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Steeds meer grote installatiebe-

drijven beginnen een eigen bedrijfs-

school. Dat zien ze ook bij Uneto-VNI. 

Beleidsadviseur Kees Hagens van 

OTIB noemt het zelfs een trend. “Wij 

kunnen dat niet met cijfers onder-

bouwen. Maar je ziet het wel steeds 

meer gebeuren. Dat heeft natuurlijk 

alles te maken met het nijpende 

tekort aan personeel. Als er niet vol-

doende instroom is via de reguliere 

opleidingen, dan gaan grote instal-

latiebedrijven dat zelf organiseren. 

Daarnaast zie je dat de ontwikkelin-

m Een eigen bedrijfsschool: steeds meer installateurs gaan zelf opleiden en bijscholen.

24          installatie en sanitair | nummer 7 september 2018

installatie |  opleiding  |  tekst: Peter Besselink |  Foto’s:  Hans Prinsen, DieDerik van Der laan, van DorP

Heft in eigen hand

De eigen bedrijfsschool wint terrein. Zelf 

opleiden, binden en bijscholen. Waarom 

en wat is het voordeel? We maken een 

rondje ‘langs de velden’ en bezoeken de 

bedrijfsscholen van Bonarius, Van Dorp en 

Geas Energiewacht. “Voor het reguliere 

onderwijs gaan de ontwikkelingen nu te 

snel.”

Eigen bedrijfsschool 
wint terrein
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gen in de installatietechniek nu erg 

hard gaan. Zo’n eigen bedrijfsschool 

wordt dikwijls ook ingezet om de vak-

kennis van bestaand personeel up-

to-date te houden met de nieuwste 

technieken.”

Het zingt rond

Dat een eigen bedrijfsschool, maar 

ook een serieuze ondersteuning van 

leerlingen, helpt bij het werven van 

nieuwe monteurs zien ze ook bij Geas 

Energiewacht in Enschede. “De prak-

tijklessen doen wij in eigen huis”, zegt 

opleidingscoördinator Marco Lammers. 

“Voor de theorie gaan de meeste jon-

gens naar het ROC. Dat wij op een heel 

serieuze manier aandacht besteden 

aan de begeleiding van onze leerlingen, 

zingt daar wel rond. Sterker nog, er 

zijn zelfs leerlingen die aanvankelijk 

een andere richting deden, maar als-

nog voor de installatietechniek kiezen. 

Omdat ze horen dat wij op een serieuze 

manier met dit onderwerp bezig zijn en 

dat ze bij ons de kans krijgen om door 

te groeien.”

Toch is dat niet de enige reden 

waarom ze bij Geas Energiewacht een 

eigen bedrijfsschool hebben. “Als je 

kijkt naar de reguliere opleidingen, 

dan krijgen leerlingen daar een goede 

basis mee. Maar met de techniek van 

gisteren”, zo vervolgt Marco Lammers 

zijn verhaal. “Onze praktijkruimte staat 

vol met de nieuwste technieken, die 

allemaal met elkaar verbonden zijn. 

Daar leren ze stoeien met energie. Ik 

denk dat het reguliere onderwijs zich 

moet richten op de brede basis van de 

techniek. Het vak zelf zullen leerlingen 

toch echt bij het installatiebedrijf moe-

ten leren. Daarvoor gaan de huidige 

ontwikkelingen in de installatiesector 

te snel.”

?
?

m Arjen Binkhorst van Bonarius: “We draaien het om. Het ROC komt hier naartoe.”
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Extra aandacht 
inregelen en CO

Het Van Dorp Gevoel
Van Dorp Installaties heeft sinds 2011 een eigen academie in de vestiging in Amersfoort. Met naast 

een theorielokaal een grote praktijkruimte, volledig ingericht met de nieuwste technieken. Op 

jaarbasis worden hier zo’n dertig cursussen en twee volwaardige mbo-opleidingen aangeboden. 

Renée Verhulst, hoofd HR: “Van Dorp is een echt familiebedrijf, met vestigingen over het hele land. 

Voor beginnende monteurs die hier twee jaar lang hun opleiding doen, is onze academie een mooie 

manier om collega’s van andere vestigingen te leren kennen. Zo’n opleiding verbindt dus ook. 

Normaal gesproken kom je elkaar niet zo gemakkelijk tegen in het land. Daarnaast is zo’n eigen 

academie bij uitstek 

de plek om leerlin-

gen mee te geven 

hoe wij bij Van Dorp 

werken. Wij willen 

bijvoorbeeld dat 

het personeel niet 

alleen maar sec 

voor de klus bij een 

klant komt. Komt 

deze met een ande-

re vraag, dan moet 

hij ook moeite wil-

len doen om dat op 

te lossen. Zo creëer 

je met elkaar het 

Van Dorp gevoel.”
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Eigen regie

Ook bij Bonarius, met vestigingen in 

Zwanenburg, Den Haag en Soest, heb-

 >>

m Marco Lammers (Geas Energiewacht): “Pro-actief opleiden: Extra zorg aan CO-preventie en waterzijdig inregelen.”
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Bedrijfsschool = samenwerken
Bonarius mag dan vorig jaar een eigen Academy zijn gestart, dit betekent niet dat ze niet langer samenwerken met allerlei opleidingsinstituten. 

“Samen moet je techniek weer op de kaart zetten. En zorgen voor meer instroom”, aldus opleidingscoördinator Arjen Binkhorst van Bonarius. 

Het contact met het ROC Amsterdam is zelfs zo goed dat zij hun lessen voor de leerlingen van Bonarius verzorgen in de Academy van het 

bedrijf en andersom gaat Arjen Binkhorst vanaf 

het komend schooljaar gastlessen verzorgen aan 

het ROC. “Verder heeft het starten van onze eigen 

Academy ons als bedrijf ook nog meer op de kaart 

gezet. We merken dat aan de toename van de vraag 

naar stageplaatsen en werkleerplekken. Ook heb 

ik recentelijk enkele rondleidingen gegeven voor 

VMBO-leerlingen, die wel eens wilden zien hoe het 

er bij een installatiebedrijf aan toegaat. Dat waren 

leerlingen van klas 2 en 3, waarvan sommigen 

misschien niet eens van plan zijn de techniek in te 

gaan. Als daar een paar van geïnteresseerd raken 

en toch voor installatietechniek kiezen en Bonarius 

een mooi bedrijf vinden, dan is dat al mijn winst. We 

moeten in de techniek veel meer samenwerken met 

elkaar. We zien al dat techniek weer meer terug 

gaat komen op het VMBO. En ook daar verzorgen wij 

gastlessen.” 

installatie |  opleiding 

ben ze sinds vorig jaar september een 

eigen Academy. De reden dat ze daar-

mee zijn begonnen heeft ook te maken 

met efficiency, zo legt opleidingscoör-

dinator Arjen Binkhorst uit. “Voor het 

praktijkgedeelte kun je een leerling 

wel direct met een hoofdmonteur 

laten meelopen, maar dat werkt ver-

tragend en kost altijd meer tijd dan je 

denkt. Zeker voor zo’n hoofdmonteur, 

die het op dit moment toch al druk 

genoeg heeft. Wij hebben er daarom 

voor gekozen om leerlingen de eerste 

weken intern te trainen. Daarbij leren 

ze eerst de basishandelingen, zodat ze 

bijvoorbeeld weten hoe ze toestellen 

moeten ophangen en aansluiten. Pas 

daarna worden ze gekoppeld aan één 

van onze negen werkplekbegeleiders. 

En over efficiency gesproken: vroe-

ger gingen de leerlingen één tot twee 

avonden in de week naar het ROC. 

Tegenwoordig komt een docent van het 

ROC naar ons toe.”

Ook bij Geas trekken ze heel duide-

lijk de regie naar zichzelf toe. Marco 

Lammers: “Wíj zetten het traject uit en 

maken een ontwikkelplan dat helemaal 
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Ook eigen binnendienst scholen
Bij de bedrijfsschool van Geas Energiewacht hebben ze 

zich tot voor kort alleen maar gericht op het vaktechni-

sche personeel. “Maar we zijn er achter gekomen dat 

dat niet voldoende is”, zegt opleidingscoördinator Marco 

Lammers. “We willen nu ook onze binnendienstmede-

werkers gaan meenemen in de nieuwe ontwikkelingen 

in de techniek. We gaan de bedrijfsschool zoals die nu 

is dan ook uitbreiden met een extra doelgroep, waarbij 

het vooral draait om het onderling kennis delen. Vaak 

heb je de expertise als bedrijf wel in huis, maar weten de 

 personeelsleden elkaar niet te vinden.”

De bedoeling is dat er over diverse onderdelen ken-

nissessies worden gehouden. Er wordt afgetrapt met 

pv-panelen. “We gaan kijken wat ze al weten en welke 

kennis ze kunnen delen. De verwachting is dat daar een 

scholingsvraag uit voortkomt en daar kunnen we door 

middel van een lesprogramma op inspelen.”

is toegespitst op die leerling. En stem-

men dat vervolgens af met het ROC. 

Op die manier sluit een opleiding beter 

aan op de praktijk.”

Wat kost het?

Allemaal leuk en aardig, zo’n eigen 

bedrijfsschool, maar wat kost het? Die 

vraag stellen we aan Renée Verhulst, 

hoofd HR bij installatiebedrijf Van Dorp. 

Ook dit bedrijf heeft een eigen acade-

mie. “Wat het kost is heel lastig te zeg-

gen. En wat het oplevert ook. Behalve 

dat wij horen van onze klanten dat onze 

dienstverlening en onze vakkennis goed 

op orde zijn. Onze slogan is niet voor 

niets ‘met kennis en respect.’ Onze 

ambitie is dat onze werknemers mini-

maal toewerken naar MBO 4-niveau. 

Natuurlijk brengt die kwaliteit bepaalde 

kosten met zich mee. Daar moet je als 

bedrijf in willen investeren.” 

Arjen Binkhorst van Bonarius rekent 

even snel voor hoeveel een eigen 

bedrijfsschool gemiddeld kost. “Wij 

hebben hier een compleet ingericht 

praktijklokaal, met de nieuwste tech-

nieken. Die je telkens up-to-date moet 

houden. Daarnaast loopt hier vier 

dagen in de week een praktijkopleider 

rond en zelf ben ik fulltime opleidings-

coördinator. Voor een gemiddeld of 

klein installatiebedrijf is zoiets niet te 

betalen. Maar in het nieuwe schooljaar 

verwacht ik dat wij met een kleine hon-

derd nieuwe leerlingen op niveau 2 en 

3 gaan starten.  Dan komt zo’n investe-

ring plots heel anders te liggen”, aldus 

Binkhorst. 

Volgens Marco Lammers van Geas 

Energiewacht moet je met een eigen 

bedrijfsschool niet alleen maar voor het 

korte gewin gaan. “Investeringen heb 

je nodig om een bepaalde kwaliteit te 

leveren. Overal in Nederland worden 

momenteel HR-ketels opgehangen. 

Maar deze werken niet dusdanig, 

doordat de installatie meestal niet 

is ingeregeld. Als je met je eigen 

bedrijfsschool aandacht besteedt aan 

het waterzijdig inregelen, dan straalt 

dat ook af op de kwaliteit van het 

werk dat je levert. De wijze waarop 

wij inhoud geven aan onze opleidingen 

is pro-actief. Zo zijn wij al sinds 2010 

bezig met CO-preventie. Wij wachten 

niet af totdat er een maatregel van 

de overheid komt, maar nemen het 

al mee in onze trainingen. Voor grote 

klanten – zoals woningcorporaties – is 

het een geruststellende gedachte om 

te weten dat wij al lang zo werken. Dan 

hoeven ze zich daar geen zorgen over 

te maken. Natuurlijk kost het oplei-

den van leerlingen en bijscholing van 

bestaand personeel geld. Maar zoiets 

betaalt zich vanzelf terug.”

Leven lang leren

Zowel bij Van Dorp, Geas Energiewacht 

als Bonarius wordt de eigen Academy 

ook gebruikt voor het bijscholen en 

up-to-date houden van het bestaande 

personeel. “Je kunt op deze manier 

veel sneller inspelen op de nieuwe 

technieken”, aldus Arjen Binkhorst van 

Bonarius. “We hebben al informatieve 

sessies gehouden over warmtepom-

pen. De volgende stap is dat het prak-

tijklokaal nu ook wordt ingericht met 

hybride- en warmtepompsystemen, 

gecombineerd met zonnecollecto-

ren en pv-panelen. Zodat er ook echt 

mee getraind kan worden. Als je dit 

soort dingen organiseert, geef je het 

bestaande personeel ook het gevoel dat 

ze worden meegenomen in de volgende 

stap. Bij ons kunnen ze een leven lang 

leren.” <<

Techniek in praktijklokaal 
moet up-to-date zijn
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