PERSBERICHT
Consortium MBO Slopen een feit
Samen werken aan een beroepsopleiding Slopen met landelijke dekking
Begin 2015 is de MBO opleiding Sloper gestart bij MBO Amersfoort. Kort na de zomervakantie zullen
de eerste slopers met een MBO diploma niveau 2 de opleiding afsluiten. MBO Amersfoort heeft de
opleiding in nauwe samenwerking met SVS en verschillende bedrijven ingevuld.
Na deze startfase hebben de ontwikkelingen niet stilgestaan. Zo is er de achterliggende maanden
door SVS en in samenwerking met MBO Amersfoort verder gewerkt aan de ontwikkeling van
opleidingsmateriaal voor de sloopopleiding.
Een ander speerpunt was de PR & communicatie over de opleiding, onder andere gericht op het
werven van een constante toestroom van studenten. Daaruit is naar voren gekomen dat het als een
knelpunt wordt ervaren dat de opleiding maar op één locatie in Nederland wordt verzorgd.
Dit was voor SVS de aanleiding om contact te zoeken met meerdere scholen verspreid over
Nederland, met als doel om tot een landelijke spreiding van het onderwijs te komen. Als resultaat
daarvan zijn de volgende partijen samengebracht in het Consortium MBO Slopen:
- Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf;
- MBO Amersfoort;
- Regiocollege in Zaandam;
- Alfacollege in Hoogeveen;
- ROC Tilburg.
Tussen deze partijen is een Samenwerkingsovereenkomst gesloten en zij vormen nu samen het
Consortium MBO Slopen. Hierdoor wordt het mogelijk om op een efficiënte en effectieve wijze een
beroepsopleiding voor slopen uit te rollen. Met het Consortium is er een krachtige samenwerking
ontstaan met een goed bereikbare en landelijke dekking.
Door het Consortium worden de volgende gezamenlijke activiteiten ondernomen:
- promotie van de MBO opleiding Slopen in de branche en in de verschillende regio’s;
- verdere ontwikkeling van onderwijsmateriaal;
- gezamenlijke toerusting van vakdocenten;
- samen invullen van praktijkgerichte gastdocenten en excursies.
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Doelstelling is om begin 2017 binnen de 4 regio’s met de opleiding te starten. In oktober-november dit
jaar worden in de verschillende regio’s voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd over de
toegevoegde waarde van de sloopopleiding. Sloopbedrijven krijgen daarvoor een uitnodiging.
Voor de sloopbranche is de beschikbaarheid van deskundig personeel cruciaal! Hieraan kan een MBO
opleiding Sloper een belangrijke bijdrage aan leveren. Sloopbedrijven worden opgeroepen om
studenten aan te dragen. De praktijk leert dat voor de verdere ontwikkeling en professionalisering van
(sloop)bedrijven de beschikbaarheid van opgeleid personeel met een beroepskwalificatie van grote
toegevoegde waarde is.
Op de website www.sloopopleidingen.nl staat inhoudelijke informatie over de MBO opleidingen
Noot voor redactie, niet voor publicatie:
Bel voor meer informatie met Arjan Hol (06 - 414 833 90) of Bert van de Pol (06-12418065).

Meteren, 14 juli 2016
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