
Razendsnelle ontwikkelingen in bouwtechniek en

-proces, nieuwe doelgroepen die de bouw instromen 

en innovaties waarvoor nog geen opleidingen 

bestaan. Zomaar enkele uitdagingen die de Vakgroep 

Opleidingsbedrijven van Bouwend Nederland op 

zich af ziet komen. Een nieuw keurmerk ‘Excellent 

Opleidingsbedrijf’ moet het beroepsonderwijs in de 

bouw een forse kwaliteitsimpuls geven. Een 

impressie vanaf de BouwSchool Breda.

Tekst en beeld: Marcel van Rijnbach

Gedurende de bouwcrisis 
bereidde de Vakgroep 
Opleidingsbedrijven Bou

wend Nederland zich al voor op een 
hervorming van het beroepsonderwijs 
in de bouw & infra. Na het wegvallen 
van Fundeon en de financiële ‘be
scherming’ van de sector moeten de 
vak opleidingen zich opnieuw uitvin
den. “De prikkel aan het onderwijs om 
in te spelen op innovaties viel weg. 
Terwijl er dus allerlei nieuwe uitdagin
gen op ons afkomen. De leden van 
de Vakgroep Opleidingsbedrijven 
moesten elkaar aanspreken om nog 
meer kwaliteit te bieden”, schetst 
secretaris Marcel van Lieshout van 
Vakgroep Opleidingsbedrijven van 
Bouwend Nederland het ontstaan 
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van het kwaliteitskeurmerk Excellent 
Opleidingsbedrijf. 
De kwaliteit van de opleidingsbedrij
ven in de bouw & infra moet omhoog 
om nieuwe ontwikkelingen in beide 
sectoren het hoofd te bieden. Denk 
bijvoorbeeld aan de energietransitie 
(BENG, gasloos bouwen), de digitali
sering (BIM, IoT) en nieuwe bouw
methodes, zoals luchtdicht bouwen of 
modulair bouwen. Maar ook moet er 
meer aandacht komen voor de ont
wikkeling van softskills, zoals commu
niceren met stakeholders, keten
samenwerking en integrale 
samenwerking tussen bouwkundigen 
en installateurs. Een leven lang ont
wikkelen en leren is noodzaak gewor
den in de bouw. Loopbaanbegeleiding 
en talentontwikkeling is één van de 
pijlers binnen het kwaliteitskeurmerk 
die vorm krijgt bij de vakopleidingen. 
“Wij zijn niet klaar als Jantje zijn diplo
ma heeft. Daarom ontwikkelen we 
 bijscholingscursussen die ook in de 
avonduren bij ons te volgen zijn”, zegt 
directeur Erik Colijn van BouwSchool 
Breda, die inmiddels het kwaliteits
keurmerk mag voeren. 

Vier kwaliteitspijlers
Twee andere pijlers van het Excellent 
Opleidingsbedrijf zijn het ontwikkelen 
van ambachtelijk en innovatief vak
manschap en actief de aansluiting 
zoeken met de wensen vanuit het be
drijfsleven. Last but not least wordt 
meer dan ooit ingezet op (bij)scholing 
van zowel leerlingen als docenten van 
de opleidingsbedrijven om de trends 
in de sectoren bij te kunnen benen. 
“Het heeft best wat tijd gekost om 
deze vier pijlers goed uit te werken. 
We moesten daarvoor echt op zoek 
naar wat de opleidingsbedrijven nou 
eigenlijk bindt”, aldus Van Lieshout. 

Nieuwe doelgroepen
De bouw & infrasector is flink in bewe
ging. Tijdens de crisis hebben veel 
werknemers de bouw verlaten, maar 
nu de bouw de wind fors in de zeilen 
heeft, trekt het als een magneet op 
nieuwkomers. Doelgroepen die je niet 
op voorhand verwacht stromen in de 
vakopleidingen. “Vorig jaar kwam  
39 procent van de leerlingen vanuit 
VMBO afdeling BWI en dus 61 procent 
vanuit Voortgezet Onderwijs zonder 
bouwtechnische vooropleiding. Daar
naast krijgen we meer bijzondere 
doelgroepen zoals bijvoorbeeld 
 statushouders. Deze doelgroepen 
boorden we in het verleden minder 

aan, maar nu zijn ze hard nodig om de 
personele behoefte van bedrijven uit 
de regio Brabant te bevredigen”, zegt 
Colijn. “Omdat deze bijzondere doel
groepen andere startkwalificaties 
 hebben, hebben we de keuzedelen 
moderner en breder ingestoken. Per 
opleiding is er meer ruimte om kennis 
op te doen van andere sectoren en 
beroepen. Vroeger boden we alleen 
de reguliere BBL 2 en BBL 3 aan en 
dat was het.” 

Minor-opleidingen
Het opleidingsbedrijf uit Breda loopt 
qua onderwijsvernieuwing voorop in 
de branche. De BouwSchool Breda 
ontwikkelt maatwerkopleidingen, 
waarbij aandacht is voor praktische 
innovaties en trends in de bouw, zoals 
modulair bouwen, binnenstedelijke 
logistiek, digitalisering in de bouw, 
luchtdicht bouwen et cetera. Er zijn 
extra mensen aangenomen die de 
loopbaanoriëntatie van de leerlingen 
begeleiden en de opleidingscoördina
tor en leerlingbegeleider onderhoudt 
actieve contacten met circa 160 bedrij
ven om inhoud te geven aan de vak
opleidingen binnen de BouwSchool 
Breda. Colijn: “We ontwikkelen minor
opleidingen samen met het HBO als 
gevolg van de input vanuit het be
drijfsleven. Zo start het HBO in de 
 regio binnenkort bijvoorbeeld met een 
dergelijke opleiding Bouwtechnische 
Bedrijfskunde. De lesstof wordt in drie 
wekelijkse modules aangeboden. Vijf
tig studenten hebben zich er inmid
dels voor aangemeld.”
Volgens Colijn is het actief onderhou
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Breed draagvlak voor  
keurmerk
Bijna alle 40 leden van de Vakgroep Opleidingsbedrij
ven van Bouwend Nederland zijn met de invoering van 
het kwaliteitskeurmerk bezig. Inmiddels zijn 25 van hen 
zover dat ze het keurmerk mogen voeren en 15 van 
hen hebben de input van de Vakgroep Opleidings
bedrijven gehad om er handen en voeten aan te ge
ven. In eerste instantie moeten de opleidingsbedrijven 
een SWOTanalyse uitvoeren op basis van de vier 
 pijlers. Daarna geven ze in een plan van aanpak aan 
waarin ze gaan investeren en hoe een en ander uitge
werkt wordt. Elk jaar worden de houders van het keur
merk geaudit om te zien of ze nog wel aan het keur
merk voldoen.

den van het netwerk tussen de oplei
ding en de leerbedrijven van essenti
eel belang om te kunnen ‘excelleren’.  
De directeur van BouwSchool Breda 
vertelt dat zijn relaties graag hun inno
vaties willen tonen aan de opleiding 
en in dat kader meedenkt aan inhou
delijke verbetering van het onderwijs. 
“Niet voor niets stemmen we de keu
zedelen af op de wensen vanuit het 
bedrijfsleven”, zegt Colijn. “Voorbeel
den zijn de keuzedelen ‘luchtdicht 
bouwen’ of ‘herkennen en oplossen 
van bouwfouten’. Leermeesters of 
 andere functionarissen uit het bedrijfs
leven verzorgen daarover gastlessen. 
We doen ons uiterste best om de juis
te leerlingen te plaatsen bij het juiste 
bedrijf, dat voelen wij als onze verant
woordelijkheid.”   

Ambachtelijk vakmanschap bijbrengen is een van de pijlers van een Excellente Bedrijfsopleiding.
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