
Investeringsvoorwaarden voor de BBL 
opleidingen van GOo

Niveau 2 

 Airco/warmtepompmonteur, niveau 2

 Monteur koude- en klimaatsystemen, niveau 2

De investering in de BBL bij GO° bedraagt €7.347,-* excl. BTW per leerjaar, dit bedrag wordt in twee 

termijnen gefactureerd, € 3.673,50 bij de start van de opleiding en € 3.673,50 na de jaarwisseling. 

De opleiding wordt in 6 blokken van 5 aaneengesloten dagen per leerjaar gegeven. Naast de technische 

vakken geeft GO° ook de generieke vakken zoals: Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan en 

burgerschap. 

Niveau 3 

 Servicemonteur koude- en klimaatsystemen, niveau 3

 Eerste monteur koude- en klimaatsystemen, niveau 3

De investering in de BBL bij GO° bedraagt €6.297,- excl. BTW per leerjaar, dit bedrag wordt in twee 

termijnen gefactureerd, € 3.148,50,- bij de start van de opleiding en € 3.148,50,- na de jaarwisseling. 

De opleiding wordt in 6 blokken van 5 aaneengesloten dagen per leerjaar gegeven. Naast de technische 

vakken geeft GO° ook de generieke vakken zoals: Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan en 

burgerschap. 

Niveau 4 

 Technicus maintenance koude- en klimaatsystemen, niveau 4

 Systeemontwerper koude- en klimaatsystemen, niveau 4

De investering in de BBL bij GO° bedraagt € 6.297,-* excl. BTW per leerjaar, dit bedrag wordt in twee 

termijnen gefactureerd, € 3.148,50,- bij de start van de opleiding en € 3.148,50,- na de jaarwisseling. 

De opleiding wordt in 6 blokken van 5 aaneengesloten dagen per leerjaar gegeven. Naast de technische 

vakken geeft GO° ook de generieke vakken zoals: Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan en 

burgerschap. 

*Prijs op basis van trainingsjaar 2021-2022. Prijs onder voorbehoud van onze jaarlijkse prijsindexering.

Bij de opleiding van GO° zijn de volgende zaken inbegrepen: 

 Theorie en praktijk trainingen

 Schoolgeld

 Lesmateriaal

 Examengeld (inclusief 1x F-gassen examen)

 Begeleiding, op de eigen werkplek en tijdens de opleiding

 Digitaal BPV boek



 Diverse trainingen die opleiden voor een officieel diploma of certificaat (afhankelijk van het

gekozen niveau, binnen de 24 trainingsdagen per leerjaar) zijn: VCA basis , F-gassen categorie 1,

NEN 3140 VOP, van Monteur tot Ambassadeur, Tillen en hijsen, Veilig werken met de hoogwerker

en EPBD-A (aircomonteur)

 Lunch, koffie, thee.

Er kan een (of meerdere) tegemoetkoming(en) worden verkregen van bijvoorbeeld OTIB & RVO, 

bij een OTIB aanvraag werkt de kandidaat in het bedrijf. De kandidaat wordt daarbij begeleid door een 

erkend praktijkopleider. De kandidaat wordt geschoold bij GO⁰/Aeres Tech in Ede. Eventuele 

vergoedingen zijn: 

 Wijtechniek, € 1.200,-*

 RVO, Subsidiepraktijkleren € 2.700,-*

*Deze bedragen zijn afkomstig van de website van Wijtechniek & RVO voor de meest recente bedragen 

verwijzen wij u naar de desbetreffende websites.

Hoe aanvragen? 

De subsidies dienen door de werkgever te worden aangevraagd en moeten worden goedgekeurd door 

OTIB/RVO waarna het wordt uitbetaald. GO° is niet verantwoordelijk /aansprakelijk voor de toekenning of 

afwijzing van het subsidie verzoek van de werkgever bij OTIB of RVO. Aanvragen via www.wij-techniek.nl 
en www.rvo.nl/praktijkleren. 

Overnachtingen  
De kandidaat kan gebruik maken van overnachtingen tijdens de lesweken. Annuleren uiterlijk 2 weken 
van te voren. Door niet tijdig af te melden is GO° genoodzaakt de no-show rekening te factureren. Verblijf 
is op indeling door GO° in een 2- persoonskamer of 3- persoonskamer. Voor een 1-persoonskamer is een 
toeslag van toepassing. 

De kandidaat gaat wel/geen gebruik maken van een overnachting tijdens de lesweken. Dit kan 
aangegeven worden in het inschrijfformulier. 

Algemene leveringsvoorwaarden 

Bij ondertekening van de inschrijving wordt akkoord gegaan met bovenstaande investeringsvoorwaarden 

en algemene leveringsvoorwaarden van GO°/Aeres Tech, welke te raadplegen zijn op 

www.opleidingscentrum-go.nl. Tevens gaat de kandidaat ermee akkoord dat Aeres Tech 

(uitvoeringspartner) gegevens, zoals cijfers, omtrent zijn voortgang verstrekt aan de werkgever. 

http://www.otib.nl/
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-praktijkleren
http://www.otib.nl/
http://www.rvo.nl/praktijkleren
https://www.opleidingscentrum-go.nl/-/media/Aeres-Tech-GO/Files/Algemene-Voorwaarden-Stichting-GO.ashx?la=nl-NL



