
 

Fijne Vakantie 

Vakantiegroet vanuit  
De vakantie is weer aangebroken op het Zuid-Holland Infra Park (ZIP) en we kijken nog even terug op 

een bevlogen jaar 2016-2017 waar SPG Infra vakopleidingen samen met Techniek College Rotterdam 

weer de nodige stappen hebben gezet.  

Steeds meer bedrijven weten het ZIP te bereiken. Dit zien we uit het feit dat ook het komend jaar 

weer meer inschrijvingen zijn voor de BOL-opleiding civiele techniek, BBL grond-, weg- en 

waterbouw. Daarnaast zien we ook een toename van aanmeldingen voor de kaderopleidingen. 

Naast inschrijvingen zijn er ook studenten en 

leerlingen die ZIP verlaten. Natuurlijk niet 

zonder een diploma.  

143 diploma’s BBL en 16 diploma’s BOL zijn 

uitgereikt. Met dit behaalde resultaat kunnen 

de studenten en leerlingen hun volgende stap 

zetten. Vele hebben aangegeven door te willen 

leren.  Een nobel streven dat door de sector 

wordt geambieerd.     

Verder waren er ook dit jaar weer de afstudeer-

prijzen. 4 genomineerde zijn door SAB-Rijnmond 

in het zonnetje gezet door hun geweldig inzet, 

motivatie en ambitie om verder te komen in de 

civiele techniek. Met hun presentaties zijn ze 

een verrijking waar de bedrijven trots op zijn. 

Na de lancering van Infra Talent op 18 april 2016 hebben op 12 september 2016 twintig bestuurders 

vanuit de bouw- en infrabranche, overheden, 

onderwijsinstellingen en de EPZ de Infradeal 

Zuid-Holland getekend in Alphen a/d Rijn de 

Infradeal gesloten om 300 werk-

opleidingsplekken te creëren bij gemeenten en 

provincie Zuid-Holland. We zien dat het werkt. 

Want op steeds meer projecten komt de eis om 

leerlingen in te zetten. In het eerste halfjaar zijn 

er zo’n 50 plaatsingsmogelijkheden gecreëerd. 

Grootste zorg is om voldoende geschikte 

kandidaten te vinden nu in alle sectoren de vraag 

naar leerlingen toeneemt.  

Onze taak om hier samen met het onderwijs en gemeenten aan te werken. 
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ZIP werkt aan haar positionering in Zuid-Holland dit 

doen we door veel naar buiten te treden door bedrijven, 

organisaties, klanten te bezoeken en aanwezig te zijn op 

open dagen, beurzen, doe-dagen, evenementen en ga zo 

maar door. Mede hierdoor zien we ook een toename van 

activiteiten die op ZIP kunnen en worden uitgevoerd. Zo 

halen we regelmatig de sociale media en pers.  

ZIP examencentrum. Het centrum is verrijkt met een 

grote praktijkhal die we, na het verkrijgen van de 

vergunning 2 november 2016, hebben gebouwd.  

Het SPG verzorgt de uitvoering van de praktijk- 

examenonderdelen. Dit doen we op voorspraak, 

verantwoording en goedkeuring van het Techniek College 

Rotterdam. Het komend jaar zal hier extra aandacht aan 

worden geschonken daar de exameneisen waar een 

praktijkexamen aan moet voldoen zijn aangescherpt. 

Kansen voor jongeren creëren in de infrasector. Dat was het hoofdmotto tijdens de opening van het 

Zuid-Holland Infra Park (ZIP) in Schiedam-Oost op zaterdag 20 mei, de Dag van de Bouw. In het bijzijn 

van Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland en de Schiedamse wethouders Alexander 

van Steenderen en Mario Stam werd 

het startsein gegeven voor een 

doorlopende leerlijn voor vmbo-

leerlingen van het Lentiz | LIFE 

College naar een mbo-infra 

opleiding op het gebied van civiele 

techniek en gww bij het Techniek 

College Rotterdam. De leerlijn 

wordt gefaciliteerd door SPG Infra. 

Het Techniek College Rotterdam, 

SPG Infra en Lentiz | LIFE College 

werken samen aan de 

doorlopende leerlijn omdat er in 

de infrasector veel 

werkgelegenheid is en een grote 

behoefte bestaat aan vakmensen. 

Leerlingen vmbo van het Lentiz │ LIFE College krijgen nu de mogelijkheid om via de doorlopende 

leerlijn een vliegende start te maken naar een carrière in de infrasector. 
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Het afgelopen jaar hebben we ook voor het 

EDUdelta uit Barendrecht de praktijklessen 

mogen verzorgen aan leerlingen MBO agrarisch 

loonwerken. Het ging voornamelijk om de infra 

opdrachten die ook opgenomen zijn in hun 

lesprogramma. Gezien EDUdelta niet beschikt 

over een practicum hebben ze gekozen voor 

ZIP. Een leerzaam proces voor ons beiden. Niet 

alles verliep zoals we wensten, dit kwam 

voornamelijk doordat 1e, 2e en 3e jaar leerlingen 

door elkaar aan de opdrachten werkten. Doch 

was EDUdelta zeer tevreden over het 

programma wat we hebben aangeboden. 

M4H Stadshavens Rotterdam Werkt. Nu de 

economie weer aantrekt komt de vraag naar 

leerlingen ook weer op gang. Om aan die vraag te 

kunnen voldoen hebben we voor de projecten in 

Rotterdam een samenwerking gezocht met 

Stadshavens Rotterdam Werkt. Samen met hen geven 

we jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt een kans 

om weer aan het werk te gaan en daarnaast een 

opleiding te volgen. Zo hebben we het afgelopen 

halfjaar 9 kandidaten van Stadshavens Rotterdam 

Werkt een contract aangeboden. Op ZIP hebben ze de 

basisvaardigheden geleerd die nodig zijn om met een goede start bij het bedrijf te kunnen beginnen. 

6 kandidaten hebben inmiddels een BPV-overeenkomst getekend en starten in september met hun 

opleiding op Techniek College Rotterdam (TCR).  

Katwijk. Naast onze opleidingen die TCR verzorgt op ZIP 

voor BOL en BBL zijn er ook trainingen en cursussen die we 

verzorgen voor gemeenten. Zo ook dit jaar hebben we op 

ZIP van de gemeente Katwijk de buitenmedewerkers op 

bezoek gehad voor training op het gebied van meten en 

uitzetten bij bestrating, visuele inspectie openbare ruimte 

en onderhoud bestratingen. In drie dagen hebben we hen 

het nodige bijgebracht met als resultaat dat ze allemaal 

een certificaat hebben behaald.  
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Vanuit de brancheorganisaties wordt er veel waarde gehecht 

aan een leermeester voor de beroepspraktijkvorming (bpv) van 

studenten en leerlingen. Daarnaast moet een bedrijf ook erkend 

zijn door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs 

Bedrijfsleven (SBB). Voor wat betreft de leermeestercursus heeft 

Volandis de organisatie van de leermeestercursus van Fundeon 

overgenomen, dit in samenwerking met de opleidingsbedrijven 

waaronder SPG. De afgelopen maanden hebben zij de 

nascholing verzorgt waarbij ZIP de faciliteiten beschikbaar 

hebben gesteld. 118 leermeester hebben deelgenomen aan de 

nascholing en mogen de komende 2 jaar weer studenten en 

leerlingen begeleiden en beoordelen in de beroepspraktijk.  

 

Het afgelopen jaar hebben ook alle docenten 

Middenkaderfunctionaris Infra uit het hele land 

het ZIP bezocht. Dit was in het kader van de 

jaarlijkse contactdag. Floor Nipius van de afdeling 

BOL organiseerde een dag waar alle docenten aan 

de slag zijn gegaan met de keuzedelen 

'modelleren in de infra' en 'maatvoerings- 

technieken' onder het thema 'SAMEN WERKEN'. 

Met gps, piketten en afzetlint is dit in het veld ook 

zichtbaar gemaakt. Iedereen kon terugkijken op 

een geslaagde contactdag. 

 

Niet onbelangrijk en misschien wel iets waar we het meest trots 

op mogen zijn is dat de locatie ZIP waar TCR haar opleidingen 

verzorgt voor de civiele techniek en grond-, weg- en waterbouw 

het certificaat veilige school heeft behaald. Tijdens de audit is het 

veiligheidsbeleid, de sociale veiligheid en het veiligheidsgevoel 

van studenten, leerlingen en medewerkers onderzocht. Het 

oordeel van de auditor was zeer positief, waardoor TCR zich de 

komende 3 jaar veilige school mag noemen.  

Dan nog even dit. De opleiding Infra van Techniek 

College Rotterdam is door de Keuzegids MBO 

2017 landelijk beoordeeld als TOP-opleiding.  
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Hoogtepunt het afgelopen jaar was dat tijdens de Dag van de Bouw op 20 mei 2017 het opleidings- 

en examencentrum voor de civiele techniek, grond-, weg- en waterbouw, genaamd ZIP Schiedam, 

officieel is geopend. Zo’n 450 bezoekers waren aanwezig bij de openingshandeling die werd verricht 

door Maxime Verhagen, de voorzitter van Bouwend 

Nederland. Hij sprak mooie woorden over dit initiatief 

waarmee we een goede stap zetten in het realiseren van 

meer instroom en vakmanschap voor onze sector. We 

kunnen terugkijken op een erg geslaagde dag. De reacties 

die we hebben mogen ontvangen waren vol lof, niet 

alleen voor wat we aan het doen zijn, maar ook voor wat 

we tot op heden hebben gerealiseerd.” Het ZIP is echt 

een nieuwe centrale plek waar alle facetten van civiele 

techniek en van de grond-, weg- en 

waterbouw aan bod komen en waar 

leren, praktijkonderwijs en her- en 

bijscholing op het gebied van infra 

wordt mogelijk gemaakt en dat is 

nodig omdat de vraag naar goed 

personeel binnen de infra groeit. “Tijdens de opening sprak onder andere Fred Slijk, voorzitter van 

SPG, over de wens die SPG heeft om een “zandbak” te realiseren waar we jongeren goed kunnen 

voorbereiden op een beroep in de GWW.” 

Tot slot, herhaal ik de woorden van vorig jaar dat ZIP gezien mag worden als een goede stap naar de 

toekomst. Een toekomst waarin we zullen moeten zorgen om voldoende gekwalificeerde vakmensen 

voor de civiele techniek, grond-, weg- en waterbouw af te leveren. Een hele opgave, maar docenten 

en medewerkers op ZIP gaan ook het komend schooljaar er weer keihard aan werken.  

Wij wensen u allen een goede en vooral fijne vakantie.  

Met vriendelijke groet, 

Rob van Dalen, operationeel manager ZIP 

 


