
Een opleidingscomplex in Waddinxveen dat bouw 
uitstraalt, waar ruimte is voor allerlei lessen over tech-
niek, zowel theorie als praktijk. Dat is het doel van De 
Bouwacademie. In schooljaar ‘21/’22 zal het onderwijs 
op de locatie van start gaan. Het plan is ontstaan uit 
een samenwerking van het Coenecoop College en 
Samenwerkingsverband Praktijkopleiding Bouw 
(SPB), vertelt Ramon Looije. 

“We zijn al met het plan van start gegaan voordat het 
STO-traject van start ging. We hebben als SPB, een 
privaat opleidingsbedrijf voor bouw, het initiatief 
genomen omdat we zagen dat steeds minder vmbo’s 
techniek aanbieden, en er dus ook minder leerlingen 
zijn.” Het vmbo is een belangrijke ader voor nieuwe 
leerlingen, en dus werd er gezocht naar een samen-
werking met vmbo’s die bouwprofielen aanbieden. 

SPB nam het initiatief om voor het Coenecoop Col-
lege, dat alleen PIE aanbood, keuzedelen uit te gaan 
voeren voor BWI. “Dit beviel zo goed dat we ook pro-
fieldelen zijn gaan doen. Die samenwerking gaan we 
nu verder vervolgen in de Bouwacademie met PIE en 
BWI onder een dak.”

Meer samenwerking
Naast het vinden van nieuwe leerlingen, moet dit plan 
er ook voor zorgen dat techniek een beter gezicht 
krijgt in de regio. Zo wordt getoond wat er met 
samenwerking mogelijk is, aldus Looije. Het plan 
vroeg uiteraard veel voorbereiding. “Je wil niet 
alleen een gebouw neerzetten, je moet ook gaan 
samenwerken met ander personeel en samen een 
team vormen.” De docenten blijven wel op de loon-
lijst van de school, en de instructeurs van SPB blijven 
daar in dienst. Samen verzorgen ze het onderwijs. “We 
proberen dus echt om muurtjes weg te halen, en zo 
samen als een partij te werken.” 

Met de start van een STO-plan in de regio, sloot de 
Bouwacademie aan bij het plan van de regio Alphen. 
“Het is een techniekarme regio, zoals we dat 
noemen. De doelen voor de regio zijn daarom vrij 
breed. We willen vooral dat vmbo’ers de kans hebben 
om techniek te kiezen, en dat ze gemotiveerd zijn om 
dat ook te doen. Maar wat ook meespeelt is het idee 
dat ze geen techniek kiezen omdat ze niet goed weten 
wat het is en wat je ermee kunt. Daar ligt dus ook een 
taak voor ons.”

De Bouwacademie in de regio Gouwe en Rijnstreek moet jongeren interesseren 
om in de bouw te gaan werken. Het is een plek waar opleidingsinstituten samen 
kunnen werken aan het goed opleiden van jongeren. Directeur Ramon Looije legt 
uit hoe dit plan is ontstaan en waarom dit nodig is.

Een plek om jongeren te 
interesseren in een beroep 
in de bouw
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Ruimte voor metselen, metaal en timmeren
Het gebouw waar de Bouwacademie moet komen, 
wordt momenteel gebouwd. Het wordt een met staal, 
metselwerk en hout omhuld gebouw, met ruimte 
voor theorielessen, maar ook veel plek voor praktijk. 
Zo komt er een praktijkruimte voor praktijklessen 
metselen en tegelzetten. Ook is er ruimte voor de 
afdeling PIE van het Coenecoop College. In een hou-
ten bouwdeel kunnen alle lessen rondom timmeren 
gegeven worden. De buitenruimte biedt plek voor 
bouwwerken en werkzaamheden op het gebied van 
infratechniek.

Er zijn BWI-lessen voor tweedejaars leerlingen, en 
vakken voor het keuzetraject in het derde jaar. Er zijn 
profieldelen over bijvoorbeeld bouwen, fundering 
maken, maatvoeren en metselwerk of gevelbekle-
ding en dakwerk. Ook is er ruimte voor vakken rond 
meubelmaken en design. Alle BWI-lessen voor het 
vaktechnische deel en het centraal examen worden 
hier afgerond, evenals de keuzedelen in jaar vier. De 
PIE-vakken omvatten onder meer metaal, installatie, 
elektrotechniek, lasersnijden en programmeren. 

Om dit voor elkaar te krijgen, moest er veel overleg 
plaatsvinden over het onderwijs. “Sommige dingen 
zijn voor ons ook nieuw, zoals het moeten hebben 
van een Programma voor Toetsing en Afsluiting en 

regels rondom absentie. Daar helpen we elkaar ver-
volgens bij”, vertelt Looije. “Een van de instructeurs 
van SPB doet nu de lerarenopleiding, zodat hij de 
bevoegdheid ook heeft. Er moet straks geen onder-
scheid meer zijn tussen het vmbo en de SPB, dat is 
het doel.”

Met de samenwerking komen ook de netwerken 
van de school en het opleidingsbedrijf samen. “Het 
College heeft een bedrijvencollectief en wij hebben 
contact met tachtig bedrijven waar mbo’ers kun-
nen werken. Die contacten brengen we nu samen.” 
Inmiddels groeit het netwerk ook, en melden scholen 
rondom Gouda en Alphen aan de Rijn zich met ver-
zoeken om naar de locatie te komen als deze af is. In 
februari wordt het pand opgeleverd, het moet vanaf 
schooljaar ‘21/’22 in gebruik genomen worden. 

Alle niveaus over de vloer
Het voornaamste doel van de Bouwacademie is een 
opleiding aanbieden voor alle niveaus. Zo biedt SPB 
ook volwassenonderwijs. “Onze kring wordt steeds 
groter. Uiteindelijk willen we alle leeftijden bij ons 
over de vloer hebben. Leerlingen uit het primair 
onderwijs kunnen kennismaken met techniek, en te-
gelijkertijd zijn we een plek waar middelbare scholen 
terecht kunnen voor hun bouwvakken.” 

Ook het faciliteren van een doorlopende leerlijn is 
een doel. “We willen mbo’s uit de regio betrekken bij 
het ontwikkelen hiervan. We hebben bij SPB inmid-
dels zo’n honderd BBL-leerlingen, en werken onder 
anderen samen met Mbo Rijnland waar zeventig 
leerlingen een bouwvak volgen. We willen deze groep 
ook in huis halen, om dit deel van het traject te verbe-
teren. Maar de mbo’s zijn veel groter dan vmbo’s, dus 
dat vraagt een andere aanpak en samenwerking.”

Het onderwijs en het bedrijfsleven hebben altijd wel 
aandacht voor elkaar, maar zitten ook erg in hun 
eigen bubbel, aldus Looije. “We moeten meer oog 
krijgen voor elkaar, daarom zijn we ook met dit plan 
begonnen. Als de instroom naar techniek verbetert, 
dan profiteren veel partijen daarvan, zowel scholen, 
als bedrijven als de gemeente.”
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