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Voorwoord 
Voor u ligt een overzicht van het opleidingsaanbod 2023.  

 

Samen met onze partners verzorgt de ASTRIN Smart Infra Academy (kortweg ASTRIN Academy) 

een uniek uitgebreid, inhoudelijk goed en modern aanbod om mensen mee te nemen in de snelle 

technologische ontwikkelingen in de Smart Infratechniek.  

 

In 2018 startten we met een project dat eind 2022 werd afgerond. Daarmee realiseerden we de 

basis voor de ASTRIN Academy. We hebben een goede pilotperiode gehad waaruit de ervaringen 

van de studenten, praktijkbegeleiders, erkende theoriedocenten, partners en bedrijven zijn 

meegenomen om de komende Smart Infra opleidingen te verbeteren. Lestijden, theoretische 

inhoud, praktische uitvoeringen en werken aan/in een installatie zijn verbeterd tot een hoog 

niveau. Hierdoor hebben de studenten zich, tijdens de pilotperiode, kunnen ontwikkelen tot 

hoogwaardige monteurs die specifieke kennis en vaardigheden hebben opgedaan op het gebied 

van elektrotechniek, mechatronica, ICT, sensoren, Smart City, veiligheid en systematisch storing 

zoeken. Begin 2023 starten we officieel als ASTRIN Academy met ons opleidingsprogramma en 

kan iedereen deelnemen aan onze opleidingen. 

 

Aanleiding 

Nederland staat wereldwijd in de top 10 van landen met de beste infrastructuur. Maar we staan 

voor grote uitdagingen om dit vast te houden. We hebben een enorme vervangingsopgave uit te 

voeren van oudere installaties die in de komende 10 tot 20 jaar aan het einde van hun 

levensduur komen. Hierdoor ontstaan mooie kansen om deze infrastructuur gelijk duurzamer en 

slimmer te maken. Om dat mogelijk te maken hebben we goed opgeleide mensen nodig. Hier zit 

onze gezamenlijke uitdaging. We realiseren ons dat deze mensen nu al schaars zijn. Maar één 

ding is zeker: zonder (bij- en om)scholing zal de schaarste alleen maar groter worden!  

 

Aanbod 

Door de samenwerkingen en verbindende gesprekken met en tussen onze partners ontstaan er 

geweldige ideeën voor scholing en trainingen. De ASTRIN Academy biedt niet alleen opleidingen 

die gediplomeerd kunnen worden via de aan ons verbonden onderwijsinstellingen, maar ook op 

maat uitgedachte trainingen en opleidingen. Deze worden dan ook, bij bewezen bekwaamheid, 

afgesloten met een certificaat en zullen direct opgenomen worden in het techniekpaspoort. 

  

Het Training & Innovatielab in ‘s Hertogenbosch, waar de opleidingen en trainingen gegeven 

worden, kan ook voor andere doeleinden gebruikt worden. Bijvoorbeeld voor 

bedrijfsbijeenkomsten, bedrijfstrainingen, meetings, kleine technische trainingen op de 

beschikbare installaties of als inspiratie dag voor nieuwe en bestaande medewerkers. 

 

Partner worden? 

Wilt u meer opleidingen afnemen, dan kan het interessant zijn om ‘Partner’ van de ASTRIN 

Academy te worden. U kunt dan de inhoud van het opleidingsaanbod mede bepalen en krijgt een 

interessante korting per opleiding. 

 

Wij zien jullie inschrijvingen met belangstelling tegemoet. 

 

Gertjan Eg 

Secretaris  
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Basis Smart Infra installatie, service en onderhoud 
(Bij)scholing mbo-niveau 3 

Ben jij dé monteur die 

meebouwt aan de steden van de 

toekomst? Heb je een 

technische opleiding op mbo-

niveau 3? Dan is de bijscholing 

Eerste Monteur Smart 

Infratechniek iets voor jou. 

 

 

VOOR WIE? 

Werk je aan infratechniek en kom je steeds meer slimme toepassingen tegen in het aanleggen, 

aansluiten, in bedrijf stellen, onderhouden en repareren van intelligente verkeersregelinstallaties, 

dynamische openbare verlichting en/of slimme rioolinstallaties en -gemalen? Merk je dat je meer 

kennis en vaardigheden op het gebied van elektrotechniek, mechatronica, ICT en sensoren nodig 

hebt? Dan is de opleiding Basis Smart Infra installatie, service en onderhoud, iets voor jou! Het is 

een vakbekwaamheidseis voor het beroep van de Eerste Monteur Smart Infratechniek. 

 

WAT LEER JE? 

Met de bijscholing ‘Basis Smart Infra installatie, service en onderhoud’ ontwikkel je jezelf tot een 

veelzijdige Smart Infra professional met basiskennis en inzicht in toegepaste smart 

infratechnologie. 

 

In de opleiding leer je over de: 

● Laatste trends en ontwikkelingen rondom smart infra-installaties in de eigen context 

● Toepassingsmogelijkheden van smart infratechniek 

● Werking en toepassing van sensoren 

● Toepassing van Internet of Things (IoT) in de smart infratechniek 

● Basis van netwerken binnen de smart infratechniek 

● Basis van ICT-communicatie in de smart infratechniek 

● Basis van relevante cyber security met betrekking tot smart infra-installaties 

● Basis van relevante standaarden met betrekking tot smart infra-installaties 

 

En kan je: 

● Een smart infra technische installatie installeren 

● Sensoren installeren, onderhouden en justeren 

● Communicatienetwerken aansluiten en onderhouden 

● De Laatste Moment Risico Analyse (LMRA) toepassen 

● Op professionele wijze communiceren met specialisten 

● Je stijl van communiceren aanpassen aan de persoon (collega, leidinggevende en 

opdrachtgever). 

● In voorkomende situaties samenwerken met andere disciplines en specialisten 

● Je flexibel opstellen bij de uitvoering van je werkzaamheden. 

● Op professionele wijze over je werkzaamheden rapporteren 
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VOOROPLEIDING 

Voor deze opleiding heb je een afgeronde mbo-opleiding op niveau 3 in de techniek nodig. Heb je 

deze niet, dan is het mogelijk om deze opleiding te volgen als onderdeel van een volledige mbo-

opleiding. Of wellicht heb je al veel werkervaring? Neem dan gerust even contact met ons op. 

 

OPLEIDING 

Je krijgt 3 dagen theorie, 3 dagen praktijkles en 1 examen dag (totaal 56 uur). Ter voorbereiding 

en ondersteuning zijn er lesboeken beschikbaar. De lessen moeten in eigen tijd worden 

voorbereid en worden afgesloten met vragen in de boeken.  

 

In totaal volg je 200 uur Beroeps Praktijk Vorming (BPV) om je portfolio op te bouwen. Hiervoor 

krijg je een BPV boekje met praktijkopdrachten om je vaardigheden verder te ontwikkelen. Deze 

BPV zal ca. 80% plaatsvinden tijdens je reguliere werkzaamheden op je werk en 20% in het 

Training & Innovatielab in ’s-Hertogenbosch.   

 

De opleiding start bij voldoende aanmeldingen. Afhankelijk van je eigen inzet en vorderingen, 

duurt de opleiding ca. 7 weken. Je bent 1 dag per week bezig met je opleiding en 4 dagen met de 

BPV. Afhankelijk van je werkomgeving en de mogelijkheden binnen je bedrijf, zal dit deels in 

eigen tijd zijn en deels in werktijd. 

 

Minimale groepsgrootte: 12  

 

Week Training & Innovatielab Eigen werkomgeving 

1 Theorie 

Beroeps Praktijk Vorming 

2 Praktijk 

3 Theorie 

4 Praktijk 

5 Theorie 

6 Praktijk 

7 Examen 

 

Theorielessen 

Je krijgt 2 dagen theorie met daarin: 

● Uitleg over de Beroeps Praktijk Vorming (BPV) en start daarvan 

● Doelstellingen opleiding met inhoudsverwachtingen en tijdsverloop 

● Theorie en praktijkopdrachten in het theorielokaal 

● Ingebruikname installaties 

● Veiligheid 

● Smart things / Internet of Things (IoT) 

● Communicatie 

 

3e theorie dag: IoT met gastdocenten, AI Camera, parkeersystemen, laadpalen, enz. 
 

Praktijklessen 

Dag 1:  

● Carrousel - algemene uitleg over werking kasten in alle disciplines (OVL, VRI en SWM) 

● Ingebruikname installatie in het eigen werkveld, waarbij de groep wordt opgedeeld in OVL, 

VRI en SWM 
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Dag 2: 

● Ingebruikname SMART deel van de installatie in het eigen werkveld. 

● Carrousel - algemeen storing zoeken in alle disciplines (OVL, VRI en SWM) 

 

Dag 3: praktijkdag in het veld buiten in alle disciplines (OVL, VRI en SWM) 

 

Examen  

Ca. 1,5 uur op het Training & Innovatielab in de eigen discipline 

 

BEGELEIDING 

Je wordt tijdens deze boeiende opleiding begeleid door topdocenten van ROC Koning Willem I 

College en professionals uit de praktijk. Zij zijn op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en 

hebben veel ervaring met praktische toepassingen. Daarnaast worden veel activiteiten uitgevoerd 

in groepen, waarbij zo veel mogelijk mensen uit de gehele keten betrokken zijn.  

 

Tijdens de opleiding maak je gebruik van onze overzichtelijke lesboeken. Daarnaast zijn er 

klassikale lessen en staat het ASTRIN Smart Infra Training & Innovatielab tot je beschikking. Op 

deze unieke locatie in ‘s-Hertogenbosch leer je werken met de nieuwste Smart Infratechniek. 

 

DIPLOMA 

Als je slaagt voor de opleiding, krijg je een officieel MBO 3-certificaat dat bij DUO wordt 

geregistreerd en opgenomen kan worden in het Vakpaspoort Techniek (via Centraal Register 

Techniek). Daarnaast ontvang je een certificaat van de ASTRIN Smart Infra Academy. Met beide 

certificaten voldoe je aan de eisen van de Erkenningsregeling Smart Infratechniek.  

 

KOSTEN 

Lesgeld incl. studiemateriaal en repro en examenkosten:  € 2.850 

Eventuele herexamenkosten: € 150 

 

Voor partners van de ASTRIN Academy geldt een korting zoals bepaald in de partner 

overeenkomst. 

 

Bovenstaande bedragen zijn op basis van volledige betaling vooraf, waarbij 8% korting 

inbegrepen is. Betaling in twee gelijke delen is mogelijk zonder korting. 
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Specialisatie Smart Infra installatie, service en 

onderhoud 

BIJSCHOLING MBO NIVEAU 4 

Ben jij dé monteur die meebouwt aan de 

steden van de toekomst? Heb je een 

technische opleiding op mbo-niveau 4? Dan is 

de bijscholing Specialisatie Smart Infra 

installatie, service en onderhoud iets voor jou! 

Door steeds nieuwe innovaties op het gebied 

van Smart Infra, zijn er oneindig veel 

mogelijkheden. En dat maakt het nu net zo 

boeiend. Het is belangrijk om op de hoogte te 

zijn van de mogelijkheden, om ze vervolgens 

optimaal te kunnen benutten.  

 

VOOR WIE? 

Werk je aan infratechniek en kom je steeds meer slimme toepassingen tegen in het aanleggen, 

aansluiten, in bedrijf stellen, onderhouden en repareren van intelligente verkeersregelinstallaties, 

dynamische openbare verlichting en/of slimme rioolinstallaties en -gemalen? Merk je dat je meer 

specifieke kennis en vaardigheden nodig hebt op het gebied van elektrotechniek, mechatronica, 

ICT en sensoren? Dan is de opleiding Specialisatie Smart Infra installatie, service en onderhoud 

iets voor jou. Het is een vakbekwaamheidseis voor het beroep van de Technicus Smart 

Infratechniek.  

 

Als Technicus Smart Infratechniek (mbo-niveau 4) ben je, net als de Eerste Monteur, meestal 

actief met je werkzaamheden in de openbare ruimte. Maar dit kan ook (deels) in de werkplaats of 

op kantoor zijn.  

 

Naast het aanleggen, aansluiten, in bedrijf stellen, onderhouden en repareren, ben je als 

Technicus Smart Infratechniek verantwoordelijk voor oplevering van installaties, complex 

onderhoud of montagewerkzaamheden. Je bent de specialist in het oplossen van storingen. End-

to-end, van de installatie tot aan de app.  

 

Als Technicus Smart Infratechniek ben je uitvoerend, soms ook coördinerend en adviserend. Je 

bent volledig zelfstandig en verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van je eigen 

takenpakket. Je adviseert collega’s en soms ook opdrachtgevers. 

 

Met de bijscholing “Specialisatie Smart Infra installatie, service en onderhoud” ontwikkel je jezelf 

tot een veelzijdige Smart Infra professional met specialistische kennis en diepgaand inzicht in 

toegepaste smart infratechnologie.  

 

WAT LEER JE? 

In de opleiding leer je brede kennis van de laatste trends en ontwikkelingen betreffende smart 

infra-installaties in de eigen context.  

 

Na deze opleiding heb je brede en specialistische kennis van: 
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● De toepassingsmogelijkheden van smart infratechniek  

● De werking en toepassing van sensoren toegepast in de smart infratechniek  

● Internet of things (IoT) in de smart infratechniek  

● Het vijf lagen model binnen de smart infratechniek  

● Netwerken binnen de smart infratechniek  

● ICT-communicatie in de smart infratechniek  

● Relevante cyber security met betrekking tot smart infra-installaties  

● Relevante standaarden met betrekking tot smart infra-installaties  

  

En kan je: 

● Een smart infra technische installatie installeren en inbedrijfstellen  

● Sensoren installeren, onderhouden en justeren  

● Communicatienetwerken aansluiten, onderhouden en storingen oplossen  

● De Laatste Moment Risico Analyse (LMRA) toepassen  

● Op professionele wijze communiceren met specialisten  

● Je stijl van communiceren aanpassen aan de persoon (collega, leidinggevende, 

opdrachtgever of specialist) met wie je praat  

● Signalen van de opdrachtgever opvangen, doorvragen en vertalen naar actie  

● Systematisch storing zoeken  

● Storingen verhelpen, zowel in de installatie, in de verbindingen als in de 

communicatietechnologie  

● In voorkomende situaties samenwerken met andere disciplines en specialisten  

● Je flexibel opstellen bij de uitvoering van je werkzaamheden.  

● Op professionele wijze over je werkzaamheden rapporteren  

 

VOOROPLEIDING 

Voor deze opleiding heb je een afgeronde mbo-opleiding op niveau 4 in de techniek nodig. Heb je 

deze niet, dan is het mogelijk om deze opleiding te volgen als onderdeel van een volledige mbo-

opleiding. Of wellicht heb je al veel werkervaring? Neem dan gerust even contact met ons op. 

 

OPLEIDING 

Je krijgt 4 dagen theorie, 4 dagen praktijkles en 1 examen dag (totaal 72 uur). Ter voorbereiding 

en ondersteuning zijn er lesboeken beschikbaar. De lessen moeten in eigen tijd worden 

voorbereid en worden afgesloten met vragen in de boeken.  

 

In totaal volg je 408 uur Beroeps Praktijk Vorming (BPV) om je portfolio op te bouwen. Hiervoor 

krijg je een BPV boekje met praktijkopdrachten om je vaardigheden verder te ontwikkelen. Deze 

BPV zal ca. 90% plaatsvinden tijdens je reguliere werkzaamheden op je werk en 10% in het 

Training & Innovatielab in ’s-Hertogenbosch.   

 

De opleiding start bij voldoende aanmeldingen ieder half jaar. Afhankelijk van je eigen inzet en 

vorderingen, duurt de opleiding ca. 15 weken. Je bent 1 dag per week bezig met je opleiding en 4 

dagen met de BPV. Afhankelijk van je werkomgeving en de mogelijkheden binnen je bedrijf, zal 

dit deels in eigen tijd zijn en deels in werktijd. 

 

Minimale groepsgrootte: 12  
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Week Training & Innovatielab Eigen werkomgeving 

1 Theorie  

Beroeps Praktijk Vorming 

2 Praktijk  

3 Theorie  

4 Praktijk  

5 Theorie  

6 Praktijk  

7 tm 13   

14 BPV verslag  

15 Examentraining  

16 Examen  

 

Theorielessen 

Dag 1 en 2: 

● Uitleg over de Beroeps Praktijk Vorming (BPV) en start daarvan 

● Doelstellingen opleiding met inhoudsverwachtingen en tijdsverloop 

● Theorie en praktijkopdrachten in het theorielokaal 

● Ingebruikname installaties 

● Veiligheid 

● Gestructureerd storing zoeken 

● Smart things 

● Communicatie 

● Verdieping over opbouw Internet of Things (IoT) (smart) systemen van elke discipline 

  

Dag 3: IoT met gast docenten, AI Camera, parkeersystemen, laadpalen enz. 

Dag 4: theorie over het schrijven van BPV verslag en oefenen praktijk examen. 

 

Praktijklessen 

Dag 1:  

● Carrousel - algemene uitleg over werking kasten in alle disciplines (OVL, VRI en SWM) 

● Ingebruikname installatie in het eigen werkveld, waarbij de groep wordt opgedeeld in OVL, 

VRI en SWM 

 

Dag 2: 

● Ingebruikname SMART deel van de installatie in het eigen werkveld. 

● Carrousel - algemeen storing zoeken in alle disciplines (OVL, VRI en SWM) 

 

Dag 3: praktijkdag in het veld buiten in alle disciplines (OVL, VRI en SWM) 

 

Examen  

Ca. 1,5 uur op het Training & Innovatielab in de eigen discipline 

 

BEGELEIDING 

Je wordt tijdens deze boeiende opleiding begeleid door topdocenten van ROC Koning Willem I 

College en professionals uit de praktijk. Zij zijn op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en 

hebben veel ervaring met praktische toepassingen. Daarnaast worden veel activiteiten uitgevoerd 

in groepen, waarbij zo veel mogelijk mensen uit de gehele keten betrokken zijn.  
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Tijdens de opleiding maak je gebruik van onze overzichtelijke lesboeken. Daarnaast zijn er 

klassikale lessen en staat het ASTRIN Smart Infra Training & Innovatielab tot je beschikking. Op 

deze unieke locatie in ‘s-Hertogenbosch leer je werken met de nieuwste smart infratechniek. 

 

DIPLOMA 

Als je slaagt voor de opleiding, krijg je een officieel MBO 4-certificaat dat bij DUO wordt 

geregistreerd en opgenomen kan worden in het Vakpaspoort Techniek (via Centraal Register 

Techniek). Daarnaast ontvang je een certificaat van de ASTRIN Smart Infra Academy. Met beide 

certificaten voldoe je aan de eisen van de Erkenningsregeling Smart Infratechniek.  

 

KOSTEN 

Lesgeld incl. studiemateriaal en repro en examenkosten:  € 6.000 

Eventuele herexamenkosten:  € 150 

 

Voor partners van de ASTRIN Academy geldt een korting zoals bepaald in de partner 

overeenkomst. 

 

Bovenstaande bedragen zijn op basis van volledige betaling vooraf, waarbij 8% korting 

inbegrepen is. Betaling in vier gelijke delen is mogelijk zonder korting.  
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Smart Infra Engineer 

POST HBO-OPLEIDING 

Ben jij dé bouwer van steden van de toekomst? 

Ben je als professional betrokken bij stedelijke 

Internet of Things (IoT) projecten? Ben jij bezig 

met nieuwe Smart City projecten om de grote 

maatschappelijk transities vorm te geven? Werk 

jij voor een gemeente, een adviesbureau of een 

installateur? Dan is de opleiding Smart Infra 

Engineer iets voor jou! Door steeds nieuwe 

innovaties op het gebied van Smart Infra, zijn er 

oneindig veel mogelijkheden. En dat maakt het 

nu net zo boeiend. Het is belangrijk om op de 

hoogte te zijn van de mogelijkheden, om ze 

vervolgens optimaal te kunnen benutten.  

 

 

 

 

 

VOOR WIE 

Ben jij de technisch opgeleide Hbo’er die werkzaam is bij een overheid (infra/wegbeheerder), 

adviesbureau, aannemer of installateur in de Smart City Infra Sector? Wil jij een succes maken 

van Smart City projecten en daarmee een versnelling aanbrengen in de grote maatschappelijke 

uitdagingen van mobiliteit, duurzaamheid en leefbaarheid? Dan is de opleiding Smart Infra 

Engineer iets voor jou. 

 

Als Smart Infra Engineer realiseer je ‘Smart Cities’. Je vertaalt (maatschappelijke) uitdagingen en 

transities naar opdrachten, of je bent juist betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van deze 

projecten. Onder begeleiding van topdocenten ga je praktisch aan de slag. Door de vakkennis en 

inzichten van je docenten kan je wat je leert direct toepassen in je werk. Er wordt uitgegaan van 

HBO werk- en denkniveau. Enige ICT-kennis heeft de voorkeur. 

 

INHOUD 

In deze Post (HBO) Bacheloropleiding staat de wereld van stedelijke Internet of Things (IoT) 

centraal. De opleiding start met een inleidende module waarin de Smart City context, werking, 

omgeving en problematiek aan bod komt (module 1). Daarna gaat de opleiding in op infra 

gerelateerde Internet of Things (IoT) onderwerpen (module 2 t/m 6):  

● Netwerken en netwerkarchitectuur  

● Cyber security 

● Data engineering  

● Embedded systemen 

● Systems engineering  
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In de opleiding is veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en toepassing in de praktijk (module 

4 en 8). Alle modules zijn gericht op smart infra techniek. Naast techniek is er ook veel aandacht 

voor soft skills zoals (multidisciplinaire) samenwerking, communicatie en projectmanagement. 

 

Met deze combinatie van kennis en vaardigheden, ontwikkel je jezelf tot een veelzijdige Smart 

Infra professional met diepgaand inzicht in toegepaste technologie.  

 

OPLEIDING 

De 7 basismodules worden in de periode van 1 jaar aangeboden en steeds afgesloten met een 

tentamen. De opleidingsduur is anderhalf jaar. Dit zijn 60 lesweken. Deze worden als volgt 

verdeeld: 

 

Module Weken 

1  Introductie smart infra, stedelijk waterbeheer (WB), openbare 

verlichting (OVL) en Smart City, verkeerstechniek & mobiliteit (VM)  

8  

2  Netwerken, infrastructuur & IoT   8  

3  Embedded Systemen & IoT   8  

4  Praktijk/Persoonlijke ontwikkeling 1  

5  Cyber Security & IoT  8  

6  Systems Engineering & IoT  8  

7  Data Engineering & IoT   8  

8  Praktijk/Persoonlijke ontwikkeling  1  

9  Eindopdracht authentiek project   10  

 

Deze modules bestaan uit klassikaal les van gemiddeld 1 dag per week in het Smart Infra 

Training & Innovatielab in ’s-Hertogenbosch. De overige tijd bestaat uit projectwerk, 

voorbereiding- en studietijd. 

 

Daarna volgt een praktijkopdracht die alleen of bij voorkeur in tweetallen wordt uitgevoerd. 

Hiervoor staat een periode van 10 weken.  

 

Minimale groepsgrootte: 12 

 

PRAKTIJK 

De stad Oudekern wordt Smart City 

 

“Oudekern is een innovatieve stad en heeft onlangs besloten een rondweg aan te 

leggen aan de oostkant om de stadskern heen. Het gebied aan deze oostkant wordt op 

dit moment bouwrijp gemaakt om te ontwikkelen als industriegebied (noordzijde) en 

recreatiegebied (zuidzijde). Precies op het knooppunt van deze gebieden, de rondweg 

en de oude stadskern wordt een kruispunt met een verkeersregelinstallatie neergezet. 

Oudekern vraagt om een slimme en toekomstbestendige oplossing voor de aanleg van 

deze VRI.” 

 

Dit is het begin van één van de cases waar de deelnemers aan de nieuwe Post-HBO 

deeltijdopleiding mee aan de slag gaan. De vraag van deze fictieve gemeente kent uiteraard veel 

meer verdieping en innovatieve zaken zoals slimme verkeersdoorstroming, verkeersveiligheid, 

cyber security en duurzaamheid. Het maakt in ieder geval duidelijk, hoe praktisch deze Post-HBO 

opleiding is. In dit voorbeeld betreft het Verkeer en Mobiliteit, maar ook de praktijk vanuit 

Openbare Verlichting en Stedelijk Watermanagement is op deze manier in de opleiding verwerkt. 
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Je wordt tijdens deze boeiende opleiding begeleid door topdocenten van Fontys Hogeschool en 

professionals uit de praktijk. Zij zijn op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en hebben veel 

ervaring met praktische toepassingen. Daarnaast worden veel activiteiten uitgevoerd in groepen, 

waarbij zo veel mogelijk mensen uit de gehele keten betrokken zijn.  

 

DIPLOMA 

Je rondt de 7 basismodules in het eerste jaar af met een praktijkgerichte opdracht. De laatste 10 

weken bestaan volledig uit een praktijkopdracht. Bij een voldoende beoordeling ontvang je het 

door de branche erkende diploma ‘Post Bachelor Smart Infra Engineer’ van de ASTRIN Academy. 

 

KOSTEN 

Lesgeld incl. studiemateriaal en repro en examenkosten: € 15.490 

Eventuele herexamenkosten:  € 150 

 

Deelnemers dienen te beschikken over een 'open admin' windows laptop. 

 

Voor partners van de ASTRIN Academy geldt een korting zoals bepaald in de partner 

overeenkomst. 

 

Bovenstaande bedragen zijn op basis van volledige betaling vooraf, waarbij 8% korting 

inbegrepen is. Betaling in vier gelijke delen is mogelijk zonder korting. 

 

In het dag arrangement is ook een uitgebreide lunch inbegrepen. De arrangementskosten 

bedragen € 25 per dag en € 34,50 per avond incl. diner. Beide bedragen zijn excl. BTW. 

Voorafgaand aan de lesdagen tijdens de praktijkweken bestaat de mogelijkheid in een 

nabijgelegen hotel te overnachten. Via de ASTRIN Academy regelen we graag een aantrekkelijk 

arrangement voor u. 
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Monteur Openbare Verlichtingsinstallaties 

BIJSCHOLING MBO NIVEAU 2/3 

Word jij de Monteur Openbare verlichtingsinstallaties (OVL) die meebouwt aan goed 

verlichte steden en snelwegen? Dan is de bijscholing OVL Monteur iets voor jou!  

Deze opleiding biedt een goede voorbereiding om door te groeien tot Smart Infra 

Monteur.  

 

VOOR WIE? 

Werk je in de infrabranche en heb je in het verleden de opleiding (eerste) monteur data/elektra 

(laagspanning of middenspanning) afgerond of vergelijkbaar? Wil je naast je huidige 

werkzaamheden je vaardigheden verder uitbouwen en/of verbeteren? Dan is de bijscholing 

Monteur Openbare Verlichtingsinstallaties iets voor jou. Heb je deze achtergrond niet, informeer 

dan naar de mogelijkheden. 

 

WAT LEER JE? 

Je leert alle basiskennis en vaardigheden op het gebied van openbare verlichting, zoals de 

volgende werkzaamheden: 

● Werken met licht en verlichtingstechniek in de openbare ruimte 

● Lichtbronnen in openbare verlichtingsinstallaties preventief en correctief vervangen 

● Onderdelen van openbare verlichtingsmasten en/of armaturen vervangen 

● Verlichting in de openbare ruimte plaatsen, monteren en aansluiten 

● Verlichtingsarmaturen reinigen 

● Verlichtingsmasten plaatsen in samenwerking met een machinist van de hijskraan 

● Voorschakelapparaten voor masten en armaturen monteren en aansluiten 

● Assisteren bij het controleren en in bedrijfstellen van openbare verlichtingsinstallaties 

● Wettelijke regels, voorschriften, normen en (bedrijfs)procedures toepassen met betrekking 

tot veiligheid, gezondheid en milieu in relatie tot de werkzaamheden 

 

Na het afronden van deze opleiding, beschik je over de volgende basiskennis: 

● De functie en het belang van openbare verlichting 

● De functie en werking van verlichtingsinstallaties in de openbare ruimte 

● De werking van de toegepaste lichtingsbronnen bij openbare verlichtingsinstallaties 

● De relevante elektrotechniek 

● Dynamische openbare verlichtingssystemen 

● Smart city systemen in relatie tot openbare verlichtingssystemen 

● Toegepaste armaturen bij openbare verlichtingsinstallaties 

● Relevante voorschriften uit de Bedrijfsvoering Elektrische Installaties (branche 

laagspanning, BEI BLS) en bijbehorende veiligheidswerkinstructies 

● Wettelijke regels, (veiligheids)voorschriften, normen, procedures en het aanwijzingsbeleid 

met betrekking tot openbare verlichtingsinstallaties 

 

VOOROPLEIDING 

Voor deze opleiding heb je een afgeronde mbo-opleiding op niveau 2 of 3 in de techniek nodig. 

Heb je deze niet, dan is het mogelijk om deze opleiding te volgen als onderdeel van een volledige 

mbo-opleiding (eerste) monteur laagspanningsdistributie of middenspanningsdistributie. Of 

wellicht heb je al veel werkervaring. Neem dan gerust even contact met ons op.  
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OPLEIDING 

Je krijgt vijf dagdelen theorie (20 uur online en klassikaal les). Ter voorbereiding en 

ondersteuning is er een lesboek beschikbaar. De lessen moeten in eigen tijd worden voorbereid 

en worden afgesloten met een theorie-examen.  

 

In totaal volg je 200 uur Beroeps Praktijk Vorming (BPV) om je portfolio op te bouwen. Deze BPV, 

zoals het uitvoeren van praktijkopdrachten, zal 40 uur plaatsvinden in het ASTRIN Smart Infra 

Training & Innovatielab in ’s-Hertogenbosch. De rest zal plaatsvinden tijdens je reguliere 

werkzaamheden op je werk.  

 

De opleiding duurt (afhankelijk van je eigen inzet en vorderingen) ongeveer een half jaar. Je bent 

ca. 1 dag per week bezig met je opleiding.  

 

Minimale groepsgrootte: 10 

 

PRAKTIJK 

Je wordt tijdens deze boeiende opleiding begeleid door topdocenten van ROC Koning Willem I 

College en professionals uit de praktijk. Zij zijn op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en 

hebben veel ervaring met praktische toepassingen. Daarnaast worden veel activiteiten uitgevoerd 

in groepen, waarbij zo veel mogelijk mensen uit de gehele keten betrokken zijn.  

 

Tijdens de opleiding maak je gebruik van onze overzichtelijke lesboeken. Daarnaast zijn er 

klassikale lessen en staat het ASTRIN Smart Infra Trainings & Innovatielab tot je beschikking. Op 

deze unieke locatie in ‘s-Hertogenbosch leer je werken met de nieuwste Smart infratechniek. 

 

DIPLOMA 

Na het behalen van de opleiding ontvang je een erkend MBO-certificaat. Daarnaast ontvang je 

een Certificaat van de ASTRIN Smart City Academy.  

 

KOSTEN 

Lesgeld incl. studiemateriaal en repro en examenkosten:  € 2.095 

Eventuele herexamenkosten:  € 150 

 

Voor partners van de ASTRIN Academy geldt een korting zoals bepaald in de partner 

overeenkomst. 

 

Bovenstaande bedragen zijn op basis van volledige betaling vooraf, waarbij 8% korting 

inbegrepen is. Betaling in twee gelijke delen is mogelijk zonder korting. 
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Monteur Verkeersregelinstallaties 

BIJSCHOLING MBO NIVEAU 2/3 

Word jij de Monteur Verkeersregelinstallaties (VRI) die meebouwt aan veilig verkeer? 

Dan is de bijscholing VRI Monteur iets voor jou! Deze opleiding biedt een goede 

voorbereiding om door te groeien tot Smart Infra Monteur.  

 

VOOR WIE? 

Werk je in de infrabranche en heb je in het verleden de opleiding (eerste) monteur data/elektra 

(laagspanning of middenspanning) afgerond of vergelijkbaar? Wil je naast je huidige 

werkzaamheden je vaardigheden verder uitbouwen en/of verbeteren? Dan is de bijscholing 

Verkeersregelinstallaties iets voor jou. Heb je deze achtergrond niet? Informeer dan gerust naar 

de mogelijkheden. 

 

WAT LEER JE? 

Je leert alle basiskennis en vaardigheden op het gebied van verkeersinstallaties, zoals de 

volgende werkzaamheden: 

● Lusmoffen maken en deze doormeten 

● Kabels en aders coderen 

● Lussen aanbrengen en afwerken 

● Tekeningen lezen, interpreteren en vertalen naar uitvoering 

● Masten en lantaarns voor verkeersregelinstallaties plaatsen, waar nodig samen met een 

machinist 

● Verkeersregelinstallaties onderhouden 

● Kabelcoderingen lezen 

● Lus configuraties uitzetten 

● De plaats van componenten van verkeersregelinstallaties inmeten 

● Verkeersregelkasten plaatsen 

● Technische normen, regels, procedures etc. toepassen bij verkeersregelinstallaties 

● Onderdelen van verkeersregelinstallaties plaatsen, aansluiten en (de)monteren 

 

Na het afronden van deze opleiding, beschik je over de volgende basiskennis: 

● Verkeerskunde, verkeerstechnische oplossingen en verkeerstechniek 

● Elektrotechniek 

● Nieuwe ontwikkelingen bij verkeersinstallaties en smart mobility toepassingen 

● Voorschriften uit de Bedrijfsvoering Elektrische Installaties en veiligheidsinstructies 

● Belang en functie van verkeersregelinstallaties 

● Werking (onderdelen van) verkeersregelinstallaties 

 

VOOROPLEIDING 

Voor deze opleiding heb je een afgeronde mbo-opleiding op niveau 2 of 3 in de techniek nodig. 

Heb je deze niet, dan is het mogelijk om deze opleiding te volgen als onderdeel van een volledige 

mbo-opleiding (eerste) monteur laagspanningsdistributie of middenspanningsdistributie. Of 

wellicht heb je al veel werkervaring. Neem dan gerust even contact met ons op.  
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OPLEIDING 

Je krijgt vijf dagdelen theorie (20 uur klassikaal les). Ter voorbereiding en ondersteuning is er 

een lesboek beschikbaar. De lessen moeten in eigen tijd worden voorbereid en worden afgesloten 

met een theorie-examen.  

 

In totaal volg je 200 uur Beroeps Praktijk Vorming (BPV) om je portfolio op te bouwen. Deze BPV, 

zoals het uitvoeren van praktijkopdrachten, zal 40 uur plaatsvinden in het ASTRIN Smart Infra 

Training & Innovatielab in ’s-Hertogenbosch. De rest zal plaatsvinden tijdens je reguliere 

werkzaamheden op je werk.  

 

De opleiding duurt (afhankelijk van je eigen inzet en vorderingen) ongeveer een half jaar. Je bent 

ca. 1 dag per week bezig met je opleiding.  

 

Minimale groepsgrootte: 10 

 

PRAKTIJK 

Je wordt tijdens deze boeiende opleiding begeleid door topdocenten van ROC Koning Willem I 

College en professionals uit de praktijk. Zij zijn op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en 

hebben veel ervaring met praktische toepassingen. Daarnaast worden veel activiteiten uitgevoerd 

in groepen, waarbij zo veel mogelijk mensen uit de gehele keten betrokken zijn.  

 

Tijdens de opleiding maak je gebruik van onze overzichtelijke lesboeken. Daarnaast zijn er 

klassikale lessen en staat het ASTRIN Smart Infra Trainings & Innovatielab tot je beschikking. Op 

deze unieke locatie in ‘s-Hertogenbosch leer je werken met de nieuwste smart infratechniek. 

 

DIPLOMA 

Na het behalen van de opleiding ontvang je een erkend MBO-certificaat. Daarnaast ontvang je 

een Certificaat van de ASTRIN Smart City Academy.  

 

KOSTEN 

Lesgeld incl. studiemateriaal en repro en examenkosten: € 2.095 

Eventuele herexamenkosten:  € 150 

 

Voor partners van de ASTRIN Academy geldt een korting zoals bepaald in de partner 

overeenkomst. 

 

Bovenstaande bedragen zijn op basis van volledige betaling vooraf, waarbij 8% korting 

inbegrepen is. Betaling in twee gelijke delen is mogelijk zonder korting. 
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Erkenningsregeling Smart Infra voor bedrijven en 

medewerkers 
De ASTRIN Smart Infra Academy, Techniek Nederland, Wij Techniek en InstallQ ontwikkelden de 

Erkenningsregeling voor Smart Infra bedrijven. 

 

Middels een addendum op de ISO 9001, kunnen bedrijven ervoor zorgen dat ze de kwaliteit van 

Smart Infra werkzaamheden verbeteren. Dit doen ze door de eisen uit het addendum te 

implementeren en te integreren in hun bedrijfsvoering. Eén van de belangrijkste eisen is dat 

Smart Infra werkzaamheden door mensen worden uitgevoerd die door de ASTRIN Academy zijn 

opgeleid en blijven voldoen aan het systeem van permanente educatie.  

 

Medewerkers die een opleiding volgen vanuit ons aanbod, zullen na het behalen van hun 

certificaat voldoen aan de vakbekwaamheidseisen en zullen direct opgenomen worden in het 

vakpaspoort en de erkenningsregeling. 

 

 

 

 
Figuur 2. Behaalde kwalificatie leggen we vast in het Vakpaspoort 
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Training & Innovatielab 
In het gebouw van Civilion - 

opleidingsinstituut voor de bouw, bevindt 

zich het Smart Infra Training & 

Innovatielab.  

 

Het Training & Innovatielab vormt een 

unieke locatie in Nederland waar 

marktpartijen state-of-the-art Smart Infra 

apparatuur aanbieden op het gebied van 

rioleringstechniek, stedelijk 

watermanagement, openbare verlichting, 

verkeerstechniek en DC openbare 

verlichting.  

 

Studenten & professionals in opleiding 

kunnen hierdoor onder realistische 

omstandigheden experimenteren en 

opdrachten uitvoeren. In praktijksituaties 

is het vaak niet mogelijk om deze kennis 

en vaardigheden op te doen, omdat een 

eventuele fout al snel leidt tot 

economische schade en verstoringen.  

 

In het Training & Innovatielab wordt een 

sfeer/cultuur gecreëerd waar ook de 

nieuwe generatie whizzkids zich door 

aangesproken zullen voelen. De sector is 

in transitie. Zo’n centrale plek, biedt bij 

uitstek de mogelijkheid voor studenten om 

nieuwe verbanden te leggen in de 

openbare ruimte waarmee vernieuwing tot 

stand kan komen.  

 

Door op één centrale locatie zo veel mogelijk Smart Infra technieken te concentreren en steeds 

weer de nieuwste systemen in te kunnen zetten, ontstaat een unieke locatie. 

 

De studenten voeren in groepjes de praktijkvraagstukken uit. Om te voorkomen dat alle 

studentgroepjes hetzelfde doen, zijn er meerdere uitdagende praktijkvraagstukken. Met de 

opstellingen kunnen de studenten alle Proeven Van Bekwaamheid (PVB) uitvoeren. Deze PVB is 

nodig als examinering voor de mbo-opleidingen. Daarnaast is er ruimte voor experimenten en het 

testen van innovatieve oplossingen, die door de studenten kunnen worden uitgevoerd.   
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In de ontwikkeling van de mbo- en hbo-opleidingen en de bouw van de praktijkopstellingen van 

het Smart Infra Training & Innovatielab, is gekozen om leeropstellingen te bouwen die aansluiten 

bij de volgende werkzaamheden: 

 

● Ontwerpen van een installatie voor de volgende openbaren ruimten; 

o Openbare verlichting (iOVL) 

o Verkeersregelinstallaties (iVRI) 

o Stedelijk watermanagement (iSWM) of rioolgemalen); 

● Interfacing/koppeling maken van telemetrie/telemanagement componenten;  

● Ketentest uitvoeren op de volledige keten (van installatie tot app) 

● Storingsanalyse en -oplossen in de complete keten (focus op systematisch storing zoeken 

en de correcte werking van complete keten, van installatie tot app);  

● Bouwen/afmonteren van de een Smart Infra installatie  

(‘hij kan aangezet worden”, alle verbindingen kloppen, etc.);  

● In bedrijf stellen van de betreffende installatie (‘Hij is zo ingesteld dat hij doet wat hij moet 

doen, volgens, in overeenstemming met verstrekte opdrachtomschrijving van de klant”).  

 

HUREN 

U kunt het Trainings- en Innovatielab ook huren. Partners kunnen het lab zelfs een aantal dagen 

per jaar gratis gebruiken. Neem hierover gerust contact met ons op om de mogelijkheden te 

bespreken. 

AANMELDEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanmelden kan door het invullen van het formulier via: 

www.astrin.academy/aanmelden  

We nemen dan contact met u op 

http://www.astrin.academy/aanmelden
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BTW 

De opleidingen en trainingen zijn in beginsel belast met 21% btw.  

 

 

FISCAAL VOORDEEL 

Werkgever 

Verzorgt u een praktijk- of werkleerplaats voor een werkzoekende of een werkende die werkloos 

dreigt te worden? Kijk of u gebruik kunt maken van de Subsidieregeling praktijkleren in de derde 

leerweg. Zie link https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/derde-leerweg 

 

  

https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/derde-leerweg
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Partners 

   
 

ONDERWIJS 

  

 

BEDRIJFSLEVEN      

 
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Partner worden? 

Wilt u meer opleidingen afnemen, dan kan het interessant zijn om ‘Partner’ van de ASTRIN 

Academy te worden. U kunt dan de inhoud van het opleidingsaanbod mede bepalen en krijgt een 

interessante korting per opleiding. 
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ASTRIN Academy is mede mogelijk gemaakt door: 

 

 
 

 
 

 


