.

U OOK?
Bij vragen schroom niet en spreek de leerling coördinator 

in uw regio aan of anders neem contact op met ons in 

Zoetermeer.

DE VOORDELEN ZIJN LEGIO:
• Vaak kunnen we zo de twijfel bij instroom beperken 
 of wegnemen;
• Zo kunnen leerlingen en docenten gericht 
 oplossingen bieden; 
• Er vindt veel minder uitval plaats, dus ook minder 
 faalkosten;
• Aspirant leerlingen lopen niet een (zoveelste) 
 faalervaring op, voordat hulp geboden wordt;



In Nederland moet bijna iedereen een vakdiploma bezit-

ten om taken te mogen uitvoeren. Gelukkig is dit ook zo 

bij het belangrijke werk van de Kabellegger; een van de 

groeiberoepen die noodzakelijk zijn om de energietransi-

tie in Nederland mogelijk te maken. Kortom; Kabelleggers 

zijn hard nodig en moeten aantoonbare kwaliteit hebben. 

Medio 2019 nam, op vraag vanuit de branche, GOA het 

initiatief om de nieuwe landelijke opleidingen Kabel leggen 

en Voorman Kabel leggen op te zetten. Voor de ontwikke-

ling en uitvoering werd haar vaste contractpartner Connex 

Bedrijfsopleidingen ingeschakeld. Zij namen zich voor om 

volledig in te zetten op kwaliteit en een mix te maken van 

theorie en praktijk. Ook het CKB was snel overtuigd en 

verleende erkenning.

Inmiddels zijn al ruim meer dan 150 leerlingen verwel-

komt op de 5- daagse opleiding Kabel leggen in Bilthoven 

(Voorman vind plaats in Moordrecht). Elke leerling word 

verzocht om een uitgebreide evaluatie te geven van het 

scholingstraject en de waardering is ongekend hoog; ruim 

boven de 9 punten (gemiddeld en op alle aspecten!).  Van 

de vele positieve berichten die we krijgen (en dat doen Ka-

bel leggers normaal niet zo snel) delen we deze: “Was een 

erg leerzame cursus en vind het jammer dat het over is” en 

“Leuke en leerzame cursus” (namen bij red. bekend). Het 

slaginspercentage ligt op een prachtige 95% score.

De voorlieden kunnen daarna doorstromen naar de op-

leiding Voorman kabel leggen. Ook weer een heel andere 

cursus dan men gewend is en met een nog hogere gemid-

delde waardering (9.4). Volwassen, serieus, to the point 

en in een prettige sfeer. Oh ja, nog zo’n pluspunt: aan 

rollenspellen of theater doen we niet omdat dat niet bij de 

doelgroep past.

Wanneer zien we uw medewerkers verschijnen? Inschrijven 

kunt u via GOA. Via cursussen@goaleidingtechniek.nl. 

OPLEIDINGEN VOOR 
KABELLEGGERS ZIJN 
DE ABSOLUTE TOP.
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    ELEKTRA   

    GAS   

    WARMTE   

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

GESLAAGDEN.
Afgelopen periode zijn er op onze vestiging weer een 

aantal geslaagden. Allemaal van harte gefeliciteerd met 

het behalen van dit mooie resultaat. Succes met een 

eventuele vervolg opleiding.

GOAINFRAOPLEIDINGEN.NL
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Geslaagden periode april- 28 juni 2021 

Eigen medewerkers en externe begeleiding

in Zuid- en midden zijn de komende 2 weken nog diploma uitreikingen

 MGWW EMGWW MLS EMLS EMMS

Regio Midden   3 4 2

Regio Noord Holland 3 3 

Regio Noord- Oost 4 4 2 1 3


