Vraag en antwoord Beheergroep Opleidingstabellen (versie 1.0 15-4-2018)
Vragen kun je mailen naar: beiviag@netbeheernederland.nl
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algemeen opleidingen

BEI-BLS BEIvraag
BHS VIAG
algemeen
Wat wordt bedoeld met 'huidige opleidingsroutes'?
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algemeen opleidingen

algemeen
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algemeen opleidingen

BEI
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algemeen opleidingen

algemeen

Waar vind ik informatie over een kwalificatiedossier?
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opleidingstabel

BEI en VIAG

Wanneer worden de opleidingstabellen gepubliceerd? Nieuwe versies zijn jaarlijks in ieder geval op 15 april beschikbaar.
De beheergroep kan daarnaast een nieuwe tabel publiceren, wanneer nieuwe opleidingen of cursussen zijn erkend.
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toelatingsprocedure

BEI en VIAG

Hoe werkt het proces van het erkennen van
opleidingen en cursussen?

Ieder opleidingsinstituut dat een opleiding of cursus aanbiedt, waarvan men van mening is dat deze op de opleidingstabellen BEI/VIAG thuis hoort,
kan deze indienen.
Voor het indienen van opleidingen is een proces ingericht en met het volgen daarvan doorloopt elke aanvrager een aantal stappen zodat elke
aanvraag op dezelfde wijze beoordeeld kan worden. Omdat het doorlopen van dit proces diverse onderdelen kent (en documenten bevat), is het
gebruikelijk dat het opleidingsinstituut de opleiding zelf indient. In de procesbeschrijving staat beschreven welke informatie u moet aanleveren en
het beoordelingsformulier wat de beheergroep gebruikt. Daarnaast is belangrijk dat u aangeeft voor welke discipline u de aanvraag doet (BEI/VIAG
en welke aanwijzing(en) en op welke plaats in de tabel u de opleiding toegevoegd wil zien. Daarnaast is inzicht in de verhouding theorie en praktijk
gewenst.
Wij verwijzen u naar de procesbeschrijving zoals beschikbaar op de website (www.beiviag.nl) onder het kopje overige documenten:
"Procesbeschrijving Beheer Opleidingstabellen".
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toelatingsprocedure

BEI en VIAG

Zijn er inhoudelijke richtlijnen beschikbaar voor
cursussen, met andere woorden, wat moet in de cursus
zitten om deze te mogen geven.
Wat zijn de toetsingscriteria?

Voor het aanmelden van de cursussen en informatie over toetsingscriteria kunt u de beschikbare procesbeschrijving hanteren. (zoals beschikbaar op
de website (www.beiviag.nl) onder het kopje overige documenten: "Procesbeschrijving Beheer Opleidingstabellen ")
Voor wat betreft de kaders van de cursussen wordt verwezen naar de VWI’s en de informatiekaarten die op de BEI/VIAG website staan. en de
certificatieschema's voor de betreffende aanwijzing op de website van Stipel.
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opleidingstabel

BEI-BLS

Ik heb een andere opleiding gevolgd dan in de tabel
staat en vereist wordt voor deze aanwijzing. Mag ik
met deze opleiding wel examen doen?

Nee, uw opleiding staat niet in de tabel en u heeft dus geen toegang tot het betreffende examen. De beheergroep opleidingen heeft geen
bevoegdheid om iets te vinden van individuele personen en hun persoonlijke situatie. De beheergroep heeft ook geen bevoegdheid om u
dispensatie te verlenen voor de opleidingseisen.
Indien u vindt dat uw opleiding wel in de tabel opgenomen zou moeten worden kunt u hiervoor een verzoek indienen conform de
procesbeschrijving zoals beschikbaar op de website (www.beiviag.nl) onder het kopje overige documenten: "Procesbeschrijving Beheer
Opleidingstabellen behorend bij BEI & VIAG"

no.

Onderwerp

vraag en antwoord opleidingstabellen

antwoord
Onder huidige opleidingsroute wordt verstaan: alle benoemde opleidingen waar op dit moment nog in gestart kan worden.

Wat wordt bedoeld met 'oude opleidingsroutes'?

Met de 'oude opleidingsroute' bedoelen we opleidingen waar niet meer in kan worden gestart. De geldige certificaten en diploma's worden nog wel
geaccepteerd.
Deze opleidingen zijn vervallen of vervangen door nieuwe opleidingsroutes.
In de tabel staan onder oude opleidingsroutes diverse In de nieuwe (huidige) opleidingstabel die online beschikbaar is, is onderscheid gemaakt tussen oude en huidige opleidingsroutes.
installatieopleidingen onder de oude crebo's. Waarom De beheergroep opleidingstabellen BEI/VIAG heeft nauwkeurig gekeken naar alle vereiste opleidingen. De oude opleidingen die vanuit het verleden
zijn de nieuwe crebo's van installatieopleidingen niet
al toegelaten waren, blijven toegelaten.
toegelaten?
Er is zorgvuldig gekeken naar de alle kwalificaties in de nieuwste installatie kwalificatiedossiers.
De beheergroep heeft besloten deze opleidingen niet toe te staan in de huidige opleidingsroute, het profieldeel van de kwalificatie is te sterk
afwijkend van de gewenste kennis en kunde. Er is een vakspecifieke opleiding voor de ondergrondse infratechniek gewenst en beschikbaar.
Het advies vanuit de beheergroep is om de kandidaten die een installatieopleiding hebben gevolgd om te scholen naar een van de vereiste
diploma’s/kwalificaties.
De oude installatieopleidingen die al waren toegelaten, blijven toegelaten in de oude opleidingsroute.
Op de website van de SBB; samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs en bedrijfsleven: https://kwalificaties.s-bb.nl/
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toelatingsprocedure

BEI en VIAG

In de opleidingstabel staat: Voor deze cursus zijn nog
geen voorgeschreven instituten/cursussen bekend.
Opleidingsinstituten worden uitgenodigd om deze
cursus z.s.m. voor te leggen aan de beheergroep.
Waar kan ik mail of adresgegevens krijgen/vinden van
de beheergroep? Hoe en welke documenten worden
aangeleverd?

Opleidingsinstitiuten kunnen, conform de procesbeschrijving zoals beschikbaar op de website (www.beiviag.nl) onder het kopje overige
documenten: "Procesbeschrijving Beheer Opleidingstabellen". In dit document vindt u alle benodigde informatie.
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opleidingstabel

BEI-BLS BEIBHS

In de vaktechnische opleidings-en ervaringseisen, van
de BEI BLS bijlage 2 en BEI BHS bijlage 3 staan de
opleidingen MDE (Monteur Data/Elektra
uitstroomrichting Elektra (crebo 92111/92112) en
EMDE (Eerste Monteur Infratechniek Data/Elektra
uitstroom-richting Elektra (crebo 92121/92125)
vermeldt.
Dit vermeldt echter niet wat het daadwerkelijke
uitstroomprofiel van deze opleiding is. Voor de
volledigheid zal daar eigenlijk dienen te staan Monteur
Data/Elektra (MDE) uitstroomrichting Laagspanning of
Middenspanning (crebo 92111) of Eerste Monteur
Data/Elektra (EMDE) uitstroomrichting Laagspanning of
Middenspanning crebo 92121.

We kunnen hier helaas niets mee, dus ook niets van opnemen of wijzigen.
Er bestaat geen formeel uitstroom profiel Laagspanning of Middenspanning (of Hoogspanning of Data) binnen de oude opleidingen Monteur
Data/Elektra en Eerste Monteur Infratechniek Data/Elektra, of technicus Data/Elektra. Aan het diploma kunt u dus niet zien welke uitstroomrichting
is gevolgd.
Wij adviseren de cijferlijst van de delenemer te bekijken, zodat u in ieder geval weet aan welke elektra aspecten aandacht is besteed.
Dat is ook een van de redenen dat er bij herziening van de kwalificatiedossiers (sinds 2016) aparte crebo’s zijn gekomen voor laagspanning en
middenspanning, deze opleidingen staan in de huidige route beschreven.
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opleidingstabel

BEI-BLS

Ik heb de volgende opleidingen en cursussen (XXX)
gevolgd, kunt u mij toegang verlenen tot het examen?

Het exameninstituut beoordeelt op basis van de opleidingstabellen of een persoon de juiste papieren heeft om toegelaten te worden tot het
examen.
Het exameninstituut mag geen eigen interpretatie maken van de gelijkwaardigheid van niet genoemde diploma's in de tabel. Alleen genoemde
opleidingen in de tabel geven toegang tot het examen.
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opleidingstabel

BEI-BLS

Ik zou de opleiding WV LS-netten willen doen nou is
De opleiding WV LS Netten bestaat niet, dit is een aanwijzing waarvoor u een Stipelcertificaat dient te behalen. Voor de aanwijzing Bei BLS WV LS
mijn vraag of mijn vooropleiding (XXX) hieraan voldoet. Netten gelden de opleidingseisen zoals opgenomen in de tabel.
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opleidingstabel

BEI-BHS

Graag willen wij de bijgevoegde cursus: XXX van
Uw aanvraag betreft een opleiding van een opleidingsinstituut. Voor het indienen van opleidingen is een proces ingericht en met het volgen daarvan
opleidingsinstituut XXX opgenomen hebben in bijlage 3 doorloopt elke aanvrager een aantal stappen zodat elke aanvraag op dezelfde wijze beoordeeld kan worden. Omdat het doorlopen van dit proces
van de BEI BHS.
diverse onderdelen kent (en documenten bevat), is het gebruikelijk dat het opleidingsinstituut de opleiding zelf indient.
Hoe moet worden aangevraagd en wordt beoordeeld staat op de website www.beiviag.nl onder het kopje 'overige documenten':
'Procesbeschrijving Beheer Opleidingstabellen'.
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opleidingstabel

BEI-BLS

Wij verwijzen u naar de opleidingstabellen, deze zijn te vinden via website www.beiviag.nl
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opleidingstabel

algemeen

Wat zijn de opleidingseisen, of welke cursus moet
gevolgd worden om het examen te mogen doen voor
aanwijzing X?
Mijn medewerker heeft al jaren ervaring, maar
beschikt niet over de juiste vooropleidingen, nu kan hij
geen examen doen, wat nu?
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opleidingstabel

algemeen

Als ik een nieuwe opleiding aan wil dragen om op de
opleidingstabel te komen, hoe lang duurt dat dan.

Zodra de beheergroep alle informatie compleet ontvangen heeft, conform de procedure, duurt de beoordeling van de aanvraag ongeveer 6 weken.
De opleiding zal vervolgens in de eerstvolgende publicatie van de tabel meegenomen worden.

vraag en antwoord opleidingstabellen

Deze medewerker wordt door het exameninstituut niet toegelaten tot het examen als de opleiding niet in de opleidingstabel staat en dispensatie op
de persoon wordt niet verleend.
De beheergroep opleidingen heeft geen bevoegdheid om iets te vinden van individuele personen en hun persoonlijke situatie. De beheergroep heeft
ook geen bevoegdheid om uw medewerker dispensatie te verlenen voor de opleidingseisen.
Wij raden u aan om te zorgen dat uw medewerker alsnog over de juiste diploma's beschikt via een opleiding of een EVC traject wat vervolgens
afgerond wordt met een verzilvering naar een diploma of wordt omgezet naar een vakbekwaamheidsbewijs.
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opleidingstabel

algemeen

Ik heb een MBO4 of HBO diploma wat toelaatbaar is
voor de WV aanwijzing, waarom mag ik geen examen
doen voor een VP of AVP aanwijzing?

Voor de VP en AVP is een grote mate van praktijkvaardigheid vereist die in geen enkele MBO4 of HBO opleiding is opgenomen. Vanuit dat feit is het
niet gewenst enkel een HBO opleiding op te nemen in de opleidingstabel voor een VP of AVP aanwijzing. Gezien het gegeven dat de beheergroep
geen opleidings-paden ontwikkelt voor de branche, maar alleen toetst of aangedragen opleidingen, of combinatie van basis opleiding met
aanvullende opleiding, de taken en verantwoordelijkheden borgen van de aanwijzingen, kan de beheergroep uit eigen beweging geen opleidingen
toevoegen. Indien de branche van mening is er meer (combinaties van) opleidingen aan de opleidingen tabel dienen te worden opgenomen, dan kan
de aanvrager dit doen middels bekende aanmeldprocedure van een opleiding voor toelating. Daarin dient de aanvrager ook te motiveren hoe de
opleiding(en) aansluit bij de aanwijzing(en) waar dit voor wordt aangevraagd.
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opleidingstabel

BEI BHS

Een monteur in de hoogspanning moet een
laagspanningsdistributie of middenspanningsdistributie
volgen, dat is een opleiding die niet volledig aansluit bij
dit profiel, waarom?

De MBO opleiding monteur hoogspanning bestaat niet, de MBO opleiding laagspanning- of middenspanningsdistributie is het beste alternatief.
Gezien het gegeven dat de beheergroep geen opleidings-paden ontwikkelt voor de branche, maar alleen toetst of aangedragen opleidingen, of
combinatie van basis opleiding met aanvullende opleiding, de taken en verantwoordelijkheden borgen van de aanwijzingen, kan de beheergroep uit
eigen beweging geen opleidingen toevoegen. Indien de branche van mening is dat er meer (combinaties van) opleidingen aan de opleidingen tabel
dienen te worden opgenomen, dan kan de aanvrager dit doen middels bekende aanmeldprocedure van een opleiding voor toelating. Daarin dient
de aanvrager ook te motiveren hoe de opleiding(en) aansluit bij de aanwijzing(en) waar dit voor wordt aangevraagd.
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algemeen opleidingen

algemeen

Hierbij een vraag over het wel of niet verstrekken van
een aanwijzing; Wanneer er een nieuwe kandidaat bij
ons aan het werk komt, mét een geldig Stipel certificaat
én hij heeft zijn vakmanschap aangetoond doormiddel
van meerdere controles door een WV, moeten wij als
werkgever dan toch nog zijn vakdiploma’s e.d.
controleren voordat wij deze persoon een aanwijzing
verstrekken? Of mogen wij ervan uitgaan dat wanneer
er een Stipel certificaat is uitgegeven, de kandidaat
beschikt over voldoende vooropleiding? En is dan ook
zijn diplomering en kennis niveau getoetst volgens het
CKB?

De beheergroep gaat niet over het verstrekken van aanwijzingen, dat is een directieverantwoordelijkheid. De voorwaarden voor het verstrekken
van een aanwijzing staat beschreven in de BEI-BLS, BEI-BHS en VIAG.
Ten aanzien van uw vraag over het voldoen aan de opleidingseisen: Het exameninstituut hoort de controle uit te voeren bij examinering nieuwe of
verhoogde aanwijzing. Niet bij toelating tot hercertificering.
Het is uw keuze of nog wil controleren of de kandidaat daadwerkelijk over de vereiste diploma's beschikt.

Als trainer wil ik het examen van stipel BEI BLS en BEI
BHS voor de domeinen transport en distributie doen
maar stuit nu tegen de vooropleidingeneisen aan die
hier voor nodig zijn. Ik heb dit alleen nodig voor mijn
cursussen. Dus niet voor werkzaamheden. Kunt u mij
verder helpen?
Ik heb een medewerker van wie ik de aanwijzing wil
aanpassen van AVP dis. naar WV netten. Nu heeft deze
persoon een VEV diploma Monteur LS netten en een
diploma VEV eerste monteur HS netten. Kan ik hem op
basis van deze beide diploma's opgeven voor een
examen BEI LS WV netten?

De Beheergroep Opleidingstabellen kan daarin geen rol van betekenis spelen en heeft geen mandaat om hier actie op te ondernemen.
Voor het geven van theorielessen is geen Stipel/PCE certificaat of BEI aanwijzing nodig.
Voor de praktijklessen verwijzen wij u naar de Installatieverantwoordelijke van de praktijklocatie.

Voor welke aanwijzingen zijn Levensreddende
handelingen + kleine brandblusmiddelen en BHV
vereist.

U kunt dit vinden in de certificatieschema’s van Stipel (overige verplichtingen) via www.stipel.nl
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algemeen opleidingen

BEI-BLS BEIBHS
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algemeen opleidingen

BEI-BLS
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algemeen opleidingen

algemeen

vraag en antwoord opleidingstabellen

Een Stipel certificaat zegt niets over wel of niet voldoen aan de CKB regeling, wij verwijzen u naar de opleidingseisen voor de CKB in het overzicht
toegelaten opleidingen op www.ckb.nl.

Wanneer iemand voor de aanwijzing BEI WV LS netten en de Stipel certificering wil opgaan moet zijn opleidingshistorie voldoen aan een van de
opleidingsroutes zoals aangegeven in de opleidingstabel BEI LS, deze kunt u vinden op de website www.beiviag.nl. In de door u voorgelegde situatie
is dat niet het geval. Dat betekent dat hij op dit moment niet voldoet aan de eisen en alsnog een van de aangegeven opleidingsroutes zal moeten
volgen.
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opleidingstabel

BEI BHS

Ik ben gestart met een opleidingstraject tot OIV'er. In
een plan hebben we met elkaar besproken dat ik de
opleidingen en aanwijzingen tot OIV moet gaan halen.
Ik heb een HBO elektrotechniek diploma. Ik zou van u
graag uitsluitsel horen of het een probleem is om de
aanwijzing BEI HS VP TR met dit opleidingsniveau te
halen. Mocht dit wel een probleem zijn dan hoor ik
graag de argumentatie voor dit besluit.
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opleidingstabel

algemeen

Wij verzoeken u om opleiding/diploma X toe te laten op Voor het erkennen van opleidingen geldt een procedure. Deze is te vinden op de website www.beiviag.nl, onder BEI of VIAG staat onder overige
de opleidingstabel BEI / VIAG.
documenten ‘Procesbeschrijving Beheer Opleidingstabellen".
Daarnaast is belangrijk dat u aangeeft voor welke discipline u de aanvraag doet (BEI/VIAG en welke aanwijzing(en) en op welke plaats in de tabel u
de opleiding toegevoegd wil zien. Na ontvangst van de complete aangeleverde informatie neemt de beheergroep uw aanvraag in behandeling.
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opleidingstabel

VIAG

In de VIAG tabel staat bij diverse aanwijzingen in de
huidige opleidingroute de vakopleiding Monteur of
Eerste Monteur Gas/Water/Warmte voorgeschreven.
Bij de vereiste aanvullende cursussen of trainingen
staat "vakspecifieke gasgerelateerde keuzedelen".
Hoeveel gaskeuzedelen moeten dit zijn?

vraag en antwoord opleidingstabellen

Voor BEI HS VP TR aanwijzing geldt de opleidingseis conform de opleidingstabel BEI BHS.
HBO elektrotechniek staat hier niet bij, dus deze opleiding laat niet toe tot het examen.
Voor de VP en AVP is een grote mate van praktijkvaardigheid vereist die in geen enkele MBO4 of Hbo opleiding is opgenomen. Vanuit dat feit is het
niet gewenst enkel een HBO opleiding op te nemen in de opleidingstabel voor een VP of AVP aanwijzing.
Gezien het gegeven dat de beheergroep geen opleidingspaden ontwikkelt voor de branche, maar alleen toetst of aangedragen opleidingen, of
combinatie van basis opleiding met aanvullende opleiding, de taken en verantwoordelijkheden borgen van de aanwijzingen, kan de beheergroep uit
eigen beweging geen opleidingen toevoegen. Indien de branche van mening is dat er meer (combinaties van) opleidingen aan de opleidingen tabel
dienen te worden opgenomen, dan kan de aanvrager dit doen middels de procesbeschrijving zoals beschikbaar op de website (www.beiviag.nl)
onder het kopje overige documenten: "Procesbeschrijving Beheer Opleidingstabellen behorend bij BEI & VIAG".

Dit moet minimaal 1 vakspecifiek gaskeuzedeel zijn. In de volgende uitgave van de VIAG tabel zullen wij dit vermelden.
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