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TVVL-pilot

Het succesvol ontwerpen en realiseren van een energieneutrale gebouwde omgeving 

vraagt om een geïntegreerde en multidisciplinaire benadering. Een goede en intensieve 

samenwerking tussen architecten en technische experts is hard nodig, vooral ook om een 

wederzijds begrip van elkaars disciplines te krijgen. Samenwerking leidt tot het optimaal 

combineren van vaardigheden, een werkelijke optimalisatie van energie-efficiënte 

architectonische en installatietechnische oplossingen en een betere kosteneffectiviteit. 

Deze uitdaging wordt nu opgepakt in het nieuwe Europese Horizon2020 project PROF/

TRAC waarin trainers worden opgeleid om zelf weer verder cursussen op te zetten op het 

gebied van integraal energieneutraal bouwen en renoveren. TVVL heeft de taak op zich 

genomen om voor Nederland een eerste pilot uit te voeren. 

Europees trainingsprogramma      energieneutraal bouwen

Het succesvol ontwerpen en realiseren van 
(bijna) energie neutraal bouwen en renoveren 
vraagt om een geïntegreerde en multidisci-
plinaire benadering. Dit betekent dat we veel 
meer toe moeten naar werken in multidiscipli-
naire teams. Alle partijen die betrokken zijn bij 
dit proces hebben hierin hun verantwoordelijk-
heid. Zij hebben tegelijkertijd behoefte aan 
een goede basiskennis van de verschillende 
disciplines die nodig zijn om energieneu-
trale gebouwen te kunnen realiseren. Deze 
werkwijze is echter nog steeds niet gebruike-
lijk; de bouwsector werkt immers nog steeds 
traditioneel en in een gefragmenteerd proces. 
Vooral de samenwerking tussen architecten 
en technische experts is hard nodig, mede om 
een wederzijds begrip van elkaars disciplines te 
krijgen. Samenwerking leidt tot het optimaal 
combineren van vaardigheden, een werkelijke 
optimalisatie van architectonische en instal-
latietechnische oplossingen en een betere kos-
teneffectiviteit. Deze bewustwording begint 
bij een goede training en opleiding waarin alle 
belangrijke betrokken partijen, (architecten, 
technici, managers, andere betrokken experts) 
kennis nemen van zowel de basisprincipes 
voor energieneutraal bouwen als de beteke-
nis en rollen van de verschillende partijen en 
beroepen. Deze uitdaging wordt nu opgepakt 
in het nieuwe Europese Horizon2020 project 
PROF/TRAC: ‘PROFessional multi-disciplinary 
TRAining and Continuing development in skills 
for NZEB principles’. 

Ir. P. (Peter) Op ’t Veld, Huygen Installatie Adviseurs, PROF/TRAC coördinator; drs. J. ( Jan) Cromwijk, ISSO

Dit project is geïnitieerd door Huygen 
Installatie Adviseurs (coördinator), ISSO en 
Rehva. TVVL heeft de taak op zich genomen 
om voor Nederland een eerste pilot uit te 
voeren. PROF/TRAC is gestart in maart 2015 
en loopt tot maart 2018.

 KNELPUNTEN
De Europese Commissie hecht zeer veel belang 
aan goede opleidingen en life-long-learning 
voor de bouwsector om de concurrentiekracht 
van de sector te ondersteunen en om de sector 
voor te bereiden op de implementatie van de 
Energy Performance Building Directive (EPBD). 
In het Horizon2020 programma voor 2014 en 
2015 én het nieuwe programma voor 2016 en 
2017 wordt dan ook volop ruimte gegeven voor 
initiatieven op dit gebied onder ‘Construction 
Skills’. Dit programma richt zich op alle lagen 
van de beroepsbevolking betrokken bij de 
bouw, dus zowel op ‘blue-collar workers’ als op 
‘white-collar workers’. PROF/TRAC richt zich 
op deze laatste groep, dat wil zeggen: profes-
sionals op medium en senior niveau. Hierbij 
richt het project zich vooral op de volgende 
knelpunten en aandachtspunten:
-  er is nog steeds een mismatch tussen de 

huidige en de benodigde vaardigheden van 
professionals tengevolge van hiaten in speci-
fieke opleidingen en onderwijs;

-  voor een life-long-learning traject zal het 
beschikbare trainingsmateriaal voor onder-
wijs en post-initieel onderwijs voortdurend 

worden bijgehouden en geactualiseerd;
-  het ontbreekt de betrokken professionals in 

de bouw vaak aan de juiste informatie over 
beschikbare kwalificaties en trainingsma-
teriaal;

-  trainingsmateriaal voor onderwijs en post-
initieel onderwijs wordt nu vaak gemaakt 
op ad-hoc basis, zonder consensus over een 
onderliggend kader voor kwalificaties en 
accreditatie;

-  het ontbreekt aan goede instrumenten om 
de benodigde kennis en vaardigheden voor 
de specifieke doelgroepen goed in kaart te 
brengen.

PROF/TRAC biedt een oplossing voor deze 
knelpunten door het ontwikkelen en onder-
houden van een opleidingsplatform voor 
training en ontwikkeling voor professionals 
in geïntegreerde multidisciplinaire aanpak 
voor principes in energieneutraal bouwen en 
renoveren en het ontwikkelen van metho-
des en tools om de kennisbehoeften van de 
verschillende beroepsgroepen effectief in 
kaart te brengen. PROF/TRAC richt zich zowel 
op technische specialisten, architecten als 
gebouwbeheerders. 

 DOELSTELLINGEN EN AANPAK
Om een bijdrage te leveren aan het oplossen 
van de genoemde knelpunten en aan-
dachtspunten heeft PROF/TRAC een aanpak 
opgesteld, waarbij optimaal gebruik wordt 
gemaakt van de kennis en ervaringen uit 
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eerdere Europese projecten, zoals het BuildUp Skills programma www.
buildupskills.eu.

Het in kaart brengen van de huidige kloof tussen aanwezige en 
benodigde kennisvaardigheden
De eerste stap in PROF/TRAC is het ontwikkelen van een methode om 
de kennisbehoefte en achterstand op een efficiënte wijze in kaart te 
brengen. ISSO heeft inmiddels deze methodiek en een tool hiervoor 
ontwikkeld. Ook worden bestaande kwalificatiestructuren, beschikbare 
cursussen en trainingsmateriaal in kaart gebracht. Het eerste deel richt 
zich op het inventariseren van de huidige opleiding en trainingpro-
gramma’s in relatie tot een aantal, dat betrokken is bij energieneutraal 
bouwen. Een belangrijk aspect bij deze inventarisatie is het in kaart 
brengen van de juiste EQF niveaus (European Qualifications Framework) 
aan het begin van de training en bij afronding van de training. Voor deze 
inventarisatie (‘skills mapping’ )hebben OTIB en ISSO in het project 
BuildUpSkills een handige tool en app ontwikkeld.
Als deze situatie eenmaal in kaart is gebracht dan vormt dat het start-
punt om de verdere cursussen, gericht op de huidige kennisbehoeftes 
verder te ontwikkelen. Ook zal een ‘roadmap’ worden ontwikkeld hoe de 
kloven tussen aanwezige kennis en benodigde kennis in kaart kan worden 
gebracht en opgelost.

Het ontwikkelen van een open trainingsplatform om kennis, 
training- en lesmateriaal toegankelijk te maken
Het centrale open trainingsplatform is de centrale plaats in PROF/
TRAC voor het Europese trainingsprogramma dat binnen PROF/TRAC 
wordt ontwikkeld. Via dit platform kan toegang worden verkregen tot 
alle beschikbare trainings- en lesmateriaal, de opgeleide trainers en 
organisaties die de trainingen verzorgen, professionals die de cursussen/
trainingen hebben gevolgd, kwalificaties etc. Het beschikbare trainings- 
en lesmateriaal zijn inmiddels door PROF/TRAC in kaart gebracht door 
middel van een database. Deze database is weer gekoppeld aan de 
categorisatie van de verschillende professionals en disciplines op het 
gebied van energieneutraal bouwen. Het platform is te vinden op de 
PROF/TRAC website www.proftrac.eu en is naar verwachting begin 2016 
operationeel.
Het opzetten van een Train the Trainers programma
PROF/TRAC verzorgt niet de directe opleidingen van professionals zelf 
maar leidt trainers op die op hun beurt weer trainingen gaan verzorgen 
en andere trainers op kunnen leiden in samenwerking met koepels van 

landelijke ingenieurs of architecten. In Nederland wordt dat verzorgd 
door TVVL.
Op deze manier kunnen de opgeleide trainers voor elke land en voor elke 
‘training provider’ een cursus samenstellen die precies naar behoefte 
is samengesteld en op de in kaart gebrachte kennisbehoefte inspeelt. 
De trainers die aan dit programma deelnemen vormen als het ware de 
ambassadeurs van PROF/TRAC en moeten op hun beurt weer het project 
promoten. Op deze manier kan een sneeuwbaleffect worden gecreëerd 
en het project verder over Europa worden uitgerold.

Opslag van alle ontwikkelde kennis, cursussen en trainingen
PROF/TRAC heeft een looptijd van drie jaar. Om ook het voortzetten 
van de actie na de contractduur te waarborgen wordt alle kennis en het 
verzamelde trainings- en lesmateriaal bewaard en onderhouden. Dit 
gebeurt op het PROF/TRAC-platform. Er wordt ook een businessplan 
opgesteld voor het exploiteren van dit platform na de contractduur.

Aanpak gebaseerd op eerdere succesprojecten
De aanpak van PROF/TRAC is gebaseerd op het gebruik maken van 
bestaande structuren en resultaten van een aantal eerdere Europese 
projecten. Zo is de hele methode voor het in kaart brengen van de ken-
nisbehoefte gebaseerd op de succesvolle resultaten van het IEE BuildUP 
Skills programma. ISSO gebruikt de ervaringen vanuit het Nederlandse 
BuildUp Skills project en combineert dit met de ervaringen van andere 
succesvolle BuildUP Skills projecten.
Het trainings- en lesmateriaal is eveneens grotendeels afkomstig 
uit eerdere IEE-projecten. Een groot deel is afkomstig uit het eerder 
Europese IEE-project IDES-EDU [1], www.ides-edu.eu . Dit omvat 13 
‘educational packages’ met zo’n 100 lessen en 20 workshops/seminars:
Fundamental Educational Packages:
-  Whole Building and Renewable Energy Concepts (7 lessen, 2 seminars)
-  Sustainable Building (7 lessen)
-  Architectural Quality (6 lessen)
-  Indoor Environment (7 lessen, 1 seminar)
-  Outdoor environment (8 lessen, 2 seminars)
-  Integrated Design Approach (6 lessen, 4 seminars)
-  Marketing, cost-benefit analysis (3 lessen)
-  Understanding of the EPBD (6 lessen)
Theoretical Educational Packages:
-  Heating and Cooling (11 lessen, 6 seminars)
-  Lighting (10 lessen, 3 seminars)
-  Ventilation (10 lessen)
-  Energy Production (12 lessen)
Practical Educational Package:
-  Cross Disciplinary Teamwork (5 lessen, 4 seminars) 
Andere projecten zijn IEE Powerhouse ( www.powerhouseeurope.
eu ) waar met name ook aandacht wordt besteed aan opleiding voor 
managers, IEE Shelter (www.shelterproject-iee.eu ) en IEE Trainrebuild 
(www.trainrebuild.eu ). Door de aanwezigheid van de grote hoeveelheid 
aan lesmateriaal kunnen snel en effectief cursussen op maat worden 
samengesteld. Al het aanwezige en relevante lesmateriaal is beschikbaar 
via de PROF/TRAC-website en het open platform.

 UNIEKE SAMENWERKING
Uniek in PROF/TRAC is de samenwerking met drie grote Europese -Figuur 1- De opzet van PROF/TRAC op Europees en nationaal niveau
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koepelorganisaties: Rehva (Federation of 
European Heating Ventilation and Aircondition 
Associations) als Europese vertegenwoordiger 
voor de technische experts, ACE (Architects’ 
Council Europe) als Europese vertegenwoor-
diger van de architecten en Housing Europe 
als Europese koepel voor woningfederaties 
en specifiek vertegenwoordiger van mana-
gers voor beheer van hun woningvoorraad. 
Daarnaast nemen ook deel: Aalborg University, 
Czech Technical University, Valencia Institute 
of Building, ISSO, Huygen Installatie Adviseurs 
(als coördinator) en zeven nationale leden van 
Rehva en ACE. Deze nationale leden, afkomstig 
uit Nederland, Tsjechië, Spanje, Denemarken, 
en Kroatië (Rehva) en Italië en Slovenië (ACE) 
zijn de ‘training providers en zullen de eerste 
pilots gaan organiseren in 2016. De trainers 
zullen in eerste instantie geleverd worden door 
deze nationale leden van Rehva en ACE. Na de 
eerste pilots zal een aantal nieuwe leden van 
Rehva, ACE en Housing Europe de twee ronde 
aan trainingen gaan verzorgen.
De trainingen van de trainers worden dus op 
een Europees niveau geregeld, ondersteund 
door de drie koepels Rehva, ACE en Housing 
Europe. De verdere uitvoering van de trainin-
gen zelf wordt op nationaal niveau geregeld, 
waarbij voor de eerste pilot de leden van Rehva 
en ACE verantwoordelijk zijn, zie figuur 1.

 SESSIES EN HUN IMPACT
Inmiddels is het programma voor de eerste 
‘Train the Trainer’-sessie gereed. Deze zal 
gehouden worden in Praag op 15, 16 en 17 
februari 2016 en wordt georganiseerd door 
Czech Technical University. De cursus is 
bedoeld voor de afgevaardigden van de zeven 
pilotlocaties, waarbij elke pilot drie trainers 
afvaardigt. Gedurende drie dagen worden 
lezingen en workshops georganiseerd en 
worden de deelnemers wegwijs gemaakt in 
het aanwezige lesmateriaal, de manier waarop 
men hieruit doelgroepgerichte trainingen 
kan samenstellen. De focus ligt op integraal 
ontwerpen en het werken in multidisciplinaire 
teams en de verschillende onderwijsmetho-
des die hiervoor beschikbaar zijn. Er zullen 
zowel architecten als technische experts aan 

deelnemen.
Na de eerste sessie zullen nog twee van derge-
lijke driedaagse sessies worden georganiseerd, 
dat wil zeggen, als face-to-face training. De 
tweede staat gepland in September 2016 
in Rijeka, Kroatië, de derde in februari 2017 
in Valencia, Spanje. Tot slot worden in het 
laatste jaar van het project nog twee ‚Train 
the Trainer‘-sessies gehouden in de vorm van 
webinars.
Door deze opzet kan in de korte looptijd van 
het project al een grote impact worden bereikt:
-  85 trainers zullen worden opgeleid tot 

‘ambassadeur’ van het project;
-  700 professionals zullen worden opgeleid op 

nationaal niveau;
-  in het eerste jaar nadat het project is afgelo-

pen zullen nog eens ruim 700 professionals 
aan de cursussen deelnemen.

Nog voor de start van het project hebben zo’n 
14 organisaties (voornamelijk Rehva-leden) 
al een Letter of Intent getekend om aan de 
trainingen deel te nemen.

 TOT SLOT
De grote uitdaging van het PROF/TRAC-project 
zit niet zo zeer in het organiseren van trainin-
gen, dit is immers business as usual voor alle 
leden van Rehva en ACE. De werkelijke uitda-
ging zit in het bij elkaar brengen van technische 
experts en architecten en de bereidheid om 
kennis te nemen van elkaars disciplines en visie 
op energieneutraal bouwen. 
Als een architect zich bewust is van de moge-
lijkheden die hij heeft om bij het architecto-
nisch ontwerp het installatieconcept op een 
positieve manier te kunnen beïnvloeden is al 
een belangrijke stap gezet naar een gezond en 
comfortabel energieneutraal gebouwontwerp. 
Anderzijds zullen ook installatie-experts 
op een effectieve manier met architecten 
moeten communiceren om de wisselwerking 
tussen architectonisch ontwerp en installaties 
duidelijk te kunnen maken. Het feit dat de drie 
grote Europese koepels Rehva, ACE en Housing 
Europe zich in PROF/TRAC hebben verenigd 
geeft hoop dat er een verschuiving komt van 
een gefragmenteerd ontwerpproces naar een 
integraal multidisciplinair ontwerpproces. 
Gezien het feit echter dat van de 14 intentie-
verklaringen van nationale leden er 12 van 
Rehva-leden afkomstig zijn laat zien dat het 
voortouw voor dit initiatief vooralsnog vooral 
vanuit de ingenieursbranche wordt genomen.

 BRON
1.  Onderwijsmodules voor Nearly Zero Energy 

Buildings, TVVL Magazine 12/2013  

-Figuur 2- Het PROF/TRAC-team tijdens de kick-off meeting in Brussel.

 ROL EN VISIE TVVL
Zowel als lid van Rehva als mogelijk uitvoerend cursusinstituut is TVVL vanaf het eerste uur 
betrokken bij het PROF/TRAC-project. De doelstellingen van PROF/TRAC sluiten naadloos 
aan op de doelstellingen van TVVL ten aanzien van duurzaamheid, samenwerking en ken-
nisoverdracht. Binnen het huidige cursusaanbod is er al veel aandacht voor de speerpunten 
van dit project met de cursussen ‘Duurzaamheid in de Gebouwde Omgeving’ en de cursussen 
die zich richten op de multidisciplinaire samenwerking zoals ‘W voor E’ en ‘E voor W’. Ook is 
er aandacht voor Bouwkunde voor installatietechnici en wordt gewerkt aan de kennisover-
dracht van Installatietechniek voor personen met een bouwkundige achtergrond. Met PROF/
TRAC wordt dit extra gericht op de realisatie van energieneutrale gebouwen en op multidisci-
plinaire groepen. 
Binnen PROF/TRAC is TVVL een van de uitvoerende partijen voor de pilot. Dit betekent dat 
TVVL drie trainers beschikbaar stelt voor het ‘Train de Trainer’-traject. Deze trainers zijn 
geselecteerd vanuit de huidige docenten van de huidige cursussen. Na het volgen van deze 
training zal de pilot voor Nederland worden vormgegeven, hierbij gebruik makend van het 
aanwezige lesmateriaal in de database. Al eerder heeft TVVL  in samenwerking met ISSO ken-
nisbehoefte en -aanbod op het gebied van energieneutrale gebouwen in beeld gebracht. De 
pilot zal voor augustus 2016 worden uitgevoerd en zich richten op de realisatie van energie-
neutrale gebouwen. Voor de pilot wordt gestreefd naar een multidisciplinair samengestelde 
doelgroep van installatietechnici, bouwkundigen en architecten. Met de ervaringen en feed-
back van de pilot zal de cursus als reguliere cursus in het aanbod worden opgenomen. Maar 
ook zullen de diverse doelgroepen worden benaderd voor specifiekere cursussen en, vanuit 
de ambassadeursrol, ook andere trainers worden opgeleid. Mocht u interesse hebben in deel-
name aan de pilot dan kunt u dit aangeven bij het cursussecretariaat via cursus@tvvl.nl.
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