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INLEIDING
Deze notitie bevat het jaarverslag 2015 van de Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf (hierna SVS).
Het verslag is besproken in de bestuursvergadering van 1 juni 2016 en in een schriftelijke ronde
vastgesteld.
ALGEMEEN
Bestuur
Het bestuur van SVS bestond in 2015 uit de heren S. Zeilemaker (voorzitter), G. Deken
(penningmeester), J. Boer (secretaris) en R. van Laar (algemeen bestuurslid). Het bestuur heeft in
2015 driemaal vergaderd, namelijk op 13 april, 14 oktober en 10 december 2015. Voor het overige zijn
de bestuursleden door de voorzitter en het secretariaat per mail geïnformeerd over de voortgang ter
zake de verschillende dossiers en is besluitvorming per mail gepleegd.
Secretariaatsvoering
Het secretariaat is in 2015 uitgevoerd door MiSa advies b.v. Met name zijn betrokken bij de
secretariaatsvoering zijn mevrouw M. Kardol-Maas en J. den Haan-Hoogendoorn en de heer A. Hol.
Het secretariaat wordt aangestuurd door de voorzitter en in dat kader wordt regelmatig afstemming
gepleegd tussen voorzitter en secretariaat.
Promotie
De sloopsector (VERAS leden en SVMS certificaathouders) zijn in 2015 door SVS tweemaal (juni en
december) aangeschreven met informatie over het examen Voorman Sloopwerken en de opleiding en
het examen Uitvoerder Sloopwerken. Daarbij gevoegd zijn informatiefolders Voorman Sloopwerken en
Uitvoerder Sloopwerken. Ook is het werkveld meerdere keren per e-mail geïnformeerd.
Tijdens ledenvergaderingen en bijeenkomsten van VERAS is aandacht gevraagd voor SVS. Onder
andere is het werkveld geïnformeerd over de acties van SVS gericht op het realiseren van een
Vakopleiding Slopen in het reguliere beroepsonderwijs. Zie hiervoor elders in dit verslag.
In 2015 heeft SVS, samen met VERAS en SVMS, geëxposeerd op de Bouwbeurs in Utrecht. Verder is
in 2015 de website geheel vernieuwd en in een gerestylde versie online gegaan medio 2015.
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VOORMAN SLOOPWERKEN
Ervaringen met vernieuwede lesmateriaal Voorman Sloopwerken
In 2013 is het lesboek Voorman Sloopwerken geheel herzien. In 2014 zijn de ervaringen met het
nieuwe lesboek en de daarop gebaseerde examens geëvalueerd. De opleiders zijn daarbij betrokken.
Beide opleiders hebben aangegeven positief te zijn over de gewijzigde opzet van het lesmateriaal en
het daarop gebaseerde examen. Betreffende de examenresultaten is vastgesteld dat deze sinds het
vernieuwde lesboek en examen aanmerkelijk hoger uitvallen.
Als reden voor de hoge (betere) score op examens is vastgesteld dat het lesmateriaal eenvoudiger /
toegankelijker is en daardoor voor de docenten beter te onderwijzen en voor de cursisten beter te
begrijpen / bestuderen. Ook werkt mee dat de kandidaten zich beter kunnen voorbereiden op het
examen doordat er een proefexamen is toegevoegd aan het lesboek. Verder is vastgesteld dat de
populatie van cursisten wijzigt, mede door de deskundigheidseis in de BRL SVMS-007.
Omdat de cesuur voor het examen aan de lage kant is, heeft het bestuur gelet op de resultaten van de
evaluatie besloten deze aan te passen per ingang van 2015.
Examinering Voorman Sloopwerken
In de onderstaande tabel staat het aantal examenkandidaten in 2015 schematisch weergegeven,
inclusief een vergelijking met voorgaande jaren.
2015

2014

2013

2012

2011

2010

Aantal eerste exameninschrijvingen
Afgenomen examens, eerste poging
Geslaagd
Gezakt
Niet op komen dagen

61
41
36
5
1

43
46
45
1
0

101
104
89
15
0

38
36
25
11
0

34
37
28
9
0

33
30
21
8
1

Afgenomen examens, herkansing
Geslaagd
Gezakt
Niet op komen dagen

5
2
3
0

4
1
3
0

26
14
11
1

5
1
4
0

3
2
1
0

3
2
0
1




Toelichting: vanwege overloop van aanmeldingen / examens over meerdere jaren kan het voorkomen dat de getallen
tussen twee kalenderjaren niet sluitend is.
Toelichting aantal eerste exameninschrijvingen 2015: MBO Amersfoort heeft 22 boeken besteld, daarvan zullen 20
kandidaten in 2016 examen doen. 2 boeken zijn voor de docent; doet geen examen.
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UITVOERDER SLOOPWERKEN
Revisie lesmateriaal en lesprogramma opleiding Uitvoerder Sloopwerken
In 2015 is de opleiding uitvoerder Sloopwerken in een vernieuwde opzet gestart. Daarbij is er een
wijziging te zien in de indeling van de hoofdstukken in het lesboek en de wijze waarop de lessen
gegeven zijn. De kandidaten hebben thuis en op het werk opdrachten moeten uitvoeren en hiervan
verslag moeten uitbrengen mondeling en schriftelijk aan de docenten. Het ingeleverde werk was een
onderdeel van op de opleiding die toegang gaf tot het doen van het schriftelijk examen. De ervaringen
met de vernieuwde opzet zijn positief.
Opleiding en examen Uitvoerder Sloopwerken
Ook in 2015 heeft SVS zelf de opleiding Uitvoerder Sloopwerken gegeven. Docenten waren Siem
Zeilemaker, Rob Markus en Arjan Hol. Er is in 2015 één opleidingsronde gestart (najaar), met een
uitloop naar begin 2016. De reden daarvoor was de revisie van de opleiding, waardoor in het voorjaar
geen opleiding is aangeboden.
Het betrof een zogenoemde reguliere opleiding in de periode november 2015 tot februari 2016. Er
waren 7 kandidaten. Bij de eerste examenpoging in maart 2016 zijn 6 van de 7 kandidaten geslaagd
en 1 gezakt. Deze kandidaat heeft in 2016 een herkansing gedaan en is daarvoor opnieuw gezakt. De
verkorte opleiding wordt overigens niet meer gegeven, omdat de vernieuwde opleiding daar niet
geschikt voor is.
In onderstaande tabel is een schematisch overzicht opgenomen.
2015

2014

2013

2012

2011

2010

7

16

18

13

13

13

Aantal inschrijvingen (totaal
regulier en verkort)
Afgenomen examens (totaal
regulier en verkort)
Geslaagd (inschrijving in 2014)

7

16

26

15

14

5

6

12

24

14

10

4

Gezakt (inschrijving in 2014)

1

3

2

1

4

1

Geen examen

0

1

-

-

-

-

Toelichting:

Algemeen: vanwege overloop van aanmeldingen / examens over meerdere jaren kan het voorkomen dat de getallen
tussen twee kalenderjaren niet sluitend is;

De gezakte kandidaat van de reguliere najaarseditie 2015 is na herkansing alsnog geslaagd.
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VAKOPLEIDING SLOPER IN REGULIER BEROEPSONDERWIJS
In 2012 is door het Ministerie van Onderwijs het Kwalificatiedossier Slopen vastgesteld. De Stichting
Vakopleidingen Sloopbedrijf heeft zich in de periode 2012-2014 ingezet om in het reguliere
beroepsonderwijs een MBO beroepsopleiding Slopen te starten. Na twee jaar voorbereiding is begin
2015 de MBO opleiding Sloper gestart bij MBO Amersfoort.
In 2015 is een vervolg gegeven aan het Plan van Aanpak verdere uitrol en implementatie
beroepsopleiding Slopen (kenmerk 5SVS-BVE.08617.V). De activiteiten uit het plan van aanpak
worden onderverdeeld in de volgende drie hoofdgroepen:
• verdere ontwikkeling opleidingsprogramma en lesmateriaal;
• begeleiding van MBO Amersfoort bij het verzorgen van de opleiding;
• bevorderen van instroom van studenten.
Over de resultaten is aan het bestuur gerapporteerd en kunnen in het kort als volgt worden
samengevat.
•

Eind 2015 zijn er in totaal 18 studenten die de opleiding bij MBO Amersfoort volgen (verdeeld over
twee leergangen).

•

Er is in 2015 verder gewerkt aan de ontwikkeling van het lesprogramma en lesmateriaal. Het
opleidingsprogramma is ingevuld voor de totale opleiding. Daarbij is gebruik gemaakt van de
verkavelingsstructuur van het Kwalificatiedossier Slopen, zoals deze door Fundeon in afstemming
met de branche is opgesteld.
Voor niveau 2 zijn er 4 beoordelingseenheden gedefinieerd en die worden in de opleiding vooraf
gegaan door een algemene beoordelingseenheid. Het betreft de onderstaande eenheden:
1. algemeen;
2. strippen, verwijderen en demonteren; renovatiesloop;
3. handmatig slopen van constructies;
4. werkterrein inrichten;
5. machinaal sloopwerk.
Per beoordelingseenheid wordt er afgesloten met een evaluatie / presentatie door de studenten,
waarbij zij laten zien wat zij geleerd hebben binnen de beoordelingseenheid. SVS is bij de eerste
presentatie aanwezig geweest. De totale opleiding wordt afgesloten met 4 proeven van
bekwaamheid.
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De ontwikkeling van het lesmateriaal heeft synchroon aan de uitvoering van de lessen
plaatsgevonden. Het lesmateriaal is in een driedeling opgezet. Een lesboek een opdrachtenboek
en een projectenboek. Het lesboek / vakboek dient als hulpmiddel / brondocument voor de
onderwijsinstelling. Eind 2015 was het materiaal voor de eerste 3 beoordelingseenheden gereed.
•

In 2015 is verder een aantal gastlessen (te geven door praktijkdeskundigen) ontwikkeld, zijn
praktijkopdrachten ontwikkeld en is gewerkt aan een opzet voor docentenstages in de
slooppraktijk.

•

In de Stuurgroep (in 2015 bestaande uit MBO Amersfoort en SVS) is besloten om te onderzoeken
of er een samenwerking kan worden aangegaan met enkele ROC’s voor het verzorgen van de
sloopopleiding (consortium). Doelstelling is 4 ROC’s over Nederland.
Voordelen van deze aanpak zijn:
- spreiding van de opleiding waardoor een betere bereikbaarheid ontstaat;
- gezamenlijke acquisitie met een landelijke dekking;
- gezamenlijke ontwikkeling c.q. kostendekking van de inhoud van de opleiding;
- bescherming van de opleiding tegen wildgroei van uitvoeringslocaties.
In 2015 is de verkenning van de mogelijkheden en interesse bij ROC’s gestart. Dit wordt vervolgd
in 2016. Onderdeel van het consortium zal ook een meer gerichte communicatie aan het werkveld
en onderwijs zijn, om de toestroom van kandidaten te bevorderen.

•

In de Stuurgroep is gesproken over de invulling van niveau 3 van de opleiding. Besloten is om dit
niet eerder dan 2016 op te pakken.
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