
ENERGIE KRIJGEN VAN 
WERKEN EN LEREN

Iets voor jou?



OVER STEDIN
Stedin is netbeheerder in het grootste deel van de randstad en 
Zeeland. Zo vertrouwen de regio Den Haag, Utrecht, Rotterdam, 
het Rijnmondhaven en Botlekgebied en de Zeeuwse eilanden 
op ons. Drukke, stedelijke gebieden met een complexe infra
structuur, waar energie altijd beschikbaar moet zijn. Energie 
om te wonen, te werken en te leven. Vandaag en morgen.  
Genoeg te doen bij Stedin dus.

• De ideale combinatie van BOL en BBL
• Kosten voor diploma en certificaten worden vergoed
• Met stagevergoeding en rijbewijs op kosten van Stedin
• Uitzicht op een vast dienstverband bij Stedin
• Uitstekende doorgroeimogelijkheden



“Ik startte met het traject na mijn diploma op  
de middelbare school. Inmiddels heb ik een  
mbo-diploma en certificaten op zak!  
De begeleiding richting de eindstreep is perfect. 
De opleiding is leerzaam en hartstikke leuk.  
Bovendien mocht ik ook met rijlessen beginnen. 
Stedin is een heel leuk bedrijf en ik raad iedereen 
zeker aan om met dit traject te starten.”  
 
Zakaria- leerling 3e jaar BOL/BBL traject



VMBO DIPLOMA OP ZAK, WHAT’S NEXT?
Energie is onmisbaar in de wereld waarin wij leven.  
De wereld die steeds sneller verandert. Waar technologische 
ontwikkelingen elkaar in hoog tempo opvolgen. Waarin wij 
deze energie in goede banen leiden. Daarvoor zoeken we aan
pakkers die een voortrekkersrol nemen en het verschil maken. 
Doe jij mee?

Je bent (bijna) klaar met je vmboopleiding. Lekker! Weet je al wat je 
daarna gaat doen? Veel jongens en meiden zetten de stap naar het  
middelbaar beroepsonderwijs (mbo) om verder te leren. Ook dan zijn  
er nog keuzes te maken, over de studie en de leervorm. Kies je voor  
een voltijd opleiding, of juist voor een leer/werktraject?



WERKEN EN LEREN: WIJ HELPEN JE VERDER
Met het leer/werktraject bij Stedin leer je veel én doe je veel praktijk
ervaring op. Je gaat naar school en leert daarnaast écht werken bij 
Stedin. Natuurlijk met goede begeleiding van een schooldocent, een 
studie en een werkbegeleider. Samen bespreken we jouw voortgang en  
leggen we een stevige basis met de opleiding. We creëren ruimte voor 
jouw groei in de richting die jou aanspreekt. 

•  THEORIEDOCENT – Geeft jou theorieles op school 
•   PRAKTIJKINSTRUCTEUR – Geeft jou praktijkles bij 

Stedin 
•   WERKBEGELEIDER – Leert jou de kneepjes van het 

vak in de praktijk 
•  STUDIECOACH – Begeleidt jou tijdens de opleiding

EEN BOL / BBL COMBINATIE: HET BESTE VAN  
BEIDE WERELDEN 
Dit BOL / BBL traject biedt het beste van beide werelden. Het eerste en 
tweede jaar volg je een BOL opleiding. Je loopt stage bij Stedin en volgt 
theorie en praktijkles. In deze periode krijg je een stagevergoeding.  
Ja, meteen vanaf de eerste dag. In het derde jaar zetten we de opleiding 
om naar de BBLvorm en krijg je een arbeidscontract. Je gaat dus echt 
aan de slag voor ons. Natuurlijk met de juiste veiligheidscertificaten,  
zoals VCA, op zak. Zorgen wij voor! Zo heb jij na afloop van dit traject een 
mbo 3 diploma (Eerste Monteur Laagspanningsdistributie) op zak, de 
nodige werkervaring opgedaan én uitzicht op een vast contract bij Stedin.

RIJBEWIJS ERBIJ 
Extra mooi is de kans om jouw rijbewijs te halen. Handig voor je eigen 
Stedin bus! In het 2e jaar van het traject (en als je 17 bent), mag je op 
kosten van Stedin starten met rijlessen... mooi vooruitzicht toch? 

 LEERLING



WIL JIJ DAN NOG VERDER LEREN?
Dat kan! Binnen Stedin moedigen we je aan om je verder te ontwikkelen.  
Na het BOL / BBL traject zijn er enorm veel mogelijkheden. Met voldoende 
werkervaring kun je doorgroeien naar mbo 4functies zoals technisch  
specialist, uitvoerder en teamleider. Of volg een hbotraject en wordt  
engineer. Waar je ook voor kiest, jouw ontwikkeling staat centraal.

IETS VOOR JOU?
Heb jij interesse in een loopbaan binnen de energiewereld? Zoek je een werk 
en leertraject mét uitzicht op een vaste baan? En wil je nu en in de toekomst 
genoeg te doen hebben? Mail dan nu naar werkenleren@stedin.net of 
scan de QRcode. 

LEERWERKOVEREENKOMST
Jaar 1
BOL niv. 2 / Basis

Jaar 2
BOL niv. 2 / Monteur 
Laagspanning

Jaar 3
BBL niv. 3 / 1e Monteur 
Laagspanning

3 dagen theorieles 3 dagen theorieles 1 dag theorieles op school  
en 1 dag praktijkles op de 
Stedin Bedrijfsschool

2 dagen per week stage  
lopen bij Stedin

2 dagen per week stage lopen 
bij Stedin

3 dagen per week werken  
bij Stedin

VASTE AANSTELLING 
Als alles goed gaat en als je jouw diploma hebt behaald, krijg je een vaste 
baan bij Stedin.
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