
Taskforce zet zich in voor bouwend Nederland en het vmbo 
 
 
Bouwend Nederland heeft eind 2005 een 
actieplan aangeboden. Als “afnemers” 
van vmbo leerlingen, hetzij via stages of 
via vervolgopleidingen, weten zij waar de 
knelpunten liggen. Die zijn benoemd in 
het actieplan en daar wordt in 
“partnership” tussen Bouwend Nederland 
(als werkgeversorganisatie), Fundeon 
(als bedrijfstakorganisatie) en het 
Platform vmbo Bouwtechniek (als 
gewaardeerde speler in het vmbo-veld) 
werk van gemaakt. Tijdens de landelijke 
dag van Fundeon werd namens 
Bouwend Nederland een workshop 
verzorgd om de opzet van het Actieplan 
met bouwtechniekdocenten te 
bespreken.  

Jan de Bont 
 
Landelijke doelstellingen 
Landelijk zijn doelstellingen vastgesteld, waarbij het primaat en de uitvoering de verantwoor-
delijkheid is van de regionale partijen. Dáár treffen de uitvoerende partijen elkaar immers 
(wel of niet).  
 
De landelijke doelstellingen zijn: 

1. Het verhogen van de interesse en daarmee de instroom in de bouwopleidingen en 
het voorkomen van uitval (na) de VMBO fase. 

2. Kaderopleidingen versterken. 
3. Het streven naar (meer) praktijkonderwijs en bevorderen van stageplaatsen in de 

bouw. 
4. Het regionaal bij elkaar brengen van alle betrokkenen in het raakvlak vmbo / 

bedrijfstak. 
 
En daarvan afgeleid – of anders gezegd: 

1. Niet generaliserend techniekbreed onderwijs opzetten maar beroepsspecifieker, 
waaronder ook Infra-onderwijs. 

2. Studie en beroepskeuze voorlichting intensiveren, ook in de onderbouw vmbo. 
3. Het bevorderen van een betere aansluiting vmbo / MBO en het opzetten van 

doorlopende leerlijnen in het bouwberoepsonderwijs. 
4. Nastreven van meer praktijkgericht onderwijs; geïntegreerd en in overleg met het 

lokale bedrijfsleven. 
5. Versterken van het bouwonderwijs, onder andere door voor docenten bij-en 

omscholing aan te bieden en door het verzorgen van gastlessen. 
 

Het uitgangspunt voor de Taskforce is om alle bestaande organisaties en structuren in de 
bouw in te schakelen, zowel op landelijk als  - vooral – op regionaal niveau. 

Geen nieuwe overlegvormen of nieuwe organisaties opzetten maar de aanwezige krachten 
bundelen en stimuleren tot gezamenlijke en gecoördineerde acties. 

 
Bundeling van krachten vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid moet in de regio 
plaatsvinden. Vooral daar waar al een bestaande infrastructuur in de samenwerking is, moet 
een olievlek werking gaan ontstaan. Een goede overlegstructuur zouden de RCB’s bouw 



moeten zijn. Deze kunnen benut worden, waarbij vertegenwoordigers van Fundeon en / of 
Bouwend Nederland moeten zorgen voor het organiserend en uitvoerend vermogen. In deze 
uitvoering heeft Fundeon de regierol en moeten de lokale partners worden benut en ingezet 
om contacten en acties te implementeren.  
 
Implementatie in de regio 
Op korte termijn staan onderstaande acties in de planning: 

- Er worden regionale bijeenkomsten georganiseerd. 
- Tijdens deze bijeenkomsten zullen de plannen van de Taskforce worden uiteengezet. 

Er zal een eerste aanzet gedaan worden om de regionale matrix / actieplannen te 
vullen met concrete acties, waarbij ook geprobeerd wordt om de acties te adresseren 
en verantwoordelijken te benoemen. 

- Deze acties / plannen / matrix zullen worden samengevat in een handzaam en kort 
convenant / samenwerkingsovereenkomst dat door de verschillende partners kan 
worden getekend.  


