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Bouwen is het mooiste vak dat er bestaat!

“In dit magazine maak je kennis met de nieuwe 
Bouwacademie Groene Hart. Het is een magazine 
van en over de gebruikers en samenwerkingspartners 
van de Bouwacademie én van de bedrijven die bij de 
bouw betrokken waren. Het Samenwerkingsverband 
Praktijkopleiding Bouw Gouwe en Rijnstreek (SPB) heeft 
voor de Bouwacademie de krachten gebundeld met het 
Samenwerkingsverband Praktijkopleidingen Grond-, Weg- 
en Waterbouw Zuid-Holland (SPG-infra), het Coenecoop 
College en het Soma College. In de toekomst zullen we 
die samenwerking verder uitbreiden om de leerlingen een 
uitgebreide vakopleiding voor de bouw te bieden. 

Goed geschoolde medewerkers zijn van groot belang voor 
de bouwwerkgevers die modern technisch vakmanschap 
voor hun sector wensen. De Bouwacademie zal daaraan 
een grote bijdrage leveren. Als voorzitter van de Stichting 
Bevordering Vakopleiding Bouwnijverheid (SBVB) houd ik 
mij bezig met de overkoepelende zaken. Ik kom eigenlijk 
alleen in beeld wanneer iets niet goed loopt. Behalve nu 
dan; het gaat namelijk beter dan ooit. Met deze nieuwe 
Bouwacademie voor het Groene Hart geven we jongens 
en meiden een moderner en aansprekender leerpakket en 
alle faciliteiten om professionals in de bouw te worden. 
We bieden ze lessen over nieuwe bouwmethoden en 
de theorie is ook uitgebreid. Zo leiden we uitstekend 
geschoolde vakmensen op en kunnen leerlingen het beste 
uit zichzelf halen.

Als SBVB zijn we trots op wat er tot nu toe bereikt is 
en zien we de toekomst rooskleurig tegemoet. We 
hebben namelijk nog volop ambities. Een voorbeeld 
daarvan is de samenwerking met het hbo om cursussen 
aan te bieden voor werkende bouwvakkers. Bovendien 
willen we doorlopende leerlijnen verzorgen, zodat je 
bij de Bouwacademie vanaf het vmbo rechtstreeks kan 
doorgroeien naar hbo-niveau. We werken toe naar een 
bouwacademie waar leerlingen vanaf 13 tot 60+ jaar 
terecht kunnen voor opleiding, training, kortlopende 
scholing, scholingsadvies en meer. Een opleidingsinstituut 
dat plaats biedt aan reguliere instroom én zij-instroom. 

Al met al kan ik zeggen dat de Bouwacademie een plek 
is waar we veel jongens en meiden de kans geven om 
met hun handen te werken. Samen met het complete 
team van de Bouwacademie kunnen we doorgroeien en 
in de toekomst nog ver komen. Voor nu wens ik je veel 
leesplezier met dit prachtige bewaarmagazine. Hopelijk 
tot snel.”

Gert Bruijnes, voorzitter SBVB

…en dat leer je op de Bouwacademie

“Extra leuk aan het nieuwe pand: we zien onze leerlingen nu ook meer! En zij vinden het fijn op 
deze mooie nieuwe plek. Dat was voorheen wel eens anders; zo is de nieuwe Bouwacademie een 
stap voorwaarts voor iedereen!” – Ramon Looije, directeur Bouwacademie Groene Hart
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In de regio Gouwe en Rijnstreek zijn in de techniek 
verschillende partijen actief: bouwbedrijven in meerdere 
disciplines, maar ook vmbo-scholen, mbo-instellingen 
en private scholingsaanbieders. Elk van deze partijen 
heeft hetzelfde belang: zorgen voor goed geschoolde 
medewerkers voor de bedrijfstak, waardoor de bedrijven 
kwaliteit kunnen leveren en kunnen innoveren.

Dat lijkt een eenvoudige opgave, maar dat is het zeker 
niet. Het werven, opleiden en behouden van goede 
vakmensen is een steeds grotere uitdaging. Het is geen 
geheim dat de bouw kampt met capaciteitsproblemen. Er 
lijkt minder belangstelling van jongeren voor technische 
beroepen en dat zorgt voor een neerwaartse spiraal 
in het aanbod van technisch geschoold personeel. 
Verschillende vmbo’s hebben daarbij de laatste jaren hun 
afdelingen techniek met dure praktijkruimtes moeten 
sluiten. En dat in een tijd waarin de techniekbranche zit te 
springen om personeel. Het SPB (Samenwerkingsverband 
Praktijkopleidingen Bouw) en SBVB (Stichting Bevordering 
Vakopleiding Bouwbedrijf) willen ervoor zorgen dat daar 
verandering in komt. 

Inhoudsopgave Bouwacademie: een plek waar technisch 
onderwijs en bedrijfsleven elkaar vinden!

Uitdaging in de bouw: geschoolde technische 
vakmensen

De uitdagingen

Uitdagingen bij de scholing van technisch personeel: 
• Het aantal leerlingen op het vmbo neemt af en ook 

vermindert het aanbod aan technisch onderwijs op 
vmbo-niveau

• Er is sprake van een afnemende collectiviteit binnen 
de bedrijfstak op het gebied van scholing

• Het imago en de zichtbaarheid van technische 
beroepen is onvoldoende

• De vervangingsvraag blijft groot de komende tijd 
omdat het economisch goed gaat en dus er veel 
gebouwd wordt; tegelijk bereikt een groot aantal 
mensen in de techniek hun pensioengerechtigde 
leeftijd

SER advies en financiële impuls

In 2016 vroeg het ministerie van OCW aan de SER (Sociaal 
Economische Raad) om advies over (de toekomst van) 
het mbo. Vanwege de veranderende arbeidsmarkt 
wilde de minister graag weten hoe de terugloop in het 
beroepsonderwijs kon worden gekeerd. De SER heeft het 
jaar daarop aan de regering daarover een advies gegeven. 
De kern van hiervan was dat de verbondenheid tussen 
bedrijfsleven en beroepsonderwijs versterkt diende te 
worden. Bovendien moest er focus komen op hybride 
leeromgevingen, dus combinaties van theoretisch en 
praktijkonderwijs. En het praktijkonderwijs zou moeten 
professionaliseren door te zorgen voor betere toegeruste 
onderwijsinstellingen, docenten en leermeesters. Met 
dat advies is door de regering beslist wat gedaan. Ze 
investeert inmiddels stevig om het techniekonderwijs 
weer op het gewenste niveau te krijgen. Het ministerie 
van OCW stelt de komende jaren structureel 100 miljoen 
beschikbaar voor het technisch vmbo en regionale 
samenwerkingsverbanden. Een belangrijke voorwaarde is 
wel dat vmboscholen, mbo-instellingen, lokale bedrijven 
en overheden intensief samenwerken.

Van ambitie naar realisatie

Ook de SBVB en SPB hebben in die tijd gekeken wat hun 
bijdrage kan zijn om het technisch beroepsonderwijs 
te versterken. In dat verband heeft de SBVB een aantal 
ambities uitgesproken voor de toekomst. Eén daarvan 
was om toe te werken naar de Bouwacademie Groene 
Hart waar leerlingen vanaf 13/14 jaar tot cursisten van 
60+ terecht zouden kunnen voor opleiding, training, 
kortlopende scholing, scholingsadvies en meer. Waarbij er 
plek is voor reguliere instroom van onderaf én zijinstroom. 
En waarbij bedrijven, gemeentes, vmbo’s en ROC’s dit 

35 FNV Bouwen en Wonen 

35 CNV feliciteert de Bouwacademie

36 Toekomst: werken aan regionale 
speerpunten voor bouw en infra
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centrum weten te vinden voor scholing in de bouw (en 
breder) en waarbij de lesstof optimaal is aangesloten 
op de vraag van de partijen en de ontwikkelingen en 
vernieuwingen in de markt.

Het realiseren van deze ambitie moest gebeuren 
met partijen in de keten. Na uitgebreide gesprekken 
met verschillende partijen is eind 2017 de intentie 
uitgesproken om gezamenlijk de uitdaging aan te gaan 
en te onderzoeken of een gezamenlijke Bouwacademie 
haalbaar is. In die gesprekken zijn verschillende doelen 
bepaald, zoals de intensieve samenwerking tussen 
bedrijfsleven en onderwijs en het opzetten van eigentijds 
bouwtechnisch onderwijs waar men gebruik maakt van 
elkaars expertise en faciliteiten. Maar ook ontstonden 
er plannen om een doorlopende leerlijn van vmbo 
naar mbo (en in de toekomst naar hbo) te realiseren. 
De Bouwacademie moest een centrale regionale plek 

met uitstraling en moderne faciliteiten worden. En een 
toonbeeld van modern beroepsonderwijs. 

Halverwege 2018 zijn de ontwerpwerkzaamheden 
gestart. Er zijn verschillende inhoudelijke gesprekken 
gevoerd over hoe de Bouwacademie Groene Hart eruit 
zou moeten zien. En op basis van deze wensen en eisen 
is Topos Architecten gestart met het ontwerp en heeft 
SBVB geïnvesteerd in een kavel op een prominente 
plek in het Groene Hart. Anno 2021 is dit de plek waar 
SPB, SPG, Coenecoop College en SOMA College hun 
onderkomen hebben. Ook biedt de Bouwacademie ruimte 
voor de regionale mbo’s en worden er verschillende 
cursussen aangeboden. Het pand staat er nu en daar 
zijn alle gebruikers van de Bouwacademie heel trots op. 
De Bouwacademie is een plek waar leerlingen van alle 
niveaus hun opleiding kunnen volgen. En samen gaan we 
voor modern technisch vakmanschap.
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De Bouwacademie is geen alledaags gebouw: het heeft 
verschillende gebruikers en bestaat uit verschillende 
delen, maar samen vormen ze toch één geheel. De 
Bouwacademie valt ook op door haar ligging: het ligt 
centraal in Waddinxveen, is zichtbaar (en bereikbaar) 
vanuit de trein, met de auto en de fiets. Juist die 
zichtbaarheid is door architect Ronald de Rooij (TOPOS) 
optimaal benut. “Gezien worden én aantrekkingskracht 
hebben op jongeren waren de belangrijkste 
uitgangspunten vanuit de opdrachtgever. En natuurlijk 
een uitstraling van bouw en techniek. In 2017 zijn we 
met die opdracht aan de slag gegaan. In eerdere plannen 
zou op deze zichtlocatie een bedrijfsgebouw komen 
bestaande uit verschillende delen. Dit bracht ons op het 
idee om de Bouwacademie in paviljoens te bouwen.”

Alle wensen van de Bouwacademie hebben uiteindelijk 
hun plek gekregen in het ontwerp voor het nieuwe 
gebouw. Het is modern, heeft uitstraling en bestaat uit 
drie ‘paviljoens’, opgebouwd uit metaal, steen en hout. 
“Dit past helemaal bij waar de Bouwacademie voor staat 
en wat ze doen. We hebben met verschillende materialen 
gewerkt aan de buitenkant, zodat elk ‘paviljoen’ er anders 
uit ziet en past bij de opleiding die in dit deel gehuisvest 
is. Bij het houtpaviljoen zijn verschillende houtsoorten 
gebruikt en op de gevel zorgt dat voor een speelse 
schaduwwerking. In het stenen paviljoen hebben we 
verschillende metselverbanden en stenen gebruikt en 

het metaalgebouw heeft verschillende texturen in de 
beplating. Voor de goede zichtbaarheid helpt de locatie 
enorm, maar die transparantie is versterkt door de grote 
ramen. Zo zie je vanuit elke hoek wat er in en om de 
Bouwacademie gebeurt!”

Een gebouw om trots op te zijn! Van buiten naar binnen

Ook in het pand speelt zichtbaarheid een belangrijke 
rol. “We hebben bijvoorbeeld de installatietechniek niet 
verstopt. Je ziet door het hele gebouw de kabels en 
buizen lopen. Dat is natuurlijk ontzettend interessant 
voor de leerlingen; ze zien gelijk in de praktijk hoe zo’n 
ingenieus leidingnetwerk er uit ziet. Daarnaast is er 
binnen een duidelijke scheiding tussen de werkplaats 
en het deel van het gebouw waar theoretisch onderwijs 
wordt gegeven. Dit tussengebied functioneert als een 
‘akoestische klep’ tussen theorie en praktijk. In het 
theoriegedeelte moet je immers de rust hebben om 
geconcentreerd te kunnen werken. En in de werkplaats 
moet je kunnen timmeren en boren zonder rekening met 
de andere kant te hoeven houden. Het is als centraal 
ontmoetingscentrum ingericht en verschillende functies, 
zoals het trappenhuis en de entree, takken hierop aan. 
Het trappenhuis is op deze manier eigenlijk de scheiding 
‘tussen rust en onrust’! Dit tussengebied is helemaal open, 
er is veel glas verwerkt en de bestrating is van buiten naar 
binnen getrokken. Het loopt helemaal door tot de steiger 
aan het water die aan de Kanaaldijk ligt. Ik vind dat één 
van de pareltjes van het ontwerp. Vanaf het middendeel 
kijk je alle kanten op; je ziet de hele Kanaaldijk. Buiten 
is er genoeg verlichting zodat je ook ’s nachts de 
Bouwacademie kunt zien. Hierdoor is de academie echt 
24/7 zichtbaar. Veel voorbijgangers vinden het leuk om 
naar binnen te kijken. En de leerlingen zo nu en dan naar 
buiten!”

Geschikt voor een duurzame toekomst

De Bouwacademie is gebouwd volgens de laatste 
duurzaamheidseisen. “Bouwen en duurzaamheid zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. De Bouwacademie 

straalt een en al toekomst uit. Met drie belangrijke 
uitgangspunten in het ontwerp: hoge isolatiewaarde, 
hoge mate van luchtdichtheid en volledig gasloos. Het 
pand wordt volledig verwarmd door warmtepompen 
op het dak, wat ook gebruikt wordt voor zonnepanelen. 
Daarnaast zijn er voor de elektrische fietsers en auto’s ook 
oplaadplaatsen op het terrein geplaatst.

  Ronald de Rooij
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Een centrum waar je het 
ambacht écht ziet!

De Bouwacademie is een project van Vergeer Bouw uit 
Reeuwijk. “Het is een gebouw waar je de passie voor het 
vak echt in terug ziet,” vertelt directeur Erwin Vergeer. 
Hij praat vol trots over dit mooie bouwproject. “Natuurlijk 
waren we sowieso al blij dat wij van de Stichting 
Bevordering Vakopleiding Bouwbedrijven (SBVB) het 
werk gegund gekregen. Het is het pand waar onze leerling 
timmerlieden hun opleiding doorlopen, dus dat maakt 
het extra uitdagend. In de aanbestedingsprocedure 
deden meerdere bouwbedrijven mee, die net als wij 
opleidingsbedrijf zijn voor de bouw. Hoe leuk is het 
voor een leerling om mee te kunnen bouwen aan je 
eigen opleidingscentrum. Een aantal van hen heeft dat 
uiteindelijk mogen doen.” 

Erwin Vergeer zag het gebouw tussen januari 2020 en 
mei 2021 stukje bij beetje groeien en opgebouwd worden. 
“Dat was prachtig om te volgen en geweldig om het 
eindresultaat te zien. Het mooiste compliment kregen 
we van de heer Bruines, directeur van SBVB. Hij zei bij 
de oplevering, dat het pand ‘kwaliteit en vakmanschap 
ademt’. Als je dat hoort van iemand die al zo lang in het 
vak zit, mag je dat met recht een compliment noemen. 
Wat hij zegt klopt overigens ook wel. De bamboetrap 
boven en de staande metselverbanden zijn echt 
supermooi om te zien. Ook de vloer die van buiten naar 
binnen doorloopt zie je niet vaak. Wie de Bouwacademie 
binnenloopt ziet als het goed is direct de schoonheid van 
de bouw. Als leerling word je dan toch meteen verliefd op 
jouw vak!”

Een echte leerling bouwplaats

Er waren tijdens de bouw leerlingen uit verschillende 
disciplines op de bouwplaats. Ze werden begeleid door 
Toska Stam van Vergeer Bouw, uitvoerder én leermeester. 
“Het was een professionele ‘leerling- bouwplaats’. Met vier 
timmer leerlingen, een metsel leerling, twee leerlingen 
vanuit elektra en twee leerlingen bij de luchtbehandeling. 
Als leermeester was ik betrokken bij het plannen van 
de werkzaamheden van de leerlingen. Ik kon rekening 
houden met het aantal praktijkuren zodat ze uiteindelijk 
hun tentamens en eindtoets tijdens de bouw konden 
doen. Dat was een mooie win-win situatie. Ook de 
afstemming met architect Ronald de Rooij van TOPOS 
tijdens de bouw verliep goed. Eerst waren er nog wat 
kleine constructieve vraagstukken, maar die hebben 
we snel op kunnen lossen. Corona zorgde wel voor een 
uitdaging natuurlijk; bijna alle overleggen vonden online 
plaats en dat was toch wel even wennen. Normaliter ga 
je na een bouwvergadering nog even de bouwplaats op. 
Een computertekening of de praktijk is namelijk toch soms 

“De Bouwacademie laat zien dat SPB lef heeft,” 
zegt Erwin Vergeer. “Een groot pand neerzetten 
voor jezelf en anderen, zodat het meer wordt 
dan een timmerschool. Petje af voor zo’n 
initiatief. Het is een plek waar jonge leerlingen 
alle aspecten van de bouw kunnen leren. Een 
echte Bouwacademie!”

Wethouder Thierry van Vugt benadrukt het 
belang van regionaal samenwerken rondom de 
maatschappelijke vraagstukken in deze regio: “Het 
vraagstuk van bodemdaling biedt kansen voor 
technisch vakmanschap en toekomstgericht bouwen 
en staat daarom centraal in de samenwerking tussen 
bedrijven, onderwijs en overheden in Midden-
Holland.” 

Vanuit Campus Gouda worden hier nieuwe 
samenwerkingspartners bij betrokken zoals 
hogescholen. Thierry geeft hierbij aan dat er de 
afgelopen jaren flinke stappen zijn gezet. “Deze 
vraagstukken kunnen we alleen gezamenlijk goed 
oppakken en daarin weten bedrijven, onderwijs en 
overheid elkaar steeds beter te vinden.”

Wethouder Martijn Kortleven: “In de regio Midden 
Holland en ook in Waddinxveen wordt nu en in de 
komende jaren veel gebouwd. Daarvoor zijn veel 
technische vakmensen nodig. Daar is al jaren een 
groot tekort aan. 

De gemeente Waddinxveen werkt samen met 
bedrijven, het Coenecoop College, MBO Rijnland 
en de Bouwacademie als centrum voor kennis en 
innovatie in techniek, bouw en infra. Doel: goed 
opgeleide vakmensen. En door het uitbreidende 
woningaanbod kunnen ze zich na hun opleiding ook 
prima vestigen in onze regio.”

Het belang van een regionale 
samenwerking

Brigitte Leferink 
Wethouder onderwijs, gemeente Waddinxveen

Martijn Kortleven 
Wethouder economie, gemeente Waddinxveen

Thierry van Vugt 
Wethouder onderwijs, gemeente Gouda

anders. Als de samenwerking goed is, zie je dat je ook dit 
soort probleempjes overkomt. Het resultaat – een prachtig 
gebouw - laat zien dat het hier met de samenwerking wel 
goed zat.”
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Ruim 35 jaar toonaangevend 
techniek onderwijs

Timmerman, tegelzetter of metselaar worden 
bij SPB

Het Samenwerkingsverband Praktijkopleiding Bouw (SPB) 
is hét opleidingsbedrijf voor jonge vaklieden in de bouw in 
de regio Gouwe en Rijnstreek. SPB is zo’n 35 jaar geleden 
opgericht door en voor de bouwbedrijven in de regio. Er is 
een hechte samenwerking ontstaan met zo’n 80 bedrijven 
die als leerbedrijf voor leerlingen optreden. Ze geven 
leerlingen een plekje binnen hun bedrijf om het vak te 
leren, in combinatie met 1 dag of 2 avonden les op school. 
Daarom is een goede samenwerking tussen het SPB en de 
vmbo’s en mbo’s in de regio van groot belang.

Bij SPB Gouwe en Rijnstreek volgen leerlingen de 
opleiding timmeren, tegelzetten of metselen. SPB Gouwe 
en Rijnstreek werkt samen met verschillende mbo’s in 
de regio, zoals mboRijnland en het Hoornbeeck College. 
Samen zorgen zij ervoor dat leerlingen hun diploma halen.

Eisen aan de inlener

Als een bedrijf een leerling van het SPB gaat inlenen, dan 
is SPB officieel de werkgever. De leerlingen volgen een 

Goede begeleiding

“Wij bieden jongeren een garantie op werk en opleiding, 
ook in tijden dat het met de economie wat minder 
gaat,” vertelt Ramon Looije, Directeur SPB Gouwe en 
Rijnstreek. “Als werkgever nemen wij de leerlingen aan. 
Omdat ze vier dagen aan het werk in het leerbedrijf 
zijn krijgen ze veel mee van wat er in het ‘echte leven’ 
gebeurt. Leerlingen starten bij ons in de werkplaats met 
een introductieprogramma. Dat betekent vier weken 
boordevol begeleiding van onze instructeurs. Bij de 
bedrijven krijgen de leerlingen vervolgens begeleiding van 
de leermeesters. Deze leermeesters zijn op de bouwplaats 
heel belangrijk voor de voortgang van de leerlingen. 
SPB houdt daarnaast een vinger aan de pols. Onze 
leerlingbegeleider komt geregeld langs om te bepalen of 
er voldoende voortgang is.”

De leermeester zal het vak zo veel mogelijk overbrengen 
en ervoor zorgen dat een leerling blijft ontwikkelen. Hij 
beoordeelt ook de examens die op de werkplek worden 
gedaan. Gijs de Mik is leerlingbegeleider bij SPB: “Ik ga 
een aantal keer per jaar langs bij de leerling om te bepalen 
of er voldoende voortgang zit in de opleiding. Daarnaast 
ben ik ook het eerste aanspreekpunt voor leerlingen 
wanneer zij vragen hebben of ergens tegen aanlopen. 
Als de leerlingen geplaatst zijn bij een bouwbedrijf 
komen de leerlingen af en toe nog terug bij het SPB om 
een examen te maken. In zo’n toetsweek is er een deel 
instructie en wordt daarna het examen afgenomen. Elke 
keer dat ik bij een leerbedrijf kom, zie ik grote vooruitgang 
bij de leerlingen. En daar zijn we trots op. We leiden 
echt technische vakmensen op, helemaal gericht op de 
toekomst!”

  Gijs de Mik

BBL-opleiding wat inhoudt dat ze naast het werk bij het 
bedrijf ook een dag (of twee avonden) naar school gaan. 
Een bedrijf dat leerlingen wil inlenen moet erkend zijn 
door de Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) 
voor de betreffende opleiding. Dat betekent dat die 
bedrijven in hun dagelijkse werk de praktijkonderdelen 
van de opleiding bieden en een opgeleide leermeester 
hebben die de leerling gaat begeleiden. Een bedrijf zal 
daarnaast ook moeten instemmen met de algemene 
voorwaarden van het SPB voordat een leerling kan 
worden ingeleend. Het is voor SPB heel belangrijk dat 
leerlingen veilig kunnen werken. Het ARBO-beleid van het 
SPB is daarom ook voor het leerbedrijf belangrijk.
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Maak kennis met…

Het is inmiddels 6 jaar geleden dat Maurits de Bruijn zijn 
opleiding Allround Timmerman niveau 3 heeft afgerond. 
Voor Maurits was deze opleiding een slimme keuze. 
“En naar wat nu blijkt ook het beste wat ik had kunnen 
doen. Mijn keuze voor een opleiding viel middenin de 
kredietcrisis. Om je heen hoorde je niets anders dan 
dat het lastig was om een baan te vinden. Via een BBL-
opleiding zoals het SPB heb je baanzekerheid en weet 
je zeker dat je op de juiste plek komt. En het heeft 
meer voordelen. Zo zijn er heel wat bedrijven die alleen 
personeel aannemen dat een opleiding volgde aan het 
SPB. Dat was voor mij een belangrijke reden om juist 
hier een bouwopleiding te gaan volgen. Het heeft voor 
mij ook goed uitgepakt. De bedoeling was dat ik voor 
een korte periode bij Boer Bouw BV zou gaan werken. 
Dat ‘kort’ werd alleen wat langer, ik ben namelijk nooit 
meer weggegaan.” Inmiddels kreeg het werk van 
Maurits nog een extra invulling. Sinds een half jaar is 
hij officieel leermeester. “Ik vind dat echt heel erg leuk 
en herken mijzelf vaak in de leerlingen. Ik heb zelf ook 
meegemaakt waar zij nu tegenaan lopen. Ik bekijk het 
nu natuurlijk alleen vanaf de andere kant. Ik let op kennis 
en vaardigheden en op hoe een leerling een uitdaging 
aanpakt. Soms gaan ze dan de fout in en daar leren ze 
van. Het belangrijkste vind ik dat de sfeer onderling goed 

De liefde voor het vak begon bij leerling timmerman 
Jasper op de middelbare school. Hij vertelt enthousiast 
over zijn ervaringen bij SPB tot nu toe. “Op de middelbare 
school moest ik een snuffelstage lopen en eigenlijk 
wist ik niet zo goed waar ik dat wilde doen. Mijn vader 
stelde voor om met hem mee te lopen op de bouw. Hij is 
voorman bij Boer Bouw BV. Dat heb ik gedaan en tijdens 
mijn stage mocht ik meekijken met mijn vaders collega 
Maurits. De sfeer op de bouw sprak mij direct aan. Er werd 
hard gewerkt maar het was ook gezellig. Mijn besluit 
stond daarna vast: ik wilde meer leren van dit vak. Met 
mijn vader heb ik de open dag van het SPB bezocht en 
daar heb ik me direct aangemeld. Ik vind het fijn dat er een 
leerlingbegeleider is die ik altijd kan bellen. Het geeft me 
het gevoel dat ik er niet alleen voor sta. Inmiddels werk 
ik alweer een tijd op de bouw en mijn stagebegeleider 
van toen (Maurits) is nu officieel mijn leermeester. Ik heb 
het goed naar mijn zin en het leukste vind ik het om met 
elkaar vanaf de grond een huis op te bouwen. En het 
moppen tappen in de keet, het is hier nooit saai. Maurits 
is echt mijn maat geworden en ik leer elke dag van hem. 
Als het aan mij ligt, blijf ik hier nog lange tijd hier. Eerst 
doorstromen naar niveau 3 en daarna naar niveau 4. En 
ik hoop natuurlijk dat ik daarna bij Boer Bouw BV kan 
blijven…”

…Maurits de Bruijn

…Jasper van Beurten 

“De bouw heeft altijd bij mij geleefd,” begint Kees 
Krijgsman. Hij is timmerman en leermeester bij Cammeraat 
Bouwtechniek. “Op de LTS heb ik drie weken meegelopen 
bij Bouwgroep Ouwe Gouwe. Dat vond ik zo leuk dat ik 
een passende opleiding voor de bouw ben gaan volgen 
bij het SPB. Tijdens de opleiding kon je aangeven bij 
welk bedrijf je je wilde aansluiten. Daar hoefde ik niet 
lang over na te denken. Dat werd natuurlijk Bouwgroep 
Ouwe Gouwe. In het begin werkte ik vooral aan 
nieuwbouwprojecten, maar al snel zag ik in dat dit het 
niet was voor mij. Bij de renovatieprojecten ging het een 
stuk beter en daar werk ik nu nog steeds. Als leermeester 
heb ik inmiddels al heel wat leerlingen van het SPB 
begeleid. Ik geef ze mee dat netjes en precies werken 
belangrijk is. Het is namelijk moeilijk om dat op een later 
moment, bijvoorbeeld pas in het echte werkveld, aan te 
leren. Zelf heb ik dat geleerd van een oud scheepsbouwer. 
Daar heb ik tot op de dag van vandaag veel profijt van. 
Mijn eigen opleidingstijd bij SPB verliep alleen maar 
positief. Ik ben goed begeleid en dat gun ik iedereen. 
Daarom stimuleer ik jongeren een opleiding via het SPB te 
volgen. De basis die je meekrijgt is echt goed. En je krijgt 
een passend bedrijf bij de start. Als je mensen op de juiste 
plek zet, dan krijg je vakwerk. In de bouw leer je trouwens 
ook dat iedereen belangrijk is en een aandeel heeft als 
schakel in de ketting, ook mijn leerlingen vanuit het SPB.”

In het vierde jaar van de middelbare school liep Cornelis 
Krijgsman één dag in de week stage en dat vond hij reuze 
interessant. “Ik werkte toen op zaterdag in het grondwerk, 
maar mijn hart lag al bij de bouw. Die passie heb ik 
overgedragen gekregen van Kees Krijgsman, die nu mijn 
leermeester is. Hij vertelde over het vak en het SPB en zo 
ben ik bij Cammeraat Bouwtechniek terecht gekomen. 
Eerst als stage en nu ook om de opleiding tot timmerman 
te volgen.” Cornelis volgt nu de opleiding tot timmerman 
niveau 2. “En dat bevalt me heel goed. Het SPB is voor mij 
de plek waar ik mijn toetsen maak en door wie ik goed 
begeleid word. Als ik zonder werk zou komen te zitten, 
dan helpen zij bij het vinden van een nieuw bedrijf. Dat is 
voor mij echt een heel groot pluspunt. Ik werk elke dag 
samen met Kees; hij is echt een top leermeester. Hij neemt 
de tijd om het vak goed over te brengen en geeft mij ook 
tijd om het te leren. Elke dag is hier verschillend. Ik werk 
mee aan renovatieprojecten, waarbij we van iets ouds iets 
nieuws maken. Dit betekent dat ik de ene keer wanden 
gips en de andere keer plafonds raggel. Wij zijn nu bezig 
met woningen in Rotterdam Kralingen. Panden die wij van 
onder tot boven strippen en opnieuw opbouwen. Zo kan 
de nieuwe bewoner er straks mooi in.”

…Kees Krijgsman …Cornelis Krijgsman 

is. Doe maar gewoon normaal en stel je vragen op een 
rustige manier; dan kom je bij mij al heel ver!”

SPB en SPG hebben in hun lange bestaan al de nodige leerlingen opgeleid tot volwaardige vakmensen, in 
verschillende vakdisciplines. Een aantal nieuwe studenten én leerlingen van lang(er) geleden doen hier hun verhaal. 
Verhalen van leerlingen die nu op de Bouwacademie zitten én afgestudeerden …
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Het Samenwerkingsverband Praktijkopleidingen 
Grond-, Weg en Waterbouw (kortweg SPG-Infra) biedt 
beroepsbegeleidende leerwegen op mbo-niveau voor de 
grond-, weg- en waterbouw. Een beroepsbegeleidende 
leerweg (BBL) is een vorm van duaal onderwijs, waarbij 
leerlingen 3 of 4 dagen per week werken en de andere 
dagen onderwijs krijgen. Landelijk zijn er SPG’s waarbij 
SPG-Infra is gevestigd in Zuid–Holland en zijn nieuwe 
thuisbasis heeft gevonden in de Bouwacademie in 
Waddinxveen. 

Rob van Dalen (directeur SPG-Infra Zuid-Holland): “Wat 
is er nou mooier dan eigenhandig de buitenwereld een 
stukje mooier maken? Het licht gaat aan, er komt water 
uit de kraan en er zijn straten waar we overheen rijden. 
Vraag jij je ook wel eens af hoe dat allemaal mogelijk is? 
En nog belangrijker … hoe je daaraan kunt bijdragen? We 
leren het je in de opleidingen van SPG-Infra. Je kunt het 
in deze branche ver schoppen. Als je maar gemotiveerd 
bent en de handen uit de mouwen wil steken. In de 
Bouwacademie is er daarnaast een samenwerking met 
andere bouwrichtingen. Daar kunnen we echt apetrots op 
zijn! Leerlingen, die een opleiding volgen, zijn bij SPG-
Infra in dienst. “Wij zorgen voor een geschikt leerbedrijf, 
waarbij de dagelijkse praktijk natuurlijk goed aansluit 
bij onze lessen op de Bouwacademie: BBL-opleidingen 
voor grondwerker, rioleringswerker, wegenbouwer, 
waterbouwer, straatmaker, machinist grondverzet, 
machinist wegenbouw of monteur GWW Machines. Het 
leerbedrijf zorgt voor een goede veilige praktijkplaats en 
deskundige begeleiding. Op dit moment hebben we zo’n 
55 erkende opleidingsbedrijven.”

Groei en begeleiding

Ook in huis bij de Bouwacademie: SPG Infra

SPG-Infra bestaat al meer dan 30 jaar in Zuid-Holland. Het 
is een stichting met als doel om jongeren te interesseren 

Samen met het SPB 

SPG-Infra heeft een tijd als huurder bij Rijnmond Bouw 
ingezeten in Schiedam. “We hadden daar een mooie 
‘zandbak’ voor examens en oefeningen. In de winter 
konden we terecht onder een overkapping. Op een 
gegeven moment kwamen het Zadkine College en de 
gemeente Schiedam op ons pad. Het Zadkine vroeg ons 
of ze al hun infra opleidingen bij ons konden inbrengen. 
En daar zagen wij een mooie samenwerking in. Van de 

gemeente konden we grond huren en daar hebben we 
de opleidingsinstelling met een mooie lesomgeving 
opgetuigd. Het Zadkine heeft er een aantal lokalen in 
gebruik. Rond 2019 wilde de gemeente Schiedam het 
gebied terug en dat was aanleiding om eens goed na te 
denken over onze toekomstige huisvesting. Zuid-Holland 
is onze thuisbasis, dus samenwerken met een andere 
SPG-Infra afdeling, in Midden-Nederland of elders, zat 
er niet in. Eén van onze opleidingscoördinatoren is Kees 
Looije, de vader van Ramon Looije (nu directeur van SPB). 
We kwamen via Kees in gesprek met Ramon over onze 
zoektocht naar kantoor- en leerlingenruimtes. Zo ontstond 
een plan voor een mooie samenwerking tussen onze 
opleidingsinstituten en nu zijn we dus ‘in business’. De 
samenwerking geeft ook echt energie!”

En de toekomst?

Om de civieltechnische opleidingsmogelijkheden te 
verbreden is ook het SOMA College aangesloten bij de 
Bouwacademie. “Het gaat over disciplines als vakman 
gww en opperman/bestratingen. Deze samenwerking is 
een mooi gevolg van de ‘ons-kent-ons cultuur’ binnen de 
infra. Onze toekomst gaat over groeien en samenwerken. 
We willen het aantal leerlingen de komende tijd met 
ongeveer de helft verdubbelen. Met een mooie nieuwe 
locatie in Waddinxveen moet dat zeker lukken. Wie weet 
is er in de toekomst wel een tweede verdieping op het 
Bouwacademie pand nodig, vanwege het grote aantal 
leerlingen. Hoewel we nog steeds enkele leslokalen in 
Schiedam hebben, vind je SPG Zuid-Holland vanaf dit 
opleidingsjaar in Waddinxveen. We maken ons op voor 
nieuwe samenwerkingen met andere, nog te ontdekken, 
opleidingsinstituten!”

voor de infrabouw en een gedegen vakopleiding voor 
ze te verzorgen mét goede begeleiding. Op die manier 
willen we ze ook behouden voor de bedrijfstak. Voor de 
oprichting was elk bouwbedrijf zelf bezig met werving 
en opleidingen. Op enig moment zijn bedrijven en 
opleidingsinstanties gaan samenwerken om te kijken 
welke vakopleidingen en examens ze samen konden 
organiseren. “Dit samenwerkingsverband is nog steeds de 
basis van de huidige SPG-Infra organisatie,” vertelt Fred 
Slijk (voorzitter algemeen bestuur SPG-Infra Zuid-Holland). 
“De stichting heeft een bestuur aangesteld en een 
directeur benoemd. Mooi is dat elk bestuurslid nog steeds 
gelinkt is aan een aannemersbedrijf. Onze bestuurders zijn 
nog steeds helemaal betrokken bij het bedrijfsleven.” 

  Rob van Dalen

  Fred Slijk
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Maak kennis met…

Deze 24-jarige is leerling vakman grond-, werk-, wegen- 
en waterbouw (GWW) en sinds 31 maart 2021 in dienst 
bij SPG. Hij werkt bij KWS en heeft het erg naar zijn zin. 
“Honderdduizenden mensen zijn iedere dag opnieuw van 
A naar B onderweg. Dan moeten de wegen wel veilig zijn. 
En ik wist eigenlijk al jong dat ik daaraan wilde bijdragen,” 
vertelt Hamza trots. “De aanleg van riolering of bestrating 
in een nieuwe woonwijk leek mij te gek. Vandaar dat ik 
voor deze opleiding heb gekozen. Na mijn inschrijving 
mocht ik al snel op sollicitatie komen bij SPG om te zien 
wat voor bedrijf het beste bij mij zou passen. Gelukkig 
vind ik solliciteren niet zo moeilijk, ik ben gewoon mijzelf 
en vertelde dat ik van aanpakken houd, graag buiten 
ben en vooral veel wil leren. En dat ik dat het liefste zou 
doen bij een groter bedrijf, zodat ik met veel mensen kan 
meekijken! Kees Hogervorst, hoofduitvoerder bij KWS, 
was toevallig ook aanwezig bij de kennismaking en we 
hadden direct een match. Ik werk nu 32 uur per week op 
locatie bij KWS en doe daarnaast nog opdrachten voor 
school. Ik merk dat het belangrijk is om vragen te stellen 
en aan te geven als ik iets niet weet. Zo leer je het meest, 
denk ik. Ik ben ontzettend blij dat ik de stap heb gezet om 
deze opleiding te volgen. Uiteindelijk droom ik ervan om 

SPB en SPG hebben in hun lange bestaan al de nodige leerlingen opgeleid tot volwaardige vakmensen, in 
verschillende vakdisciplines. Een aantal nieuwe studenten én leerlingen van lang(er) geleden doen hier hun verhaal. 
Verhalen van leerlingen die nu op de Bouwacademie zitten én afgestudeerden …

Wegen en asfalt… Sjoerd Blokland wordt er elke dag blij 
van dat hij werkt in de wegenbouw. “Ik werk graag met 
mijn handen en als het even kan buiten. En ik vind het 
leuk om verschillende dingen te doen. In mijn vak is dat 
allemaal het geval, daarom past het mij ook zo goed. 
Dat zijn ook meteen de redenen waarom ik voor deze 
opleiding gekozen heb. Ik ben gestart met de opleiding 
Asfaltverwerker niveau 2 en leer nu voor Balkman niveau 
3. De combinatie van werken en leren vind ik super. 
Ik heb het dan ook erg naar mijn zin. Voor de praktijk 
werk ik bij Versluijs & Zonen uit Bodegraven. Wij voeren 
asfaltwerkzaamheden uit in gemeentes en voor de 
Provincie. Ik leer veel van mijn collega’s en de sfeer is 
goed. Dat vind ik zeker belangrijk. We maken lange dagen 
met elkaar en dus moet je goed kunnen samenwerken. Ik 
begon echt als asfaltwerker, maar nu sta ik regelmatig op 
de balk van de asfaltspreidmachine. Dat is mooi werk! Je 
brengt er de asfaltlaag mee aan op het wegdek en samen 
met de machinist, bedien ik de machine. Ik ben erg blij 
dat ik bij SPG de kans krijg om een mooi vak te leren. En 
een ding weet ik zeker: ik heb nog lang niet genoeg van 
de wegenbouw. Na deze opleiding wil ik dan ook graag 
nog verder leren. Bij mijn leerbedrijf krijg ik ruimte om te 
kijken welke specialisatie mij het beste ligt. En wie weet, 
misschien word ik nog wel eens uitvoerder infra en kan 
dan op mijn beurt leerlingen begeleiden.”

…Hamza Suubane 

...Sjoerd Blokland 

Peter startte ooit met een tweejarige opleiding tot 
vakman bij SPG. Hij begon bij HBG (wat later BAM 
werd) als grondwerker en inmiddels is hij bij zijn huidige 
werkgever, Aannemingsmaatschappij van Gelder, 
uitgegroeid tot Projectmanager. Hier begeleidt hij ook 
de leerlingen van het SPG. “Ik kijk met veel plezier terug 
op mijn opleidingstijd bij SPG. De wintertrainingen in de 
loods waren altijd beregezellig. Een zaal vol met jonge 
gasten met dezelfde passie, techniek. Na twee jaar haalde 
ik mijn diploma, maar ik ben verder gaan leren. Ik klom 
op tot assistent-uitvoerder en calculator en nu ben ik 
projectmanager. Daar ben ik best wel trots op. SPG heeft 
daar zeker aan bijgedragen, door mij een ingang in de 
branche te bieden. Ik begeleid nu vijf SPG-jongens bij 
ons op de zaak. Ik heb zelf ooit ervaren hoe belangrijk 
het is om bij een goed leerbedrijf te werken. Daarom wil 
ik ze graag diezelfde positieve ervaring geven, dat deed 
ik trouwens ook al bij mijn oude werkgever BAM. Bij Van 
Gelder krijgen ze een échte kans in een goede organisatie. 
En ik ben het voorbeeld, dat je kansen kunt pakken in 
dit vak. Ik kom nog geregeld oude klasgenoten tegen in 
soortgelijke functies. Onze branche is een kleine wereld 
en eigenlijk wil ik er nog wel meer voor doen. Ik hoorde 
dat er een plekje vrij kwam in het bestuur van SPG en heb 
mijn belangstelling kenbaar gemaakt. Hoe dit vorm krijgt 

Bijna 30 jaar geleden startte Richard van Breenen met de 
opleiding Grond-, weg- en waterbouw (GWW) bij SPG en 
werd een vakman pur sang. Inmiddels is hij werkzaam bij 

…Peter Dekker 

…Richard van Breenen 

door te kunnen groeien tot uitvoerder of projectleider. 
Dat lijkt mij echt leuk!”

is nog niet helemaal bepaald, maar de eerste stap is gezet. 
Hoe leuk zou het zijn als ik een nog grotere bijdrage kan 
leveren aan de carrière van enthousiaste leerlingen. Daar 
doe je het toch allemaal voor?”

multinational Boskalis en dat terwijl SPG ooit bij toeval 
op zijn pad kwam. “Mijn moeder gaf mij een krant waar 
een oproep in stond van SPG. De opleiding zocht jongens 
met motivatie om in de weg- en waterbouw te werken en 
ik was op dat moment net gestopt met de opleiding tot 
fysiotherapeut. Omdat ik nog niet goed wist wat ik wilde, 
heb ik mij ingeschreven om te kijken hoe de weg- en 
waterbouw zou bevallen. En ik zat direct op mijn plek! Ik 
werkte vanuit SPG bij Verzijl in Dordrecht en heb het daar 
erg naar mijn zin gehad en mooie mogelijkheden gehad 
om mij verder te ontwikkelen. Ik heb daar een goede 
15 jaar gewerkt en mij opgewerkt tot uitvoerder. Mijn 
vervolgstap vond ik bij MNO Vervat waar ik uiteindelijk 
Hoofd Werkvoorbereiding van de infra afdeling ben 
geworden. Dat bedrijf werd vervolgens onderdeel van 
Boskalis en momenteel ben ik daar werkzaam als hoofd 
inkoop, binnen een onderdeel van de offshore divisie. We 
houden ons bezig met het leggen van kabels op zee voor 
windmolenparken. SPG herinner ik mij als een hele fijne 
tijd. Het was altijd gezellig en het was de ideale manier om 
het vak te leren; vanuit de theorie zo de praktijk in. SPG is 
er voor alle mensen die interesse hebben in dit vakgebied. 
Niet iedereen wordt directeur, maar SPG kan wel dat 
opstapje voor je zijn om je ambities waar te maken.” 
Richard blijft als bestuurslid betrokken bij SPG. “Ik hoop 
straks nieuwe mensen in ieder geval net zo enthousiast 
over het werkveld te maken als ik zelf altijd ben geweest.”
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Het belang van Sterk Techniek Onderwijs 
in de regio

Sterk Techniek Onderwijs is een subsidieregeling van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om 
technisch onderwijs op vmbo-niveau te versterken, onder meer in techniekarme regio’s. Tussen 2020-2023 is hiervoor 
€ 440 miljoen subsidie beschikbaar gesteld. Een samenwerkingsverband van vmbo-scholen met een technisch profiel, 
kan deze subsidie aanvragen. Vanaf 2020 zijn er in 77 regio’s in Nederland programma’s van Sterk Techniek Onderwijs 
(STO) ontstaan. Het geld kan op verschillende manieren worden besteed: hoe lopen die programma’s nu en waar gaat 
welk geld heen?

Samenwerken voor een technische toekomst

STO in de regio

Waddinxveen valt in de regio Rijnstreek en al een 
aantal scholen zijn bij STO aangesloten. Het doel 
is om in de volle breedte het techniekonderwijs te 
versterken. Daarbij wordt gekozen voor inhoudelijke 
accenten die aansluiten bij regionale initiatieven en 
speerpunten, zoals smart technology, zorg en techniek, 
energietransitie en woningbouw en water en robotica. 
Met de start van een STO-plan in de regio, sloot ook 
de Bouwacademie aan. “De doelen voor de regio 
zijn vrij breed geformuleerd,” vertelt Ramon Looije 
(directeur Bouwacademie). “We willen vooral dat 
vmbo’ers de kans hebben om techniek te kiezen en 
dat ze gemotiveerd zijn om dat ook te doen. Door te 
laten zien wat het is en wat je ermee kunt. Daar ligt dus 
ook een taak voor ons. Als de instroom naar techniek 
verbetert, dan profiteren veel partijen daarvan, zowel 
scholen en bedrijven als de gemeente.”

“STO staat voor het aantrekken en professionaliseren van 
docenten, het vergroten van de instroom van leerlingen 
en het verbeteren van het onderwijs met mbo’s en het 
bedrijfsleven. STO stimuleert onder meer dat vmbo’s 
beter gaan samenwerken met bedrijven en mbo’s in de 
regio,” vertelt Yorrick van Bree (programmamanager 
bij Sterk Techniek Onderwijs). “Zo kunnen ze ervoor 
zorgen dat hun onderwijsaanbod actueel blijft, door het 
ontwikkelen van nieuwe beroepsgerichte keuzevakken 
én dat de eventuele aanpassingen ook financieel 
haalbaar zijn. Het gaat niet om alleen het vervangen van 
machines, maar juist om goed communiceren met het 
bedrijfsleven en, minder vrijblijvend, afspraken maken. Het 
ondersteuningsteam van STO helpt de docenten, scholen 
en leerlingen daarmee. Voor veel middelbare scholen is dit 
een nieuwe manier van werken. Wanneer je een financiële 
ondersteuning vanuit STO krijgt, geldt de verplichting dat 
vanuit het bedrijfsleven 10% extra moet financieren. Een 
slimme manier om de samenwerking te stimuleren. Naast 

Bouwend Nederland: opleiden en 
ontwikkelen essentieel voor de bouw

Koninklijke Bouwend Nederland is de Nederlandse 
ondernemersorganisatie van bouw- en infrabedrijven. 
Er zijn is ongeveer 4800 bouwbedrijven bij aangesloten. 
De totale bouwsector is goed voor zo’n 9% van het 
bruto binnenlands product en dat is ruim 70 miljard 
euro per jaar. De bouwsector is een van de sectoren 
die flink conjunctuurgevoelig is. Zijn de economische 
vooruitzichten goed, dan gaat het in de bouw en infra 
vaak goed. Maar tijdens een economische crisis wordt 
deze sector meestal hard getroffen. Tijdens de crisis van 
2008-2013 verlieten zo’n 70.000 mensen de bouw- en 
infrasector en ook bij de start van coronacrisis werd 
gewaarschuwd voor een flinke teruggang in werk en 
personeel. 

Voor dergelijke economische analyses is in de bouw 
het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) opgericht, 
een onderzoeksbureau voor toegepaste economische 
analyse. Zowel in opdracht als op eigen initiatief 
verricht het economische en sociale vraagstukken 
over de bouwsector. Datzelfde EIB stelt inmiddels dat 
er – ondanks de coronacrisis – rond 2024 zo’n 75.000 
nieuwe werknemers in de bouw en infra nodig zijn. En de 
meeste bouwbedrijven merken die noodzaak tot nieuwe 
vakmensen ook al lang.

Stimuleringsprogramma

“Het aantrekken en behouden van vakkrachten is 
voor de sector topprioriteit. Daarom bestaat er een 
stimuleringsprogramma ‘Behoud Vakkrachten Bouw en 
Infra’, dat loopt tot en met 2022. Bouwend Nederland 
en andere werkgeversorganisaties in de bouw willen 
daarmee nieuwe mensen aantrekken, waaronder jongeren 
en zij-instromers. “Verder wordt daaruit het verder leren 

Bedrijven steunen met opleiding en imago

“Een belangrijke maatregel om die behoefte van 
personeel aan te pakken is jonge mensen interesseren 
om in te stromen en om zij-instromers te stimuleren. Het 
gaat om mensen die nu werkzaam zijn in een andere 
sector. Bijvoorbeeld door bedrijven te ondersteunen 
om leerlingen op te leiden in bbl-trajecten. En door het 
imago van de bouw te versterken, zowel bij de jongeren 
als potentiële zij-instromers; bijvoorbeeld mensen die als 
gevolg van de crisis hun baan hebben verloren.”   

en ontwikkelen van vakkrachten in de sector begeleid, 
waaronder vakkennis over duurzaamheid,” vertelt Marieke 
van der Post van Bouwend Nederland. 

“Een andere ontwikkeling uit dit stimuleringsprogramma 
is het skills paspoort. Veel mensen in de bouw beschikken 
over verschillende competenties, maar dat blijkt niet altijd 
uit hun diploma’s. In dat skills paspoort staan naast de 
diploma’s ook de behaalde certificaten en geeft inzicht in 
de competenties van de vakman. Daardoor kunnen ze in 
vakgebied beter doorstromen. Uit analyses is gebleken, 
dat het lastig is om eenmaal vertrokken personeel uit de 
bouw weer terug te leiden naar de sector. Door goede 
doorstroming zorgen we voor behoud van die belangrijke 
vakmensen.”

  Yorrick van Bree

de eis dat het bedrijfsleven betrokken is, moet ook het 
mbo in de regio betrokken zijn. Dit kan bijvoorbeeld door 
doorlopende leerlijnen. Zodat leerlingen vanaf het vmbo 
soepel naar het mbo kunnen doorstromen.”
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De Vrienden Van…

…zorgen voor aansluiting op bedrijfsleven
Het onderwijs naadloos laten aansluiten op het 
bedrijfsleven. Op de Bouwacademie is dat beslist geen 
utopie. Een groep betrokken ondernemers zorgt ervoor 
dat leerlingen uitstekend worden voorbereid op een baan 
in de bouw: de ‘Stichting Vrienden van de Bouwacademie 
Groene Hart’ worden ze ook wel genoemd. Peter van 
den Berg is bestuurslid. “We klagen in Nederland vaak 
over het tekort aan goede, technisch geschoolde 
vaklieden. Nu kun je blijven klagen of, zoals dat van ons 
als ondernemers mag worden verwacht, we kunnen er 
ook wat aan doen! Als Vriend van de Bouwacademie kan 
ik invloed uitoefenen op het lespakket, zodat leerlingen 
van de Bouwacademie perfect worden voorbereid op een 
praktijkbaan.”

Start en ontwikkeling

Het concept ‘Vrienden van…’ is oorspronkelijk een 
Schoonhovens model. Bedrijven leverden daar input aan 
een middelbare school om het opleidingsniveau van 
leerlingen die de school verlieten, beter te laten aansluiten 
bij het bedrijfsleven. Een supermooi concept. Een aanpak 
die ook Jan Rozema, destijds rector van het Coenecoop 
College, opviel. “In navolging van Schoonhoven zijn 
we drie jaar geleden gestart met de ‘Vrienden van het 
Coenecoop’. Hoewel het concept goed was, kwam het 
aanvankelijk niet goed van de grond. We merkten onder 
andere, dat er een echte ‘kartrekker’ nodig was. Die kwam 
er met de Bouwacademie. We hebben daarmee een 
‘grotere kapstok’ gekregen met leerbedrijven. En omdat er 
in de Bouwacademie verschillende onderwijsinstellingen 
gevestigd zijn, heb je groter aantal potentiële vrienden. 
Zowel in de regio als daarbuiten. Ik verwacht dat het 
aantal vrienden sterk gaat toenemen vanaf dit jaar. Voor 
een middelbare school blijft het natuurlijk lastig om 
bedrijven van buiten hun standplaats te betrekken. Maar 
ze liften mee met de andere leerbedrijven. Daarnaast is 
het mooi dat bij de Bouwacademie bouw en infra zijn 
gecombineerd. Zo’n integrale aanpak is ook echt wat de 
bouw nodig heeft.”

Wat doen de Vrienden precies?

“De Vrienden kunnen veel voor elkaar krijgen,” vertelt 
secretaris Jaap de Witt enthousiast. “Dit komt omdat het 
stuk voor stuk mensen zijn die midden in het bedrijfsleven 
staan. Wat het concept ‘Vrienden van…’ sterk maakt is dat 
het écht gaan om vrienden van de onderwijsinstelling. 
En ze willen allemaal hetzelfde: onderwijs dat aansluit 
bij het bedrijfsleven. Daarom proberen we zo veel 
mogelijk invloed uit te oefenen op het lesprogramma, 
door onderdelen toe te voegen die we tegenkomen 
in ons dagelijkse werk. Zo hebben we bijvoorbeeld 

een warmtecamera voor het Coenecoop aangeschaft, 
zodat de leerlingen de nieuwste techniek onder de 
knie kregen. Verder faciliteren we binnen praktijklessen 
en bedrijfsbezoeken of is het regelen van een stage 
makkelijker. Elke Vriend is dus op zijn manier betrokken bij 
het initiatief.”

Ook Vriend worden?
Vind jij het belangrijk dat jonge startende bouwvakkers de juiste scholing krijgen? Of dat 
ze kunnen leren in de praktijk? En voel je je betrokken bij de Bouwacademie? Stichting 
Vrienden van de Bouwacademie Groene Hart worden is makkelijk! Het betekent dat je 
brengt en haalt, maar je krijgt er altijd veel voor terug. Aanmelden kan bij 
vrienden@bagh.nl. We hopen je te kunnen verwelkomen als Vriend van de Bouwacademie!

  Bestuur ‘21 Vrienden van de Bouwacademie

Martijn Daanen 
MD Service

Jaap de Witt
Secretaris

Onno Hoogendonk
Unica

Peter van den Berg
Boere Machinefabriek, Voorzitter

Erwin Vergeer
Vergeer Bouw
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Het SOMA College stelt zich voor

Koen Stephan is voorzitter van het college van bestuur 
van het SOMA College. Hij is blij met de samenwerking 
op de Bouwacademie die bij de start van dit schooljaar 
nu echt zichtbaar wordt; de lokalen zijn klaar en de eerste 
lessen zijn gegeven. “Het SOMA College is dé landelijke 
mbo vakschool voor de infra-, grond- en betonbouw. In 
twee tot vier jaar leiden we studenten op tot vakspecialist 
op mbo-niveau 2, 3 of 4. Voor praktijkgerichte opleidingen 
van stratenmaker tot machinist in het grondverzet en de 
wegenbouw. Maar ook voor een opleiding voor landmeter 
en uitvoerder kunnen jongeren op het SOMA College 
terecht. We leiden vakmensen voor de bouwbranche 
op met uitdagend en toekomstgericht onderwijs. De 
opleidingen kennen een stevige dosis praktijk.”

Op zoek naar extra opleidingsplaatsen

Zoals bekend is er al jaren een tekort aan technisch 
personeel. Die vraag wordt alleen maar groter als 
gevolg van de vergrijzing. En ook in de bouw heb je de 
komende tijd te maken met de uitdagingen rond de 
energietransitie. De bouwsector moet op onderdelen 
anders werken en de uitstoot van stikstof terugdringen 
en voorkomen. Er komt dus alleen nog maar meer vraag 
naar goed gekwalificeerd personeel. “Wij zijn gevestigd 
in Harderwijk. Daar maken we gebruik van verschillende 
oefenterreinen met een totale oppervlakte van 27 hectare. 
Dat is een flink terrein, maar het aantal opleidingsplaatsen 
in Harderwijk is ondanks dat toch begrensd. Je kunt maar 
een bepaald aantal studenten op de machines en met het 

Samenwerking in de bouwacademie

“De samenwerking met andere instellingen en regionale 
samenwerking bleek uitkomst te bieden. Met SPG Zuid-
Holland zijn we om tafel gegaan om oplossingen te 
vinden voor de vraag vanuit de bedrijven. Met de komst 
van de Bouwacademie in Waddinxveen konden we dit 
snel handen en voeten geven. Doordat we allemaal het 
belang van branche voor ogen hebben, was er vanaf het 
eerste gesprek een goede klik. De doelstellingen van onze 
organisaties passen naadloos bij elkaar. Daarnaast is de 
ligging van Waddinxveen ideaal. Het ligt supercentraal in 
de ‘trechter’ van de Randstad. In de regio liggen er veel 
kansen op werk voor de leerlingen. En niet te vergeten: 
er wonen in het gebied ook veel jongeren. Jongeren die 
graag de handen uit de mouwen steken en willen werken 
en leren voor een baan in de infra.”

Toekomst

Koen Stephan sluit af met een blik op de toekomst. 
“We zijn er heel trots op dat we deel uit mogen maken 
van de Bouwacademie! De locatie met de nieuwste 
inrichting en uitstaling is voor de werving van jong talent 
echt een voordeel. De combinatie van vmbo en mbo, 
waarbij alles gericht is op techniek en praktijk maakt de 
Bouwacademie zeer aansprekend voor jongeren. Juist 
deze kruisbestuiving is belangrijk. Later in het werk 
is er ook de samenwerking tussen de verschillende 
bouwdisciplines. De Bouwacademie is een perfecte 
plek om de opleiding tot vakman GWW en straatmaker 
te volgen. Daarnaast is voor de studenten in een later 
stadium eventuele doorstroom mogelijk naar een 
specialisatie binnen de infrabouw met vervolgopleidingen 
in Harderwijk. Dat kan bijvoorbeeld met een opleiding tot 
uitvoerder in de bouw/infra. Wij gaan ervoor om samen 
met de Bouwacademie de beste vakmensen op te leiden!”

materieel laten oefenen en werken. We zijn daarom op 
zoek gegaan naar uitbreiding om aan de grote vraag naar 
opleidingsplaatsen uit de branche te kunnen voldoen.”

Koen Stephan
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Coenecoop College: een plek vóór 
en van leerlingen

Het Coenecoop College is een middelbare school 
voor alle richtingen: vwo, havo, mavo en vmbo. 
Het is een kleinschalige school met goed onderwijs 
en veel mogelijkheden om je als leerling te 
ontwikkelen. De basisberoepsgerichte leerweg en de 
kaderberoepsgerichte leerweg leiden op tot vakmensen 
voor de toekomst. Leerlingen van het Coenecoop College 
kiezen aan het einde van het tweede leerjaar welke 
richting het beste bij hen past: Z&W (zorg & welzijn), 
BWI (bouwen, wonen en interieur of PIE (produceren, 
installeren en energie). Vanaf het schooljaar van ’21-’22 
krijgen de leerlingen hun beroepsgerichte praktijklessen 
van BWI en PIE in een gloednieuw lokaal op de 
Bouwacademie. 

Inspirerende leeromgeving

Ivor Bergsma, rector van het Coenecoop College, is 
ontzettend trots op de Bouwacademie. “Wij zijn met 
het Coenecoop College zelf bezig met nieuwbouw. 
Maar de verwachte realisatie is pas in 2023. Dan hebben 
we ruim 45 jaar in ons huidige pand gezeten. Dus een 
moderniseringsslag is wenselijk. Mijn voorganger had 
al contacten met het SPB en daar is het mooie plan 
uitgekomen om ons technisch vmbo onderwijs onder te 
brengen in de Bouwacademie. Via de Bouwacademie en 
de andere gebruikers van dit prachtige gebouw hebben 
we straks een doorlopende lijn vanaf het vmbo tot en 
met het MBO. En kunnen we natuurlijk de faciliteiten in 
het gebouw doelmatig inzetten. In principe bestaat de 
Bouwacademie uit verschillende praktijkruimtes waar de 
begeleiders verantwoordelijk zijn voor de leerlingen. Dus 
leerlingen horen op papier bij een organisatie, maar in 
de praktijk merk je dat eigenlijk niet. De opleiders van de 
Bouwacademie en onze docenten zijn overdag gewoon 
collega’s van elkaar!”

In het ontwerp van de Bouwacademie is er goed gekeken 
naar hoe de verschillende opleidingstrajecten met elkaar 
verweven zijn. “Er zijn namelijk op de Bouwacademie 
veel verschillende niveaus die bij elkaar zitten. Onze 
14-jarige leerlingen lopen hier ook rond. Voor hen is het 
ontzettend gaaf om te zien hoe die ‘grote jongens’ van 
het mbo aan het werk zijn. Zo ontstaat er contextrijk 
techniekonderwijs! Waddinxveen is een groeigemeente 
en voor iedere nieuwe jongere met interesse in techniek 
hebben we hier een mooie plek. Onderwijs dat aansluit 
bij de behoefte van leerlingen. De Bouwacademie straalt 
werk en praktijk uit. Onze techniekopleiding stroomt al 
behoorlijk vol en het lokaal in de Bouwacademie is zeker 
een eyecatcher!”

  Ivor Bergsma

mboRijnland en het Coenecoop College werken samen 
aan een ‘nieuwe’ leerroute. Een die ervoor zorgt dat er 
een doorlopend programma ontstaat van vmbo naar 
mbo zonder hiaten en overlap. Leerlingen kunnen in het 
derde leerjaar van PIE (produceren, installeren en energie) 
en BWI (bouwen, wonen en interieur) op het vmbo 
ervoor kiezen om niet voor hun diploma te gaan, maar 
tussentijds ‘op te stromen’ naar mbo niveau-2. Het is een 
geïntegreerde leerroute, waarbij ze het vmbo-examen 
gespreid over de eerste drie jaren van de leerroute 
afleggen. Ivor Bergsma, rector van het Coenecoop College: 

“Het voordeel van een doorlopende leerroute is dat er 
meer aandacht is voor technische vaardigheden en je 
echt voor een technisch beroep wordt opgeleid. Niveau-2 
is een kwetsbare groep leerlingen. Met deze leerroute 
verwachten we dat de kans op uitval minimaal is, ook 
omdat het vanuit de Bouwacademie wordt aangeboden. 
Dicht bij huis en al bekend. Leerlingen kunnen met dit 
traject dus versneld of met een sterkere basis hun plek op 
de arbeidsmarkt of vervolgopleiding vinden. Het doel is 
om in het schooljaar van 2022-2023 te starten met de mbo 
niveau-2 geïntegreerde leerroute.”

Geïntegreerde leerroutes Coenecoop College - mboRijnland

Professional meets Talent

In het schooljaar ’21-’22 start het Coenecoop College met 
een nieuw stageplatform: Professional meets Talent (PmT). 
“De naam zegt het eigenlijk al: we gaan talent koppelen 
aan professionals,” vertelt Jeroen Baars (afdelingsleider 
vmbo) enthousiast. “Met het PmT platform willen we het 
makkelijker maken voor leerlingen om stageplek te vinden. 
Je kan het zien als een soort databank waar bedrijven, 
instellingen en leerlingen elkaar kunnen vinden. Bedrijven 
of instellingen gaan actief op zoek naar de stagiair die 
zij graag willen hebben. En leerlingen hebben het voor 
het uitzoeken bij welk bedrijf zij graag hun stage willen 
doorbrengen. Leerlingen lopen bij ons in het derde jaar 
één week stage en in de vierde doen ze dat nog eens 
twee weken. We hopen in de toekomst ook lintstages 
via dit platform te kunnen aanbieden. Leerlingen gaan 
dan voor een langere tijd bij een bedrijf meedraaien om 

de nodige ervaring op te kunnen doen. Hopelijk kunnen 
we samen met onze vrienden van de Bouwacademie en 
nieuwe, toekomstige partners het PmT platform succesvol 
maken. Een ander belangrijk aspect wat we bereiken met 
dit platform is een goede vastlegging van de voortgang 
van de leerling. Hiermee kunnen we onze leerlingen 
continu van de juiste feedback kunnen voorzien.  

“Een schoolvoorbeeld van sterke samenwerking!”

Wil jij je ook verbinden aan Professional meets Talent? 
Meld je dan aan via https://itclix-waddinxveen.nl/ en 
maak een Professional account aan.
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mboRijnland en de Bouwacademie verminderen 
personeelstekort in bouw

In de bouw is er al een tijdje een personeelstekort. Met 
name stratenmakers, metselaars, schilders, timmerlieden, 
stukadoors en dakdekkers zijn moeilijk te vinden 
volgens het UWV. Ook is er veel vraag naar tekenaars, 
werkvoorbereiders en uitvoerders. Om dat tekort ook voor 
de lange termijn op te lossen, is het voor de bouwsector 
belangrijk om de instroom van leerlingen in de bouw te 
vergroten. Daarnaast zijn er ook andere manieren om 
het capaciteitsvraagstuk op te lossen. Bijvoorbeeld door 
andere groepen dan schoolverlaters aan te trekken en op 
te leiden: de zij-instromers. 
Arjan van der Hoorn is directeur onderwijs bij 

Pilot flexibel onderwijs in de derde leerweg

Samenwerken

“Met een aanbod van opleidingen in de derde leerweg 
hebben wij meer mogelijkheden voor een flexibel 
onderwijsaanbod dat past bij de behoeften van 
volwassenen. De zij-instromers kunnen leren en werken 
beter combineren en via modules, uiteindelijk toch 
komen tot een erkend mbo-diploma. Voor een aantal van 
hen zal het behalen van het diploma niet haalbaar zijn, 
bijvoorbeeld vanwege de eisen voor de Nederlandse taal. 
Het modulaire karakter van deze opleidingen geeft deze 
mensen de kans om de opgedane kennis en vaardigheden 
te verzilveren. Samen met de Bouwacademie starten we 
in het najaar van 2021 een pilot met flexibel onderwijs in 
de derde leerweg.”

mboRijnland is al jaren partner van het SPB. Ze hebben 
een succesvolle samenwerking op het gebied van BBL-
opleidingen. Han Staal van mboRijnland: “Ik zie dat er 
echt samenwerking is tussen de verschillende opleiders. 
En we kunnen met trots zeggen dat bijna 100% van de 
leerlingen hun diploma haalt. Naast dat diploma hebben 
ze een fijne baan bij een mooi bedrijf en vanuit daar leren 
ze verder. Ik ben geregeld op de bouwplaats en zie dan 
bekende gezichten. Een docent van nu was vroeger een 
leermeester bij het SPB. En leerlingen geven in een bedrijf 
echt toevoeging en begeleiden op hun beurt later weer 
nieuwe leerlingen. Hoe leuk is dat!”

Samenwerken voor betere 
BBL-opleidingen

mboRijnland: “De achtergrond van de zij-instromers is 
heel divers. Van statushouders en uitkeringsgerechtigden 
tot mensen die van werk naar werk switchen of die een 
langdurige afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Voor 
deze groepen is het traditionele onderwijs (bol of bbl) 
met dagscholing niet of minder geschikt. Om juist deze 
mensen veilig en goed gekwalificeerd op te leiden, doen 
we dat modulair. Ook in het kader van een leven lang 
ontwikkelen willen wij ons mbo-aanbod toegankelijker 
maken voor werkenden en werkzoekenden. Dit vraagt 
om het vormgeven en invullen van maatwerktrajecten, 
samen met bedrijfsleven en onderwijs. Dit soort flexibele 
opleidingsconcepten worden ook wel ‘de derde leerweg’ 
genoemd. 

  Arjan van der Hoorn

Studenten verbreden hun horizon 
bij de Bouwacademie

Ook het Hoornbeeck College vind je vanaf het nieuwe 
schooljaar in de Bouwacademie. Studenten kunnen in 
de praktijkruimtes op de academie hun vaardigheden 
verbeteren. Naast de ervaring die ze in de praktijk opdoen 
bij de bouwbedrijven. ”Het Hoornbeeck heeft al jaren een 
relatie met het SPB. Deelname in de Bouwacademie was 
voor ons een logische stap om te zetten,” vertelt Herman 
Lindhout, coördinator Bouwkunde bij het Hoornbeeck 
College. “Ik was al bezig met plannen om binnen de 
muren van het Hoornbeeck College een praktijklokaal te 
maken. Enige tijd geleden vertelde ik dat voornemen aan 
Ramon Looije van het SPB. Hij stelde me de kritische vraag 
waarom we dat zouden doen; een lokaal bouwen, terwijl 
alle faciliteiten voor praktijklessen ook in de academie 
zouden komen. Dat zette mij wel aan het denken. We 
hebben nu een afspraak gemaakt dat wekelijks één klas 
hier een dag lang praktijklessen krijgt. Straks kunnen de 
studenten, van onze BBL-opleidingen timmerman en 
metselaar, hun vak hier dus verder leren. Dat is nodig, 
want steeds meer aannemers specialiseren zich in 
bepaalde vakgebieden en daar moet je de studenten op 
voorbereiden.”

“De opleidingen BBL-2 voor timmerman en metselaar 
bestaan bij ons al vanaf 2010. We zijn ze gestart in 
samenwerking met het Driestar College. Op een gegeven 
moment kregen we de vraag naar avondonderwijs, zodat 
de leerlingen geen werkdag op hoefden te ‘offeren’. Nou 
dat kon! In 2012 zijn we gestart met BBL-3 opleidingen, 
ook in de avonduren. Je kan je bij onze opleiding alleen 
aanmelden als je in dienst bent bij een aannemer.”

Dag- en avondonderwijs

Naast de opleidingen tot timmerman en metselaar 
biedt het Hoornbeeck College ook een opleiding tot 
uitvoerder. “Dit is een niveau-4 opleiding die zeer in trek 
is bij studenten. Landelijk zijn er 200 studenten die deze 
opleiding volgen, waarvan 20 bij het Hoornbeeck. Veel 
van deze studenten werken al een tijdje en willen nu een 
volgende stap zetten.”
 
In de toekomst wil het Hoornbeeck College ook nog 
andere opleidingen of uitstroomvarianten aan gaan 
bieden. “Het doel is om de jongens en meiden leerlingen in 
de bouw een goede basis te geven. Goede vakopleidingen 
zoals deze worden steeds belangrijker. Er zijn nu al 
veel ZZP’ers in de bouw en daardoor zijn er minder 
opleidingsbedrijven. Een goede leermeester die echt de 
tijd kan nemen is schaars. Er komt in ons werkveld steeds 
meer creativiteit en flexibiliteit kijken. Daarom is de volle 
breedte van vakkennis belangrijk!”

Van timmerman tot uitvoerder

  Herman Lindhout
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Overige samenwerking met 
opleidingsinstituten voor de bouw

Bouwradius Training & Advies verzorgt trainingen voor 
alle lagen binnen bouwondernemingen. Dat varieert 
van trainingen voor personeel op de bouwplaats, 
middenkader en hoger kader. Ze hebben de ambitie dat 
alle medewerkers op de bouwplaats hun verworven 
kennis meteen kunnen toepassen. De opleidingen 
van Bouwradius Training & Advies zijn praktische, 
hoogstaande vak- en functionele trainingen. Diverse 
trainingen zijn gedigitaliseerd en via e-learning 
beschikbaar: effectief en efficiënt. Het trainingsaanbod 
is breed en varieert van opleidingen voor de 
Bedrijfshulpverlening, VCA en Veiligheid & Milieu tot 
echte technische trainingen en opleidingen op het gebied 
van Steigerbouw, werken met groot en klein materieel, 
isolatie, renovatie en restauraties. Bouwradius in 
gevestigd in Hazerswoude-Dorp in het Groene Hart, maar 
geeft trainingen door heel Nederland.

Praktische bouwplaats-personeel trainingen 
(Bouwradius)

Een leven lang leren

“Iedere professional weet dat leren eigenlijk nooit stopt,” 
vertelt Rob van Nieuwburg, directeur van Bouwradius. 
“Vooral in de bouw is het bijhouden van wettelijk 
verplichte kennis of het beter in de vingers krijgen van 
een vak de normaalste zaak van de wereld. Vandaar dat 
wij erg blij zijn dat wij Bouwacademie Groene Hart tot 
een van onze partners mogen rekenen. Want waar de 
Bouwacademie ervoor zorgt dat jongeren goed opgeleid 
bij de juiste werkgever belanden, zijn wij juist specialist in 
kort-cyclische praktische trainingen voor vakvolwassenen 
binnen de bouwsector.” 

Breed trainingsaanbod via de Bouwacademie

“De trainingen die Bouwradius samen met de 
Bouwacademie aanbiedt zijn onder meer verschillende 
vormen van VCA, Luchtdicht bouwen, BHV trainingen, 
Voorkomen van bouwfouten en Elementaire bouwkunde. 
En een aantal heel technische opleidingen, zoals digitaal 
maatvoeren, tekening lezen, kitten, metselen, stukadoren 
en tegelzetten.”  

De stichting BOB-KOB is in 1948 opgericht door de 
werkgeversverenigingen, op advies van de overheid. 
Het doel was (en is) het ontwikkelen van medewerkers 
in de bouw en infra en de daaraan verbonden bedrijven 
en organisaties. Het stichtingsbestuur bestaat uit 
vertegenwoordigers van de verschillende sectoren. 
Bestuursleden worden benoemd door Bouwend 
Nederland. “BOB bouwt aan talent,” vertelt Edwin van der 
Weijden, directeur van BOB-KOB. “Het is door de sector 
opgericht dus is het ‘van en voor’ de hele bouwsector. We 
hanteren een persoonlijke aanpak en hebben opleidingen 
op actuele onderwerpen zoals BIM (Bouwwerk Informatie 
Model), duurzaamheid, systems engineering en private 
kwaliteitsborging. We hebben trainingen en opleidingen 
voor uitvoerend technisch administratief personeel, 
zoals werkvoorbereiders, uitvoerders en planners in de 
bouw en infra. Maar ook voor bijvoorbeeld ambtenaren 
bouw- en woningtoezicht die werkzaam zijn in het 
technisch beheer & onderhoud. We hebben zowel 
langlopende opleidingen, die je afsluit met een erkend 
diploma als korte cursussen voor wie een specifieke 
techniek of zijn of haar persoonlijke vaardigheden wil 
verbeteren. Ons aanbod bestaat uit open opleidingen, 
incompanymaatwerktrajecten en persoonlijke coaching. 
Daarbij gaan we bij voorkeur uit van dagelijkse 
werkzaamheden, waarbij wij mensen willen uitdagen 
om slimmer en efficiënter te werken. De lessen worden 
verzorgd door toonaangevende docenten die werkzaam 
zijn in de praktijk en hun sporen ruimschoots hebben 
verdiend.”

Bouw, infra en zij-instroom

“Ook als je geen bouwkundige vooropleiding hebt 
gehad en je wilt instromen in de bouwsector kun je 
bij BOB-KOB terecht. Tijdens de opleiding Elementaire 
bouwkunde A voor zij-instromers leer je in korte tijd 
de meest elementaire kennis van het bouwproces 
en de bouwtechniek. Voor starters, zij-instromers en 
professionals is er daarnaast een uitgebreid aanbod 
opleidingen, trainingen en cursussen. We hebben 
ontwikkelmogelijkheden voor medewerkers in de bouw 
en in onze Infra Academy staat het complete aanbod voor 
medewerkers in de civiele techniek. Daarnaast hebben 
we een opleidingstak voor professionals, de zogenoemde 
Specials for Professionals. Dat zijn korte cursussen van 
maximaal 4 dagen, op het gebied van projectbeheersing, 
leiderschap en persoonlijke ontwikkeling, techniek en 
duurzaamheid.”

De Bouwacademie is hét centrum voor bouwonderwijs in het Groene Hart. SPB, SPG, SOMA, het Coenecoop College, 
mbo Rijnland en het Hoornbeeck College werken er nauw in samen. Daarnaast maakt ook een aantal andere 
opleidingsinstituten de komende jaren gebruik van de academie. Dat geldt voor Bouwradius Training & Advies en 
BOB Opleiding Training &Advies.

BOB-KOB, opleidingsinstituut voor bouw en infra

  Edwin van der Weijden

  Rob van Nieuwburg
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FNV Bouwen en Wonen 

Vakbond FNV heeft ongeveer 1 miljoen leden in alle leeftijdscategorieën en is de grootste vakbond van Nederland. 
Het bestaat uit verschillende sectoren en de sector Bouwen & Wonen is daar één van. Het speelt een belangrijke rol 
in de bouwsector in Nederland, waar meer dan 310.000 vakmensen bij aangesloten zijn. De vakbond behartigt de 
belangen en sluit cao’s af voor verschillende branches, zoals de bouw, infra, afbouw, onderhoud, meubel en hout.

Sandra ter Maat, bestuurder bij vakbond FNV: “FNV 
Bouwen & Wonen wil dat mensen een volwaardige en 
duurzame plek op de arbeidsmarkt krijgen of hebben. 
Goede opleidingen zijn daarvoor een randvoorwaarde. 
Zo ontwikkelen werkgevers en werknemers samen 
bijvoorbeeld leerloopbaanpaden die ervoor zorgen dat 
zittend personeel, maar ook zij-instromers, modulair 
kunnen worden opgeleid. Onder andere door de vele 
nieuwe ontwikkelingen op het gebied van technologie, 
automatisering en robotisering zul je als werknemer wel 
bij moeten blijven. De Bouwacademie kan hier een mooie 
rol in spelen.”

Nieuwe ontwikkelingen leren op de 
Bouwacademie 

Scholing en goede arbeidsomstandigheden

Natuurlijk moet de sector aantrekkelijk worden en 
dat ook blijven. “Scholing en ontwikkeling zijn hierbij 
cruciaal. Maar je bent als sector aantrekkelijk als je voor 
studenten en werknemers ervoor zorgt, dat alles op het 
gebied van arbeidsvoorwaarden en veiligheid tijdens het 
werken piekfijn in orde is. Ook hier zetten wij ons als FNV 
Bouwen & Wonen sterk voor in. Dat gaat het beste als de 
werknemers goed worden betrokken bij het werk en zelf 
kunnen aangeven hoe arbeidsomstandigheden verbeterd 
kunnen worden. Dat vindt de FNV belangrijk. Maak volop 
gebruik van de bij hen aanwezige kennis, want die is echt 
groot. Laat medewerkers meedenken, meepraten en 
meedoen voor de beste resultaten.”

Gijs Lokhorst, bestuurder CNV: “De ontwikkelingen 
zijn immens en de vooruitzichten op een mooie 
carrière met een mooi inkomen zijn volop aanwezig. 
Robotisering, digitalisering, drones, verduurzaming en 
ga maar door. Bouw en techniek zijn onlosmakelijk met 
elkaar verbonden. De vooruitzichten voor jongeren 
en werkenden in onze mooie sector zijn uitstekend. 
Maar als werkende in de sector heb je ook zelf een 
verantwoordelijkheid om je zelf te blijven scholen. De 
Bouwacademie is een uitstekende plaats voor een goede 
en gedegen opleiding met uitstekende voorzieningen. 
Een prima plaats voor een goede basis voor de toekomst. 
De Bouwacademie biedt deze basis voor een geweldige 
toekomst.” 

Bouwacademie en SBB…

SBB erkent de leerbedrijven 

Mbo-studenten moeten hun theoretische lessen op 
school combineren met stages of leerbanen in de praktijk. 
Die leerbanen vormen een zeer belangrijk onderdeel 
van de opleiding. De praktijkervaring die je opdoet in 
het mbo heet ook wel beroepspraktijkvorming (bpv) en 
die mag je alleen opdoen bij erkende leerbedrijven die 
voldoen aan verschillende kwaliteitscriteria. Leerbedrijven 
moeten namelijk een veilige leeromgeving aan de 
leerlingen bieden, er moet deskundige begeleiding zijn 
en de leerlingen moeten ook voldoende tijd krijgen om 
de juiste vaardigheden op te doen. Vanuit het ministerie 
van onderwijs heeft de Samenwerkingsorganisatie 
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) op basis van de Wet 
Educatie Beroepsonderwijs de opdracht gekregen die 
erkenningen af te geven. Ook voor de bouwopleidingen.

Een samenwerking vanaf het eerste uur!

“En dat maakt de Bouwacademie en SBB in de eerste 
plaats samenwerkingspartners,” vertelt Aliki Boef 
(adviseur Praktijkleren bij het SBB). “Zonder zo’n erkenning 
mag de student gewoonweg geen leerbaan hebben 
bij een bedrijf. Alle bouwbedrijven die aangesloten zijn 
bij de Bouwacademie hebben zo’n SBB-erkenning. Eén 
van de eisen van die erkenning is dat er voor iedere 
discipline een leermeester aanwezig moet zijn. Zodat 
we er zeker van zijn dat studenten het specifieke 
vakmanschap leren van een ervaren leermeester. Iemand, 
die zich verantwoordelijk voelt voor de leerling en ook 
daadwerkelijk de juiste skills kan overbrengen. Alleen op 
die manier worden studenten goed voorbereid op hun 

Gecertificeerde leermeesters

“Leermeester ben je echter niet zomaar. Daarvoor moet je 
eerst een cursus volgen. Een leerbedrijf kan in aanmerking 
komen voor een tegemoetkoming uit het Opleidings- & 
Ontwikkelingsfonds, zo wordt de leermeestercursus en 
ook de verletkosten (het loon van de vakman voor de 
dagen dat hij op cursus is) vergoed door de bedrijfstak. 
Een leermeester in spé weet na de leermeestercursus 
hoe je het beste met leerlingen kunt communiceren en 
wat er bij komt kijken als je iemand opleidt in de praktijk. 
Dat gaat nu eenmaal anders dan met een collega. Voor 
leerlingen van de Bouwacademie zijn er dus leermeesters 
‘op de bouw’ via het leerbedrijf. En binnen de werkplaats 
van de Bouwacademie is er ook voor iedere discipline een 
instructeur. Zij geven hier les en praktijkondersteuning.”

Eerlijke kans tot vakmanschap

“Als adviseur heb ik regelmatig contact met leerbedrijven. 
In zo’n gesprek kijken we dan hoe het opleiden gaat of 
beoordelen we of de werkzaamheden binnen de opleiding 
passen. Zo wordt voorkomen dat een student niet 
(kan) afstuderen. Binnen de Bouwacademie heb ik goed 
contact met leerlingbegeleider Gijs de Mik. De studenten 
krijgen hier echt een eerlijke kans. Op de bouw is er nu 
eenmaal niet altijd genoeg tijd om net die extra aandacht 
te geven om een vaardigheid onder de knie te krijgen. 
In de werkplaats van de Bouwacademie kunnen zij hun 
skills oefenen, die ze dan vervolgens bij het bouwbedrijf 
kunnen toepassen. Mijn ervaringen met de Bouwacademie 
zijn positief. Het belang van de student staat voorop, het 
is een integer opleidingsbedrijf en er is een persoonlijke 
benadering van de leerling.”

…belangenbehartiger van de bouwsector
werktoekomst. En dat is hét gezamenlijke doel van de 
Bouwacademie en SBB.”

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. En die toekomst gaat er alleen nog maar rooskleuriger uitzien wanneer je een 
goede opleiding hebt genoten. En weet, tijdens je hele loopbaan, je werkzame leven heb je van tijd tot tijd te maken 
met scholing en opleidingen. Om bij te blijven in je vak of stappen in je loopbaan te kunnen maken. Werken in de 
bouw en techniek sector is fantastisch en er wachten enorme uitdagingen. 

CNV feliciteert de Bouwacademie

  Aliki Boef
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Toekomst: werken aan regionale 
speerpunten voor bouw en infra

Inspelen op bouwinnovatiesGemeenten, onderwijs en het bedrijfsleven uit Gouda, 
Krimpenerwaard, Waddinxveen, Zuidplas en Bodegraven-
Reeuwijk werken samen om de regio Midden-Holland 
economisch en politiek sterker te maken. Daarvoor 
hebben deze partijen een gezamenlijke economische visie 
opgesteld met daarin speerpunten voor economische 
vernieuwing. Zo’n duidelijke toekomstvisie maakt de 
regio in de eerste plaats interessant voor investeerders 
en start-ups. En vanuit die samenwerking kunnen 
innovatieve ideeën ook daadwerkelijk de ruimte 
krijgen. Alle speerpunten waaraan wordt gewerkt in 
dit samenwerkingsverband hebben een technisch 
karakter en twee hebben direct een relatie met 
de bouw en infra: de regio Midden-Holland als het 
centrum van modern technisch vakmanschap én deze 
regio als innovatiecentrum voor bouwen in moeilijke 
bodemomstandigheden. In het innovatiecentrum 
kunnen mensen op verschillende niveaus en van 
verschillende leeftijden scholing en onderwijs volgen in 
de brede techniek. Een voorbeeld is de voorlichting aan 
het basisonderwijs over wat techniek inhoudt. Naast 
reguliere opleidingen is het innovatiecentrum ook een 
scholingslocatie voor volwassenen die cursussen en 
bijscholing wensen. 

De Bouwacademie geeft invulling aan het eerste 
speerpunt: een centrum voor modern technisch 
vakmanschap in het Groene Hart. Vanuit de 
Bouwacademie worden ontwikkelingen in de 
bouw nauwgezet gevolgd. Het is belangrijk dat 
bedrijven innovaties uit praktijk binnenbrengen bij de 
Bouwacademie, zo kan de opleiding up-to-date blijven. 
Een voorbeeld hiervan, is de bouw van de populaire Tiny 
Houses. Ze staan vaak op mooie plekjes in of vlakbij de 
natuur. Ze zijn niet groter dan zo’n 50 vierkante meter en 
hebben alles wat een zelfstandige woning nodig heeft. De 
Bouwacademie speelt in haar opleidingen op dergelijke 
ontwikkelingen in. In de afgelopen jaren is er zelfs een tiny 
house gebouwd binnen SPB. Er wordt nu ook gewerkt 
aan circulaire tiny offices. Kleine werkplekken die snel en 
makkelijk in de tuin te plaatsen zijn en daarna weer te 
hergebruiken zijn. Deze tiny offices worden ontwikkeld 
samen met Hogeschool Rotterdam. 

Leerlijnen ontwikkelen op HBO-niveau

De Bouwacademie verbindt onderwijs op een uitstekende 
manier met het bedrijfsleven. En het zorgt er ook voor dat 
leerlijnen van vmbo en mbo voor de bouw op een logische 
manier gaan aansluiten. Daar zijn met de samenwerkende 
onderwijsinstellingen binnen de Bouwacademie de 
eerste stappen in gezet. Maar voor de toekomst zal die 
ontwikkeling nog verder uitgebreid kunnen worden, 
onder meer naar ook het hbo. Dat wordt gezien als de 
next step. Wellicht op een vergelijkbare manier als waarop 
in de regio vanaf dit jaar de Haagse Hogeschool via 
Campus Gouda met de hbo-module Communiceren in de 
zorg als onderdeel van de hbo-opleiding Verpleegkunde, 
wordt uitgerold. Dit zou binnen de Bouwacademie 
bijvoorbeeld kunnen bij het onderwerp bodemdaling. Een 
onderwerp wat in de regio zorgt voor ‘problemen’, maar 
ook voor innovatieve ideeën. Campus Gouda heeft samen 
met de regio het initiatief genomen om een Living Lab 
Bodem & Technologie te ontwikkelen. Het biedt daarmee 
onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven de kans om 
op een duurzame manier aan te sluiten bij verschillende 
projecten. Dat zijn bijvoorbeeld het Vijfde Dorp in de 
gemeente Zuidplas, de Goudse binnenstad en Polder 
Bloemendaal. Zo blijft de Bouwacademie innoveren en 
aangesloten bij lokale initiatieven.
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Colofon

Dit magazine is een uitgave van Bouwacademie 
Groene Hart in Waddinxveen. Het is uitgegeven 
ter gelegenheid van de opening van het nieuwe 
pand op 08 oktober 2021. Het is tot stand gekomen 
door bijdragen van samenwerkingspartners van 
de Bouwacademie en ondernemers in de regio, 
die realisatie van Bouwacademie Groene Hart 
mogelijk hebben gemaakt. Het betreft Stichting 
Bevordering Vakopleiding Bouwnijverheid (SBVB), 
Samenwerkingsverband Praktijkopleidingen Grond-, 
Weg en Waterbouw (SPG), Samenwerkingsverband 
Praktijkopleiding Bouw (SPB), Sterk Techniek Onderwijs 
(STO), Bouwend Nederland, Stichting Vrienden van de 
Bouwacademie, SOMA College, Coenecoop College, 
mbo Rijnland, Hoornbeeck College, Bouwradius Training 
& Advies, BOB-KOB Opleiding Training en Advies, Kees 
Slingerland, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs 
Bedrijfsleven (SBB), FNV, CNV, Campus Gouda, Topos 
architecten en Vergeer Bouw.
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