
Ronald de Rooij van Topos nodigt Schooldomein 

uit voor een gesprek met Gert Bruijnes, 

Ramon Looije en Ralph Young. Gert is al 

jaren bestuursvoorzitter van SBVB, Stichting 

Bevordering Vakopleiding Bouwbedrijf; Ramon is 

directeur van de uitvoeringsorganisatie SPB, het 

Samenwerkingsverband Praktijkopleiding Bouw. 

Ralph is rector van het Coenecoop College, die 

vanuit het vmbo een belangrijke partner is. Gert: 

“De huidige situatie is enigszins vergelijkbaar 

met de crisis in de bouw in de jaren ’80. Ontslag 

van goede mensen dreigde, terwijl de werkgevers 

wisten dat er betere tijden zouden komen en 

nieuwe aanwas in de bouw nodig was. In die tijd 

hebben een aantal aannemers uit Gouda en Alphen 

aan den Rijn SBVB opgericht, met als doel om 

jonge mensen te interesseren en op te leiden voor 

de bouw. Daaruit is SPB voortgekomen, om jonge 

krachten in de bouw binnen bbl-trajecten in dienst 

te nemen, te begeleiden en te plaatsen. Ramon: 

“Wij nemen jongeren voor minimaal twee jaar 

in dienst en zenden ze daarna uit bij aannemers. 

Zo zijn we een heel flexibel netwerk en ook een 

vangnet; een win-winsituatie voor de aannemers 

en de leerlingen. We hebben honderd leerlingen 

in dienst die bij ongeveer 70 bedrijven werken. Ze 

zijn vier dagen buiten en volgen de vijfde dag de 

theorie op het ROC. Dan praat je over het timmer- 

en metselwerk, maar ook werken met prefab gevels, 

waarbij nieuwe technologieën om de hoek komen 

kijken.” Gert knikt: “Het is allang niet meer zoals 

dertig jaar geleden toen je vooral recht een muurtje 

moest kunnen metselen. Onze jongens kunnen 

integraal naar een opdracht kijken.”

DE NIEUWE BOUWACADEMIE
Gert: “Als bestuur zijn we er niet alleen om op de 

winkel te passen. Om de instroom op peil te houden 

willen we investeren in het onderwijsprogramma 

en ook in een nieuwe aansprekende locatie. Het vak 

ontwikkelt zich, daar heb je een goede infrastructuur 
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voor nodig. Je ziet steeds minder landelijke sturing 

op de bouw, dus kwamen we op het idee om in 

Waddinxveen zelf een Bouwacademie op te zetten 

als centrum voor dit deel van Nederland. Daar 

willen we straks een doorlopende lijn bieden, met 

voorlichting, aansluiting met het vmbo, mbo en 

mogelijk hbo. Denk ook aan bedrijven die mensen bij 

willen laten scholen of gemeenten die de kennis van 

zij-instromers op peil willen krijgen.” Ramon: “De 

opleiding is veranderd en steeds minder traditioneel. 

In het nieuwe gebouw kunnen we ruimten inbouwen 

om nieuwe technieken in te richten. Als je kiest voor 

een vak als bouwtechniek en installatietechniek 

heb je nog redelijk veel vakspecifieke programma’s 

bbl na het vmbo. In die ontwikkeling hebben we 

met het Coenecoop College contact gelegd. Ralph 

knikt: “Voorheen boden we techniek breed aan. 

Daar zat ook techniek bij dat met de bouw te maken 

heeft. Bij de invoering van het vernieuwd vmbo 

moesten we een keuze maken en hebben we gekozen 

voor produceren, installeren en energie (PIE) als 

uitstroomprofiel. Door de samenwerking met het 

SPB konden we onze leerlingen al keuzeonderdelen 

in de bouw aanbieden. Sinds we intensiever samen-

werken, kunnen we bouw, wonen en interieur 

ook als examenprofiel aanbieden. We staan op 

het punt nieuwbouw te krijgen vlak bij de nieuwe 

Bouwacademie. De idee is dat wij straks een deel 

gaan huren van de SBVB en veel sterker dan nu de 

samenwerking met SPB kunnen vormgeven. Het 

voordeel voor SBVB is dat zij die huurbijdrage voor 

in principe 30 jaar kunnen kapitaliseren en inzetten 

in de kwaliteit van het gebouw. Het mooie van de 

samenwerking is dat onze leerlingen PIE makkelijk 

toegang krijgen tot bouw brede programma’s en dat 

de leerlingen van de SPB van onze PIE faciliteiten 

gebruik kunnen maken.”

PAVILJOENACHTIGE OPZET
Ronald: “Wij mogen het gebouw ontwerpen. Binnen 

de stedenbouwkundige visie op het gebied hebben 

we gekozen voor een paviljoenachtige opzet. Het vak-

manschap staat natuurlijk centraal dus hebben we 

voor een transparante gevel gekozen met glas tot op 

de grond, waarbij je de verschillende werelden van de 

bouw letterlijk aan het werk kunt zien. Het wordt een 

robuust gebouw, met veel gebruik van metaal, steen 

en glas. De inrichting wordt zodanig dat leerlingen 

makkelijk bij elkaar kunnen zien wat er gebeurt. 

De leerlingen van PIE, het SPB en cursisten komen 

door één deur binnen en leren vanzelfsprekend met 

elkaar om te gaan. De les- en vaklokalen zijn flexibel 

indeelbaar en de werkplaatsen en theorieruimten zijn 

akoestisch van elkaar gescheiden door de centrale 

entreehal. Het wordt een BENG en gasloos gebouw 

waarin verschillende bouwtechnieken zichtbaar 

worden, waardoor het gebouw een vanzelfsprekende 

leerschool wordt.” Gert ten slotte: “We bouwen op 

een plek met veel ruimte voor uitbreiding en ook 

het pand is zo ontworpen dat er nog een verdieping 

op kan. De Bouwacademie wordt een magneet voor 

iedereen die er langs loopt.””

Kijk voor meer informatie op topos.nl.

ONTWERP EN INRICHTING
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