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BouwTalent nieuwe stijl

BouwTalent Noord is een stichting opgericht in 2005 door een aantal bouwbedrijven, 
dat gevestigd is (en/of werkzaam is) boven de grote rivieren in Nederland. Het doel van 
deze stichting, die ondersteund wordt door Bouwend Nederland, is het stimuleren van 
de instroom van studenten naar bouwkunde opleidingen op hbo niveau, en daarmee 
het vergroten van de instroom van het (midden en hoger) kaderpersoneel in de 
bouwbedrijven.

BouwTalent Noord is in de loop der jaren uitgegroeid tot een niet commercieel 
opleidingsbedrijf voor de B&U en door de samenwerking met hogeschool Windesheim 
heeft zij een unieke opleiding in Nederland ontwikkeld, namelijk: 

De tweejarige duale hbo-opleiding associate degree (Ad) Bouwkunde

Deze opleiding is gericht op het uitstroomprofiel Werkvoorbereiding en Uitvoering en 
de studenten behalen tijdens deze opleiding ook het KOB diploma Aannemer. Daarmee 
voldoet BouwTalent zowel bij studenten als ook bij de bouwbedrijven aan een enorme 
behoefte.
Een nieuw initiatief van BouwTalent, waarmee we het cursusjaar 2020-2021 hebben 
geëxperimenteerd, is de eenjarige opleiding Pré-Ad. Deze opleiding is speciaal ontwikkeld 
voor gediplomeerde en praktisch ingestelde HAVISTEN en MBO 4 studenten met een 
andere richting dan bouw, die geïnteresseerd zijn in een carrière in de bouw. Na een 
stagejaar bij een bouwbedrijf en het behalen van het diploma Techniek B&U van de KOB 
stromen zij door naar de duale Ad Bouwkunde opleiding. We verwachten in september 
2021 wederom met een behoorlijk aantal studenten te kunnen starten. 

Meer informatie over BouwTalent is te bekijken op onze website www.bouwtalentnoord.nl 
of op onze video: https://www.youtube.com/watch?v=7Teio3iwovk 

Diemen, juli 2021
René Cossé
Directeur



Uitleentarieven

Studenten van BouwTalent komen vanaf september gedurende het eerste jaar in dienst 
van BouwTalent. Na deze periode treedt de student in principe in dienst van het 
bouwbedrijf. Daarmee komen we tegemoet aan de behoefte van de bedrijven om de 
student meer aan het bedrijf te binden. 

Gedurende het eerste jaar hanteert BouwTalent een uitleentarief. Met ingang van 1 
augustus 2021 gelden de volgende tarieven:

Ad opleiding Bouwkunde
Leeftijd student   Tarief per gewerkt uur
18 jaar    € 19,95
19 jaar    € 19,95
20 jaar    € 20,80
21 jaar e.o.    € 23,60

Pré-Ad opleiding Bouwkunde
Leeftijd student   Tarief per gewerkt uur
Alle leeftijden   € 13,00

Studenten hebben recht op een reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer én 
wanneer zij in opdracht van het inlenend bedrijf moeten reizen. BouwTalent betaalt deze 
reiskosten uit aan de studenten en berekent deze kosten, zijnde € 0,19 per kilometer, 
door aan het inlenend bedrijf. Het inlenend bedrijf kan er ook voor kiezen om de 
gemaakte reiskosten rechtstreeks met de student te verrekenen.
Studenten die de Ad opleiding Bouwkunde hebben recht op een OV jaarkaart en kunnen 
dus gratis gebruik maken van het openbaar vervoer wanneer dit mogelijk is.

De uitleentarieven worden jaarlijks door het bestuur van BouwTalent vastgesteld. 
Bedrijven, die een automatische incasso afgeven, ontvangen een korting van € 0,45 per 
uur.



Uitleentarieven

BouwTalent hanteert voor het bepalen van de uitleentarieven een opslag op de 
loonkosten resp. stagevergoeding van de student. Hiermee wordt zij in staat gesteld om 
o.a.:
• De student door te betalen tijdens ziekte (alleen van toepassing voor Ad    
 studenten). Het bedrijf betaalt dus alleen de gewerkte uren;
• De student door te betalen tijdens trainingen, excursies, etc., die BouwTalent   
 organiseert buiten de schooldagen van hogeschool Windesheim of de KOB om;
• Het voeren van de financiële- en loonadministratie t.b.v. BouwTalent en het   
 begeleiden van uw subsidieaanvraag Praktijkleren bij de overheid;
• Contact te onderhouden met de leiding van hogeschool Windesheim om de   
 theorie en praktijk zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen;
• Te participeren in de Werk Advies Commissie (WAC) van hogeschool Windesheim.  
 Deze commissie adviseert en controleert het beleid van hogeschool Windesheim;
• Voorlichting te geven over de duale HBO Ad-opleiding Bouwkunde op bijna alle 
 afdelingen Bouwkunde van de ROC’s, gevestigd in de provincies Overijssel,   
 Gelderland, Utrecht, Flevoland, Zuid-Holland en Noord-Holland;
• Het onderhouden van de website www.bouwtalentnoord.nl
• Het viermaal per jaar bezoeken van de werkplek van de student door de    
 trajectbegeleider van BouwTalent. Daarnaast is er op individuele basis regelmatig  
 contact tussen de student en de trajectbegeleider van BouwTalent. Ook is er 
 regelmatig door de trajectbegeleider contact met de begeleider vanuit het  
 bouwbedrijf



Begeleiding BouwTalent 

De begeleiding van BouwTalent richt zich op het eerste studiejaar van de student. De 
overgang van de student van MBO naar HBO heeft namelijk veel impact. De student 
moet leren om het heft zelf ter hand te gaan nemen en weloverwogen te gaan 
plannen en organiseren. Steun vanuit BouwTalent, zo blijkt uit ervaring, is in dit geval 
onontbeerlijk. Door de inzet van BouwTalent wordt het hoge percentage aan uitval 
tijdens het eerste jaar van de HBO-opleiding sterk teruggebracht. 

Werving & selectie
In navolging op de vele voorlichtingsbijeenkomsten die BouwTalent organiseert, 
worden individuele gesprekken gevoerd met kandidaat-studenten. Aanvullend op de 
toelatingseisen van hogeschool Windesheim heeft BouwTalent ook toelatingscriteria, 
waaraan de student moet voldoen. Niet iedereen blijkt namelijk geschikt voor een duale 
opleiding (werken en leren) en te beschikken over een goed onderbouwde motivatie voor 
de duale AD-opleiding Werkvoorbereiding en Uitvoering.

Matching van de student met het bedrijf
Een belangrijke taak van BouwTalent is het bij elkaar brengen van de juiste student bij 
het juiste leerbedrijf. Woonplaats van de student en vestigingsplaats van het bedrijf is 
hierbij niet bepalend. Het afstemmen van wederzijdse verwachtingen vergt de nodige 
aandacht en vergroot de succesfactor.

BouwTalent verzorgt aanvullend de volgende activiteiten voor de studenten: 
1. Organisatie van een Introductiedag voorafgaand aan de opleiding;
2. Organiseren van een Summerschool (Wiskunde en Mechanica) voorafgaand aan de  
 studie (alleen door studenten Ad);
3. Het geven van een cursus VOL-VCA;
4. Het verzorgen van het certificaat Generieke Poortinstructie (indien van toepassing);
5. Het verzorgen van een tweetal specifieke trainingen zoals vergadertechniek,   
 communiceren, leidinggeven, presenteren, etc. (alleen voor studenten Ad);
6. Het verzorgen van praktijkinstructiedagen in de werkplaats van Bouwmensen   
 Amsterdam (alleen voor studenten Pré-Ad);
7. Het verzorgen van de lessen Techniek B&U van de KOB en het organiseren van  
 de examens (alleen voor studenten Pré-Ad);
8. Het verzorgen van een excursie of workshop over innovaties in de bouw;
9. Het viermaal per jaar bezoeken van de werkplek van de student.



Begeleiding BouwTalent 

Werken aan competenties
Het verkrijgen van kennis door het volgen van een opleiding, in dit geval een duale 
Ad opleiding Bouwkunde, is voorwaardelijk voor het op een goede manier kunnen 
invullen en uitoefenen van verschillende functies binnen het gebied van het profiel 
Werkvoorbereiding en Uitvoering. Maar het hebben van voldoende en actuele kennis 
is slechts één aspect voor een (nieuwe) medewerker om goed binnen het bedrijf te 
kunnen functioneren. Optimaal kunnen functioneren betekent dat de medewerker ook 
over voldoende andersoortige competenties beschikt. Competenties, waaraan niet of 
slechts zeer beperkt aandacht wordt besteed tijdens de opleiding bij de hogeschool. Dit 
betekent dat BouwTalent haar meerwaarde inbrengt doordat zij begeleiding gaat bieden 
bij het verkrijgen van de gewenste competenties. 

Coaching van praktijkbegeleiders
Jaarlijks organiseert BouwTalent een bijeenkomst voor de praktijkbegeleiders in de 
bedrijven die de studenten van BouwTalent begeleiden tijdens hun studie.

Korting
De overheid biedt bedrijven een subsidie aan voor het begeleiden van studenten in 
opleiding. De hoogte van deze subsidie Praktijkleren, die overigens alleen geldt voor de 
studenten die de Ad opleiding volgen, wordt jaarlijks door de overheid bepaald.   
De subsidie biedt een tegemoetkoming in de kosten tijdens de praktijkbegeleiding en 
is maximaal € 2.700 per praktijk- of werkleerplaats per schooljaar. De hoogte van de 
subsidie hangt af van het aantal weken waarin de deelnemer praktijkbegeleiding kreeg 
in het school-/studiejaar. U vraagt de subsidie na afloop van de begeleiding aan. Voor 
meer informatie over de subsidie Praktijkleren: www.rvo.nl

Alle bovengenoemde activiteiten worden in het eerste studiejaar door BouwTalent 
uitgevoerd.



Het team van BouwTalent Noord

René Cossé 
(directeur) 
Emailadres  r.cosse@bouwtalentnoord.nl
Telefoonnummer 06 – 53.55.73.67

Martin van den Heuvel 
(projectleider)
Emailadres  m.vandenheuvel@bouwtalentnoord.nl
Telefoonnummer 06 – 53.69.59.94

Daniëlle de Jong 
(administratief medewerker)
Emailadres  d.dejong@bouwtalentnoord.nl
Telefoonnummer 085 – 076.90.00

Jamie Looy
(marketing & communicatie en voorlichtingen mbo scholen)
Emailadres  j.looy@bouwtalentnoord.nl

Jaap Laurent
(trajectbegeleider Ad studenten)
Telefoonnummer 06 - 57.36.58.36

Contactgegevens
BouwTalent Noord
Verrijn Stuartweg 48
1112AX Diemen

Telefoon: 085 - 076 90 00
E-mailadres: info@bouwtalentnoord.nl
Website: www.bouwtalentnoord.nl


