Wie is betrokken bij het onderwijs en opleidingsbeleid
van Bouwend Nederland?
Bestuur

Landelijk contactpersoon

Maxime Verhagen, voorzitter
• Dagelijks bestuur VNO NCW
• Landelijke Regiegroep Techniekpact
Henk Bol, vice-voorzitter
• Dagelijks bestuur VNO NCW
• Voorzitter werkgeversdelegatie bestuur
Fundeon
• Bestuur SBB (Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven)

Vakgroep Opleidingsbedrijven

Marieke van der Post (079 3 252 133)
m.vanderpost@bouwendnederland.nl
• Bestuur Fundeon
• Thema-adviescommissie SBB
• Onderwijscommissies VNO NCW/MKB
Nederland (vmbo/mbo/hoger onderwijs)
• Beleidsadviescommissie Onderwijs, met
daarin leden uit verschillende secties en
regio’s
• Contactpersoon hogescholen en technische
universiteiten

Doelmatigheid

Spreidingsbeleid opleidingen

Overig contactpersonen onderwijszaken

Peter Postma
• Voorzitter Vakgroep Opleidingsbedrijven
• Bestuur Fundeon
Marcel van Lieshout
• Secretaris Vakgroep Opleidingsbedrijven
m.vanlieshout@bouwendnederland.nl

Adri Voogt
• Voorzitter Raad van Toezicht Soma College
• Bestuur Fundeon
Ad van der Wiel
• Hoofd Stichting KOB
a.vanderwiel@bouwendnederland.nl

Beleidsadviescommissie Onderwijs
Naam
Gerard Meijvogel
Dimphy van Gerven
Marc Redegeld
Jurgen van de Ven
Bert Boeijink		
Arjo Riedijk		
Wim Schouten
Egbert Jan Rots
Katja Mackus
Vacature 2x

Sectie
Bouw
Infra
Infra
Bouw
Bouw
Bouw
Bouw
Bouw
Infra

Groot			
Groot			
Midden		
Middel Groot		
Midden 		
Midden		
Klein			
Midden		
Klein			

Regio bestuurders onderwijszaken		

Bedrijf
BAM Utiliteitsbouw
BAMCiviel		
Baas BV		
Huybregts Relou
Bloemendal Bouw BV
Weboma		
Bouwmensen Delft
Rots Bouw		
Roelofs		

Functie
Tech.ontwikkelaar
P&O functionaris
Hoofd P&O
Hoofd Productie
Directeur
Directeur
Directeur
Directeur
P&O functionaris

Contactpersoon regionaal*

Regio Noord
Karel Hoekman, George Kempenaar, Wim Dijkstra

Alja Pot 050 5 240 414
a.pot@bouwendnederland.nl

Regio Oost
Henk Pluimers

Charissa Verhoef 055 3 686 868
c.verhoef@bouwendnederland.nl

Regio Zuid
Piet Backx, Hans Geertman, Martijn van Sabben

Karin Oomen 013 5 350 510
k.oomen@bouwendnederland.nl

Regio Randstad Zuid
Nina Hoogerbrugge

Marjan Brinkman 079 3 252 270
m.brinkman@bouwendnederland.nl

Regio Randstad Noord
Dick Singeling

Jose Dohle 020 5 756 700
j.dohle@bouwendnederland.nl

* contactpersoon voor vmbo’s, roc’s, hogescholen, beroepenveldcommissies.

Uitgave Bouwend Nederland, mei 2014

Bouwend Nederland wil kwalitatief
hoogstaand beroepsonderwijs om
ervoor te zorgen dat we nu en in
de toekomst beschikken over voldoende, goed opgeleid personeel.
Om dit te bereiken hebben we een landelijk dekkende infrastructuur van scholen voor middelbaar beroepsonderwijs
nodig. Bouwend Nederland is voorstander
van regionale spreiding van de opleidingen met voldoende leerlingen, liefst op
‘scooterafstand’. Daarnaast acht Bouwend Nederland het noodzakelijk dat er
concentratie plaatsvindt van opleidingen
met (te) weinig leerlingen, om de kwaliteit van de opleiding te garanderen en
de kosten beheersbaar te houden.

Samen afstemmen
Hoewel het onderwijs eindverantwoordelijk is voor het opleidingsaanbod, heeft de minister van OCW zelf
aangegeven dat het onderwijs haar aanbod in overleg met het bedrijfsleven moet samenstellen. Mogelijke aanknopingspunten met het onderwijs zijn:
• Het arbeidsmarktperspectief van de bouw- en infraopleidingen. Nu is er misschien nog weinig werk.
Over een aantal jaar trekt de markt naar verwachting weer aan en is er, zeker in de infra, weer veel
werk.
• Het aantal kleine opleidingen. Waar en op welke manier kan concentratie plaatsvinden? Kunnen we
krachten bundelen? Is het mogelijk met een beperkt aantal roc’s afspraken te maken?
• De samenwerking met de opleidingsbedrijven uit onze sector. Kunnen we het opleidingsaanbod
samen met de opleidingsbedrijven efficiënter inrichten? Bestaat de mogelijkheid tot een gecombineerde opleiding bol/bbl?

Opleidingsbedrijven
De opleidingsbedrijven, voor en door onze sector opgericht, vormen de spil tussen onderwijs en praktijk. De uitdaging voor onze sector is samen het middelbaar beroepsonderwijs te versterken.

Huidig aantal opleidingsbedrijven
lid van Bouwend Nederland

Feiten en cijfers
Het aantal leerlingen op het mbo in de bol en bbl is ten opzichte van 2008 bijna gehalveerd. Samen met
de roc’s is het mogelijk te bekijken op welke manier onderwijs en bedrijfsleven samen kunnen werken
om het aantal leerlingen weer te laten groeien.
Tip: maak gebruik van bestaande informatie.
• De arbeidsmarktrapportage voor bouw en infra van Fundeon
www.fundeon.nl/downloadbare/rapportage-arbeidsmarkt-en-onderwijsinformatie-2013
• De Doelmatigheidsrapportage van Bouw en Infra van SBB
www.s-bb.nl/doelmatigheid.html
• De Contourschets voor Infra onderwijs in Nederland opgesteld door Bouwend Nederland, Vesin en
Vereniging van Waterbouwers,
www.bouwendnederland.nl/speerpunten/onderwijs/sub/onderwijskwaliteit/publicaties
• Website feiten en cijfers van SBB
www.s-bb.nl/feiten-en-cijfers-over-doelmatigheid.html

B&U
Infra
B&U als Infra

Bron: Fundeon, DUO en HBO-raad

Regionale verschillen
Om ervoor te zorgen dat de afstemming optimaal verloopt is afstemming in de regio noodzakelijk. In
de Randstad bijvoorbeeld, is de opleidingsbehoefte anders dan in Groningen of Limburg. Partijen in
zelfde regio weten welke opleidingsbehoeften er zijn. Onderwijs, opleidingsbedrijven en leerbedrijven
kunnen er samen voor zorgen dat die opleidingen aangeboden worden waar vraag naar is.

