
wijziging

nummer
aanwijzing Publicatie datum omschrijving tekstaanpassing

inhoudelijk/ 

tekstueel

1 AVP G-Stations juni-18 Bij huidige opleidingsroute:                                                                   Onder 

'vereiste aanvullende cursussen en trainingen'                                onder 

"KIWA cursus gasstations" of Enexis technicus gasstations

of                                                                                             

Enexis technicus gasstations

tekstueel

2 AVP G-Stations juni-18 Bij huidige opleidingsroute:                                                                   Onder 

'vereiste aanvullende cursussen en trainingen'                                onder 

"KIWA cursus gasstations" of Enexis technicus gasstations

of                                                                                             

Enexis technicus gasstations

tekstueel

3 AVP G-Stations juni-18 Bij oude opleidingsroute:                                                                       Onder 

'vereiste aanvullende cursussen en trainingen'                                onder 

"regeltechniek (KIWA 2010-2016)" of Enexis technicus gasstations

of                                                                                             

Enexis technicus gasstations

tekstueel

4 AVP G-Distributie juni-18 Bij huidige opleidingsroute:                                                                    Onder 

'vereiste aanvullende cursussen en trainingen'                                onder 

"KIWA cursus gasstations" of Enexis technicus gasstations

of                                                                                             

Enexis technicus gasstations

tekstueel

5 WV G-Distributie juni-18 Bij huidige opleidingsroute:                                                                      Onder 

'vereiste aanvullende cursussen en trainingen'                                onder 

"KIWA middelbare gastechniek" of Enexis technicus gasstations

of                                                                                             

Enexis technicus gasstations

tekstueel

6 WV G-Distributie juni-18 Bij oude opleidingsroute:                                                                        Onder 

'vereiste aanvullende cursussen en trainingen'                                onder 

"KIWA cursus gasstations" of Enexis technicus gasstations

of                                                                                             

Enexis technicus gasstations

tekstueel

7 BD-G juni-18 Bij huidige opleidingsroute:                                                                      Onder 

'vereiste aanvullende cursussen en trainingen'                                onder 

"KIWA middelbare gastechniek" of Enexis technicus gasstations

of                                                                                             

Enexis technicus gasstations

tekstueel

8 VP G-Meterkast juni-18 Bij huidige opleidingsroute:                                                                      Onder 

'vereiste aanvullende cursussen en trainingen'           Opleiding conform 

Profiel voor Meterwisselingen (9-daagse opleiding) Alliander, Enexis, Stedin, 

Elztec

Elztec toevoegen tekstueel

9 diverse aanwijzingen juni-18 De vermelding 'vakspecifieke gasgerelateerde keuzedelen' bij aanvullende 

cursussen of trainingen geeft de indruk dat alle gaskeuzedelen moeten 

worden gevolgd. Minimaal 1 vakspecifiek keuzedeel gas voldoet. 

minimaal één vakspecifiek gasgerelateerd keuzedeel tekstueel

10 diverse VP aanwijzingen 01-06-18 Voor alle VP aanwijzingen waar in de huidige opleidingroutes een diploma 

voor de betreffende monteur infratechniek opleiding op niveau 2 wordt 

vereist, geldt dat een verklaring van het ROC en Stichting BLEI betreffende 

het afronden van de modules die horen bij de niveau 2 opleiding, ook 

voldoet. 

Deze verklaring omvat minimaal; crebonummer, logo ROC en stichting BLEI, 

ondertekening door ROC, en de afgeronde kerntaken en werkprocessen, en 

heeft een geldigheid van 1,5 jaar. Met deze verklaring krijgt de kandidaat 

toegang tot het VP examen. 

Verklaring ROC en Stichting BLEI afronding modules 

niveau 2 crebo xxx

Inhoudelijk

11 BD-G 30-8-2018 Bij oude opleidingsroute: Onder Vaktechnische opleidingen of  Middenkader Engineering niveau 4 (crebo 94421) Inhoudelijk

12 BD-G 30-8-2018 Bij oude opleidingsroute: Onder vereiste aanvullende cursussen of 

trainingen, 

Kiwa Middelbare Gastechniek of Enexis technicus 

gasstations en tussen de verschillende cursussen of 

ingevoegd.

Inhoudelijk

13 IV december-18 Prince2 Practitioner Training toevoegen Inhoudelijk
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