
 

 

Opleiding HSB voor Professionals 

Aanleiding 
De bouw floreert en de houtskeletbouwbranche heeft de wind mee. Door de mogelijkheid van 
industrieel fabriceren en de regelgeving, die steeds hogere eisen stelt aan o.a. de schil-isolatie 
en materiaalgebruik, lijkt de timmerindustrie een steeds belangrijkere rol te gaan spelen in de 
bouwwereld. Om als branche daar goed op voorbereid te zijn is de juiste kennis en goed 
opgeleid personeel van het grootste belang. 
 
Vanuit de houtskeletbouw branche bereiken ons berichten dat de reguliere opleidingen daar 
onvoldoende in voorzien. Bouwkundestudenten krijgen te weinig specifieke kennis mee op het 
gebied van houtskeletbouw. Om de kennis op niveau te brengen is daarom in werkgroep 3 het 
plan opgepakt om een praktische brancheopleiding samen te stellen. Met ingang van 2020 wordt 
de opleiding onder regie van Hout en Meubileringscollege en in samenwerking met de NBvT 
Sectie VHSB georganiseerd. 

Doelgroep 
Als doelgroep kan het kaderpersoneel worden aangemerkt dat binnen uw bedrijf een (indirecte) 
functie vervult. Te denken valt aan functies als tekenaar, calculator, werkvoorbereider, 
(assistent) projectleider, projectengineer, inkoper, kwaliteitscontroleur of uitvoerder. 
Door het vergroten van de kennis op het gebied van houtskeletbouw, worden de medewerkers 
meer gespecialiseerd, wordt het onderkennen van problemen en kansen vergroot, neemt het 
innovatief vermogen van uw bedrijf toe en wordt tevens bewerkstelligd dat medewerkers zich 
ontwikkelen en wellicht kunnen doorstromen naar een volgende functie binnen uw bedrijf. 
Hierdoor wordt ook een bijdrage geleverd aan het oplossen van het capaciteitsprobleem. 
Deelnemers zijn na afloop zowel intern als extern een volwaardig gesprekspartner op het gebied 
van Houtskeletbouw. 

Niveau opleiding 
De opleiding zal worden ontwikkeld op niveau 4 MBO/HBO. Een vooropleiding die aansluit op dit 
niveau is daarom gewenst. Dat niveau kan ook bereikt zijn door (veel) praktijkervaring. 

Branche certificaat 
Deelnemers ontvangen na afloop een branche erkend certificaat. 



 

 

Programmering 
Naar aanleiding van een pilot bij diverse HSB producenten en op basis van gesprekken met het 
werkveld is het volgende programma (+ 15 dagen, één dag per maand) opgezet: 

HSB Algemeen 
 Kennismaking en introductie 
 HSB Bouwsystemen 
 Wet- en regelgeving 
 Certificering en BRL 
 HSB Bouwproces 

Bouwfysica 
 Warmte- en vochttransport 
 Luchtdicht Bouwen 
 Geluid en brandveiligheid 
 Praktijk, toepassingen en innovaties 

Constructieve aspecten 
 Constructieve aspecten 
 Ontwerprichtlijnen en Materialen 
 Aardbevingsbestendig Bouwen 

Prefabricage en Montage 
 Engineering voor Productie en Montage 
 Logistieke processen met Lean en QRM 
 Industrialisering 

Totaalbeeld en nieuwe ontwikkelingen 
 Duurzaam Bouwen 
 Detaillering, waar alles bij elkaar komt 
 Alternatieve systemen en materialen 
 Gesprekstechnieken: Een volwaardige gesprekspartner 

Examineren/certificering 
Deelnemers stellen als een eindopdracht een advies op richting eigen organisatie op basis van 
één of meer thema’s uit de opleiding. De opleiding leidt op tot een erkende branchekwalificatie. 

Leermiddelen 
Als basis zal worden gebruikt: 
- Handboek houtskeletbouw, ontwerp, techniek en uitvoering. 
- Luchtdicht bouwen, theorie, ontwerp en praktijk. 



 

 

- Hand-outs van presentaties van individuele docenten. 

Locatie 
Er wordt gebruik gemaakt van diverse locaties in het land waarbij we streven naar 
bedrijfsbezoeken bij deelnemers.  

Kosten 
Kosten voor de opleiding bedragen € 5.500,- excl. Btw per persoon. In dit bedrag is opgenomen: 
 Boeken en lesmateriaal 
 Locatiekosten, catering en maaltijd 
 Kosten docenten 
 Ontwikkelkosten 

Contact 
Voor informatie over of aanmelding voor de opleiding kunt u contact opnemen met de 
opleidingscoördinator Rob Goosensen: r.goosensenhmcollege.nl of 06-22699235. 
 
 
 


