
Aanwijzing

Ervaringseisen 

(t.b.v. het verkrijgen van de aanwijzing, 

is geen vereiste voor het examen)

Vakopleiding vereiste aanvullende cursussen of trainingen

THP-G
nvt nvt nvt

VOP-G assistent
nvt nvt Stage 1 maand

huidige opleidingsroute:

cursus VOP G Meters Opleiding conform Profiel voor Meterwisselingen van  

Alliander,  Edistra,  Educentrer Bouw & Infra,  Elztec,  Enexis,  Gelderpoort,  

GOA Leidingtechniek,  KWR Exergie,  OCNED,  Ponsioen Opleiding en 

Advies bv, Stedin,  TESI (erkend vanaf 1/3/16)

nvt Stage 1,5 maand, eventueel als onderdeel van de opleiding

huidige opleidingsroute:

Monteur Laagspanningsdistributie (crebo 25273)

of

Monteur Gas-, water-, warmtedistributie (crebo 25272)

of

Verklaring ROC en Stichting BLEI afronding modules niveau 2 crebo 25273 

of 25272

keuzedeel slimme meters Stage 1,5 maand, eventueel als onderdeel van de opleiding

oude opleidingsroute t/m 31/8/16

Gasstoringsmonteur (Gawalo) (geen crebo)

of

Gezel gasfitter (Gawalo) (geen crebo)

of

2e monteur gasdistributie (Gawalo)  (geen crebo)

of

Opl Gasmonteur Onderhoud & Storingen tm module 2.1

(van crebo 92113/92114)

of

Vakopleiding in installatietechniek gas (onbenoemd, tenminste WEB 1) 

nvt Stage 1,5 maand, eventueel als onderdeel van de opleiding

Vaktechnische opleidingseisen* 

(is ook toelatingseis PCE examen)

VIAG bijlage 12 Vaktechnische opleidings-en ervaringseisen versie december 2018

VOP G-meters
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Aanwijzing

Ervaringseisen 

(t.b.v. het verkrijgen van de aanwijzing, 

is geen vereiste voor het examen)

Vakopleiding vereiste aanvullende cursussen of trainingen

Vaktechnische opleidingseisen* 

(is ook toelatingseis PCE examen)

VIAG bijlage 12 Vaktechnische opleidings-en ervaringseisen versie december 2018

huidige opleidingsroute: 

Monteur Gas-, water-, warmtedistributie (crebo 25272)

of

Verklaring ROC en Stichting BLEI afronding modules niveau 2 crebo 25272

nvt stage minimaal 12 maanden als  VOP-G-assistent als onderdeel van de 

opleiding

oude opleidingsroute t/m 31/8/16

Assistent-distributiemonteur Gas (SOI, Gawalo, Intechnium, Kenteq) (crebo 

10555)

of

Monteur Gas en Water t/m kerntaak 2 (crebo 92113/92114)

of

Monteur  Gas/Water/Warmte uitstroomrichting Gas  

(crebo 92113/92114)

nvt stage minimaal 12 maanden als  VOP-G-assistent

huidige opleidingsroute: 

Monteur Gas-, water-, warmtedistributie (crebo 25272)

of

Verklaring ROC en Stichting BLEI afronding modules niveau 2 crebo 25272

nvt stage 6 maanden als VOP G-meters of VOP-G-assistent, als onderdeel van 

de opleiding

huidige opleidingsroute: 

MBO niveau 2 diploma

of

Verklaring ROC en Stichting BLEI afronding modules niveau 2 crebo 25272

Opleiding conform Profiel voor Meterwisselingen (9-daagse opleiding) 

Alliander, Enexis, Stedin, Elztec

12 maanden ervaring, minimaal als VOP G-meters aangevuld met 3 

maanden stage als VP-G- Meterkast

oude opleidingsroute t/m 31/8/16

Assistent-distributiemonteur Gas (SOI, Gawalo, Intechnium, Kenteq) (crebo 

10555)  

of

Monteur Gas/Water t/m kerntaak 2 (crebo 92113/92114)

of

Monteur  Gas/Water/Warmte uitstroomrichting Gas  

(crebo 92113/92114)

nvt 12 maanden ervaring, minimaal als VOP G-meters, aangevuld met 3 

maanden stage als VP-G-Meterkast, eventueel als onderdeel van de 

opleiding

oude opleidingsroute t/m 31/8/16

Service monteur installatietechniek MBO-3 (crebo 94323)

of

Eerste Monteur werktuigkundige installaties MBO-3 (crebo 94282)

huidige aanvullende opleidingsroute:

Opleiding conform Profiel voor Meterwisselingen: Elztec korte variant  

Gelderpoort korte variant

12 maanden ervaring, minimaal als VOP G-meters of 12 maanden ervaring 

als zelfstandig installatiemonteur, beide aangevuld met 3 maanden stage  als 

VP-G- Meterkast

oude opleidingsroute

Onderhoudsmonteur installatietechniek MBO-2 (crebo 10534) 

of

Monteur werktuigkundige installaties MBO-2 (crebo 94272) 

of

Vakopleiding in installatietechniek gas (onbenoemd, tenminste WEB 2)

Opleiding conform Profiel voor Meterwisselingen: 

Educenter Bouw & Infra  

Elztec lange variant,

Gelderpoort lange variant  

KWR Exergie,  OCNED,  Ponsioen, Opleiding en Advies bv 

3 jaar ervaring als zelfstandig installatie monteur aangevuld met 3 maanden 

stage als VP-G- Meterkast

of 

12 maanden ervaring, minimaal als VOP G-meters aangevuld met 3 

maanden stage als VP-G- Meterkast

VP G-Aanleg

VP G-Meterkast
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Aanwijzing

Ervaringseisen 

(t.b.v. het verkrijgen van de aanwijzing, 

is geen vereiste voor het examen)

Vakopleiding vereiste aanvullende cursussen of trainingen

Vaktechnische opleidingseisen* 

(is ook toelatingseis PCE examen)

VIAG bijlage 12 Vaktechnische opleidings-en ervaringseisen versie december 2018

huidige opleidingsroute: 

Monteur Gas-, water-, warmtedistributie (crebo 25272)

of

Verklaring ROC en Stichting BLEI afronding modules niveau 2 crebo 25272

minimaal één vakspecifiek gasgerelateerd keuzedeel 6 maanden ervaring, als VP G-aanleg, aangevuld met 3 maanden stage als 

VP-G-LD

Of 

12 maanden ervaring, minimaal als VOP-G-assitent, aangevuld met 3 

maanden stage als VP-G-LD als onderdeel van de opleiding

oude opleidingsroute t/m 31/8/16

Monteur  Gas/Water/Warmte uitstroomrichting Gas  

(crebo 92113/92114)

of

Distributiemonteur Gas (SOI, Gawalo, Intechnium of Kenteq) 

(crebo 10544)

of

Buizenlegger afgerond met module "Dienstleidingen" (crebo 10453)

of

Montage huisaansluitingen (SBW, Kenteq of Intechnium) 

of

Huisaansluitingen Gas  1e monteur gasdistributie (Gawalo)

of

Frigem Distributiemonteur Gas  aspirant gasfitter (Gawalo)

of

Opleiding Gasmonteur O&S t/m module 4.2 (O&O)

of

Vakman Buisleidingen (SBW of SOMA voor 1 augustus 2013) inclusief 

module “Dienstleidingen"

nvt 6 maanden ervaring, als VP G-aanleg, aangevuld met 3 maanden stage als 

VP-G-LD

Of 

12 maanden ervaring, minimaal als VOP-G-assitent, aangevuld met 3 

maanden stage als VP-G-LD als onderdeel van de opleiding

VP G-LD
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Aanwijzing

Ervaringseisen 

(t.b.v. het verkrijgen van de aanwijzing, 

is geen vereiste voor het examen)

Vakopleiding vereiste aanvullende cursussen of trainingen

Vaktechnische opleidingseisen* 

(is ook toelatingseis PCE examen)
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huidige opleidingsroute: 

Eerste monteur Gas-, water-, warmtedistributie (crebo 25267)

minimaal één vakspecifiek gasgerelateerd keuzedeel 6 maanden ervaring als VP G-aanleg en 6 maanden ervaring als VP G-LD, 

aangevuld met 3 maanden stage als AVP-G-LD netten

of 

12 maanden ervaring als VP G-LD, aangevuld met 3 maanden stage als AVP-

G-LD netten 

oude opleidingsroute t/m 31/8/16 

Eerste Monteur Infratechniek Gas/Water/Warmte uitstroom-richting Gas 

(crebo 92122/92123)

of

Distributiemonteur Gas (SOI, Gawalo, Intechnium of Kenteq) 

(crebo 10544)

of

1e monteur gasdistributie (Gawalo)

of

Frigem Distributiemonteur

of

Gas of(Bedrijfs) Gasfitter (Gawalo)

of

Buizenlegger inclusief module "Dienstleidingen en Transportleidingen" (SBW, 

Fundeon of SOMA voor 1 augustus 2013) (crebo 10453)

of

Vakman Buisleidingen inclusief module "Dienstleidingen en 

Transportleidingen" (SBW of SOMA voor 1 augustus 2013)  

of

Opl Gasmonteur O&S t/m module 5.4 (O&O)

nvt 6 maanden ervaring als VP G-aanleg en 6 maanden ervaring als VP G-LD, 

aangevuld met 3 maanden stage als AVP-G-LD netten

of 

12 maanden ervaring als VP G-LD, aangevuld met 3 maanden stage als AVP-

G-LD netten 

AVP G-LD Netten
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Aanwijzing

Ervaringseisen 

(t.b.v. het verkrijgen van de aanwijzing, 

is geen vereiste voor het examen)

Vakopleiding vereiste aanvullende cursussen of trainingen

Vaktechnische opleidingseisen* 

(is ook toelatingseis PCE examen)
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huidige opleidingsroute: 

Eerste monteur Gas-, water-, warmtedistributie (crebo 25267)

minimaal één vakspecifiek gasgerelateerd keuzedeel 6 maanden ervaring als VP G-aanleg en 6 maanden ervaring als VP G-LD, 

aangevuld met 3 maanden stage als AVP-G-LD netten

of 

12 maanden ervaring als VP G-LD, aangevuld met 3 maanden stage als AVP-

G netten 

oude opleidingsroute t/m 31/8/16 

Eerste Monteur Infratechniek Gas/Water/Warmte uitstroom-richting Gas 

(crebo 92122/92123)

of

Distributiemonteur Gas (SOI, Gawalo, Intechnium of Kenteq) 

(crebo 10544)

of

1e monteur gasdistributie (Gawalo)

of

Frigem Distributiemonteur

of

Gas of(Bedrijfs) Gasfitter (Gawalo)

of

Buizenlegger inclusief module "Dienstleidingen en Transportleidingen" (SBW, 

Fundeon of SOMA voor 1 augustus 2013) (crebo 10453)

of

Vakman Buisleidingen inclusief module "Dienstleidingen en 

Transportleidingen" (SBW of SOMA voor 1 augustus 2013)  

of

Opl Gasmonteur O&S t/m module 5.4 (O&O)

nvt 6 maanden ervaring als VP G-aanleg en 6 maanden ervaring als VP G-LD, 

aangevuld met 3 maanden stage als AVP-G-LD netten

of 

12 maanden ervaring als VP G-LD, aangevuld met 3 maanden stage als AVP-

G netten 

AVP G-Netten
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Aanwijzing

Ervaringseisen 

(t.b.v. het verkrijgen van de aanwijzing, 

is geen vereiste voor het examen)

Vakopleiding vereiste aanvullende cursussen of trainingen

Vaktechnische opleidingseisen* 

(is ook toelatingseis PCE examen)
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huidige opleidingsroute: 

Eerste monteur Gas-, water-, warmtedistributie (crebo 25267)

vakspecifiek keuzedeel gasstations of

KIWA cursus gasstations                                                                        of                                                                                                 

Enexis technicus gasstations

6 maanden stage als AVP-G-stations

huidige opleidingsroute: 

MBO diploma niveau 3

KIWA Middelbare Gastechniek

of

KIWA cursus gasstations                                                                        of                                                                                                 

Enexis technicus gasstations

6 maanden stage als AVP-G-stations

oude opleidingsroute t/m 31/8/16

Eerste Monteur Infratechniek Gas/Water/Warmte uitstroom-richting Gas 

(crebo 92122/92123)

Gasstationstechniek (Gastec, Kiwa of PNEM)

Certificaten voor de Middelbare Gastechniekmodulen "Meet- en regel-

techniek"+ "Gasstations"+ "Practicum Gasstations en meettechniek" 

(Gastec/Kiwa 1994 - 2010)  

Certificaten voor de Middelbare Gastechniekmodule "Gasstations & 

Regeltechniek" (Kiwa 2010 - 2016)                                                           of                                                                                                 

Enexis technicus gasstations

6 maanden stage als AVP-G-stations

oude opleidingsroute t/m 31/8/16

Gasstationstechniek (Gastec, Kiwa of PNEM)

of

Certificaten voor de Middelbare Gastechniekmodulen "Meet- en regel-

techniek"+ 

"Gasstations"+ "Practicum Gasstations en meettechniek" (Gastec/Kiwa 1994 - 

2010)

of  

Certificaten voor de Middelbare Gastechniekmodule "Gasstations & 

Regeltechniek" (Kiwa 2010 - 2016)

nvt 6 maanden stage als AVP-G-stations

AVP G-stations
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Aanwijzing

Ervaringseisen 

(t.b.v. het verkrijgen van de aanwijzing, 

is geen vereiste voor het examen)

Vakopleiding vereiste aanvullende cursussen of trainingen

Vaktechnische opleidingseisen* 

(is ook toelatingseis PCE examen)
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huidige opleidingsroute: 

Eerste monteur Gas-, water-, warmtedistributie (crebo 25267)

vakspecifiek keuzedeel gasstations of

KIWA cursus gasstations                                                                        of                                                                                                 

Enexis technicus gasstations

6 maanden stage als AVP-G-distributie

oude opleidingsroute t/m 31/8/16

Eerste Monteur Infratechniek Gas/Water/Warmte uitstroom-richting Gas 

(crebo 92122/92123)

Gasstationstechniek (Gastec, Kiwa of PNEM)

Middelbare Gastechniek minimaal omvattend de modulen "Meet- en 

regeltechniek", "Gasstations", "Practicum Gasstations en meettechniek" 

(Gastec/Kiwa 1994 - 2010) 

de module "Gasstations & Regeltechniek" (Kiwa 2010 - 2016)

6 maanden stage als AVP-G-distributie

oude opleidingsroute t/m 31/8/16

Distributiemonteur Gas (crebo 10544)

of

Eerste monteur gasdistributie (Gawalo)

of

(Bedrijfs)Gasfitter (Gawalo)

of

Frigem Distributiemonteur Gas

of

Buizenlegger inclusief modules "Dienstleidingen en Transportleidingen" 

(SBW, Fundeon of SOMA voor 1 augustus 2013) (crebo 10453)

of

Vakman Buisleidingen inclusief modules "Dienstleidingen en 

Transportleidingen" (SBW of SOMA voor 1 augustus 2013)

Gasstationstechniek (Gastec, Kiwa of PNEM)

Middelbare Gastechniek minimaal omvattend de modulen "Meet- en 

regeltechniek", "Gasstations", "Practicum Gasstations en meettechniek" 

(Gastec/Kiwa 1994 - 2010) 

de module "Gasstations & Regeltechniek" (Kiwa 2010 - 2016)

6 maanden stage als AVP-G-distributie

AVP G-Distributie
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Aanwijzing

Ervaringseisen 

(t.b.v. het verkrijgen van de aanwijzing, 

is geen vereiste voor het examen)

Vakopleiding vereiste aanvullende cursussen of trainingen

Vaktechnische opleidingseisen* 

(is ook toelatingseis PCE examen)

VIAG bijlage 12 Vaktechnische opleidings-en ervaringseisen versie december 2018

huidige opleidingsroute:

Eerste monteur Gas-, water-, warmtedistributie (crebo 25267)

Uitvoerder gasdistributie-systemen (Bolegbo) /  Uitvoerder ondergrondse 

infratechniek uitstroomrichting Gas (Kiwa) /  UitvoerderGas (Gastec/Kiwa)

En

Opleiding conform Profiel voor Meterwisselingen:

VP G Meterkast (Alliander, Stedin of Enexis)                                                                                                                                                                                                                                                       

of

VP G Meterkast lange variant (Elztec)                                                                                                                                                                                                                                                                 

of

VP G Meterkast lange variant (Gelderpoort)                                                                                                                                                                                                                                                          

of

VP-G Meterkast (Educenter Bouw & Infra KWR Exergie, OCNED of 

Ponsioen Opleiding en Advies bv)

6 maanden ervaring als AVP-G-distributie of AVP-G-stations en 3 maanden 

stage als WV-G-meterkast

of 

12 maanden ervaring als VP-G-meterkast en 3 maanden stage als WV-G-

meterkast

oude opleidingsroute t/m 31/8/16

Eerste Monteur Infratechniek Gas/Water/Warmte uitstroom-richting Gas 

(crebo 92122/92123)

of

Distributiemonteur Gas (Intechnium of Kenteq) (crebo 10544)

Uitvoerder gasdistributie-systemen (Bolegbo)  Uitvoerder ondergrondse 

infratechniek uitstroomrichting Gas (Kiwa)  UitvoerderGas (Gastec/Kiwa)

En

Opleiding conform Profiel voor Meterwisselingen:

VP G Meterkast (Alliander, Stedin of Enexis)                                                                                                                                                                                                                                                       

of

VP G Meterkast lange variant (Elztec)                                                                                                                                                                                                                                                                 

of

VP G Meterkast lange variant (Gelderpoort)                                                                                                                                                                                                                                                          

of

VP-G Meterkast (Educenter Bouw & Infra KWR Exergie, OCNED of 

Ponsioen Opleiding en Advies bv)

6 maanden ervaring als AVP-G-distributie of AVP-G-stations en 3 maanden 

stage als WV-G-meterkast

of 

12 maanden ervaring als VP-G-meterkast en 3 maanden stage als WV-G-

meterkast

huidige opleidingsroute:

Technicus Gas (crebo 25277)

keuzedeel uitvoering infratechnieken (crebo K0700)

En

Opleiding conform Profiel voor Meterwisselingen:

VP G Meterkast (Alliander, Stedin of Enexis)                                                                                                                                                                                                                                                       

of

VP G Meterkast lange variant (Elztec)                                                                                                                                                                                                                                                                 

of

VP G Meterkast lange variant (Gelderpoort)                                                                                                                                                                                                                                                          

of

VP-G Meterkast (Educenter Bouw & Infra KWR Exergie, OCNED of 

Ponsioen Opleiding en Advies bv)

12 maanden stage als WV-G-meterkast

of 

12 maanden ervaring als  AVP-G-distributie of AVP-G-stations, aangevuld 

met 3 maanden stage als WV-G-meterkast

WV G-meterkast

VIAG bijlage 12 Vaktechnische opleidings- en ervaringseisen versie 14 juni 2018 Pagina 8 van 14



Aanwijzing

Ervaringseisen 

(t.b.v. het verkrijgen van de aanwijzing, 

is geen vereiste voor het examen)

Vakopleiding vereiste aanvullende cursussen of trainingen

Vaktechnische opleidingseisen* 

(is ook toelatingseis PCE examen)
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oude opleidingsroute t/m 31/8/16

Technicus Gas/Warmte uitstroomrichting Gas (crebo 92132/92134)

of

Algemene operationele techniek MBO 4  

of

Installatie techniek MBO 4  

of

Meet en regeltechniek MBO 4  

of

Diverse Elektrotechnische opleidingen MBO 4

KIWA Middelbare Gastechniekmodules: MI G1 ZT Aardgas, product, markt 

en milieu en MI G9 VA Veilig werken in de gasdistributie 

En

Opleiding conform Profiel voor Meterwisselingen:

VP G Meterkast (Alliander, Stedin of Enexis)                                                                                                                                                                                                                                                       

of

VP G Meterkast lange variant (Elztec)                                                                                                                                                                                                                                                                 

of

VP G Meterkast lange variant (Gelderpoort)                                                                                                                                                                                                                                                          

of

VP-G Meterkast (Educenter Bouw & Infra KWR Exergie, OCNED of 

Ponsioen Opleiding en Advies bv)

12 maanden stage als WV-G-meterkast

of 

12 maanden ervaring als  AVP-G-distributie of AVP-G-stations, aangevuld 

met 3 maanden stage als WV-G-meterkast

WV G-meterkast
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Aanwijzing

Ervaringseisen 

(t.b.v. het verkrijgen van de aanwijzing, 

is geen vereiste voor het examen)

Vakopleiding vereiste aanvullende cursussen of trainingen

Vaktechnische opleidingseisen* 

(is ook toelatingseis PCE examen)
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huidige opleidingsroute:

Technicus Gas (crebo 25277)

of

Uitvoerder ondergrondse infratechniek uitstroomrichting Gas (Kiwa)             of                                                                                                       

Middelbare Gastechniek (KIWA) (minimaal traject Uitvoering of Leidingen) 

bij Technicus: keuzedeel uitvoering infratechnieken gas (crebo K0700) 6 maanden ervaring als AVP-G-distributie of AVP-G-netten en 3 maanden 

stage als WV-G-LD-netten

of 

12 maanden stage als WV-G-LD-netten

oude opleidingsroute t/m 31/8/16

Technicus Gas/Warmte uitstroomrichting Gas (crebo 92132/92134)

of

Middelbare Gastechniekopleiding (minimaal traject Uitvoering of Leidingen)

of

Uitvoerder Gas (Gastec/Kiwa)

of

Uitvoerder gasdistributieopleidingen (Gastec)

of

Uitvoerder Gasdistributiesystemen (Bolegbo)

of

PBNA Opzichter gas

nvt 6 maanden ervaring als AVP-G-distributie of AVP-G-netten en 3 maanden 

stage als WV-G-LD-netten

of 

12 maanden stage als WV-G-LD-nettenWV G-LD Netten
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Aanwijzing

Ervaringseisen 

(t.b.v. het verkrijgen van de aanwijzing, 

is geen vereiste voor het examen)

Vakopleiding vereiste aanvullende cursussen of trainingen

Vaktechnische opleidingseisen* 

(is ook toelatingseis PCE examen)
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huidige opleidingsroute:

Technicus Gas (crebo 25277)

of

Uitvoerder ondergrondse infratechniek uitstroomrichting Gas (Kiwa)             of                                                                                                       

Middelbare Gastechniek (KIWA) (minimaal traject Uitvoering of Leidingen) 

bij Technicus: keuzedeel uitvoering infratechnieken gas (crebo K0700) 6 maanden ervaring als AVP-G-distributie of AVP-G-netten en 3 maanden 

stage als WV-G-netten

of 

12 maanden stage als WV-G-netten

oude opleidingroute:

Technicus Gas/Warmte uitstroomrichting Gas (crebo 92132/92134)

of

Middelbare Gastechniek (KIWA) (minimaal traject Uitvoering of Leidingen) 

of

Uitvoerder ondergrondse infratechniek uitstroomrichting Gas (Kiwa)  

of

Uitvoerder Gas (Gastec/Kiwa)  

of

Uitvoerder gasdistributieopleidingen (Gastec)  

of

Uitvoerder Gasdistributiesystemen (Bolegbo)  

of

PBNA Opzichter gas

nvt 6 maanden ervaring als AVP-G-distributie of AVP-G-netten en 3 maanden 

stage als WV-G-netten

of 

12 maanden stage als WV-G-netten

WV G-Nettten
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Aanwijzing

Ervaringseisen 

(t.b.v. het verkrijgen van de aanwijzing, 

is geen vereiste voor het examen)

Vakopleiding vereiste aanvullende cursussen of trainingen

Vaktechnische opleidingseisen* 

(is ook toelatingseis PCE examen)

VIAG bijlage 12 Vaktechnische opleidings-en ervaringseisen versie december 2018

huidige opleidingsroute:

Technicus Gas (crebo 25277)

keuzedeel uitvoering infratechnieken gas (crebo K0700) 6 maanden ervaring als AVP-G-distributie of AVP-G-stations en 3 maanden 

stage als WV-G-distributie

of 

12 maanden stage als WV-G-distributie

huidige opleidingsroute:

Uitvoerder ondergrondse infratechniek uitstroomrichting Gas (Kiwa)             of                                                                                                       

Middelbare Gastechniek (KIWA) (minimaal traject Uitvoering of Leidingen) 

KIWA Middelbare Gastechniek: module leidingberekenen en module 

gasstations en regeltechniek (deze laatste module mag worden vervangen 

door het diploma van de opleiding Gasstationstechniek)                           

of                                                                                                 

Enexis technicus gasstations      

6 maanden ervaring als AVP-G-distributie of AVP-G-stations en 3 maanden 

stage als WV-G-distributie

of 

12 maanden stage als WV-G-distributie

oude opleidingsroute t/m 31/8/16

Technicus Gas/Warmte uitstroomrichting Gas (crebo 92132/92134)

of

PBNA Opzichter Gas                                                                                                                                                                                                                                                                        

of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Middelbare Gastechniekopleiding (minimaal traject Distributie of Beheer)

nvt 6 maanden ervaring als AVP-G-distributie of AVP-G-stations en 3 maanden 

stage als WV-G-distributie

of 

12 maanden stage als WV-G-distributie

oude opleidingsroute t/m 31/8/16

Uitvoerder Gas (Gastec/Kiwa)  

of

Uitvoerder gasdistributieopleidingen (Gastec) 

of

Uitvoerder Gasdistributiesystemen (Bolegbo)

KIWA Middelbare Gastechniek: module leidingberekenen en module 

gasstations en regeltechniek (deze laatste module mag worden vervangen 

door het diploma van de opleiding Gasstationstechniek)                             of                                                                                                 

Enexis technicus gasstations

6 maanden ervaring als AVP-G-distributie of AVP-G-stations en 3 maanden 

stage als WV-G-distributie

of 

12 maanden stage als WV-G-distributie

huidige opleidingsroute:

Technicus Gas (crebo 25277)

keuzedeel enigneer infratechniek gas (crebo K0677) Stage van 12 maanden als BD-G 

of 

6 maanden ervaring als minimaal WV-G-distributie en 6 maanden stage als 

BD-G

huidige opleidingsroute:

minimaal MBO opleiding niveau 4

Uitvoerder ondergrondse infratechniek uitstroomrichting Gas (Kiwa) 

of

KIWA Middelbare Gastechniek                                                                of                                                                                                 

Enexis technicus gasstations

Stage van 12 maanden als BD-G 

of 

6 maanden ervaring als minimaal WV-G-distributie en 6 maanden stage als 

BD-G

oude opleidingsroute t/m 31/8/16

Technicus Gas/Warmte uitstroomrichting Gas (crebo 92132/92134)

of

PBNA Opzichter gas

of

Enexis opleidingsplattegrond Bedieningsdeskundige                                of                                                                                               

Middenkader Engineering niveau 4 (crebo 94421)

Uitvoerder gasdistributie-systemen (Bolegbo)                                            of                                                                                                          

Uitvoerder ondergrondse infratechniek uitstroomrichting Gas (Kiwa)           of                                                                                               

UitvoerderGas (Gastec/Kiwa)                                                                   of

KIWA Middelbare Gastechniek                                                                of                                                                                                          

Enexis technicus gasstations

Stage van 12 maanden als BD-G 

of 

6 maanden ervaring als minimaal WV-G-distributie en 6 maanden stage als 

BD-G

WV G-Distributie

BD G
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Aanwijzing

Ervaringseisen 

(t.b.v. het verkrijgen van de aanwijzing, 

is geen vereiste voor het examen)

Vakopleiding vereiste aanvullende cursussen of trainingen

Vaktechnische opleidingseisen* 

(is ook toelatingseis PCE examen)

VIAG bijlage 12 Vaktechnische opleidings-en ervaringseisen versie december 2018

huidige opleidingsroute:

Technicus Gas (crebo 25277)

keuzedeel enigneer infratechniek gas (crebo K0677) Stage van 12 maanden, waarvan 2 maanden als BD-G en 2 maanden als 

WV-G-distiributie

of 

6 maanden ervaring als WV-G-distributie en 6 maanden stage waarvan 2 

maanden als BD-G 

of 

6 maanden ervaring als BD-G en 6 maanden stage waarvan 2 maanden als 

WV-G-distributie

huidige opleidingsroute:

minimaal MBO opleiding niveau 4

KIWA Middelbare Gastechniek Stage van 12 maanden, waarvan 2 maanden als BD-G en 2 maanden als 

WV-G-distiributie

of 

6 maanden ervaring als WV-G-distributie en 6 maanden stage waarvan 2 

maanden als BD-G 

of 

6 maanden ervaring als BD-G en 6 maanden stage waarvan 2 maanden als 

WV-G-distributie

oude opleidingsroute t/m 31/8/16

Technicus Gas/Warmte uitstroomrichting Gas (crebo 92132/92134)

of

PBNA Opzichter Gas  

of

Middelbare Gastechniekopleiding (minimaal traject Distributie of Beheer) 

of

Gastec: Uitvoerder Gas aangevuld met Middelbare Gastechniekmodules  

leidingberekenen  gasstations en regeltechniek (deze laatste module mag 

worden vervangen door het diploma van de opleiding Gasstationstechniek)

nvt Stage van 12 maanden, waarvan 2 maanden als BD-G en 2 maanden als 

WV-G-distiributie

of 

6 maanden ervaring als WV-G-distributie en 6 maanden stage waarvan 2 

maanden als BD-G 

of 

6 maanden ervaring als BD-G en 6 maanden stage waarvan 2 maanden als 

WV-G-distributie

OIV G
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Aanwijzing

Ervaringseisen 

(t.b.v. het verkrijgen van de aanwijzing, 

is geen vereiste voor het examen)

Vakopleiding vereiste aanvullende cursussen of trainingen

Vaktechnische opleidingseisen* 

(is ook toelatingseis PCE examen)

VIAG bijlage 12 Vaktechnische opleidings-en ervaringseisen versie december 2018

IV G

huidige opleidingsroute:

Opleiding idem als OIV of MBO / HBO / WO in een gastechnische richting

Hogere Gastechniek (KIWA)

en

Cursus/certificaat (project)management zoals: 

BOB Opleiding, Training en Advies: Projectleider B&U Infra of

IPMA C certificaat of 

IPMA D certificaat of 

Kiwa Training: Projectmanagement of 

Kiwa Training: Bedrijfskundige vaardigheden voor uitvoerders (als onderdeel 

van opleiding Uitvoerder Ondergrondse Infratechniek) of 

NIMO projectmanagement instituut: Projectmatig Werken of 

NIMO projectmanagement instituut: Praktisch Projectmanagement 1 of 

PMI CAPM certificaat of 

Soma Bedrijfsopleidingen: Projectmanagement in de ondergrondse infra of 

IPV opleiding & training: Projectmanagement of                                       

Prince2 Practitioner of

een andere (project)management opleiding, voor te leggen aan de 

beheergroep (1)

12 maanden ervaring als leidinggevende in de technische sector

en 

aantoonbare operationele betrokkenheid van minimaal 12 maanden en 

6 maanden stage als IV-G

(1) Voor deze cursus zijn nog geen voorgeschreven instituten/cursussen bekend. 

Opleidingsinstituten worden uitgenodigd om deze cursus zo spoedig mogelijk voor te leggen 

aan de beheergroep (conform de 'Procesbeschrijving Beheer Opleidingstabellen behorend bij 

BEI & VIAG'). In de volgende versie van de tabel zullen de erkende cursussen worden vermeld.
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