
Van gespecialiseerde vakmensen die onze monumenten restaureren tot ICT’ers die game-technieken 
toepassen en kenners die circulair asfalt ontwikkelen. De ambities van een land zijn per definitie 
de ambities van de bouw. De bouw & infra heeft mensen nodig. Altijd en veel ook. Mensen met een 
steeds grotere variatie aan achtergrond en kennis. Om ervoor te zorgen dat we zowel aan de 
vervangingsvraag als aan de extra vraag vanuit de markt kunnen voldoen zijn jaarlijks meer 
dan 10.000 instromers nodig. Daarom doen wij de volgende voorstellen voor onderwijs en 
arbeidsmarktbeleid om te garanderen dat er in de toekomst voldoende mensen zijn die samen 
doorbouwen aan Nederland.

1. Maak techniek, technologie en digitalisering
een vast onderdeel van het curriculum in het
primair onderwijs én zorg voor bijscholing van
docenten. Techniek, technologie en digitalisering
worden steeds belangrijker in onze samenleving.
Structurele inbedding van deze onderwerpen in
het curriculum van het primair onderwijs is dan
ook noodzakelijk, alsmede een goede inhoudelijke
bijscholing van de docenten.

2. Blijf investeren in beroepsgericht onderwijs
om te zorgen voor voldoende vakmensen
voor de toekomst. Maak de gelden die tot 2023
gereserveerd zijn voor Sterk Techniekonderwijs
structureel.

3. Blijf investeren in de BBL en zorg voor een vast
bedrag per leerling (onafhankelijk van het aantal
deelnemers). In onze sector worden in het MBO meer
jongeren via de BBL opgeleid dan via de BOL (EIB
2020). Deze leerlingen vinden na hun opleiding sneller
een baan en verdienen meer dan afgestudeerden via
de BOL. De BBL-leerlingen krijgen begeleiding in
de bedrijven om het vak goed te leren.
De subsidieregeling praktijkleren voor de leerbedrijven
en opleidingsbedrijven moet dan ook beschikbaar
blijven; met een vast bedrag per leerling en niet met
een vast budget vanuit de overheid waarbij bij meer
leerlingen de spoeling dunner wordt.
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4. Zorg voor 1 concreet plan voor zij-instroom dat
aansluit bij de behoefte van het bedrijfsleven.
De overheid heeft veel geld beschikbaar voor van
werk naar werk trajecten via verschillende
subsidieregelingen, die weer zijn ondergebracht
bij verschillende departementen, en waarvoor
door verschillende aanvragers een beroep kan
worden gedaan. Investeer in intersectorale
arbeidsmobiliteit zodat de inzet die de bouw
al doet op zij-instroom door de overheid versterkt
wordt. Onze sector vraagt om ondersteuning
bij oriëntatie op de bouw en infra vanuit
overschotsectoren, bij het ontwikkelen van op
maat gemaakte onderwijsmodules en bij
begeleiding van bedrijven.

5. Maak (bij-)leren flexibel en haalbaar. De
arbeidsmarkt is volop in beweging, we hebben
overschot- en tekortsectoren. Mensen die van
werk naar werk gaan willen of kunnen vaak geen
volledige dagopleiding volgen. Maak daarom
werk van modulair opleiden voor MBO en HBO.
Zo zorgen we dat mensen kunnen leren wanneer
het uitkomt. Het ontwikkelen en uitvoeren van
maatwerktrajecten via MBO en HBO instellingen
kan gemakkelijker en sneller wanneer deze
instellingen hiertoe ook gefaciliteerd worden.
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