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Water en opleidingen
Voldoende en goed gekwalificeerde technische medewerkers zijn essentieel voor 

veel bedrijven, en zeker ook voor drinkwaterbedrijven. Met in het achterhoofd 

de flinke vervangingsopgave die in de tijd op ons afkomt, is het niet alleen 

belangrijk te kunnen beschikken over de juiste managementinformatie, maar 

ook over de mensen die ervoor kunnen zorgen dat de infrastructuur tiptop 

in orde is en blijft. Mede om die reden hebben alle partijen op het gebied 

van infratechniek enkele jaren geleden de koppen bij elkaar gestoken. In 

de praktijk was gebleken dat door het ontbreken van centrale sturing op de 

gewenste kwalificatie-eisen veel sectoren en zelfs afzonderlijke bedrijven eigen 

maatwerk-opleidingen voor monteurs hadden laten ontwikkelen. Hierdoor was 

een zodanige wildgroei van opleidingen ontstaan dat soms niet duidelijk was 

wat iemand met een bepaald diploma nu eigenlijk wel of niet kon. Een situatie 

die voor zowel werknemers als werkgevers bepaald onwenselijk was. 

Om hieraan een einde te maken heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschappen (OCW) een nieuw Kwalificatie Dossier vastgesteld. Aansluitend 

is op initiatief van de gehele infrabranche de stichting Branchesamenwerking 

Leermiddelen en Examenproducten Infratechniek (BLEI) opgericht. In deze 

bijzondere publiek-private samenwerking kwamen de drinkwaterbedrijven, 

de gas- en elektriciteitsbedrijven, de ROC’s, de aannemers en netwerkbedrijf 

Enexis bijeen om het lesmateriaal en de exameneisen voor (onder andere) het 

diploma monteur water, gas en warmtedistributie te ontwikkelen. Dit diploma 

is onderdeel van het bredere kwalificatiedossier Infratechniek. 

De winst van deze ontwikkeling zit hem voor bedrijven in het feit dat ze 

exact weten wat ze hebben aan mensen met dit diploma. Bovendien hoeven 

ze geen dure maatwerkopleidingen meer te ontwikkelen, omdat de opleiding 

Infratechniek nu goed verankerd is in het beroepsonderwijs bij de ROC’s. Voor 

beginnend vakbekwaam monteurs biedt dit uniforme opleidingstraject de 

zekerheid dat ze een diploma kunnen behalen dat overal in de sector wordt 

erkend, en dat een hoge baanzekerheid kent. Hiermee is de stichting BLEI een 

goed voorbeeld van de winst die voor alle partijen in een keten kan worden 

behaald door ‘over de schutting’ te kijken en samenwerking te zoeken met 

andere ketenpartners. 

Voor de drinkwatersector betekent dit dat de continuïteit beter is geborgd en 

dat tegelijkertijd de mobiliteit van de medewerkers is vergroot, doordat de 

kwalificatie-eisen overal gelijk zijn. Wij hopen dat de drinkwaterbedrijven 

daarmee nóg aantrekkelijker zijn geworden als werkgever dan ze al waren.

In elke Waterspiegel vragen wij een columnist  
zijn of haar visie te geven op een actueel thema. 
Deze keer is dat Antoon van Ballegooij, bestuurslid 
Water, Stichting Leermiddelen en Examenproducten 
Infratechniek (BLEI). 
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