
Factsheet: mbo-certificaat
monteur aansluitingen laagspanning

Context

Waarom?

Wat?

Voor wie?

Door de energietransitie
ontstaat er een grote behoefte 
aan werknemers in de 
infratechniek, die aansluitingen 
realiseren op het laagspannings-
distributienet. Bijvoorbeeld: 
laadpunten elektrisch vervoer, 
openbare verlichting of 
huisaansluitingen.

Dit mbo-certificaat sluit naadloos aan op de 
scholingsbehoefte van aansluitmonteurs, 
doordat zij gericht en efficiënt worden
opgeleid voor het monteren van aansluitingen 
op het LS-net.

Met het mbo-certificaat kan de monteur  
de zogeheten BEI-aanwijzing  
VP LS-aansluitingen halen. 

Het certificaat bevat een keuzedeel, waarmee 
de monteurs zich kunnen specialiseren in het 
aansluiten van laadpunten voor 
elektrische voertuigen, slimme meters, 
verkeersregelinstallaties of openbare 
verlichtingsinstallaties.

Verkorte opleiding  
van 9 maanden

Flexibel (modulair) 
opleiden o.b.v. 
voorkennis en 
ervaring

“Al enige tijd is de infrabranche
bezig met het  ontwikkelen van
nieuwe opleidingen in het kader 

van de derde leerweg. Die bestaat naast de 
bekende BBL- en BOL-trajecten en noemen we 
ook wel LLO: Leven Lang Ontwikkelen. In de 
twee bestaande leerwegen zagen we dat de 
aanwas van nieuwe technici niet snel  
genoeg ging voor de opgave. Daarom zijn in de 
LLO-leerweg  opleidingen ontwikkeld voor de 
energietransitie, waarvan de opleiding tot 
monteur aansluitingen er één is.”

Monteurs kunnen 
hierdoor sneller 
aan de slag

Netbeheerders,
aannemers en

installateurs die
gerichter en efficiënter

aansluitmonteurs willen
opleiden.

In-stromers met  
technische affiniteit die 
snel aan de slag willen.

BEI-aanwijzing: 
VP Laagspanning- 
aansluitingen

Met dit certificaat worden zij voor een specifiek 
werkpakket opgeleid en zijn zij snel inzetbaar in de 
laagspanningsdistributie. Het gaat bijvoorbeeld om 
monteurs elektrotechniek.

Realisatie
Het mbo-certificaat kan worden ingepast in het huidige curriculum op basis van het 
kwalificatiedossier infratechniek. Na het behalen van dit certificaat zijn er diverse 
doorgroeimogelijkheden.

Daarbij is het van belang om goede afspraken te maken met betrokken ROC’s en de 
potentiële instromers van de juiste informatie te voorzien. Ook is het belangrijk om 
voldoende instroom te genereren door recruitment gericht op brede profielen/zij-
instromers.

Huidig resultaat

In een pilot bij Enexis zijn door 
middel van de opleiding 
gasmonteurs bijgeschoold naar 
monteur aansluitingen.

Op een aantal ROCs zijn al 
studenten gestart met de  
nieuwe opleiding.

Meer informatie?
Bezoek onze website of neem
contact op met Zeb Bergsma.

https://stichtingblei.nl/
https://www.mensenmakendetransitie.nl/contact/

