STEK verenigingsnieuws

AANTAL KOELTECHNICI BLIJFT
ACHTER BIJ GROEIENDE VRAAG
De vraag naar koeltechnici stijgt, maar het aantal mensen dat een koeltechnische opleiding
volgt en examen doet, daalt. Op dit moment is goed personeel vinden voor veel bedrijven al
een uitdaging. De verwachting is dat dit in de toekomst niet eenvoudiger wordt. Terwijl het
dus een geweldige kans is voor technisch georiënteerde jongeren en ouderen om boeiend
werk te kunnen (blijven) doen.

EPBD-A-EXAMEN
Het valt ons ook op dat er weinig EPBD-A-examens worden gedaan. Juist vanwege het vervallen
van de overgangsregeling (zie kader) was de verwachting dat het aantal EPBD-A-examens zou stijgen. Maar het lijkt erop dat de eerste lichtingen Fgassen cat. I examenkandidaten van 2010 niet zijn
doorgestroomd naar de EPBD-examens. Terwijl
ook met het EPBD-A-diploma veel extra werk gedaan kan worden.
ZORG VOOR EEN GELDIG EPBD-A-DIPLOMA
Wilt u toch EPBD-A-aircokeuringen blijven uitvoeren? Zorg dan voor een geldig diploma. Hiervoor
kunt u:
een EPBD-A opleiding volgen en examen doen, of
via de leergang EPBD-A zelf uw kennis bijwerken
en vervolgens examen doen (zie www.stek.nl).
Denkt u over voldoende EPBD-kennis en ervaring te beschikken, dan kunt u ook direct examen
doen.
Het EPBD-A-examen bestaat uit EPBD-A-theorie
en een module I&I (Inspectie van een installatie).
OMRUILEN OUDE STEK-DIPLOMA’S
RWS heeft aangegeven dat het omruilen van de
oude STEK-diploma’s (stationair en auto-airco)
met ingang van de nieuwe F-gassenverordening
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Om mogelijke drempels weg te nemen, werkt
STEK eraan om de opleidings- en examenlocaties zo goed mogelijk te spreiden over Nederland.
Recent zijn het Koning Willem I College in Den
Bosch, het Alfa-College in Groningen en Zadkine
Koude Centrum Rotterdam toegevoegd als examenlocatie (voor EPBD). STEK wil het aantal locaties graag verder uitbreiden. We staan dus open
voor locaties die F-gassen- en EPBD-opleidingen willen gaan aanbieden en examenlocatie willen zijn. STEK kan ook hulp bieden bij het opzetten
van goede opleidingen.

gaat vervallen. Vooralsnog kunt u tot 1 december 2015 uw STEK-diploma (CFK-handelingen) bij
Rijkswaterstaat Leefomgeving inwisselen tegen
een F-gassendiploma. Na 1 december moet u een
F-gassenexamen doen om een F-gassendiploma
te krijgen. (Tót 1 januari 2010 gold het STEK-diploma. Vanaf 1 juli 2010 moet u een F-gassendiploma
voor koeltechnisch werk hebben. Dit is een Europees erkend diploma).

OVERGANG EPBD-WETGEVING
De regeling geldt voor personen die tussen 1 januari 2010 en 1 december 2013 het 'F-gassen categorie 1'-diploma hebben behaald. Zij hebben
daarmee, gedurende vijf jaar, tegelijkertijd de bevoegdheden die bij het EPBD-A-diploma behoren.
MEER INFO:
Op www.stek.nl vindt u meer informatie over
bovenstaande onderwerpen. U kunt dan meteen onze nieuwe website bekijken!
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