
Werkconferentie 7 oktober 2014

Vakmanschap van de toekomst 

Workshop: BCP+



Validatie BCP+ dossiers:
• "Afbouwen / glas zetten"

• "Isoleren / luchtdicht bouwen / stellen"

• "Elektrotechnisch installeren"

• "Werken als zelfstandige"

Opmerking:
Voor elk BCP+ is een aparte workshop (parallel sessies) gepland.
Uitzondering hierop is het dossier " Werken als zelfstandige" dat in elke workshop wordt behandeld.

Doelstelling workshop



Wat is het?
• Beschrijving benodigde kennis en nieuwe 

vaardigheden voor bijdrage energetische 

verduurzaming gebouwde omgeving

Waarvoor is het?
• Ontwikkeling van bij-/opscholing van 

vakvolwassen beroepsbeoefenaren

BCP+ dossier



BCP+ dossier

Hoe ziet het eruit?

• Beroepsbeelden 

• Logisch

geclusterd

per BCP+



BCP+ dossier

Eisen beroepsbeeld uitgedrukt in 

competenties (3 delen)

1: Technische competenties

2: Niet-technische competenties (specifiek)

3: Niet-technische competenties (generiek)

Opmerking:
Technische competenties in praktijk ook wel uitgedrukt als "hard skills of tech skills"
Niet-technische competenties in praktijk ook wel uitgedrukt als "soft skills"



BCP+ dossier

Beroepsbeelden en specialismen

• Gerelateerd aan kwalificaties MBO 2015

• Onderwijsniveau (EQF / NLQF 2-4)

• Specialismen koppeling competenties: 

technisch en niet-technisch



BCP+ ontwikkelproces 1/2

• Uitkomsten beroepsbeelden/specialismen 

Pillar I (2013) als vertrekpunt

• BCP uit regulier onderwijs

• Nieuwe kwalificatiedossiers (2015)

• Regioprofielen

• Branche eindtermdocumenten



BCP+ ontwikkelproces 2/2

• BCP+ uitkomsten werkconferentie

• Overige BCP+ dossiers afronding

• Regioprofielen check

• Validatie door sociale partners



FORMAT BCP+ Bouw

BCP+ dossier: 

Isoleren luchtdicht bouwen stellen

Beroepsbeeld: Timmerman (B11)



Timmerman

R21.1 Kan prefab gevel 
elementen plaatsen en 
luchtdicht stellen

R22.1 Kan gevels  
isoleren  en betimmeren 

R10.1 Kan houten 
vloeren vervangen door 
geïsoleerde vloeren

Specialismen 
technisch

R30.1 Kan prefab  
kozijnen, ramen en deuren  
plaatsen en luchtdicht 
stellen

R41.1/42.1/43.1 Kan 
prefab  
dakelementen/tuimelven
sters/dakkapellen 
plaatsen en luchtdicht 
stellen



Timmerman

S6

communicatie

S6.1 Brengt eigen 
ervaringen in, kan 
omgaan met kritiek
S6.2 Kan 
leeraspecten 
destilleren voor 
betere processen 
S6.3 Beheerst 
vaktaal uit 
aanpalende 
disciplines

Specialismen 
soft skills

S7
Informatie
verwerking

S7.1 maakt 
instructie over 
gebruik duurzame 
installatie voor 
gebruiker/bewoner

S8

samenwerken

S8.1 Overlegt met 
uitvoerders over 
nodige 
processtappen 
voor startsituatie

S8.2 Overlegt met 
uitvoerder over 
gelijktijdige/volgen
de stappen m.b.t. 
op te leveren werk

S9

kwaliteit

S9.1 Behoudt 
kwaliteit van het 
werk (afwijkingen 
t.o.v. ontwerp 
doorvoeren)

S9.2 Behoudt 
kwaliteit van het 
werk ( juiste 
doorvoeringen 
thermische schil)



Timmerman

G1

communicatie

G1.1 Betrekt 
anderen bij project-
doelstellingen

G1.2 Kan luisteren 
en deelnemen in 
gesprek

Generalismens
oft skills

G2
Informatie
verwerking

G2.1 Begrijpt 
technische 
instructies en 
teksten

G2.2 Leest 2D en 
3D tekeningen

G2.3 Doorgrondt 
het complete 
bouwproces

G3

samenwerken

G3.1 Werkt samen 
met collega’s uit 
eigen en andere 
disciplines
G3.2 Kan van 
individuele naar 
team prestatie 
komen
G3.3 Kan 
enthousiasmeren 
voor duurzaam

G4

kwaliteit

G4.1 Neemt 
verantwoording 
voor kwaliteit 
eigen werk 
G4.2 Meldt 
afwijkingen en 
problemen 
G4.3 Is bewust 
van de gevolgen 
van handelen op de 
energetische 
kwaliteit gebouw



FORMAT BCP+ installatie

BCP+ dossier: Elektrotechnisch installeren

Beroepsbeeld: Monteur E-installatie (I10)



Monteur E-Installatie
P44

Zonne-energie 
E

P44.1 Kan elektrische 
schema’s duurzame e-
installatie lezen

P44.2 Kan innovatieve 
PV systemen en 
regelingen installeren

M20
domotica

M20.1 Kan elektrische 
schema’s duurzame e-
installatie lezen

M20.2 Kan innovatieve 
domotica systemen en 
regelingen installeren

R34
duurzaam licht

R34.1 Kan elektrische 
schema’s duurzame e-
installatie lezen

R34.2 Kan innovatieve 
licht systemen en 
regelingen installeren

Specialismen 
technisch



Monteur E-Installatie

S1

communicatie

S1.1 Brengt eigen 
ervaringen in, kan 
omgaan met kritiek
S1.2 Kan 
leeraspecten 
destilleren voor 
betere processen 
S1.3 Beheerst 
vaktaal uit 
aanpalende 
disciplines

Specialismen 
soft skills

S2
Informatie
verwerking

S2.1 maakt 
instructie over 
gebruik duurzame 
installatie voor 
gebruiker/bewoner

S3

samenwerken

S3.1 Overlegt met 
uitvoerders over 
nodige 
processtappen 
voor startsituatie

S3.2 Overlegt met 
uitvoerder over 
gelijktijdige/volgen
de stappen m.b.t. 
op te leveren werk

S4

kwaliteit

S4.1 Behoudt 
kwaliteit van het 
werk (afwijkingen 
t.o.v. ontwerp 
doorvoeren)

S4.2 Behoudt 
kwaliteit van het 
werk ( juiste 
doorvoeringen 
thermische schil)



Monteur E-Installatie

G1

communicatie

G1.1 Betrekt 
anderen bij project-
doelstellingen

G1.2 Kan luisteren 
en deelnemen in 
gesprek

Generalismens
oft skills

G2
Informatie
verwerking

G2.1 Begrijpt 
technische 
instructies en 
teksten

G2.2 Leest 2D en 
3D tekeningen

G2.3 Doorgrondt 
het complete 
bouwproces

G3

samenwerken

G3.1 Werkt samen 
met collega’s uit 
eigen en andere 
disciplines
G3.2 Kan van 
individuele naar 
team prestatie 
komen
G3.3 Kan 
enthousiasmeren 
voor duurzaam

G4

kwaliteit

G4.1 Neemt 
verantwoording 
voor kwaliteit 
eigen werk 
G4.2 Meldt 
afwijkingen en 
problemen 
G4.3 Is bewust 
van de gevolgen 
van handelen op de 
energetische 
kwaliteit gebouw



FORMAT BCP+ afbouw

BCP+ dossier: Afbouwen en glaszetten

Beroepsbeeld: Glaszetter (B15)



Glaszetter

R31
R31.1 Kan zonwerende 
glasfolie plaatsen en 
afwerken

RP33
RP33.1 Kan schakelbaar 
glas en smart glas 
plaatsen,  afwerken en 
elektrisch aansluiten 

R32
R32.1 Kan  hoogwaardig 
geïsoleerd glas plaatsen 
en afwerken

Specialismen 
technisch



Glaszetter

S6

communicatie

S6.1 Brengt eigen 
ervaringen in, kan 
omgaan met kritiek
S6.2 Kan 
leeraspecten 
destilleren voor 
betere processen 
S6.3 Beheerst 
vaktaal uit 
aanpalende 
disciplines

Specialismen 
soft skills

S7
Informatie
verwerking

S7.1 maakt 
instructie over 
gebruik duurzame 
installatie voor 
gebruiker/bewoner

S8

samenwerken

S8.1 Overlegt met 
uitvoerders over 
nodige 
processtappen 
voor startsituatie

S8.2 Overlegt met 
uitvoerder over 
gelijktijdige/volgen
de stappen m.b.t. 
op te leveren werk

S9

kwaliteit

S9.1 Behoudt 
kwaliteit van het 
werk (afwijkingen 
t.o.v. ontwerp 
doorvoeren)

S9.2 Behoudt 
kwaliteit van het 
werk ( juiste 
doorvoeringen 
thermische schil)



Glaszetter

G1

communicatie

G1.1 Betrekt 
anderen bij project-
doelstellingen

G1.2 Kan luisteren 
en deelnemen in 
gesprek

Generalismens
oft skills

G2
Informatie
verwerking

G2.1 Begrijpt 
technische 
instructies en 
teksten

G2.2 Leest 2D en 
3D tekeningen

G2.3 Doorgrondt 
het complete 
bouwproces

G3

samenwerken

G3.1 Werkt samen 
met collega’s uit 
eigen en andere 
disciplines
G3.2 Kan van 
individuele naar 
team prestatie 
komen
G3.3 Kan 
enthousiasmeren 
voor duurzaam

G4

kwaliteit

G4.1 Neemt 
verantwoording 
voor kwaliteit 
eigen werk 
G4.2 Meldt 
afwijkingen en 
problemen 
G4.3 Is bewust 
van de gevolgen 
van handelen op de 
energetische 
kwaliteit gebouw



Uw mening over: 

Structuur en opbouw BCP+ dossier

• Voldoende compleet?

• Bruikbaar als start voor ontwikkeling leermiddelen?

• Wat mist er?

Vragen workshop



Uw mening over:

Herkenbaarheid BCP+ dossier

• Beroepsbeelden?

• Specialismen?

• Competentiebeschrijvingen?

Vragen workshop



Uw mening over:

Toepasbaarheid BCP+ dossier

• In uw eigen praktijk?

• Uw advies voor verbetering?

(in zijn algemeenheid / specifiek voor u)

Vragen workshop


