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Onderwijs
Deze uitgave heeft het thema onderwijs meegekregen. Dit thema 

is gekozen om een aantal redenen. Zo is enkele jaren geleden het 

Moedercurriculum ontwikkeld; verdwenen de afdelingen Instal-

latietechniek in het reguliere hbo-onderwijs; zijn er nieuwe 

ontwikkelingen in het vakgebied; en ontstaan er momenteel 

nieuwe opleidingen en cursussen.

 MoedercurriculuM
Drie jaar geleden is het Moedercurriculum, ‘Adviesrapport opleidingen in 
de technische installatiebranche’ gepubliceerd, waarin een aantal duide-
lijke aanbevelingen is opgenomen voor enerzijds de onderwijsinstellin-
gen en anderzijds de bedrijven. Dit curriculum is ontwikkeld op initiatief 
van TVVL en de Stichting ter Bevordering van het Wetenschappelijk 
Onderwijs en Onderzoek Installatietechniek, kortweg WOI. Er waren 
destijds veel zorgen over de kwaliteit en het niveau van het onderwijs. Er 
leefde een gevoel dat er meer regie diende te zijn richting de onderwijs-
instellingen en de installatiesector eenduidiger zou moeten zijn in de 
vraagstelling aan het onderwijs. 
Op verzoek van de installatiesector heeft een werkgroep onder 
voorzitterschap van ir. J. de Wit (voorheen directeur van Deerns RI) de 
opleidingsbehoeften in de sector in relatie tot het reguliere onderwijs 
in kaart gebracht, met name op de niveaus mbo, hbo en wo. Het is heel 
interessant om te weten in hoeverre de aanbevelingen zijn overgenomen 
door het onderwijs en het bedrijfsleven.

 Verdwijnen installatietechniek
In de tachtiger jaren zijn op een vijftal MTS-en vierjarige opleidingen 
Installatietechniek (W) ontstaan en in de jaren daarna is er nog een 
aantal bijgekomen. In 1990 kwam de installatiesector in het gelukkige 
bezit van twee hbo-dagopleidingen installatietechniek: één aan de 
Hogeschool Rotterdam en één aan de Hogeschool Utrecht. 
In Rotterdam was aan het einde van de negentiger jaren de zogenoemde 
duale leerroute erg populair, waarbij studenten tijdens hun studie 
gemiddeld twee dagen per week studeerden en drie dagen per week 
werkten tegen een goed salaris. Deze route werd aanvankelijk mkb-
route” genoemd. De ROC’s met een opleiding installatietechniek namen 
dit duale systeem massaal over en zo ontstond een jaarlijkse instroom in 
de hbo-installatietechniek van circa 75 studenten. 
Er was sprake van een mooie overzichtelijke doorlopende leerlijn van 
vmbo-installatietechniek naar mbo-installatietechiek, naar post-
mbo-installatietechniek (MIT-W en -E) of hbo-installatietechniek in 
Rotterdam) en post-hbo-installatietechniek (Avans+ en TVVL). De 

knappe koppen konden zelfs naar de wo-faculteit Bouwkunde 
met specialisatie installatietechniek (Building Physics).
De duale opleidingen installatietechniek in het hbo hebben tot een 
aantal jaren geleden gefloreerd. Echter, eerst was het de hogeschool 
Rotterdam die haar opleiding installatietechniek onderbracht in de 
afdeling Laboratoriumtechniek en twee jaar geleden heeft de 
Hogeschool Utrecht Installatietechniek ondergebracht in de studie 
Werktuigbouw. Hierdoor is de toestroom van studenten met een voor-
opleiding mbo-installatietechniek naar het hbo vrijwel opgedroogd.
De voltijd-mbo-opleiding Middenkaderfunctionaris Installatietechniek 
bestaat niet meer en de deeltijd-mbo-opleidingen Aankomend 
Ontwerptechnicus en Projecttechnicus Gebouwinstallaties zijn opge-
gaan in de brede opleiding Werkvoorbereider. De doorlopende leerlijn 
specifieke installatietechniek bestaat niet meer. 
op het eerste gezicht lijkt dit een desastreuze ontwikkeling, 
maar is dat ook zo?

 nieuwe ontwikkelingen
De steeds verdergaande eisen aan comfort, energiezuinigheid, flexibili-
teit en nieuwe vormen van exploitatie van gebouwen leiden tot andere 
soorten installaties. BIM doet zijn intrede. Tekenaars/ontwerpers worden 
straks BIM-modelleurs. 
Europa stelt eisen aan vergaande beperking van energiegebruik en ver-
mindering van CO2-uitstoot. De Europese Unie stimuleert het aanpassen 
van beroepsopleidingen en het ontwikkelen van nascholingstrajecten 
in verband met de grootschalige introductie van duurzame technieken 
die noodzakelijk zijn om te voldoen aan de doelstelling ‘14% duurzame 
energie in 2020’.
Er komen nieuwe integrale contractvormen waarbij de installateur niet 
alleen verantwoordelijk is voor het opleveren van een goed werkende 
installatie, maar ook voor het onderhoud en de exploitatie op lange 
termijn. Installatietechnische adviseurs moeten daarin hun weg zien te 
vinden.
in hoeverre gaat dit leiden tot nieuwe beroepsinhouden en dus 
ook nieuwe opleidingen die daarop moeten worden afgestemd?
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 nieuwe opleidingen en cursussen

Mbo en Post-mbo
Voor het mbo-onderwijs zijn door Kenteq onlangs twee nieuwe 
kwalificaties ontwikkeld voor de brede voltijdopleiding Middenkader 
Engineering en de deeltijdopleiding Werkvoorbereider. Beide opleidingen 
zijn sector-overschrijdend (metaal, elektrotechniek, installatietechniek, 
machinebouw en mechatronica). Daarbinnen is het wel mogelijk om te 
specialiseren in installatietechniek W of E. Of dat daadwerkelijk uitvoer-
baar is, is afhankelijk van de grootte van de populatie leerlingen op de 
betreffende ROC, die installatietechniek wil volgen.
De post-mbo-opleiding Middelbaar Installatie Technicus 
Werktuigkundige installaties, afgekort MIT-W, kent sinds septem-
ber 2009 twee uitstroomprofielen met de kwalificaties Technicus 
Werktuigkundige Installaties en Technicus Beheer en Onderhoud. De 
opleidingsinhouden hiervan zijn onlangs i.s.m. OTIB en het bedrijfsleven 
geactualiseerd.
Blijft de instroom vanuit de bredere mbo-opleiding naar de 
post-mbo-Mit zo vanzelfsprekend als die was, of is de tweejarige 
deeltijdopleiding projectleider techniek met specialisatie instal-
latietechniek (associate degree) aan een hogeschool aantrek-
kelijker?

Hbo en post-hbo
Het bestuur van het domein hbo-Engineering heeft onlangs een nieuwe 
profielbeschrijving van de bachelor of engineering uitgebracht. Daarin 
valt het vakgebied installatietechniek (W en E) tussen wal en schip. 
Het ligt op het snijvlak van de twee techniekdomeinen Engineering en 
Bouw. Installatietechniek wordt weliswaar als werkveld benoemd maar 
niet meer als afzonderlijke opleiding. Wel hebben enkele hogescholen 
installatietechnische (keuze)vakken en of minoren opgenomen binnen 
de studie Werktuigbouw. Daarmee is een beperkt aantal studiepunten 
te behalen. Uneto-VNI is op dit moment met de hogescholen in overleg 
hoe installatietechniek binnen de opleiding Werktuigbouw meer zicht-
baar kan worden gemaakt. 
Daarnaast bieden Den Haag en Groningen een deeltijdopleiding 
Projectleider Techniek aan met keuzevakken Installatietechniek met als 
eindniveau Associate Degree. Hogeschool Zuyd biedt een brede bachelor 
opleiding aan op het vlak van de gebouwde omgeving: de Bachelor Built 
Environment (BBE) en gaat als vervolg een nieuwe master-opleiding 
ZIBE (Zero Impact Built Environment) ontwikkelen. Hogeschool Utrecht 
probeert in 2015 te starten met een brede flexibele technische deeltijd-

opleiding met een specialisatie ‘Building Services’. Fontys ontwikkelt een 
Minor Zorg en Technologie, waarin meerdere disciplines samenkomen. 
Avans+ heeft ook niet stil gezeten en heeft recentelijk de Post-bachelor-
deeltijdopleidingen HIT-W en E geheel vernieuwd en leidt nu meer 
functiegericht op tot Integraal Installatietechnisch Ontwerper (W en 
E) en sinds kort ook tot Integraal Installatietechnisch Adviseur. TVVL 
heeft een aantal nieuwe cursussen ontwikkeld zoals: Duurzaamheid, 
Bouwkunde voor W en E, Elektrotechniek voor Werktuigkundigen en vice 
versa. Installatiebedrijf Van Dorp heeft zelf het heft in handen genomen 
en organiseerde een interne opleiding op hbo-niveau in samenwerking 
met een hogeschool.
hoe heeft Van dorp dit ervaren en gaan ze ermee door?

Wo
Op de TU-Eindhoven faculteit Bouwkunde is dit schooljaar een master 
track (afstudeerrichting) Building Physics and Services ontwikkeld. 
Deze is onderdeel van de algemene master Architecture, Building and 
Planning. Bouwkunde en installatietechniek worden hierin meer dan 
voorheen geïntegreerd aangeboden.
Op de TU-Delft heeft zich in 2012 de afdeling Architectural Engineering 
& Technology definitief gevormd tot een sterke afdeling binnen de 
Faculteit Bouwkunde. Daarin is een belangrijke rol weggelegd voor 
de sectie Klimaatontwerp, zijnde een samenwerkingsverband van de 
leerstoelen Bouwfysica, Installaties, Klimaatontwerp & Duurzaamheid 
en Indoor Environment.
De introductie van het ‘Betamentality-model’, dat beoogt om meer 
leerlingen te interesseren voor beta-studies, heeft in 2012 geleid tot een 
forse toename van de instroom bij de studie Bouwkunde op de techni-
sche universiteiten. 
hoeveel van deze studenten zullen daadwerkelijk gaan kiezen 
voor een installatietechnische minor?

ISSO
ISSO organiseert actuele regionale instructiebijeenkomsten op het 
moment dat er sprake is van een nieuwe ontwikkeling en/of ISSO-
publicatie. Daarnaast worden ISSO-publicaties, ISSO-digitaal en de 
ISSO-kenniskaarten steeds meer toegepast in het installatietechnisch 
onderwijs, mede omdat het ontwikkelen en up to date houden van speci-
fieke lesstof voor de relatief kleine doelgroep erg kostbaar is. Dit gebeurt 
met name in het initiële onderwijs nog op beperkte schaal.
gaan de roc’s, de hogescholen en de twee technische universi-
teiten de isso-hulpmiddelen nog meer toepassen in de toe-
komst?

 waar leidt dit toe?
Er is dus sprake van veel nieuwe interessante ontwikkelingen, die vooral 
in het initiële onderwijs leiden tot competentiegerichte, integrale en 
domeinoverstijgende opleidingen. Of dit leidt tot een overzichtelijke 
aantrekkelijke opleidingsstructuur voor jonge mensen die al vroeg weten 
dat zij verder willen in installatietechniek valt te betwijfelen. Het is voor 
potentiële studenten die al belangstelling hebben voor installatietech-
niek veel minder goed herkenbaar in hoeverre installatietechnische 
vakken onderdeel vormen van de opleiding. Met name door de verbre-
ding van de initiële opleidingen krijgen studenten te maken met meer 
ballast. Leerlingen die in het mbo al gekozen hebben voor installatie-
techniek tonen weinig belangstelling om door te stromen naar een brede 
technische hbo-opleiding. Het verzorgen van specifiek installatietech-
nische opleidingen komt daardoor in de nabije toekomst steeds meer te 
liggen bij het post-initiële onderwijs (niet door de overheid bekostigd).
Aan de andere kant biedt de verbreding van het initiële onderwijs 
ook kansen. De beleidsmedewerkers van Uneto-VNI en OTIB hebben 

De doorlopende leerlijn installatietechniek (W) zoals deze bestond
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regelmatig overleg met de hogescholen en 
bepleiten uiteraard een sterke positie van 
ons vak binnen de studie Werktuigbouw. Als 
meer hogescholen een aantal interessante 
installatietechnische vakken of zelfs com-
plete minoren in hun programma opnemen, 
zullen meer studenten geïnteresseerd raken 
in ons vak en via o.a. stages terecht komen in 
onze sector. De moduul-beschrijvingen in het 
Moedercurriculum, het project IDES-EDU (zie 
het artikel hierover in dit themanummer) en 
ISSO-publicaties vormen daarvoor een fantas-
tisch uitgangspunt. Op basis daarvan kunnen 
leerdoelen, aansprekende lesstof, opdrachten 
en toetsen worden ontwikkeld voor de nieuwe 
lichting studenten.
welke hogescholen pakken de hand-
schoen op en gaan zich met hun initiële 
opleidingen structureel profileren rich-
ting installatietechniek? en zijn ze bereid 
om op landelijk niveau met elkaar en met 
de installatiebranche samen te werken?

 het theManuMMer
Na een samenvatting van het 
Moedercurriculum door Martijn Kruijsse en 
de visie van de branche (OTIB/Uneto-VNI) 
hierop, komen in dit themanummer vertegen-
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woordigers van de diverse hiervoor genoemde 
onderwijsvormen aan het woord. Aan hen is 
gevraagd om te reflecteren op de aanbevelin-
gen in het Moedercurriculum en aan te geven 
waar ze mee bezig zijn en wat de plannen zijn 
voor de toekomst. We hebben ons daarbij, net 
als in het Moedercurriculum, zoveel mogelijk 

beperkt tot het post-mbo-niveau tot en met 
het wo-niveau. Het zal de lezer de nodige 
duidelijkheid en inzicht verschaffen. 
Ik hoop dat het themanummer een aanzet is 
tot verdere onderwijsvernieuwing, briljante 
ideeën en nieuwe initiatieven in de installatie-
sector en bij de opleidingsinstituten.


