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van de erin vervatte informatie.

2

Roadmap BUS-NL - conferentierapport

JC/V0.1/sep.2015

Samenvatting
Voor u ligt de eindrapportage van het project BUILD UP Skills Netherlands at Work (BUS_N@W). Dit rapport kunt
u zien als het derde reisverslag in de geschiedenis van BuildUpSkillsNL (BUS-NL). BUS-NL is in 2011 opgericht als
consortium van SBRCURnet, ISSO, OTIB, MBO-Diensten, HIBIN, Kenteq en Fundeon. Met dit consortium is in 2011
bij de Europese Unie subsidie aangevraagd voor het project Dutch BUILD UP Skills (DuBUS).
DuBUS heeft geleid tot twee reisverslagen, de Analyse Status Quo en een Nationale Roadmap rapportage. In de
Analyse Status Quo is onderzocht wat de te verwachten impact is van verduurzaming van de gebouwde
omgeving op de arbeidsmarkt. Vervolgens zijn deze bevindingen verder geanalyseerd en in de Nationale
Roadmap Rapportage verder uitgewerkt naar concrete acties voor de periode 2013 tot 2020. Dit met als doel om
de Europese 20-20-20 doelstellingen voor de gebouwde omgeving met inzet van up-to-date vakmensen te
realiseren.
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Van analyse status quo naar BUS_N@W
De analyse van de status quo:
1. toonde aan dat er een gebrek is aan landelijke coördinatie inzake ontwikkeling en ontsluiting
toekomstgericht bijscholingsaanbod.
2. Stelde versnipperde beschikbaarheid van informatie over relevante bijscholing vast.
3. Vond dat er in de reguliere beroepskwalificaties en de beschikbare bijscholing te weinig aandacht was voor
interdisciplinair samenwerken.
4. Miste beroepskwalificaties voor (na-)isoleren & kierdichting en prefab stellen & monteren;
5. Bracht de kloof in beeld die er is tussen kwalificaties in het beroepsonderwijs en de kwalificaties voor bijscholing.
6. Beschreef waarom innovaties uit de veranderende beroepspraktijk zo traag worden opgenomen in de
beroepskwalificaties en wat daarvan mogelijke gevolgen zijn.
BuildUpSkillsNL stelde in de Nationale Roadmap rapportage als belangrijkste interventie voor om in de periode
2013 en 2014 de beroepscompetentieprofielen (afgekort: BCP) aan te vullen. Dit met competenties waarvan
innovators en early adaptors in de bouwkolom hebben vastgesteld dat deze essentieel zijn voor de gewenste
uitvoeringskwaliteit van duurzame gebouwen & installaties. Op basis van deze aanbeveling is door het
consortium1 bestaande uit SBRCURnet, ISSO, OTIB, MBO-Diensten, Kenteq en Fundeon in 2013 bij de
Europese Unie met succes het vervolgproject BUS_N@W aangevraagd.

Doelstelling en activiteiten BUS_N@W
De belangrijkste doelstelling van BUS_N@W is het bereiken van samenwerking tussen de relevante actoren en
belanghebbenden. Enerzijds om de beroepskwalificaties aan te vullen met kennis en vaardigheden die van
belang zijn voor verduurzaming van de gebouwde omgeving, anderzijds om het beschikbare bijscholingsaanbod
te ontsluiten. Met als resultaat een versnelling in de bijscholing van vakmensen werkzaam in de gebouwde
omgeving.
Deze doelstelling van BUS_N@W is vertaald in diverse activiteiten die in periode van 1 oktober 2013 –
1 oktober 2015 zijn uitgevoerd. Deze samenvatting behandelt kort elke activiteit. Vervolgens komen in het
vervolg van dit rapport per activiteit de resultaten aan bod.

1. Accreditatie en erkenning van bestaand bijscholingsaanbod.
Er is onderzoek gedaan naar vormen van certificatie van personen en bedrijven en het regelen van de
kwaliteitsborging van opleidingen. Ook is er afstemming geweest met relevante stakeholders. Deze
activiteiten hebben geleid tot een notitie met daarin een overzicht van de stand van zaken en concrete
aanbevelingen. Ook is duidelijk geworden welke vorm van erkenning van vakmanschap gezien het speelveld
haalbaar is.
Het voornemen was om naast onderzoek ook door een aantal pilots het aantal geaccrediteerde opleidingen
te vergroten. Dit is niet gelukt, doordat in de projectperiode bijna alle accreditaties vrijblijvend van aard
waren en daarnaast alle aanbod voor bijscholing in de bouw onder een algemene branche-accreditatie vielen.
Door recente wijzigingen in de Bouw-CAO en het gegeven dat een groot deel van het bijscholingsaanbod
kwalitatief op orde is, maar door beperktheid in de scope niet voor formele accreditatie in aanmerking komt,
overwegen we om deze pilots in de eerste helft van 2016 opnieuw vorm te geven.

2. Verwerven van financiering
Tijdens het project BUS_N@W hebben de leden van het consortium actief gewerkt aan de verwerving van
financiering voor uitwerking van toekomstige roadmap activiteiten. Ook is er gewerkt aan verwerving van
financiering voor de organisatie en bekostiging van het bijscholingsonderwijs. Dit door vanuit het consortium
1
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zelf diverse aanvragen te initiëren en door een aantal regionale consortia gevraagd en ongevraagd te
adviseren bij het opstellen en finetunen van aanvragen. Dit bij tenminste 7 van de 13 toegekende Regionale
Investeringsfonds (RIF) aanvragen die inspelen op vakmanschap bij verduurzaming van de gebouwde
omgeving. Daarnaast zijn er door platform leden diverse provinciale en interregionale subsidies aangevraagd.
Vanuit het consortium is door SBRCURnet, ISSO, OTIB, vier ROC’s en Kenteq2 met succes een aanvraag
ingediend in het Europese programma H2020. Dit heeft geleid tot het project BUStoB, waarin we in de
periode tot 1 maart 2018 vervolg geven aan de ingang gezette uitvoering van de Nationale roadmap-acties.

3. Monitoring van voortgang en resultaten
De monitoring van BUS_N@W bestond uit een viertal onderdelen.
a. Monitoring van door de EU gehanteerde Performance Indicators
b. Monitoring van project specifieke Performance Indicators
c. Monitoring van voortgang en resultaten in het nationale platform BuildUpSKillsNL
i.	Updates van een dataset met gegevens over verduurzaming van de gebouwde omgeving en de
daaraan gerelateerde arbeidsmarkt.
ii. Monitoring van de BuildUpSkillsNL roadmap acties.
d. Evaluatie van de impact van nieuwe vaardigheden in bouwprojecten

4. Continuïteit Platform BUS-NL
Om de deelnemers van het platform BUS-NL te informeren zijn er 6 nieuwsbrieven verstuurd. Ook zijn er
twee goed bezochte nationale werkconferenties (in het najaar van 2014 en 2015) georganiseerd. Daarnaast
zijn er diverse bilaterale overleggen gevoerd met belanghebbenden, dit om het draagvlak voor BUS-NL verder
te verstevigen en uit te breiden. Onze mailinglijst is met meer dan 380 leden (2013) gegroeid tot 680
personen (2015), verdeeld over zo’n 335 organisaties.

5. Kwalificatiestructuur bijscholingsaanbod
Ontwikkeling en implementatie van een kwalificatiestructuur voor bijscholingsaanbod met verbinding naar
de kwalificatiestructuur voor het beroepsonderwijs was een belangrijke activiteit. In het project BUS_N@W
zijn de beroepscompetentieprofielen (BCP) voor bouw,- afbouw,- en installatiesector aangevuld met voor de
verduurzaming van de gebouwde omgeving van belang zijnde kennis en vaardigheden. Ook zijn hierin voor
de bouwberoepen de werkzaamheden van prefabsteller/monteur en (na-)isoleerder (luchtdicht bouwen)
verwerkt. Met als resultaat acht zogenoemde BCP+-documenten. Deze kunnen gebruikt worden in de
bijscholing (post-initieel onderwijs) en in het beroepsonderwijs (initieel onderwijs) voor het updaten van
beroepscompetentieprofielen en kwalificaties.
Daarnaast is in deze actie een visualisatie gemaakt waarin het toekomstig bijscholingsaanbod is gekoppeld
aan de kwalificaties voor het reguliere beroepsonderwijs.

6. Ontwikkelen van bijscholing Koplopers & Interdisciplinair samenwerken
Het gaat hierbij zowel om in beeld brengen van wat beschikbaar is, alsook het ontwikkelen van bijscholing
gericht op toekomstige vakmanschap. Uitgaande van het benodigde vakmanschap voor succesvol
verduurzamen van de gebouwde omgeving zijn er twee hoofdtrainingen opgezet. De eerste training om
ambassadeurs en partijen die in beweging willen komen de opgedane inzichten te delen en deelnemers te
trainen in gebruik van de door BUS-NL ontwikkelde hulpmiddelen. Dit is de zogenaamde ‘Koplopers-training’.
De tweede training om vakmensen uit de bouwkolom te laten ervaren wat interdisciplinair samenwerken is
en waarom dit in de toekomst van belang is voor elk vakmens.

2
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7. Trainen van trainers & ambassadeurs
Van de ‘Koplopers-training’ is een drietal trainingsvarianten gemaakt specifiek gericht op het trainen van
praktijkopleiders & leermeesters, docenten, HR-adviseurs, managers en OR-leden. Deze zijn vervolgens door
de consortiumpartners met succes onder de aandacht gebracht van de diverse doelgroepen. In totaal zijn er
291 deelnemers getraind:
a. ‘Koplopers duurzaam vakmanschap’ voor Praktijkopleiders & leermeesters
140 deelnemers
b. ‘Koplopers duurzaam vakmanschap’ voor docenten.
112 deelnemers
c. De workshop ‘Maak uw toekomst Groen!’ voor HR-adviseurs, managers en OR-leden
39 deelnemers
Op basis van de terugkoppeling van de deelnemers kan gesteld worden dat ongeveer 1 op de 10 deelnemers
in staat is om zelf de training op een goed niveau te verzorgen. Voor de andere deelnemers is de training
vooral een belangrijke stap in bewustwording van de impact die verduurzaming van de gebouwde omgeving
op het vakmanschap heeft. Voor 2016 staan van elke variant nieuwe uitvoeringen in de planning, waarvan
een deel al is volgeboekt.

8. Ontsluiten van bijscholingsaanbod
BUS_N@W heeft activiteiten uitgevoerd voor de ontsluiting van het bijscholingsaanbod. In eerste instantie is
onderzocht of dit via bestaande catalogi zoals www.etalage.otib.nl en de www.scholingsfonds.nl gerealiseerd
kon worden. Dit bleek echter een lastige en onderhouds-intensieve oplossing. Om het beschikbare
bijscholingsaanbod professioneel te ontsluiten is door middel van een extra investering vanuit OTIB, een
eerste versie van de BuildUpSkills-AdvisorApp ontwikkeld (Android, Apple). In deze app kunnen vakmensen
zeer snel het voor hun relevante bijscholingsaanbod vinden. In 2016 wordt de functionaliteit en inhoud van
deze app verder uitgebreid.

Conclusie & aanbeveling
Gedurende onze BUILD UP Skills-reis van 2011 tot 2015 is er veel dynamiek geweest in de markt. De crisis in de
bouw- en installatiesector heeft stevig impact gehad. Het opheffen en/of privatiseren van de Kenniscentra en het
overhevelen van taken naar een landelijk kenniscentrum het SBB gaf veel verandering. De recente veranderingen
in de Bouw-cao zorgden voor nieuwe en vaak nog onbeantwoorde vragen. Ondanks deze dynamiek zie we dat de
verduurzaming van de gebouwde omgeving nu echt op gang komt. Nieuwe landelijke programma’s zoals de
Stroomversnelling, Urgenda, Maak uw Gemeente Groen en een steeds groter wordende groep inkoopcollectieven
en lokale duurzame energiebedrijven/bewegingen zetten de vraagkant van de markt echt in beweging.
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Voor bouw- en installatiebedrijven die in reactie op de veranderingen in de markt in beweging komen is het
echter nog erg lastig om bij hun in de regio of on-the-job vakmensen snel de benodigde bijscholing aan te
bieden. Sterker nog: het valt voor bedrijven niet mee om te bepalen wat gezien toekomstige kwaliteitseisen de
benodigde bijscholing zou moeten zijn. Onze kern aanbeveling voor de periode van 2015 – 2018 is dan ook
om vanuit de brancheorganisaties in samenwerking met de Regionale Investeringsfonds-projecten & BuildUpSkills
actief in te zetten op het ondersteunen van bedrijven die werk willen maken van de verduurzaming van de gebouwde
omgeving. Alleen zo gaan de door BuildUpSkills uitgevoerde analyses en ontwikkelde materialen ook
daadwerkelijk winst betekenen voor ondernemers en medewerkers.
Vanuit het project BuildUpSkills project BUStoB zullen wij u actief opzoeken & nodigen wij u uit om uzelf te
melden met uw vragen en ideeën. Wij zien uit naar een vruchtbare samenwerking.

Leeswijzer
Voorliggend rapport toon, na duiding van gehanteerde afkortingen- en begrippen, een inhoudsopgave.
Hierna volgt een analyse van het speelveld. Na deze analyse volgt een korte beschrijving van de werkpakketten
in het project BUS_N@W. Vervolgens gaan we per werkpakket in op de bereikte resultaten, nog openstaande
vragen en aanbevelingen.
We sluiten deze rapportage af met een doorkijkje naar het al gestarte vervolgproject BUStoB (2015-2018).
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Afkortingen- en begrippenlijst
Afkorting

Betekenis

BBL

Beroepsbegeleidende leerweg (praktijkdeel opleiding minimaal 60%)

BCP

Beroepscompetentieprofiel

BOL

Beroepsopleidende leerweg (praktijkdeel opleiding tussen de 20 en 60%)

BPV

Beroepspraktijkvorming

BUS-NL

BuildUpSkills Netherlands

CREBO

Centraal Register Beroepsopleidingen

EPBD

Energy Performance of buildings directive

EVC

Eerder verworven competenties

HSB

Houtskeletbouw

HTK

Hoge Temperatuur Koeling

KBB

Kenniscentrum voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven. In de scope van BUS-NL zijn
dat o.a. Fundeon, Kenteq, Savantis en Hout en Meubel

KD

Kwalificatiedossier

LTV

Lage Temperatuur Verwarming

OCW

Onderwijs Cultuur en Wetenschappen (ministerie)

PAC

Paritaire commissie

PI

Post-initieel / bijscholing

RES

Renewable Energy Sources

ROC

Regionaal opleidingscentrum

Begrip

Betekenis

BCP+

In de scope van BUS-NL; het upgraden van bestaande beroepscompetentieprofielen,
voor gebruik in het post-initieel onderwijs om bijscholing te kunnen ontwikkelen.

BCP (Beroeps-compe-

Beroepscompetentieprofielen geven beschrijvingen van ervaren beroepsbeoefenaren

tentieprofiel)

en worden gebruikt om kwalificatiedossiers te maken.

Crebo-code

Unieke code behorend bij elke kwalificatie van een kwalificatiedossier voor administratieve doeleinden in het onderwijs.

Energieneutraal ge-

Het energiegebruik ten gevolge van het gebouw en de gebouwinstallaties is gelijk

bouw

aan of kleiner dan de hoeveelheid duurzaam opgewekte energie.

Initieel onderwijs

Scholing die mensen doorlopen voordat ze de arbeidsmarkt betreden, in de scope
van BUS-NL betreft dit de aansluitende vervolgopleidingen in het mbo

Kwalificatie

Een kwalificatie is één beroep uit een kwalificatiedossier.

Kwalificatiedossier

Een kwalificatiedossier beschrijft wat een onderwijsdeelnemer aan het einde van
de (MBO-)opleiding moet kennen en kunnen. Een kwalificatiedossier beschrijft het
niveau van beginnende beroepsbeoefenaren (schoolverlater).

Kwalificatiestructuur

Overzicht met alle kwalificatiedossiers.

Prefab

Afkorting van ‘Pre-fabricated’. In het kader van energieneutraal bouwen betreft dit het
op een andere plaats vervaardigen van bouwelementen die vervolgens op de bouwplaats gemonteerd worden.

Post-initieel onderwijs

Onderwijs dat gevolgd wordt nadat men het initiële onderwijs heeft verlaten.
Een andere term hiervoor is bijscholing

Soft skills
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1 Introductie
NIEUWE ENERGIE-UITDAGINGEN VRAGEN DUURZAAM VAKMANSCHAP
Bedrijfsleven en onderwijs samen verantwoordelijk voor deskundige vakmensen ter realisatie van de EU “20-20-20”
doelstellingen & verduurzaming van de gebouwde omgeving voor 2050.

INLEIDING
Europa ontwikkelt een actief beleid op het gebied van energiebesparing en energieneutraal bouwen, met als
uiteindelijk doel een energie neutrale gebouwde omgeving in 2050. Hier ligt een uitdaging voor zowel de
bouwsector, de toeleverende industrie als de kennisinfrastructuur. Inspringen op deze kansen betekent klaar zijn
voor de marktvragen en dus voldoende bewezen kennis en vaardigheden bij de vakmensen. De aansluiting van
bijscholing en beroepsopleidingen in de installatie- en bouwsector op de praktijk is één van die uitdagingen.
Het is aan het bedrijfsleven en het scholingsaanbieders deze aansluiting samen vorm te geven en te
optimaliseren.
Met het BUILD UP Skills-initiatief richt de EU zich op krachtenbundeling voor vergroting van het aantal
gekwalificeerde werknemers in de bouwsector. BuildUpSkillsNL zet zich mede gefinancierd vanuit de
EU (IEE & H2020) in voor additionele training en onderwijs van en voor vakmensen, zoals bouwvakkers en
installateurs zodat in ieder geval vanuit vakmanschapsperspectief de nationale doelstellingen voor de gebouwde
omgeving in 2020 kunnen worden gerealiseerd en naar wij hopen zelfs stevig versneld.
Om succesvol en met kwaliteit de 2020-doelstellingen te halen, is kortdurende opscholing nodig voor bijna alle
vakmensen in de bouw- en installatiesector. Daarnaast is het gewenst dat nieuwe instroom van gekwalificeerde
schoolverlaters vanuit het initiële onderwijs geschoold is in voor duurzaamheid kritische competenties. Ditzelfde
geldt voor zij-instromers en werknemers uit het buitenland. De huidige structuur van het opleidingssysteem in
Nederland is daar niet flexibel genoeg voor ingericht.
SITUATIESCHETS & ANALYSE
Veel van de veranderingen in de bouw- en installatiepraktijk worden door productinnovaties gedreven. Om de
gevolgen hiervan voor het onderwijs in beeld te brengen, zijn in deze situatieschets de diverse momenten van
scholing gekoppeld aan de implementatiefasen voor innovaties, zoals verbeeld in de ‘technology adoptation
lifecycle’ (Everett Rogers).

Om de EU doelstellingen voor 2020, 2030 en uiteindelijk 2050 te bereiken, is het nodig de kennis- en
ervaringskloof tussen de innovators en de early majority te overbruggen. Ook is het zaak om de
overbruggingsmethode flexibel op te zetten zodat de verwachte stroom aan toekomstige innovaties versneld
door de markt kan worden omgezet in bewezen ervaring, vakmanschap en omzet.
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In de onderstaande figuur is deze dynamiek met haar interacties en verbanden samengevat. Deze figuur
combineert de basis ingrediënten voor een lerende persoon/organisatie/sector/maatschappij met de ‘technology
adoptation lifecycle’. Door deze combinatie wordt het mogelijk om diverse analyses uit te voeren met als doel
systeemoptimalisatie.

3
2
1

In deze cyclus zijn drie belangrijke succesfactoren te onderscheiden. De eerste succesfactor heeft betrekking op
de mate waarin de verworven kennis uit de diverse experimentele opstellingen beschikbaar gesteld kan worden.
De tweede succesfactor is de mate waarin potentiele gebruikers zich bewust zijn van voor- en nadelen van een
innovatie zodat zij over kunnen gaan tot een adoptiebeslissing. De derde succesfactor is gelegen in de mate
waarin actoren in staat zijn om zich bewust te bekwamen in de exploitatie van de innovaties.
De door BuildUpSkillsNL benoemde acties zetten in op versnelling van de drie genoemde succesfactoren.
Daarnaast richten wij ons op het verbinden van bijscholings-initiatieven aan het regulier onderwijs. Dit door
vernieuwingen in de bijscholing te beschrijven in de taal van het regulier onderwijs en door ontwikkelde
materialen te delen met regionale consortia van onderwijs en bedrijfsleven.

JC/V0.1/sep.2015

Roadmap BUS-NL - conferentierapport

11

2 Aanpak en werkwijze
Het project BUS_N@W was verdeeld in vijf werkpakketten. Na de flowchart van de werkpakketten volgt een korte
beschrijving. Waarna we in de volgende hoofdstukken ingaan op de resultaten.

Werkpakket 1: Management
OTIB heeft als penvoerder van het consortium het overall projectmanagement uitgevoerd. Dit gaat om
activiteiten zoals planning consortium bijeenkomsten, werksessies, mijlpalen, op te leveren documenten en
rapportage aan de Europese Unie (EASME).
Werkpakket 2: Accreditatie, erkenning en financiering
Dit werkpakket bevatte alle activiteiten gericht op een betere coördinatie van de reeds bestaande regelingen,
activiteiten en initiatieven. Dit met als doel om de vindbaarheid van bijscholingsactiviteiten gerelateerd aan de
verduurzaming van de gebouwde omgeving sterk te verbeteren. ISSO heeft samen met SBRCURnet leiding
gegeven aan dit werkpakket.
Werkpakket 3: Ontwikkeling kwalificaties en cursusmateriaal
In werkpakket 3 is gewerkt aan uitbreiding van de beroepscompetentieprofielen zodat deze gebruikt kunnen
worden voor het aanvullen van kwalificaties. Om de kwalificaties voor bijscholing helder te koppelen aan de
kwalificaties voor regulier beroepsonderwijs is er een visualisatie gemaakt van de totale kwalificatiestructuur
voor beroepen binnen de scope van BuildUpSkillsNL. ISSO heeft leiding gegeven aan dit werkpakket.
Werkpakket 4: Communicatie
De activiteiten in dit werkpakket stonden in het teken van communicatie over de ontwikkelde materialen en
kwalificaties. Voor afstemming met belanghebbenden zijn twee werkconferenties georganiseerd en zijn er veel
bilaterale overleggen gevoerd. Ook vond de organisatie van de train de trainer bijeenkomsten in dit werkpakket
plaatst. Coördinatie van dit werkpakket is gedaan door MBO-Diensten in samenspraak met OTIB.
Werkpakket 5: Europese uitwisseling
Als Europees gefinancierd project is deelgenomen aan een aantal door EASME georganiseerde
uitwisselingsconferenties in Brussel. Daarnaast werken we in de rapportages aan de EU mee aan de monitoring
van Europese projecten.
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3 Werkpakket 1 Management
OTIB heeft als penvoerder van het consortium het overall projectmanagement uitgevoerd. Dit gaat om
activiteiten zoals planning consortium bijeenkomsten, werksessies, mijlpalen, op te leveren documenten en
rapportage aan de Europese Unie (EASME).
De resultaten van werkpakket 1 bestaan uit de financiële voortgangsrapportages, technische
voortgangsrapportages en verslagen van consortiumbijeenkomsten en diverse werksessies.
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4	Werkpakket 2 Accreditatie, erkenning en
financiering
Dit werkpakket bevatte alle activiteiten gericht op een betere coördinatie van de reeds bestaande regelingen,
activiteiten en initiatieven. Dit met als doel om de vindbaarheid van bijscholingsactiviteiten gerelateerd aan de
verduurzaming van de gebouwde omgeving sterk te verbeteren. ISSO heeft samen met SBRCURnet leiding
gegeven aan dit werkpakket.

4.1

Accreditatie en kwaliteitsborging

Er is onderzoek gedaan naar vormen van certificatie van personen en bedrijven en het regelen van de
kwaliteitsborging van opleidingen. Ook is er afstemming geweest met relevante stakeholders. Deze activiteiten
hebben geleid tot een notitie Kwaliteitsborging opleiden in sectoren: Bouw, afbouw en installatie’ Deze notitie
geeft een beeld van beschikbare kwaliteitsborgingsinstrumenten voor erkenning van vakmanschap en
accreditatie van bijscholingsactiviteiten, zoals (kortdurende) cursussen en trainingen. Dit in relatie tot
verduurzaming van de gebouwde omgeving waarbij vakmensen uit de sectoren bouw, afbouw, glas en installatie
een rol spelen. Het gaat om kwaliteitsborging op zowel bedrijfs- als persoonsniveau.

Conclusies en aanbevelingen
Naast de beroepsgerichte kwalificatiestructuur voor het initieel beroepsonderwijs (CREBO erkenningen) is er in de
branches behoefte aan een flexibele structuur van erkende kwalificaties als basis voor de kwalificering en
bijscholing van volwassen deelnemers. We noemen dit een branchegerichte kwalificatiestructuur.
Branchekwalificaties zijn daarbij “de standaard” voor erkenning van opleidingsinspanningen van start-bekwame
en vak-volwassen beroepsbeoefenaren.
Branches zijn er op lange termijn bij gebaat dat de kwaliteit van de bijscholing van werknemers zoveel mogelijk
wordt gestimuleerd, kwaliteit prevaleert. Het verkrijgen van inzicht in de functies en bijbehorende opleidingen in
de branche spelen daarin een belangrijke rol. Tevens bestaat er behoefte aan inzicht in de verbanden/relaties
tussen de functies in de branche, de daarbij horende competenties en vereiste kennis en vaardigheden, de
kwalificatiestructuur beroepsonderwijs en de beschikbare cursussen en trainingen voor bijscholing van
werknemers.
In de paragraaf 5.2 is in houtskoolschets uitgewerkt hoe een branchegerichte kwalificatiestructuur voor
vakmensen betrokken bij de verduurzaming van de gebouwde omgeving vorm gegeven kan worden.

4.2 Ontwikkelen monitoringsinstrumenten
Om de monitoring vorm te geven zijn diverse activiteiten uitgevoerd. Zo is er een monitoringsplan geschreven
voor de monitoring van de door de EU voorgeschreven Performance Indicators en een aantal project specifieke
indicatoren. Interessant hierin zijn de uitgevoerde acties om te komen tot monitoring van de roadmap-acties en
monitoring van de daadwerkelijke impact van nieuwe vaardigheden in bouwprojecten.

4.2.1 Monitoring van de Roadmap-acties.
In 2013 is BUS_N@W gestart met de realisatie van een groot aantal acties die geadresseerd zijn in de roadmap
(de groene rondjes). Gedurende het project zijn diverse acties door samenwerking met betrokken
brancheorganisaties en opleidingsfondsen versneld of verbreed. Deze samenwerking is essentieel om op de
langere termijn succesvol te zijn. De in BUS_N@W en BUStoB (in 2015) ontwikkelde producten en adviezen
werpen alleen vruchten af als ze daadwerkelijk gebruikt worden door ondernemers en werknemers. Vooral
brancheorganisaties en opleidingsfondsen kunnen versterkend werken door de resultaten onder de aandacht te
brengen bij deze partijen.
Na de roadmap volgt een korte stand van zaken anno september 2015.
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Roadmapacties BIJSCHOLING

Status sept 2015

Ontwikkelen branchekwalificatie-structuur voor vakmanschap

Gereed, resultaat BUS_N@W

Onderzoek naar vormen van persoons- /bedrijfstak certificering Gereed, resultaat BUS_N@W
Ontwikkelen kwaliteitsborging bijscholing

75% gereed, pilots in 2016

Ontwikkelen instrumenten t.b.v. monitoring

1e versies gereed, implementatie is m oeilijk

Ontwikkelen interdisciplinaire opleidingen

Concept gereed, pilots gepland

Continuïteit van Platform BuildUpSkillsNL waarborgen

Tot 2018 is continuïteit geborgd, voor instal
latiesector tot en met 2020

Betere ontsluiting bijscholing in cursuscatalogi

Via BuildUpSkills_app, optimalisatie in 2016

Innovatieve vormen van bijscholing

Ingepland in project BUStoB 2015-2018

Nationale en EU-funding van onderwijsinspanningen

NL > €40.000.000 gemobiliseerd
EU +- €3.000.000 verworven

Financiering koppelen aan prestaties vakmanschap

Buiten invloedszone BuildUpSkills consortium

Actueel houden bestaand / ontwikkeling nieuw les- en

Ingepland in project BUStoB 2015-2018

examenmateriaal

Roadmapacties REGULIER ONDERWIJS

Status sept 2015

Ontwikkelen verkorte cyclus voor inbedding innovaties in

Gereed, resultaat BUS_N@W

kwalificaties
Korte arrangementen voor bij- / en opscholing

In BUS_N@W ontwikkeld voor:
•

Training ambassadeurs

•

Interdisciplinair vakmanschap

In BUStoB 2015-2018 is dit speerpunt
Benutten bijscholingsonderwijs bij ontwikkeling beroeps

Gereed, resultaat BCP+-profielen BUS_N@W

competentieprofielen
Ontwikkelen beroepscompetentieprofielen nieuwe beroepen

Gereed, resultaat BCP+-profielen BUS_N@W

Gezamenlijke ontwikkeling onderwijs/examenmateriaal

Ingepland in project BUStoB 2015-2018

Train de trainer om regionale beschikbaarheid trainers te

Gestart in BUS_N@W, continuering in BUStoB

verbeteren

2015-2018

Ontwikkeling logische loopbaanroutes

Visualisatie branchekwalificatie-structuur
BUS_N@W

Promoten loopbaan in de bouwsector

Indirect: door inbreng toekomstig vakmanschap in activiteiten gericht op bestaande en
nieuwe medewerkers

Organisatie mobiliteit vakmensen in de EU

Nog niet geadresseerd, verkennen mogelijk
heden in project BUStoB (vakmensen en PROF/
TRAC (professionals)

De algemene conclusie is dat door de in gang gezette en uitgevoerde roadmap acties een beweging is ontstaan.
Om echt succesvol te zijn zal BuildUpSkillsNL samen met de achterban en de betrokken branche organisaties en
opleidingsfondsen de resultaten massaal onder de aandacht brengen bij ondernemers en werknemers. Waarbij
we, om goed te kunnen monitoren en bijsturen, actief in gesprek zullen gaan over de toegevoegde waarde van
de producten. Een mooie uitdaging voor de periode 2016-2020.

4.2.2 Update dataset Status Quo-analyse & onderzoek EIB
In mei 2014 is een groot deel van de bij de Status Quo analyse gebruikte dataset in samenwerking met RVO
voorzien van een update. Dit gaat om gegevens over de gebouwde omgeving, de stand van zaken energie-labels
en een overzicht van beleidsvoornemens. De bruikbaarheid bleek niet groot, dit omdat deze data vooral gebruikt
kan worden om terug te kijken naar bijvoorbeeld tempo’s van ontwikkeling.
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Mede hierom en vanwege nieuwe initiatieven als Stroomversnelling en Urgenda kregen betrokken partijen geen
goed beeld van de snelheid waarmee in de nabije toekomst wordt gewerkt aan verduurzaming van de gebouwde
omgeving in Nederland. Binnen BUS_N@W was er geen budget beschikbaar om de impact van deze programma’s
op de arbeidsmarkt te analyseren. Daarom hebben Fundeon en OTIB besloten om hierin zelf te investeren en het
Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) een opdracht te geven voor onderzoek. Het Opleidings- en
Ontwikkelingsfonds van de Bouwnijverheid heeft ook bijgedragen aan dit onderzoek.
Energiebesparende technieken en kwalificaties bouwpersoneel
Het doel van dit onderzoek was om de invloed van verschillende energiebesparende programma’s in Nederland
te beschrijven. Het gaat om programma’s gericht op verduurzaming van de gebouwde omgeving en meer
specifiek op de veranderingen die nodig zijn in de competenties van de werknemers in de bouw. Dit om meer
informatie te verwerven over de omvang en het tijdschema van deze veranderingen. Dit om prioriteiten te
kunnen stellen in het bijscholingsonderwijs.
Het eindrapport is nog niet klaar aan het eind van dit project, maar de voorlopige resultaten wijzen erop dat de
bouwvakkers en installatiewerkers meer soft skills, interdisciplinaire kennis en specifieke (deels nieuwe)
technische vaardigheden nodig hebben die kunnen worden geleerd door middel van bijscholing.
De meer innovatieve programma’s (zoals de Stroomversnelling) hebben behoefte aan meer integratie van functies
in de bouw- en installatiesector, terwijl de meer traditionele programma’s sterk gericht zijn op het optimaliseren
van bestaande technieken en vaardigheden. Deze resultaten bevestigen het beleid van de BUS_N@W project.
Economisch zal naar schatting de komende jaren tussen de 2 en 6 miljard euro geïnvesteerd worden in de
verduurzaming van de gebouwde omgeving, dat levert extra werk op voor ca 6.000 werknemers in 2020.
De meeste renovaties zullen overigens ‘Quick Wins’ zijn, zoals vloer-, dak- en wand-isolatie in plaats van complete
renovaties in de richting van energieneutrale gebouwen, zoals uit onderstaand plaatje blijkt.

Bij succesvolle uitvoering van de Stroomversnellingsprojecten en Urgenda zal de markt voor renovaties naar Nul
op de Meter sterk toenemen en op termijn het aandeel van quickwins terugbrengen tot zo’n 300.000 woningen
per jaar. Om uiteindelijk een energieneutrale omgeving in 2050 te realiseren is na 2020 een sterke extra
versnelling van zo’n 75.000 extra Nul op de Meter renovaties of 300.000 woningen met quickwins per jaar nodig.3
De huidige prognoses van de Brede Stroomversnelling zijn lineair. Het is gezien innovatieonderzoek meer aannemelijk dat de resultaten de innovatiecurve gaan volgen en na 2020 sterk in capaciteit
en tempo versnellen. Terwijl tot 2020 het tempo tegen zal vallen.

3
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4.2.3 Monitoring van de impact van nieuwe vaardigheden in bouwprojecten
Voor de monitoring van nieuwe vaardigheden in bouwprojecten is op basis van tegenvallende ervaringen met
panels een tweetal instrumenten ontwikkeld. Als eerste een vragenlijst voor ‘kop-lopende bedrijven’ en als
tweede een monitoring van projecten op de bouwplaats. Naast deze instrumenten heeft BuildUpSkills een aantal
vragen mogen toevoegen aan de jaarlijkse digitale EIB-enquête onder bouwondernemers.
4.2.3.1 Digitale vragenlijst
SBRCURnet heeft samen met het consortium een vragenlijst opgesteld voor ondernemers van bouw- en
installatiebedrijven. De doelstelling van deze vragenlijst is primair om een soort ‘nulmeting’ te krijgen voor een
aantal zaken.
1. welke competenties de bedrijven belangrijk vinden voor het realiseren van zeer energiezuinige (ver)bouw.
2. om van de bedrijven feedback te krijgen in welke mate deze competenties al aanwezig zijn, en of ze weten op
welke manier hun medewerkers deze competenties ontwikkelen. Een belangrijk aspect hierbij is om te zien of
dit duidelijk en direct gekoppeld is aan de innovaties in eigen vakgebied.
3. om meer inzicht te krijgen welke prioriteit er aan welk aspect gegeven wordt, en of bijscholing per discipline
ingericht zou moeten worden.
4. om achter te komen of bijscholing het gewenste verbetereffect heeft gehad, en om welke competenties het
dan ging.
Voor verdere BuildUpSkills activiteiten zullen de basisuitkomsten gebruikt worden om voornamelijk verdere
effecten te kunnen initiëren en in kaart brengen aangaande de laatste aspect: hoe het gewenste verbetereffecten
te bereiken, en zichtbare vertaalslagen naar praktijkprojecten te maken.
Hoewel de resultaten niet als statistisch significant beschouwd kunnen worden, geven ze een globale voorlopige
indicatie dat de bedrijven meer focus op eigen verantwoordelijkheid en samenwerking leggen, dan op het verder
bijbrengen van specialistische kennis. In die zin is de koppeling met technische innovaties niet direct
noodzakelijk. Learning-on-the-job gecombineerd met klassikale cursussen lijkt de voorkeursmanier van het leren
te zijn, vanwege directe koppeling van theorie en praktijk. De digitale vragenlijst blijkt niet heel erg geschikt om
veel input te krijgen, maar wel als een manier om in contact te komen met de doelgroep. Diverse ondernemers
zijn na het invullen met BuildUpSkills in gesprek gegaan.
Link naar de digitale vragenlijst, we nodigen bouw- en installatiebedrijven die werk maken of willen maken van
verduurzaming van de gebouwde omgeving uit om deze in te vullen.
4.2.3.2 Monitoring van projecten op de bouwplaats
Vanuit het perspectief ‘ontwikkeling via implementatie’ heeft SBRCURnet in 2015 meer dan 40 zogenaamde
‘kennispartnerprojecten’ gefaciliteerd en gemonitord. De kennispartneractiviteiten waren onderdeel van het
kennisprogramma van het O&O Fonds Bouwnijverheid, en waren in drie thema’s geclusterd: arbeidsmarkt,
duurzaam bouwen en ketensamenwerking. Een deel van projecten is nog steeds in uitvoering, en van aan aantal
zijn belangrijkste resultaten inmiddels omschreven. Verschillende typen en grootte van projecten, alsook
verschillende betrokken partijen, hebben een breed beeld van zienswijzen t.o.v. het BUS problematiek
opgeleverd.
Arbeidsmarkt gerelateerde projecten laten de belangrijkheid van gezamenlijke leerervaringen in een concreet
praktijkomgeving zien. Projectresultaten worden in het algemeen als ‘beter’ omschreven wanneer
samenwerkingscompetenties daadwerkelijk en gericht worden ingezet.
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In gevallen dat projecten ‘duurzaam bouwen’ predicaat krijgen, laten ze tendentie richting bijna uitsluitend focus
op technologieën zien, met als gevolg dat ‘soft skills’ onderbelicht en daarmee minder toegepast worden. Dit kan
op zijn minst als verrassend gezien worden, en kan als een belangrijke voorlopige indicator beschouwd worden
vanwege breed gedeelde verwachting dat soft skills noodzakelijk zijn om duurzame oplossingen effectiever toe
te passen.
Ketensamenwerking projecten laten zien dat bouwbedrijven te vaak te reactief zijn, en dat de (project)context
voor effectief bijbrengen en toepassen van competenties om proactief te acteren in projecten de nodige
verbetering behoeft. Concluderend zou gezegd kunnen worden dat de combinatie van competenties voor het
toepassen van nieuwe technologieën en nieuwe samenwerkingsvormen niet vanzelfsprekend is.
Net zoals resultaten van digitale vragenlijst laten zien, lijkt het creëren van multidisciplinaire leeropzetten in
werkomgevingen met focus op verantwoorde kwaliteit realisatie de verdere ontwikkelingsrichting te zijn.
4.2.3.3 Jaarlijkse digitale EIB-enquête onder bouwbedrijven
Jaarlijks houdt het EIB een digitale enquête onder bouwbedrijven. Aan de B&U bedrijven zijn in het kader van
BuildUpSkills in de afgelopen drie jaar vragen gesteld over verduurzaming van woningen en gebouwen.
Onderstaand de belangrijkste resultaten.
Allereerst werd gevraagd of de bedrijven de afgelopen jaren projecten in het kader van verduurzaming hebben
uitgevoerd. Daarop antwoordde in 2012 57% bevestigend, in 2013 66% en in 2014 56%. Het laatste jaar dus iets
minder dan de voorgaande jaren.
Vervolgens of men bij die uitvoering knelpunten had ervaren en zo ja welke:

Geen knelpunten
ervaren in %

Wel knelpunten
ervaren in %

Aard knelpunten

2012

33

58

Beperkte financieringsmogelijkheden

2013

55

33

Afwachtende houding opdrachtgevers
Gebrekkige kennis opdrachtgevers
Beperkte financieringsmogelijkheden
2014

33

32

Gebrekkige kennis opdrachtgevers
Beperkte financieringsmogelijkheden

Knelpunten ziet men vooral in externe factoren: financiering en opdrachtgevers.
Er werden ook vragen gesteld aan bedrijven die een tekort aan kennis en vaardigheden ervoeren, gevraagd werd
naar de aard van het tekort en naar de oplossingsrichting:

2013

Aard tekort

Oplossingsrichting

Kunnen adviseren over regelgeving en subsidies

Scholing en opleiding

Uitvoeren installatietechnische werkzaamheden

Uitbesteden aan derden

Geven van klantadvies mbt te behalen kostenvoordelen
2014

Geven van klantadvies mbt te behalen kostenvoordelen

Scholing en opleiding

Uitvoeren installatietechnische werkzaamheden
Uitvoeren van isolatiewerkzaamheden
Met scholing en opleiding, met name richting de klant en deels technisch, hopen bouwbedrijven de knelpunten
te kunnen aanpakken.
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Tenslotte werd gevraagd naar de verwachtingen voor omzet in verduurzaming van de gebouwde omgeving. In
2014 verwachten 62% van de bedrijven meer omzet te halen in dit marktsegment, in 2013 was die verwachting
nog iets hoger, te weten 70%.
Concluderend kan gesteld worden dat verduurzaming van de gebouwde omgeving perspectief biedt, echter dat
de massa van bedrijven zich vooral bezig houden met de vragen van morgen.

4.3

Financiering vervolgacties

Tijdens het project BUS_N@W hebben de leden van het consortium actief gewerkt aan de verwerving van
financiering voor toekomstige activiteiten. Dit door vanuit het consortium zelf diverse aanvragen te initiëren en
door met name ROC’s gevraagd en ongevraagd te adviseren bij het opstellen en finetunen van aanvragen. Dit bij
tenminste 7 van de 13 toegekende Regionale Investeringsfonds (RIF) aanvragen die inspelen op vakmanschap bij
verduurzaming van de gebouwde omgeving. Hieronder een overzicht van het totaal aan gecommitteerde bedragen.
Rijksoverheid subsidie

Cofinanciering

Bedrijfsleven

Overig totaal

2014

€ 2.594.421,00

€ 5.011.676,00

€ 3.706.212,00

€ 1.305.464,00

2015

€ 10.618.898,00

€ 21.910.842,00

€ 17.886.517,00

€ 4.024.325,00

Totaal € 13.213.319,00

€ 26.922.518,00

€ 21.592.729,00

€ 5.329.789,00

Jaar

ROC

Naam Regionale Investeringsfonds Aanvraag

2014

Da Vinci College

Centrum voor Innovatief Vakmanschap Energie

2014

Zadkine

Masterplan MEI Zuid-Holland 2014-2018

2014

Summa College

Opleiding System Integrator Summa College

2014

Alfa-college

Regionaal Techniek Centrum 2020

2015

ROC A12

Tech4Food

2015

ROC Nijmegen

De Technische 2.0

2015

ROC Tilburg

Samen slim bouwen aan de toekomst

2015

Deltion

FRIS

2015

Rijn IJssel

Oost-Nederland Energie(k)

2015

Gilde Opleidingen

Centrum voor Innovatief Vakmanschap Installatietechniek Limburg

2015

ROC West-Brabant

Vakcentrum bouwtechniek Biesdonkweg Breda

2015

ROC Twente

Bouwen aan de Toekomst

2015

Alfa College

Model Regionaal Co-makership

Daarnaast zijn er diverse provinciale en interregionale subsidies aangevraagd. Vanuit het consortium zelf is met
succes een aanvraag ingediend bij Europa H2020. Dit heeft geleid tot het project BUStoB, waarin we vervolg
geven aan de ingang gezette uitvoering van de Nationale roadmap-acties. Naast BUStoB is er een EU-breed
consortium gevormd dat zich richt op Professionals betrokken bij verduurzaming van de gebouwde omgeving.
Het project PROF/TRAC, ISSO is de verbindende schakel tussen PROF/TRAC en BuildUpSkills.
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5	Werkpakket 3 Ontwikkeling kwalificaties en
cursusmateriaal
In werkpakket 3 is gewerkt aan uitbreiding van de beroepscompetentieprofielen zodat deze gebruikt kunnen
worden voor het aanvullen van kwalificaties. Om de kwalificaties voor bijscholing helder te koppelen aan de
kwalificaties voor regulier beroepsonderwijs is er een visualisatie gemaakt van de totale kwalificatiestructuur
voor beroepen binnen de scope van BuildUpSkillsNL.

5.1

BCP+ & Keuzedelen

Acties rond upgrading van de beroepscompetentieprofielen (BCP) voor gebruik in het post-initieel onderwijs en
benutting daarvan bij de ontwikkeling van beroepsprofielen en kwalificaties in het initiële reguliere
beroepsonderwijs. In deze documenten zijn de beroepscompetentieprofielen uitgebreid/verrijkt met voor de
verduurzaming van de gebouwde omgeving van belang zijnde kennis en vaardigheden.
Het beroepscompetentieprofiel+ (BuildUpSkills NL: BCP+) geeft op hoofdlijnen weer wat de vakvolwassen
beroepsbeoefenaar moet kennen en kunnen als aanvulling op zijn bestaande vaardigheden behorende bij het
beroepsbeeld in relatie tot de energetische verduurzaming van de gebouwde omgeving. Deze aanvullingen zijn
ondergebracht in Specialismen en Generalismen die als cursus, nascholing of training door de
beroepsbeoefenaar gevolgd en behaald kunnen worden. De competenties zijn beschreven op het niveau van het
einde van de gevolgde bij-/nascholing EQF 2-4. De niveau-indeling EQF komt overeen met de daarvoor
gehanteerde Nederlandse indeling NLQF. De Generalismen hebben betrekking op alle beroepsbeelden.
De Specialismen geven mogelijke aanvullingen op het beroepsbeeld, afhankelijk van kennis, ervaring en ambitie
van de werknemer en beleid van de werkgever.

Positionering BCP+-documenten
Op basis van deze zogenoemde BCP+-documenten zijn voor de installatiesector 2 keuzedelen aangevraagd zodat
de inhoud van de BCP+-documenten in de kwalificatiestructuur een formele status krijgen. Te weten:
1. Basisvakmanschap verduurzaming gebouwde omgeving Elektrotechnische installaties
2. Basisvakmanschap verduurzaming gebouwde omgeving Werktuigkundige installaties
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Deze route is voor de bouwsector door enkele leden van het Platform BUS-NL in gang gezet. Dit vooralsnog voor
de volgende keuzedelen
1. Basiskennis Duurzaam Bouwen, vakmanschap voor bouwplaats personeel
2. Duurzaam Bouwen voor leidinggevende bouwbedrijf
3. Specialistisch vakmanschap bij Duurzaam Bouwen

5.2 Kwalificatiestructuur
Om de relatie tussen beroepen en bijscholing transparant te maken is er een visualisatie gemaakt van de
samenhang tussen beroepen en voor de toekomst van belang zijnde specialismen.
Houtskoolschets branchegerichte kwalificatiestructuur
De eerste contouren van een kwalificatiestructuur voor
vakmanschap zijn zichtbaar geworden in het project BUSN@W
eind 2014/begin 2015. In deze periode zijn de 14 gedefinieerde
kwalificaties, verdeeld over 8 BCP+ documenten, ontwikkeld,
gevalideerd (o.a. via Nationale werkconferentie) en door het
consortium vastgesteld.

Om de link tussen de kwalificaties en specialistische bijscholing visueel te maken is door ISSO in samenwerking
met Kenteq in het voorjaar van 2015 een eerste voorzet gemaakt van een visualisatie van een branchegerichte
kwalificatiestructuur voor bouw, afbouw en installatiesector. Hierin werden de verbanden aangebracht tussen de
BuildUpSkills beroepen, specialismen, de kwalificaties en het beschikbare aanbod van training en bijscholing.
Een aantal iteraties verder is op de Nationale
werkconferentie van 17 september 2015 een
tweetal A0-posters gepresenteerd die in één
oogopslag de volgende zaken duidelijk maken:
•

Het huidige beroepenveld in de (af )bouwen installatiesector;

•

De kwalificaties van EQF 2 tot en met EQF
4 die verbonden zijn aan de benoemde
beroepen.

•

Welke specialisaties die van belang zijn
voor verduurzaming van de gebouwde
omgeving er zijn en hoe deze van belang
zijn voor het bestaande beroepenveld;

•

Welke interdisciplinaire vaardigheden
nodig zijn in de ondersteuning van het
technisch vakmanschap van de toekomst.
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Op ingezoomd niveau onderscheiden we voor het beroep monteur werktuigkunde de volgende samenhang
tussen de ingrediënten.

Geaccrediteerde

Erkende bijscholing

MBO opleiding
BCP

BCP+ Beroepshandelingen

CREBO

BCP+

Erkend Keuzedeel

1. Het beroepscompetentieprofiel is de basis van het kwalificatiedossier (CREBO) van MBO-opleidingen.
Deze zijn in Nederland altijd geaccrediteerd
2. Dit kan worden aangevuld met een keuzedeel bestaande uit een aanvulling van basiskennis en -vaardigheden
duurzaam vakmanschap & basiskennis van specialismen, zoals beschreven in het BCP+ (en gevisualiseerd met
de blauwe cirkel).
Door het SBB vastgestelde keuzedelen hebben een wettelijke status en zijn in die hoedanigheid erkend. Bij
vastgestelde keuzedelen dient lesmateriaal en toetsing te worden ontwikkeld.
3. Voor geaccrediteerde bijscholing ontbreekt momenteel een branche-onafhankelijke werkwijze om tot
erkenning te komen. Er zijn diverse erkenningen of accreditaties van opleidingen, echter deze zijn niet
branche onafhankelijk en deze gelden slechts voor een deel van het bijscholingsaanbod.
In de laatste maanden van het project BUS_N@W is gewerkt aan de mogelijkheid op een uniforme manier
beroepshandelingen te beschrijven en deze te gebruiken in platformen voor registratie van persoonserkenning.
Dit als aanvulling op de abstracte beschrijving in de BCP+-documenten. Deze kunnen vervolgens worden
gebruikt om het bijscholingsaanbod transparant te maken. In 2016 zullen we opleiders vragen om bij hun
aanbod aan te geven welke beroepshandelingen zij in hun bijscholingsaanbod adresseren. Door dit op te nemen
in de BuildUpSkills-advisor_app en te laten valideren door deelnemers die zich inschreven via de app wordt op
deze manier een vrijwillige erkenning van bijscholing mogelijk.
Uiteraard kunnen branches deze persoonserkenning vervolgens formeel maken, door de eisen over te nemen en
voor te schrijven.
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5.3 Koploperstraining
5.3.1 Wat is de koploperstraining
Om de verduurzaming van de gebouwde omgeving te versnellen met goed opgeleide vakmensen hebben we
koplopers nodig. Mensen die verbindingen maken in en buiten de eigen organisatie(s). Mensen die kunnen
inspireren en mensen die het onderwerp verduurzaming gebouwde omgeving en het daarvoor benodigde
vakmanschap op de agenda kunnen zetten. Voor de training van deze mensen is de Koplopers training
ontwikkeld. Deze gaat in op de actuele ontwikkelingen, kansen die verduurzaming van de gebouwde omgeving
met zich mee brengt, interdisciplinair samenwerken en de impact op het vakmanschap.

5,3,2 Doelgroepen
De training richt zich op twee hoofdgroepen: Professionals uit het bedrijfsleven en professionals uit het
onderwijs. Voor beide groepen is een apart programma gemaakt. Voor de onderwijs professionals via de MBO’s
uit het consortium (ROC van Twente, ROC Nijmegen, ROC midden Nederland en Koning Willem 1 college) en voor
professionals uit het bedrijfsleven via het netwerk van OTIB en Kenteq.
Daarbij zijn er voor professionals twee varianten
ontwikkeld. De eerste is een training gericht op
praktijkopleiders en leermeesters, de tweede ‘Maak uw
toekomst Groen’ is gericht op HR-adviseurs en
leidinggevenden /managers/eigenaren die meerdere
medewerkers begeleiden bij hun persoonlijke
ontwikkeling.

Voor de professionals uit het onderwijs hebben we gekozen voor de train de trainer aanpak. BUS_N@W heeft een
training gemaakt voor de docenten uit het Onderwijs. Nadat zij de training hebben gevolgd kunnen zij zelf een
soortgelijke training verzorgen in de eigen regio aan collega docenten.

5,4

Interdisciplinair vakmanschap

Nieuwe samenwerkingsvormen, hoge prestatie eisen, kwaliteitsborging, BIM, duurzaamheid en kwaliteitsborging.
Deze maken het noodzakelijk dat de verschillende disciplines goed kunnen samenwerken op de bouwplaats.
Samenwerken is nu niet altijd vanzelfsprekend maar de nieuwe bouwpraktijk maakt het noodzakelijk dat de
verschillende disciplines elkaars taal leren spreken, samen oplossingen verzinnen zodat de afgesproken
prestaties ten aanzien van bouwkwaliteit, gebruikskosten, energiekosten daadwerkelijk gehaald worden. Het
eindresultaat telt. Niet alleen individuele prestaties.
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Doelstellingen
Na het volgen van deze training kunnen de deelnemers:
•

(nog beter) samenwerken;

•

gezamenlijk technische oplossingen bedenken;

•

Samen garant staan voor de kwaliteit;

•

Samen de meest efficiënte uitvoeringsmethode kiezen;

•

Samen fouten voorkomen en oplossen.

Aanpak
In deze training staat een project centraal. Dit kan een fictief project zijn of een project dat daadwerkelijk
uitgevoerd gaat worden. Belangrijk is dat de deelnemersgroep bestaat uit verschillende disciplines die samen
gaan werken. De training bestaat uit 2 trainingsdagen:
1. Dag 1 theorie en praktijk
In een opleidingscentrum voeren de deelnemers praktijkopdrachten uit. Samen denken, samen
verantwoordelijk is het devies.
2. Dag 2 praktijk op de bouwplaats
De tweede dag is een terugkom dag. De trainers gaan naar de bouwplaats. samen kijken we hoe de
disciplines samenwerken. Waar nodig wordt bijgestuurd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martijn van Bommel van ISSO.
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6 Werkpakket 4 Communicatie
De activiteiten in dit werkpakket stonden in het teken van communicatie over de ontwikkelde materialen en
kwalificaties. Voor afstemming met belanghebbenden zijn twee werkconferenties georganiseerd en zijn er veel
bilaterale overleggen gevoerd. Ook vond de organisatie van de train de trainer bijeenkomsten in dit werkpakket
plaats. Coördinatie van dit werkpakket is gedaan door MBO-Diensten in samenspraak met OTIB.

6.1

Platform & Werkconferenties BuildUpSkillsNL

Voor uitvoering van de roadmap is een laagdrempelig ‘virtueel’ platform gevormd waar:
•

Informatie uitgewisseld wordt;

•

Gezamenlijk gekeken wordt naar kansen om de benoemde acties daadwerkelijk uit te voeren;

•

Op basis van monitoring regelmatig de Roadmap voorzien wordt van een update;

•

Geboekte successen gedeeld worden.

Dit platform staat open voor alle personen en organisaties die zich herkennen in de geschetste ontwikkelingen
en die actief vorm willen geven aan het vakmanschap tussen 2013 en 2020.
Om de deelnemers in het platform BUS-NL te informeren zijn er 6 nieuwsbrieven verstuurd. Ook zijn er
twee nationale werkconferenties georganiseerd.
Werkconferentie 2014
Werkconferentie 2015

Daarnaast zijn er diverse bilaterale overleggen gevoerd met belanghebbenden, dit om het draagvlak voor
BUS-NL verder te verstevigen en uit te breiden.

6.2

Ontsluiten van het geïnventariseerde bijscholingsaanbod

BUS_N@W heeft elke 8 maanden een update gedaan van het beschikbare bijscholingsaanbod. Daarnaast is
gewerkt aan ontsluiting van deze inventarisaties. In eerste instantie is onderzocht of dit via bestaande catalogi
zoals www.etalage.otib.nl en de www.scholingsfonds.nl gerealiseerd kon worden. Dit bleek echter een lastige en
onderhouds-intensieve oplossing. Om het beschikbare bijscholingsaanbod professioneel te ontsluiten is door
middel van een extra investering vanuit OTIB, een eerste versie van de BuildUpSkills-AdvisorApp ontwikkeld
(Android, Apple). In deze app kunnen vakmensen zeer snel het voor hun relevante bijscholingsaanbod vinden.
De zoekfunctie is daarnaast opgenomen in de website. Via deze pagina kunnen belangstellenden ook de
bijbehorende afbeeldingen downloaden. In 2016 zal aan de website ook beheer van de inventarisaties worden
toegevoegd. Doel is dat aanbieders zelf hun aanbod gaan invoeren, waarbij BuildUpSkillsNL de invoer valideert.
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6.3

Organisatie Koploperstrainingen

Van de ‘Koplopers-training’ zijn een drietal trainingsvarianten gemaakt specifiek gericht op het trainen van
praktijkopleiders & leermeesters, docenten, HR-adviseurs, managers en OR-leden. Deze zijn vervolgens door de
consortiumpartners met succes onder de aandacht gebracht van de diverse doelgroepen. In totaal zijn er
291 deelnemers getraind
a. Koplopers duurzaam vakmanschap’ voor Praktijkopleiders & leermeesters
140 deelnemers
b. ‘Koplopers duurzaam vakmanschap’ voor docenten.
112 deelnemers
c. ‘Maak uw toekomst Groen!’ voor HR-adviseurs, managers en OR-leden
39 deelnemers
Voor 2016 staan van elke variant nieuwe uitvoeringen in de planning, waarvan een deel al is volgeboekt.
•

Praktijkopleiders & leermeesters kunnen zich bij Martijn van Bommel van ISSO aanmelden voor de korte
training ‘Koplopers duurzaam vakmanschap’.

•

Docenten kunnen zich bij Wilfrie Koekkoek van ROC Nijmegen aanmelden voor de training ‘Koplopers
duurzaam vakmanschap’ voor docenten.

•

HR-adviseurs, managers en OR-leden kunnen zich hier aanmelden voor de workshop ‘Maak uw toekomst
Groen!

Inmiddels is het ontwikkelde lesmateriaal ook gebruikt in:
•

Een workshop voor werknemers Sterk in je Werk Greenskills.

•

Een 3-daagse praktijktraining Greenskills ontwikkeld door Installatiewerk. In deze praktijktraining maken
deelnemers kennis met een 8-tal duurzame installatietechnieken. Ook is er aandacht voor het belang van
professionele communicatie met bewoners.

•

Een 2-daagse praktijk workshop ‘Verduurzamen met Energie’ voor praktijkopleiders ontwikkeld door de NCOI
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7 Werkpakket 5 Europese uitwisseling
Voor uitwisseling met andere EU BUILD UP Skills-projecten heeft EASME diverse activiteiten georganiseerd.
Vanuit BUS_N@W hebben we actief deelgenomen aan de volgende activiteiten.
1. EU-Exchange 26 en 27 November 2013
Deze EU-Exchange in Brussel stond in het teken van consolidatie geleerde lessen uit BUILD UP Skills-projecten
en voorbereiding van nieuw toegekende projecten, waaronder BUS_N@W.
2. EU-Exchange op 12 november 2014
Deze EU-Exchange in Brussel was gericht op uitwisseling van ervaringen in de lopende BUILD UP Skillsprojecten.
3. Het BUILD UP Skills EU overview report. In dit rapport vindt u een goed leesbare samenvatting van de diverse
BUILD UP Skills-projecten.
4. Op verzoek van EASME is een presentatie gegeven voor de Concerted Action EPBD Stakeholders Meeting in
Brussels op 13 november 2014. De presentatie staat op de website van Concerted Action EPBD
5. Op verzoek van EASME is op 19 juni 2015 een presentatie verzorgd tijdens de EU Sustainable Energy Week
Daarnaast hebben we geparticipeerd in de volgende EU-uitwisselingen
1. Deelname aan een VET4LEC seminar georganiseerd door de Universiteit van Westminster. Uitgebreide
verslaglegging is te vinden op de website van de universiteit.
2. Deelname aan een door de EU georganiseerde Sector Skills Alliances meeting op 15 April 2014 in Brussel
3. Afstemming op 8 oktober 2014 via Skype met BUILD UP Ireland
BUILD UP Ireland heeft in het project QualiBuild een interessante Train de Trainer ontwikkeld. Deze is
inmiddels beschikbaar (Engelstalig)
4. Afstemming op 27 januari 2015 met het Belgische Passiefhuis Platform
5. Invullen van een enquête van het BUILD UP Skills-project WE-Qualify
6. Evaluatie van het EU programma BUILD UP Skills

VET4LEC meeting
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8 Vooruitblik BUStoB
Voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving is nieuw vakmanschap op de bouwplaats nodig. Er komen
veel nieuwe technieken af op de huidige vakmensen. Ons doel is om in de periode 2018 - 2025 daarvoor genoeg
opgeleide en bijgeschoolde vakmensen op de bouwplaatsen aan het werk te hebben om de Nederlandse
beloften over verduurzaming ook écht waar te maken. Als zij het niet kunnen, kan niemand anders het.
BUStoB bouwt verder op de resultaten van de twee nu uitgevoerde projecten (DuBUS en BUS_N@W). In de
periode tot oktober 2017 worden er in drie cohorten 76 e-learning-modules in de vorm van e-assessments
ontwikkeld, dit in samenwerking en piloting met de zes regio’s. Deze e-learning modules gaan op een unieke
manier gebruik maken van praktijksituaties uit de bouw- en installatiesector om zo niet alleen de theoretische
kennis, maar juist ook de ervaringskennis in beeld te brengen.

Uniek, de BuildUpSkills_Advisor app!
In BUStoB maken we werk van de doorontwikkeling van de BuildUpSkillsNL app
(Android, Apple). Hoewel de app in samenwerking met tal van relevante partijen
nog verder gevuld moet worden met de e-assessments en mogelijkheden voor
verdere scholing en practica, wordt deze straks voor alle vakmensen in de bouwen installatiesector dé digitale toegang tot elke denkbare bijscholing en training
op het gebied van verduurzaming gebouwde omgeving. Plus een persoonlijk
profiel waar alle bijscholing aan gekoppeld kan worden. Niet eerder bood een app
dit heldere overzicht voor fitte vakmensen uit de bouw en installatietechniek in
een woud van bijscholingsmogelijkheden.
Klik hier voor de BUStoB intro-presentatie
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B U I L D

U P

S K I L L S
ENERGY TRAINING
FOR BUILDERS

BUILD UP Skills
Th e EU S u st ain ab l e Bu il d in g Wo rk f o rce Ini ti ati ve i n the
f ie l d o f e n e rg y e f f ic ie n c y an d renewable energy
BUILD UP Skills is a strategic initiative under the Intelligent
Energy Europe (IEE) programme to boost continuing or
further education and training of craftsmen and other on-site
construction workers and systems installers in the building sector.
The final aim is to increase the number of qualified workers across
Europe to deliver renovations offering a high energy performance
as well as new, nearly zero-energy buildings. The initiative
addresses skills in relation to energy efficiency and renewable
energy in all types of buildings.

B U I L D U P S k il l s h as t wo p h as e s :
I.
		

First, the objective is to set up national qualification platforms and roadmaps to successfully train 		
the building workforce in order to meet the targets for 2020 and beyond.

II. Based on these roadmaps, the second step is to facilitate the introduction of new and/or the 		
		

upgrading of existing qualification and training schemes.

Throughout the whole duration of the initiative, regular exchange activities are organised at EU level to
underline the European dimension of this important initiative and to foster the learning among countries.
The BUILD UP Skills Initiative contributes to the objectives of two flagship initiatives of the Commission’s
‘Europe 2020’ strategy — ‘Resource-efficient Europe’ and ‘An Agenda for new skills and jobs’. It is part of the
Commission’s Energy Efficiency Action Plan 2011. It will also enhance interactions with the existing structures
and funding instruments like the European Social Fund (ESF) and the Lifelong Learning Programme and will
be based on the European Qualification Framework (EQF) and its learning outcome approach.
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