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Inleiding 

 

Het door Koninklijke Bouwend Nederland geïnitieerde project Van Werk naar Werk heeft als doel 

om mensen die afvloeien uit een sector via omscholing geschikt te maken voor een functie in de 

bouw. Op basis van de behoeften en ervaringen in de pilot Van Bank naar Bouw, is een 

reproduceerbaar, werkend en gestroomlijnd proces van zij-instroom gecreëerd. Nevendoelstelling 

is het creëren van best practices en succesverhalen om als voorbeeld te dienen voor volgende 

lichtingen kandidaten en bedrijven. 

Centraal in het proces staat de uitvoering, d.w.z. het opdoen van ervaring en continue verbeteren 

van het proces. Het adagium is ‘learning by doing, dus daadwerkelijk aan de slag gaan en voor 

zover mogelijk gebruik maken van wat er al is. 

De kandidaten afkomstig uit het bank- en verzekeringswezen die zijn begeleid in de pilotfase 

hebben opleidingsniveau mbo-4 of hoger. De activiteiten en informatie zijn hierop afgestemd. 

Met de ervaringen van de (potentiële) medewerkers als achtergrond, is een verkenning uitgevoerd 

naar de mogelijkheden tot scholing van zij-instromers in de sector bouw en infra. 

 

Fasen zij-instroom 

Op basis van de ervaringen, worden 3 fasen onderscheiden in een zij-instroomproces: oriëntatie, 

ontwikkeling en duurzaam aan de slag. 

 

De oriëntatiefase bestaat uit een aantal stepping stones die informatie en persoonlijke begeleiding 

combineren. Op enig moment in de oriëntatiefase – die voor volwassenen gemiddeld 8 maanden 

duurt - wordt eventueel het besluit genomen tot een daadwerkelijke overstap naar een andere 

functie en sector, middels het starten van een opleiding en/of het aangaan van een 

arbeidsovereenkomst. De ontwikkelfase start op het moment dat mensen een opleiding of training 

gaan volgen. Dit kan dus voorafgaand of gelijktijdig zijn aan het moment van starten in een 

functie. 

In de pilot Van Bank naar Bouw zijn 11 voorbeeldfuncties in de paskamer opgenomen. De 

paskamer is een assessment tool van House of Skills waarin iedereen zijn persoonlijke 

vaardigheden kan benoemd en ordenen en vervolgens kan matchen met functies. Door het 

opleidingsniveau van de kandidaten afkomstig uit het bank- en verzekeringswezen, is aansluiting 

gezocht bij UTA-functies met Mbo-4 niveau of hoger. 
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Er zijn grofweg 3 soorten overstappen: 

• Een overstap naar een functie die in meerdere sectoren voorkomt, zoals financiële functies, 

HR, marketing, etc. Deze overstap kan relatief snel plaats vinden; een kandidaat is snel 

inzetbaar en de begeleidingsfase in de nieuwe functie is kort. 

 

• Een overstap naar een functie waarbij basiskennis bouwkunde vereist is, aangevuld met 

specifieke kennis, zoals BIM modelleur, energieadviseur, adviseur duurzaamheid of 

kopersbegeleider. Voor deze functies moet kennis worden opgedaan middels een opleiding 

of training. De periode van opleiding en begeleiding duurt gemiddeld 1 à 2 jaar. 

 

• Een overstap naar een functie waarbij een volledige opleiding bouwkunde èn tegelijkertijd 

praktijkervaring nodig is, zoals werkvoorbereider, calculator en projectleider. De periode 

van kennis opdoen, inzetbaar zijn en begeleiding duurt minimaal 2 jaar. 

In dit rapport zal alleen worden ingegaan op overstappen waarbij nieuwe kennis opgedaan dient te 

worden middels een opleiding of training. 

 

Verschil zij-instromers en reguliere studenten 

Onderzoek laat zien dat zij-instromers o.a. verschillen van reguliere studenten (lees: jongeren) op 

het gebied van: 

• Leeftijd en arbeidsverleden 

Zij-instromers zijn meestal ouder dan reguliere studenten, hebben een arbeidsverleden, 

bezitten een grote rijkdom aan eerdere ervaringen en vertonen onderling grotere 

verschillen in leeftijd dan reguliere studenten. 

 

• De keuze voor de sector en de motieven 

Zij-instromers hebben voorafgaand aan de opleiding een bewuste keuze gemaakt voor de 

sector; dit in tegenstelling tot reguliere studenten die tijdens de opleiding vaak (nog) 

worstelen met die keuze. Zij-instromers kiezen daarbij in eerste instantie voor het werk, en 

in tweede instantie voor een opleiding. Reguliere studenten kiezen in eerste instantie voor 

een opleiding. De motivatie van zij-instromers is in vergelijking met die van de reguliere 

studenten hoog. Zij-instromers kiezen vanuit motieven die gebaseerd zijn op hun (eerdere) 

werk- en/of -levenssituatie, alsook meer inhoudelijke motieven. 

 

• Eerdere levens-, werk- en leerervaringen 

o Zij-instromers kunnen door hun ervaringen sneller en preciezer hun eigen plaats 

binnen de organisatie bepalen, ze zijn gewend om zichzelf als onderdeel van een 

organisatie te zien en daarin te handelen. 

o Zij-instromers zijn ‘gevormd’: dit impliceert dat zij-instromers (gedrags)patronen 

hebben ontwikkeld die moeilijk te veranderen zijn. 

o Zij-instromers leren gericht, zijn doelgericht, efficiënt, gretig en calculerend. Ze 

nemen in het spanningsveld tussen ‘in opleiding zijn’ en ‘werknemer zijn’ 

medeverantwoordelijkheid voor het leertraject. Ze durven keuzes te maken, zijn 

meer gericht op onderhandelen, laten het minder gebeuren, sturen zelf aan. Zij-

instromers leren snel, zijn gewend aan het leren van ervaringen, hebben veel 

soorten leerervaringen; schakelen makkelijk tussen opleiding en dagelijkse situatie 

en hebben behoefte aan een vrij en eigen opleidingsprogramma. 

 

• Elders verworven competenties 

Zij-instromers hebben verworven competenties. Een instrument dat competenties 

inzichtelijk kan maken en een toegevoegde waarde kan hebben is het skillspaspoort. 

Competentiegericht denken vraagt wel een verandering in denken en doen bij opleiders en 

bij werkgevers. 
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Leerroutes en opleidingstrajecten 

Leerroutes die kunnen leiden tot een erkend diploma 

a) BOL (beroepsopleidende leerweg) dagopleiding Mbo-niveau 

b) BBL (beroepsbegeleidende leerweg) leren en werken (60-80%) Mbo-niveau 

opleidingsbedrijf kan helpen met zoeken naar een baan 

c) 3e leerweg variant van leren en werken 

(minder aantal verplichte uren, waardoor de studie korter duurt) Mbo-niveau 

d) Associate degree de eerste 2 jaar Hbo-opleiding Mbo+-niveau 

e) Deeltijdopleidingen tot 20 uur colleges per week Hbo-niveau 

geschikt als je al werkt in de gewenste sector 

f) Duale opleidingen leren en werken Hbo-niveau 

hogeschool kan helpen met zoeken naar een baan 

 

In de periode november 2020 – februari 2021 is in overleg met diverse opleidingsinstellingen 

bekeken welk opleidingstraject zij-instromers kunnen volgen naar een voorbeeldfunctie. 

In bijlage 1 zijn de opleidingstrajecten van de voorbeeldfuncties vermeld van: 

• ROC MN Mbo-niveau 

• NCOI Mbo en Hbo-niveau 

• Civilion Mbo+ en Hbo-niveau 

• Saxion Hbo-niveau 

• Hogeschool Rotterdam, Dordrecht Academy, HBO Drechtsteden Hbo-niveau 

• BouwTalent Noord en Zuid Hbo-niveau 

 

Basis bouwkunde 

Voor zij-instromers die een functie ambiëren waarvoor basiskennis bouwkunde nodig is, blijkt het 

aanbod aan opleidingen zeer beperkt. Bob KOB heeft een opleiding elementaire bouwkunde A en B 

en NCOI (daartoe behoort ook LOI) heeft een opleiding basis bouwkunde. 

ROC Midden-Nederland heeft n.a.v. de gesprekken over de opleidingsmogelijkheden voor zij-

instromers het initiatief genomen om een zeer flexibele, modulaire opleiding basis bouwkunde in te 

richten, samengesteld uit delen van het kwalificatiedossier Middenkaderfunctionaris Bouw (Mbo-4 

niveau), met als basis e-learning lesmateriaal, inclusief individuele begeleiding, praktijkdagen en 

plaats- en tijdonafhankelijk. Deze opleiding is nog in ontwikkeling: eind maart / begin april wordt 

met een aantal bouwbedrijven de diepte ingegaan en afgestemd wat de gewenste inhoud van de 

praktijkdagen moet zijn en welke 2-3 projecten het best aansluiten. Er wordt door ROC MN een 

MBO certificaat aangevraagd voor deze opleiding. De intentie is uitgesproken om begin van het 

nieuwe schooljaar (september 2021) deze opleiding te starten. 

In bijlage 1 is een vergelijking gemaakt van de basisopleidingen bouwkunde van Bob KOB, NCOI en 

ROC MN. 

Bovengenoemde opleidingsinstellingen (evenals Bouwschool Breda) hebben aangegeven graag in 

gesprek te willen blijven over het vernieuwen van de opleidingstrajecten. 

NB Informatie over het opleidingstraject per voorbeeldfunctie wordt mondeling en/of schriftelijk 

aan de deelnemers van de pilot verstrekt (stepping stone modulaire opleiding en training); daarbij 

wordt geen (voor)selectie gemaakt of voorkeur gegeven voor een opleidingsinstelling. 
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Regionale en landelijke activiteiten 

 

Een korte inventarisatie bij de beleidsadviseurs onderwijs en arbeidsmarkt en medewerkers van 

Bouwend Nederland die zich bezig houden met opleiden bij een vakgroep of thema’s zoals 

energietransitie, duurzaamheid en BIM laat zien dat er enorm veel contacten, 

samenwerkingsverbanden en initiatieven zijn, zoals: Scholingsallianties; Techniekcoalities; 

Actieplan Kansen Verzilveren; Servicepunten Techniek; Waterstof werkt; Doorlopende leerlijn 

digitalisering; Sterk Techniekonderwijs; Manifest Fries Ecosysteem Techniek; Fusie 

Bouwopleidingen Friesland; Check The New Bizz; SER pilot LLO energietransitie; 1000-banen plan; 

Kenniscentrum AAN; Bouwen aan mensen; Samenwerking Bouwmensen DNWO en Drenthe 

College; Leerwerkakkoord Rotterdam; BouwAcademie Amsterdam; Opleiding Projectbeheersing 

met BIM-coördinatie; Leergang hybride techniekopleiders; Woerdens Techniek Talent; Virtuele 

Leermeesters; Masterplan Techniek; Gelders Vakmanschap’Twents Fonds Vakmanschap; 

Sectortafels bouw; Fast Switch; Bouwacademy Flevoland; Techpoort; BIM Challenge; etc. etc. 

 

Opleidingen op andere niveaus (Mbo-2 en Mbo-3) die momenteel worden vernieuwd en geschikt 

zijn voor zij-instromers: 

• Timmerman 

kwalificatiedossier Timmeren - Mbo-niveau 2 (leerroute 3e leerweg) 

 

• Metselaar 

kwalificatiedossier Metselen - Mbo-niveau 3 (leerroute 3e leerweg) 

 

• Monteur gas, water en warmtedistributie 

kwalificatiedossier Infratechniek - Mbo-niveau 2 en 3 

 

In de beschikbare tijd was het niet mogelijk om alle samenwerkingsverbanden en initiatieven te 

analyseren en het aantal contactpersonen uit te breiden. De eerste verkenning leert dat er op het 

gebied van opleiden – met uitzondering van bovengenoemde opleidingen timmerman, metselaar en 

monteur gas, water en warmtedistributie - vooral initiatieven zijn òf alleen geschikt voor huidige 

werknemers en jongeren en/òf betrekking hebbend op nieuwe thema’s als BIM, duurzaamheid en 

energietransitie. Bij deze opleidingen en trainingen wordt een bepaalde voorkennis / vooropleiding 

en werkervaring geacht aanwezig te zijn. Deze zijn dus niet geschikt voor zij-instromers. Een 

voorbeeld is de opleiding procesbeheersing met BIM-coördinatie van ROC A’dam met als gevraagde 

vooropleiding Mbo-4 niveau techniek met 2 jaar werkervaring. 
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Knelpunten 

Overzicht 

“De omscholingsmarkt is groot en diffuus. Private opleidingsreus, eenpitter of instituut, certificaat 

of diploma: wie zich wil laten omscholen, moet veel uitzoeken. Een helder overzicht ontbreekt; 

zowel deelnemers als bedrijven moeten veel tijd en energie steken in het vinden van passende 

opleidingen en trainingen. Terwijl overzicht van groot belang is voor een leven lang ontwikkelen en 

het kunnen toetreden of blijven participeren op de arbeidsmarkt. 

De vraag naar omscholing is de afgelopen jaren hard gegroeid en de verwachting is dat deze de 

komende jaren nog groter zal zijn. Daarmee neemt niet alleen de behoefte aan maatwerk, maar 

ook aan kleinere brokken toe, zowel voor huidige als toekomstige medewerkers. 

Private opleiders hebben gezamenlijk circa 85 procent van de opleidingsmarkt in handen. 

Volwassenen opleiden is iets wat de markt doet: wie een korte module wil volgen of een 

deelcertificaat wil halen, meldt zich doorgaans bij een opleidingsinstituut op de private markt. Maar 

wie een opleiding met een erkend diploma wil, zal eerder beginnen bij een publieke 

onderwijsinstelling – al bieden sommige private opleiders ook geaccrediteerde mbo-, hbo- en 

masteropleidingen aan. Dit wordt mede veroorzaakt omdat hogescholen door de wet verplicht 

worden om hele opleidingen aan te bieden. 

Een andere uitdaging is het beter bij elkaar brengen van vraag en aanbod: publieke instellingen 

zijn doorgaans goed in het bedienen van grote groepen en kunnen veel investeren. Private 

opleiders kunnen weer sneller voldoen aan de vraag naar een bepaalde opleiding en meer 

maatwerk bieden dan een publieke opleiding. Daarbij zijn private opleiders zijn echter meestal 

duurder doordat zij geen subsidie van de overheid krijgen, zoals mbo’s en hogescholen.” 

(Sterk, A., Veldhuis, P. 12 dec 2020. Welkom in het opleidingendoolhof, NRC Handelsblad) 

Het ontbreken van overzicht werkt in het nadeel van werkzoekenden, en dus ook van werkgevers 

in sectoren die met arbeidstekorten (gaan) kampen. Daarnaast moet je als potentiële instromer èn 

als bedrijf zelf zoeken in het doolhof van eventuele financieringsmogelijkheden. 

Om- en bijscholing vindt vooral op regionaal niveau plaats; enige versnippering is dus 

onvermijdelijk. Voordeel is dat er maatwerk kan worden geleverd als de behoeften per regio anders 

zijn. Een slag die centraal gemaakt dient te worden is het bieden van een (digitaal) overzicht van 

opleidingen (privé en publiek), potjes, budgetten en subsidies. Daarnaast kan er een centrale rol 

weggelegd zijn om opleidingsinstellingen, regulier èn particulier met elkaar te laten samenwerken 

om aan de behoefte (met name het bieden van maatwerk) van opleiden voor huidige en 

toekomstige medewerkers te voldoen. Coördinatie is hierin wel wenselijk: niet iedereen hoeft – 

zeker gezien de mogelijkheden van e-learning en virtual classroom - het wiel opnieuw uit te 

vinden. 

Initiatieven die een overzicht van opleidingen bieden in de sector en verder verkend kunnen 

worden voor uitbreiding, samenwerking of (deels) als voorbeeld kunnen dienen zijn Build up Skills 

(e-learning voor de bouw- en installatiesector https://www.anewspring.nl/cases/build-up-skills-e-

learning); de carrière navigator van The Hague Security Delta 

(https://securitytalent.nl/nl/carriere/carriere-navigator-introductie) ; Watertalent (het 

carrièreplatform voor haven en industrie https://www.watertalent.nl/nl/home) en Make IT work 

(https://it-omscholing.nl/).  

https://www.anewspring.nl/cases/build-up-skills-e-learning
https://www.anewspring.nl/cases/build-up-skills-e-learning
https://www.watertalent.nl/nl/home
https://it-omscholing.nl/
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Vernieuwing 

Uit de ervaringen van zij-instromers blijkt dat een overstap naar functies waarvoor basis 

bouwkunde nodig is, eenvoudiger is dan een overstap naar functies waarvoor een volledige 

opleiding bouwkunde en praktijkervaring nodig is. Bij beide soorten functies worden echter 

knelpunten ervaren bij de keuze voor een opleiding. 

Terwijl voor bijna alle UTA-functies basis bouwkunde een vereiste is (in tegenstelling tot functies 

als uitvoerder, werkvoorbereider, calculator en projectleider waarvoor een volledige opleiding 

bouwkunde vereist is), is het aanbod van basisopleidingen bouwkunde passend bij zij-instromers 

zeer beperkt. 

Een overstap naar een functie waarvoor een volledige opleiding èn praktijkervaring nodig is, blijkt 

eveneens een enorme uitdaging voor een zij-instromer. Terwijl dit vaak de functies zijn die in de 

lijstjes met krapteberoepen voorkomen zoals werkvoorbereiders, uitvoerders en calculators. 

Op Mbo-niveau zijn voor zij-instromers een dagopleiding (BOL) en een BBL-opleiding niet passend 

bij de levensfase. Redenen zijn o.a.: 

• Inflexibiliteit tav leerroute, startdatum en locaties 

geen mogelijkheden om te starten met opleiding tijdens ‘oude’ functie 

• financiële vergoeding tijdens opleiding 

zij-instromers worden hetzelfde ingeschaald als jongeren omdat ze nog niet vakvolwassen 

zijn) tijdens de opleidings- en begeleidingsfase (de eerste periode in een nieuwe functie) 

• ‘kip-ei’ dilemma 

Wat moet er eerst zijn: de opleiding of de baan? Om in de bouw en infra aan de slag te 

gaan is een opleiding vereist. Om met een opleiding te starten is een baan vereist. 

• duur van de opleiding 

een zij-instromer is bereid om te leren, maar wel in delen gedurende 1 à 2 jaar (niet 2 jaar 

elke week een dag in de schoolbanken met jongeren) 

• onzekerheid verkrijgen van functie tijdens of na afronding opleiding 

De 3e leerweg wordt op Mbo-niveau als de meest passende leerroute ervaren; hierin is echter 

weinig tot geen aanbod. Op Mbo+- en Hbo-niveau is de associate degree leerroute de enige redelijk 

passende leerroute. Nadeel is dat deze vaak niet modulair te volgen is (2 jaar aaneensluitend een 

opleiding volgen is bijvoorbeeld vaak een vereiste) en niet flexibel is (vaak slechts één startdatum 

per jaar). 

Idealiter moet het mogelijk zijn om te starten met een deel van een (basis)opleiding terwijl je nog 

in een andere sector werkzaam bent. Gezien het belang dat – en vaak ook de verplichting die - 

wordt gehecht aan praktijkervaring vindt een overgang naar de fase van duurzaam aan de slag 

gaan in een nieuwe functie, plaats op enig moment na de start, maar ruim voor de afronding van 

de opleiding. Opleidingen dienen dus meer modulair en flexibel ingericht te zijn, met meerdere 

werkvormen, zodat maatwerk mogelijk is. 

Uit de pilotfase blijkt dat bedrijven wel genegen zijn om een zij-instromer aan te nemen als deze 

reeds gestart is met een opleiding zoals basis bouwkunde. Het geeft volgens hen blijk van 

motivatie èn de kandidaat is sneller inzetbaar. Een kandidaat die nog geen kennis heeft opgedaan 

middels een opleiding, wordt afgewezen, ongeacht zijn of haar vaardigheden of kennismaking. 

Een veel gebruikte term bij opleiden is flexibilisering die in de praktijk op verschillende manieren 

wordt gehanteerd. Sommige opleidingen hanteren de term als een soort optelsom: via het 

beroepsprofiel wordt, vaak in de vorm van eindtermen, het doel beschreven, daarna wordt via 

beginassessments de beginsituatie van de kandidaten in kaart gebracht, en vervolgens wordt 

beschreven welke leerweg tussen die twee ligt en hoe de studenten zo zelfstandig mogelijk aan die 

leerweg vorm kunnen geven. Kortom en wellicht een beetje gechargeerd: eindtermen minus 

uitkomst van het begin-assessment is leerinhoud. Deze moet vervolgens vertaald worden in een 

leerweg. Flexibiliteit in deze zin wordt echter te beperkt opgevat, namelijk: flexibel in plaats en tijd 

en minder: flexibel in de zin van toegesneden op de behoeften van de student (lees: zij-instromer).  
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De opdracht waar de opleidingsinstellingen voor staan op het gebied van flexibilisering is de 

opleiding zo inrichten en het leerproces zo faciliteren en ondersteunen dat studenten van 

verschillende doelgroepen in hoge mate zelfverantwoordelijk kunnen leren. Voor de groep van zij-

instromers geldt dat zij eerdere (werk)ervaringen meenemen en op grond daarvan mogelijk 

specifieke behoeften hebben. De vraag is daarom hoe je een opleidingstraject ontwerpt waarin 

aansluiting en afstemming gezocht wordt bij de eerdere ervaringen van cursisten.  

De vraag naar trajecten voor zij-instromers waarin aansluiting gezocht wordt bij hun (eerdere) 

ervaringen kan vanuit een aantal optieken bekeken worden: 

o de verwachte tekorten op de arbeidsmarkt en het ontwikkelen van nieuwe, flexibele 

trajecten gericht op zij-instromers; 

o de omslag in opleidingen van aanbodgericht werken naar vraaggericht werken; 

o de aansluiting bij eerdere ervaringen van zij-instromers; 

o de begeleiding van de zij-instromers in de opleiding 

Opleidingen en trainingen dienen 4 kenmerken of eigenschappen te hebben, zodat maatwerk 

mogelijk wordt voor studenten èn bedrijven: 

1. Modulair → onderdelen kunnen los worden gevolgd of worden gestapeld 

2. Flexibel  → in leerroutes (BOL, BBL, 3e leerweg, vakleer), startdata, lesrooster, 

locatie, opleidingsvarianten (klassikaal, virtual classroom, e-learning of 

combinatie) èn individuele begeleiding / coaching 

3. Mix van theorie en praktijk 

4. Waarde  → certificaten met mogelijkheid tot diploma 
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Advies 

 

• Inzicht 

De aanleiding voor het project Van Bank naar Bouw c.q. Van Werk naar Werk is de 

verwachte grote behoefte aan instroom vanaf 2022 volgens de cijfers van het EIB. De 

keuze van de opleidingstrajecten is gekoppeld aan de voorbeeldfuncties in het project Van 

Bank naar Bouw en dus gebaseerd op het niveau van de medewerkers afkomstig van 

banken en verzekeraars. Anderzijds is gekeken naar de functies die door het UWV worden 

aangemerkt als kraptefuncties (werkvoorbereider en calculator). 

 

Meer en betere informatie middels cijfers en data over aan welke functies de grootste 

behoefte zal zijn in de komende jaren en in welke regio’s is zeer wenselijk. Er kunnen dan 

gerichter inspanningen worden verricht om opleidingen te vernieuwen. 

 

De sector van banken en verzekeraars is niet voldoende om aan de behoefte van zij-

instromers voor de komende jaren te voldoen. Naast een verdergaande samenwerking met 

de sector banken en verzekeraars, is aansluiting zoeken bij andere sectoren aan te 

bevelen. Zeker ook om instroom op opleidingsniveau Mbo 2 en 3 te stimuleren 

(bijvoorbeeld voor meer instroom in krapteberoepen timmerman en metselaar). 

 

• Overzicht 

Overzicht bieden voor (potentiële) medewerkers en bedrijven van opleidingen en 

leerloopbaanpaden incl. financieringsmogelijkheden op alle niveaus (Mbo-niveau 2, 3, 4, 

Mbo+ en Hbo). Een eerste stap zou het bekijken van de genoemde initiatieven zijn. 

 

• Basis bouwkunde 

Om over te stappen naar een functie is de bouw is basis bouwkunde een vereiste. Deze 

blijkt slechts zeer beperkt beschikbaar voor zij-instromers. De basisopleiding Bouwkunde 

van ROC MN is een zeer goede optie die over enkele maanden klaar kan zijn. Het advies is 

deze verder vorm te geven en te promoten bij bedrijven, zij-instromers, adviseurs (via 

regionale mobiliteitsteams UWV middels sluiten van een samenwerkingsovereenkomst). 

Deze opleiding kan door de geboden flexibiliteit en met als basis e-learning ook in andere 

regio’s worden ingezet door bijv. de praktijkdagen ook in andere gebieden met bedrijven te 

organiseren. Het advies is een verdere samenwerking te verkennen (voor praktijkdagen) 

van deze opleiding in andere regio’s en/of met andere opleidingsinstellingen in 

samenwerking met ROC MN. 

 

• Vernieuwen 

Om opleidingen beter te laten aansluiten bij zij-instromers (en ook huidige medewerkers) is 

het sterk aan te bevelen om opleidingen te vernieuwen zodat zij voldoen aan de genoemde 

eigenschappen modulair, flexibel, mix en waarde. 

Het advies is te starten met de opleiding middenkaderfunctionaris op Mbo-4 niveau die 

basis is voor krapteberoepen als werkvoorbereider, uitvoerder en calculator èn een 

opleiding BIM-modelleur geschikt te maken voor zij-instromers. 

Om zij-instroom mogelijk te maken moeten er meer leerloopbaanpaden worden gecreëerd 

met een 3e leerweg route op Mbo-niveau 2, 3 en 4. Ook het Hbo moet worden uitgedaagd 

om meer modulair en flexibel aan te bieden, zoals bijvoorbeeld de modulemixen van 

Saxion. 

 

Aanbevolen wordt om het overleg met particuliere en reguliere opleidingsinstellingen te 

continueren, samenwerking tussen deze instellingen te bevorderen en ze uit te dagen het 

aanbod klantgerichter te maken. Instellingen waarvan bekend is dat zij hiervoor open staan 

en met wie gesprekken hierover worden gevoerd, zijn: 

o Regio Oost   Saxion 

o Regio Zuid   BouwTalent en BouwSchool 

o Regio Randstad Noord  BouwTalent 

o Regio Randstad Zuid  Hogeschool R’dam / Dordrecht Academy  
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Bijlage 1 

Opleidingstrajecten voorbeeldfuncties 

 

ROC MN 

De opleidingen van ROC Midden-Nederland zijn een goed voorbeeld van de huidige reguliere 

opleidingen bij diverse opleidingsinstellingen. Voor de functies werkvoorbereider, calculator en 

projectleider zijn BBL-opleidingen beschikbaar; voor functies die te maken hebben met 

ontwikkelingen zoals digitalisering en energietransitie zijn opleidingen in ontwikkeling. De 

leerroutes zijn vooral BOL en BBL, gericht op doelgroepen als jongeren en huidige medewerkers. 

 

 

 

NCOI 

De opleidingen van NCOI kunnen worden gevolgd in 3 opleidingsvarianten: klassikaal (overdag, ’s 

avonds of op zaterdag), via e-learning of virtual classroom. 

 

Bootcamp 

Met NCOI is bekeken in hoeverre geïnteresseerden in de oriëntatiefase meer informatie èn ervaring 

kunnen opdoen met de opleidingen en functies. Een optie is het organiseren van een bootcamp als 

laatste onderdeel van de oriëntatie, waarbij kandidaten: 

• Vertrouwd worden gemaakt met jargon en sfeer in de bouw 

• Gastsprekers het beeld van de sector realistisch kunnen maken 

• Mix van ‘fun’ en introductie-training 

• Een beeld wordt gegeven van de (on)mogelijkheden 

• Onderlinge teambuilding 

• Starting point is opleiding basis bouwkunde aangezien deze bij ieder profiel aan bod komt 

 

De inhoud van een bootcamp, kosten en het besluit of een bootcamp een stepping stone wordt in 

de oriëntatiefase dient verder te worden onderzocht en besproken. 

Functie Opleiding of training duur

Accountmanager -

Contractmanager -

Kopersbegeleider -

Energie adviseur in ontwikkeling

Adviseur duurzaamheid in ontwikkeling

calculator -

inkoper -

werkvoorbereider bouwkunde BBL 2,5 jaar (maatwerk)

werkvoorbereider gespecialiseerde aannemerij BBL 2-3 jaar

projectleider uitvoerder bouw & infra BBL 2-3 jaar

technisch leidinggevende BBL 1 jaar

projectadministrateur -

bim modelleur in ontwikkeling cursus (maatwerk)

Functie Stap 1 Stap 2 Stap 3

Accountmanager basis bouwkunde training sales & accountmanagement; of HBO deelprogramma sales & accountmanagement

Contractmanager basis bouwkunde training bouwbesluit HBO module contracteren

Kopersbegeleider basis bouwkunde training commercieel onderhandelen en beïnvloeden HBO module bouwmanagement

Energie adviseur basis bouwkunde training commerciële vaardigheden voor adviseurs MBO vakopleiding adviseren over energiebesparende maatregelen

Adviseur duurzaamheid basis bouwkunde training adviseren en beïnvloeden voor technici HBO deelprogramma duurzaam bouwen en innovatie

calculator basis bouwkunde MBO vakopleiding calculeren en offreren HBO module bouwmaterialen

inkoper basis bouwkunde MHBO inkoopmanagement HBO deelprogramma inkopen en contracteren

werkvoorbereider basis bouwkunde MBO vakopleiding werkvoorbereiding HBO deelprogramma bouwmanagement

projectleider basis bouwkunde training technisch projectleider HBO projectmanagement en communicatie voor technici

projectadministrateur basis bouwkunde training projectmanagement HBO deelprogramma management support

bim modelleur basis bouwkunde training technisch tekenen met AutoCAD HBO digitaal modelleren



12 
 

 

Civilion 

Civilion heeft voor de voorbeeldfuncties onderstaande opleidingen of trainingen. Daarbij dient 

opgemerkt te worden dat vooropleiding en werkervaring per kandidaat bekeken dient te worden 

(bij de meeste opleidingen wordt uitgegaan van werkervaring). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saxion 

Saxion heeft voor 4 functies module-mixen op Hbo-niveau samengesteld; aan de overige 7 functies 

/ module-mixen wordt gewerkt.  

 

 

 

 

  

Functie Opleiding of training € Duur

Accountmanager -

Contractmanager -

Kopersbegeleider kopersbegeleider 2625 5 modules

Energie adviseur -

Adviseur duurzaamheid adviseur duurzaamheid 3675 8 modules

calculator calculator 3350 6 modules

inkoper -

werkvoorbereider werkvoorbereider 3450 6 modules

projectleider -

projectadministrateur -

bim modelleur -

NB een module duurt gemiddeld 10 wkn; enige overlap is mogelijk

Functie Opleiding of training € duur

Accountmanager -

Contractmanager contractmanagement 350 1 dag

Kopersbegeleider -

Energie adviseur -

Adviseur duurzaamheid -

calculator calculator 2960 5 dgn

inkoper -

werkvoorbereider werkvoorbereider in de civiele bouw 6650 18 modules van 1 dag

projectleider projectorganisator 3150 8 modules van 1 dag

projectadministrateur -

bim modelleur BIM in de praktijk 350 1 dag

NB: vooropleiding en werkervaring dient per kandidaat te worden bekeken



13 
 

Hogeschool Rotterdam, Dordrecht Academy, HBO Drechtsteden 

In Rotterdam draait de opleiding integraal bouwmanagement die aansluit bij onderstaande 

functies. In Dordrecht zijn ze nog opleidingen aan het ontwikkelen; verwachting is dat eind maart 

meer zicht komt op de haalbaarheid en wanneer deze opleiding gaat starten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bootcamp 

HBO Drechtsteden is een particuliere instelling die graag samen met Hogeschool Rotterdam een 

programma van 10 weken wil opzetten met 10 dagdelen (fysiek of via virtual classroom) met 

onderwerpen als BIM modelleur, circulair bouwen, energietransitie, etc. en uitgebreide voorlichting 

over hetgeen gebeurd in het werkveld. Deze plannen wil men graag in overleg verder 

concretiseren. 

 

BouwTalent 

 

BouwTalent Noord heeft 2 leer-werktrajecten (ism Windesheim) 

• Bouwkunde    Hbo-niveau (associate degree), duur 2 jaar 

(vereist 1-jarige vooropleiding KOB Techniek) 

• Bouwmanagement   Mbo+-niveau, duur 2 jaar 

 

BouwTalent Zuid heeft 1 leer-werktraject (ism Avans) 

• Bouwkunde of Civiele Techniek Hbo-niveau, duale opleiding, duur 4 jaar (ism Avans) 

Voor de voorbeeldfuncties in de commercie (accountmanager, contractmanager, kopersbegeleider, 

energieadviseur en adviseur duurzaamheid) is een algemene basisopleiding bouw wenselijk, 

gevolgd door een gespecialiseerde opleiding of training. 

Voorbeeldfuncties in de voorbereiding (calculator, inkoper, werkvoorbereider): calculator komt 

meestal als separate functie voor, soms wordt deze gecombineerd met werkvoorbereiding. Inkoper 

is bij grotere bedrijven apart georganiseerd, bij de meeste bouwbedrijven is deze functie onderdeel 

van de functie werkvoorbereider of projectleider (deze opleiding is meegenomen in de opleiding 

werkvoorbereiding / calculatie). Voor werkvoorbereider zijn diverse opleidingen voorhanden. 

De voorbeeldfuncties in uitvoering / exploitatie / service: advies om de functie uitvoerder toe te 

voegen. Projectleider is meestal een vervolgstap in de carrière van een werkvoorbereider of 

uitvoerder; voor deze opleiding zijn verdiepingsopleidingen voorhanden. 

De voorbeeldfuncties in management / staf (projectadministrateur en BIM-modelleur): na de 

algemene opleiding is een specialistische opleiding of training nodig.  

Functie Opleiding duur

Accountmanager -

Contractmanager -

Kopersbegeleider -

Energie adviseur integraal bouwmanagement * 2 jaar

Adviseur duurzaamheid integraal bouwmanagement

calculator integraal bouwmanagement

inkoper -

werkvoorbereider integraal bouwmanagement

projectleider integraal bouwmanagement

projectadministrateur -

bim modelleur integraal bouwmanagement

* associate degree opleiding (niveau 5), 2 dgn les
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Bijlage 2 

Vergelijking opleidingen basis bouwkunde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


