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STICHTING KENNISOVERDRACHT, ONDERZOEK EN ONTWIKKELING BOUWPROCESMANAGEMENT

Bouwprocesmanagement
De bouwprocesmanager kijkt breder dan het onderdeel waar hij in het verleden specifiek voor is opgeleid.
De bouwprocesmanager is de specialist in integraliteit en samenwerken. Hij dient over veel kennis van zaken
en over vele kwaliteiten en vaardigheden te beschikken. Deze interactieve post HBO-opleiding biedt de
(toekomstige) bouwprocesmanager een platform om zijn kennis en inzicht te verbreden, verbanden te zien
en zijn kwaliteiten in beeld te krijgen.
De opleiding is van en voor de markt, ontstaan vanuit de vraag van gerenommeerde bouw- en installatiebedrijven. De behoefte aan uitvoerders, werkvoorbereiders, projectleiders, projectdirecteuren en managers in
de rol van integraal bouwprocesmanager is groot en neemt toe.

Doelstelling

Studieduur en studiebelasting

De bouwprocesmanager heeft een brede technische kennis,
is communicatief vaardig, ziet verbanden in een planning die
anderen niet zien, heeft een vooruitziende blik in de voortgang
van de processen en heeft de vaardigheden om van een bouwteam “een echt team” te maken. Daarom wordt naast al deze
facetten, als rode draad door de opleiding, veel aandacht
besteed aan de persoonlijke ontwikkeling van de bouwprocesmanager. De bouwprocesmanager waarborgt het zichtbaar en
bespreekbaar maken van teamprestaties.

De opleiding omvat 4 blokken van elk 7 lesdagen. Ieder blok
wordt met een toets afgesloten. De totale studie duurt 1 jaar.
De studiebelasting bedraagt 432 uur, waarvan 180 uur wordt
besteed aan contacturen. De overige studie-uren zijn nodig voor
het maken van studieopdrachten, huiswerkopdrachten en
voorbereidingen op toetsen.

Doelgroep
De opleiding is gericht op werkzame plan- en werkvoorbereiders,
organisatiedeskundigen, projectleiders, projectmanagers en
plan- en projectontwikkelaars op hbo-niveau en met minimaal
3 jaar relevante werkervaring.

Locatie
De leslocatie is wisselend bij de Nieman Groep in Utrecht of
Zwolle, en ook op locatie bij de deelnemers.

www.bouwprocesmanagement.org

Kosten
De actuele kosten vind je op onze website

www.bouwprocesmanagement.org
De prijs is inclusief lesmateriaal en catering.

Resultaat
De opleiding wordt afgerond met een onderzoek vanuit een
vraag uit de eigen praktijk. De deelnemer toont hierin zijn
persoonlijke ontwikkeling en zijn voortschrijdend inzicht in het
werk van de bouwprocesmanager. Het behalen van het diploma
is gebaseerd op de resultaten van de tussentijdse toetsen en het
eindwerkstuk. Het diploma wordt afgegeven door de stichting
SKOOB.
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Programma
De opleiding bestaat uit 4 lesblokken. Projecten uit de praktijk
vormen het hart van de opleiding. De projectrisico’s worden
vanuit vele gezichtspunten geanalyseerd om een integraal plan
van aanpak op het gebied van techniek, proces en bouwmanagement op te stellen. De projecten worden ook gebruikt om
een specifiek onderwerp binnen deze thema’s te belichten.

Naast de inhoudelijke blokken zijn er ook twee integrale leerlijnen:
•O
 ntwikkelingen persoonlijke vaardigheden onder leiding van
coach Erik Faasen van Faasen coaching en training.
• L eerlijn innovatie onder leiding van Peter Kuindersma van TNO

Aanmelden en meer informatie
Uitgebreide informatie over opleiding en stichting is te vinden op

Docenten
De studieleiding is in handen van cursusleider Hajé van Egmond
en kerndocenten Frank Scherrenberg van TargetResult / Visueel
Teamwork en Jan Pieter van Dalen van Nieman Kwaliteitsborging.
De thema’s bouw- en installatietechniek, bouwproces en bouwmanagement worden door de kerndocent en vaste gastdocenten
verzorgd. Alle docenten komen uit de praktijk en hebben
aantoonbare inhoudelijke en didactische capaciteiten. De
kerndocenten waarborgen de samenhang binnen en tussen
deze thema’s. Specifieke onderwerpen binnen een thema
worden verzorgd door aansprekende gastdocenten en gastsprekers uit het werkveld.

www.bouwprocesmanagement.org

www.bouwprocesmanagement.org
Meer informatie
Yvonne Vink, opleidingscoördinator SKOOB
Postbus 40217, 3504 AA Utrecht
Tel. 038 - 303 09 34
info@bouwprocesmanagement.org

Ten slotte
Ben je actief in de bouw en ontwikkeling en vervul je een sleutelrol
of wil je die gaan vervullen? Dan is deze opleiding echt iets voor
jou! Je ziet meer integraliteit en je verdiept jouw kennis- en kunde.
Bovendien groei je als persoon en leer je van anderen!

