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Infrafitters -Voorschakelen  

 
 
Voldoende gediplomeerde medewerkers duurzaam verbinden aan onze branche om zo de 
landelijke renovatie en energietransitie te bemannen is onze huidige uitdaging.  
 
Het voorschakeltraject is uniek en zorgt voor een grotere doelgroep waardoor instroom 
kan toenemen. Ook zorgt het voor een betere voorbereiding en gerichte ondersteuning 
waardoor uitval drastisch vermindert. 
 
Als leren moeilijk is.. 

We helpen (asp.)medewerkers met een te beperkte opleidingsbagage op een gerichte en 
innovatieve manier om juist die kennis, vaardigheden en houdingsaspecten bij te leren die 
nodig zijn om succesvol in (en uit) te kunnen stromen in de vakopleiding Monteur Gas, 
Warmte, Water of Laagspanning. Hiertoe word zowel theorie als ook gerichte 
praktijkscholing verzorgd.  
 

Opleidingseisen worden steeds uitgebreider 
en arbeidspotentieel wordt steeds 
kleiner. Dat zijn elkaar versterkende 
zaken die werkgevers voor steeds 
grotere problemen plaatsen. Maar ook 
medewerkers met een leerachterstand 
of leerproblematiek komen steeds vaker 
klem te zitten. Hierdoor dreigt uitval en 

leegloop. 
 

Het Infrafitters voorschakeltraject is uniek en 
is een nieuwe innovatieve manier om met de uitdagingen en opleidingsvragen in de 
ondergrondse infrabranche  om te gaan.  

 
Voorschakelen is doorschakelen! 
 

 
  

De ideale 
methode voor 
gekwalificeerd 
en gemotiveerd 

personeel! 

Echte hulp! 
De opstap naar 

een carrière! 
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Voorschakelen .... voor wie? 
 

 Voor mensen die al langer werkzaam zijn maar niet de overtuiging hebben dat ze een 
vakopleiding Monteur GWW of (-Ls) niveau 2 kunnen voltooien.  

 Mensen die moeite hebben met leren of omdat ze 
vanuit vroeger niet genoeg geleerd hebben. 

 Voor medewerkers die al heel lang uit de 
schoolbanken zijn. 

 Voor mensen die nog niet werkzaam zijn in de 
branche en gemotiveerd zijn om een carrièreswitch 
te maken. 

 Mensen uit doelgroepenbeleid zoals herintreders, 
zij-instromers e.d. 

 Niveau 2 leerlingen Monteur GWW(Ls) die zoveel 
moeite ondervinden dat uitval dreigt. 

 Voor iedereen die ondersteuning nodig heeft om succesvol in te stromen in de 
ondergrondse infra. 

 
 
Instroommogelijkheden 
 
Bedrijven kunnen eigen medewerkers en/ of vacatures bij ons aanmelden.  
Werkzoekenden kunnen zichzelf aanmelden of worden actief benaderd door ons. 
Kandidaten worden aangeboden aan de deelnemende bedrijven of zo nodig door ons 
aangenomen in de Infrafitters leerlingenploeg. 
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Leerlingen (extern en interne) blijven maximaal 2 jaren in het progamma. Werkgevers 
en werknemers kunnen zelf bepalen wie de werkgever is.  

 
Doelstelling is dat uitstromende gekwalificeerde  
Infrafitters naadloos kunnen doorstromen naar  
GOA-SPG voor de vakopleiding niveau 2. Ook  
daar kan dezelfde arbeidsverhouding gevolgd worden  
(GOA dienstverband of bij de werkgever).  
 
In voorkomende gevallen worden medewerkers opgeleid tot de (CKB GOA-) kwalificatie 
Kabellegger en stroomt hij of zij uit in deze functie.  In elk geval ontstaat er een 
medewerker met een in de branche gewenst kwalificatieniveau. 
 
 

Het programma in fases  
 

Potentiële deelnemers worden uitgenodigd voor een interview en testdag. Op deze dag 
wordt aanvullende informatie gegeven over de opleiding en worden potentiële 
deelnemers getoetst op hun motivatie, niveau- en leervermogen. De uitkomsten worden 
gewogen ten opzichte van de begin- en eindtermen. Hieruit volgt een toelatingsadvies.  
 
Geplaatste deelnemers krijgen een individueel leerplan. We vragen een helder 
commitment van leerlingen / deelnemers onder andere doordat zij 4 uur school voor 
eigen rekening nemen. 
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Fase 1 

Deelnemers gaan in de eerste fase van 6 maanden direct aan de slag bij het leerbedrijf. 
In de eerste startweek behalen ze (zo nodig) hun VCA, om ook 

direct te starten met het opleidingsdeel: Civiel technische 
basisvaardigheden (CTBV).  
 
Voor het eind van deze 1e fase volgen naast de GPI ook, één 
voor één, de minimale (officiële) randvoorwaardelijke 

certificaten*: 
 

 Veilig werken aan de weg, 

 Hygiënisch werken aan drinkwater, 

 Veilig werken aan AC leidingen. 
*In overleg aan te vullen. 

Aan het einde van deze fase vindt een loopbaan - studiegesprek plaats. Daarbij worden 
alle ervaringen en prestaties tot dan gewogen. Maar ook de wensen en mogelijkheden 
over arbeidsrichting(en) besproken. Hieruit volgt een persoonlijk voorschakeltraject. 
 
Fase 2 
 
In fase 2 van het voorschakeltraject worden leerlingen theoretisch bijgespijkerd in de 
generieke (MBO)vakken (taal- rekenen) en praktisch starten ze met VTBV (Vaktechnische 
basisvaardigheden; zoals de basale leiding- en of kabeltechniek). 
 
Fase 3 
 
Leerlingen volgen in fase 3 gedurende gemiddeld 20 weken, 8 uren per week klassikaal 
theoretisch en praktisch onderwijs om specifieke omissies (t.o.v. het instroomniveau 
MBO2) in hun studievaardigheden te ontwikkeling en aan te vullen. Zij worden daarbij 
persoonlijk ondersteund. 
 
Totaalpakket 
Infrafitters is een samenspel van theoriescholing, praktijkinstructie en werkervaring. 
Daartoe scholen we op vaste locaties (theorie en praktijk). Worden deelnemers wekelijks 
bezocht op de werkplek. Hiervoor zijn eigen onderwijs- en opleidingskundigen en een 
ervaren infra- praktijkinstructeur/begeleider beschikbaar. 
 
Meten is weten 
 
Een innovatieve methode voor het meten van de toename van de persoonlijke verwerving 
zorgt er voor dat er gedurende het gehele proces inzicht is in de ontwikkeling.  Van elke 
Infrafitter word een journaal bijgehouden. Over prestaties en voortgang vindt geregeld 
overleg en afstemming plaats met betrokkenen. 
 

Deelnemers krijgen naast de schooldag een zelfstandige leertaak (huiswerk) via een 
innovatieve methode die gericht is op o.a. het vergroten van zelfstandigheid in het leren.  

Deze extra studielast bedraagt ongeveer 1 uur per werkdag.  
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Door wie? 
 

Infrafitters zijn in bekwame handen; Infrafitters Voorschakelen is een project van 
Connex Bedrijfsopleidingen en sluit naadloos aan op de begeleiding GOA 
leidingtechniek. Connex Bedrijfsopleidingen heeft meer dan 25 jaar ervaring in 
complexe opleidingsvraagstukken. GOA is de opleidingactiviteit van en voor de 
infrabranche. 
Er zijn binnen Connex altijd vaste aanspreekfunctionarissen beschikbaar voor 
Infrafitters, voor werkgevers, voor leerbedrijven en ander stakeholders.  
 
Waar en wanneer? 
 
Voorschakelen wordt op centrale locaties (en bij voldoende aanmeldingen) ook op 
decentrale locaties in Nederland georganiseerd. 
 

Er is geen wachttijd, instromen kan (los van het werkgeverschap) direct zodra er een 
vacature / leerplek bij een leerbedrijf is. 
 

Plaatsing voorbehouden op basis van resultaat, beschikbaarheid en aanmeldvolgorde. 
 
Kosten 
 
In principe zijn er geen scholingskosten voor de leerling/  Infrafitter. Werkgevers betalen  
een overeengekomen uurloon of bij eigen geplaatst personeel een vooraf 
overeengekomen scholingsvergoeding. 
 
 
Hoe aanmelden? 
 

Leerbedrijf: meer informatie of een medewerker voorstellen voor een intrede (Intro)-test? 
Neem contact op met kantoor van Connex Bedrijfsopleidingen of een GOA coördinator.  
 
 
Werkzoekende?  
Zoek je werk of wil je switchen van branche? Als je wil werken en leren in de 
ondergrondse infra neem dan telefonisch of per mail contact op met Connex 
Bedrijfsopleidingen of de GOA opleidingscoördinator in je regio. 
 

Informatie of direct aanmelden voor een Intro-test of heb je  specifieke inhoudelijke 
vragen? 
Ga naar de site www.voorschakelen.nl of mail info@connex.nl 
 
Relevante contactgegevens: 
  

Connex Bedrijfsopleidingen / Infrafitters  
Voor geheel Nederland  : info@connex.nl  

     : Tel.: 0181- 849446 
 (Dick Hijmensen / Wies van Beek / Jerry Lynn Braat / Ingrid Buurma / Wesley Reelick) 

  

http://www.voorschakelen.nl/
mailto:info@connex.nl
mailto:info@connex.nl
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Aanmelden kan ook via de GOA (Opleidingscoördinatoren) en via de site 
http://www.voorschakelen.nl 
 

 
 

Relevante contactgegevens GOA: 
 

 Coördinator Noord West  Coördinator Zuid  
Henk Cremer    Maurice Arets 
tel. 06-30100430    tel. 06-58935052 
 

 Coördinator Noord & Oost   Coördinator Rijnmond 
Sandra Leppers v.d. Boom   Herman Bakhuizen 

 tel. 06-81620027    tel. 06-82974655 
 

GOA leidingtechniek   : cursussen@goaleidingtechniek.nl  
 

http://www.voorschakelen.nl/
mailto:cursussen@goaleidingtechniek.nl

