
 
 

Overzicht instroomvoor OTEP en OPEP  C1.3.1. 
 

 
 

Overzicht mogelijkheden  instroom voor opleidingen OPEP(4) en OTEP(5) 

Wanneer een kandidaat in het verleden modules binnen de opleiding Energietechniek CE heeft 

gevolgd en afgerond , kan hij doorstromen naar de opleiding Energie Productie Techniek. Hiervoor 

bestaat dan de mogelijkheid om eerder behaalde certificaten mee te nemen. 

Afhankelijk van de behaalde certificaten kan hij alsnog een diploma behalen op niveau 4 of niveau 5. 

Het uiteindelijke diploma draagt een NLQF kwalificatie. 

 

Geldigheid diploma’s en certificaten Energietechniek CE behaald voor 1 januari 2015 

• Behaalde diploma Energietechniek CE:  

1) De student kan instromen in de opleiding “Operationeel Technicus Energie 

Productietechniek (OTEP) en een diploma halen op niveau 5 met NLQF kwalificatie. 

 

2) De student kan zijn diploma Energietechniek CE omzetten naar Operator Energie 

Productietechniek( OPEP), niveau 4 met NLQF kwalificatie: 

Mits aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

- Alle resultaten met een cijfer lager dan 6,0 dienen herkanst te worden. 

- Thermodynamica is een verplicht vak en dient met minimaal 6,0 afgerond te zijn. 

Indien geen certificaat moet de Module Thermodynamica nog gevolgd worden en 

met een voldoende worden afgesloten. 

- Het afronden van 4 praktijkexamens.  

De kandidaat krijgt vrijstelling voor de praktijkexamens mits hij/zij minimaal  2 jaar 

werkzaam is bij de organisatie in een relevante functie zoals operator, hoofdoperator 

of chef van de wacht. 

- Afstuderen met scriptie en eindgesprek:  

De kandidaat doet een onderzoek, schrijft een scriptie en voert een eindgesprek. 

Scriptie gemaakt voor energietechniek CE geldt ook voor OPEP. (mits het vak 

thermodynamica met goed gevolg is afgesloten.) 

 

• Alle certificaten Energietechniek CE die tot 1 januari 2015 zijn uitgegeven: 

 

De student kan instromen in de opleiding “Operator Energie Productietechniek” (OPEP) en 

een diploma halen op niveau 4 met NLQF kwalificatie. Een student kan alle 

theoriecertificaten met minimaal 6,0 gebruiken voor de afronding van de opleiding OPEP. 

Alle resultaten met een cijfer <6.0 dienen herkanst te worden. 

 

 

• Alle certificaten die vanaf 1 januari 2015 tot 1 januari 2020 zijn uitgegeven:  

De student kan instromen in de opleiding “Operationeel Technicus Energie Productietechniek 

(OTEP) en een diploma halen op niveau 5 met NLQF kwalificatie. 

N.B: Een student kan alle theoriecertificaten met minimaal 6,0 gebruiken voor de afronding 

van de opleiding OTEP. 

Alle resultaten met een cijfer < 6.0 dienen herkanst te worden. 


