
De Stichting Kennisoverdracht, Onderzoek en Ontwikkeling 
Bouwprocesmanagement (SKOOB) is opgericht om kennis- 
overdracht, onderzoek en ontwikkeling op het gebied van 
praktisch bouwprocesmanagement te bevorderen en  te 
ondersteunen. De stichting is een samenwerking tussen 
bouwbedrijfsleven, installatiebranche en hogescholen.
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BOUWPROCESMANAGEMENT
Verloopt het bouwproces in uw bedrijf niet zoals u 
echt zou willen? Hebt u te weinig inzicht in uw eigen 
persoonlijke ontwikkeling? Volg dan onze opleiding 
Bouwprocesmanagement. In ruim één jaar wordt 
u naar een hoger niveau getild met als resultaat 
waardevolle skills en succesvolle bouwprojecten. 

De bouwprocesmanager: 

ONZE POST-HBO-OPLEIDING IS:

CPION geaccrediteerd;

de investeringskosten zijn €9.250; 

partners van SKOOB ontvangen korting en

De studiebelasting van de post-HBO-opleiding Bouwprocesmanagement bedraagt 432 uur, waarvan 200 uur wordt 
besteed aan contacturen. 

jaagt teams aan die samenwerken aan risi-
coanalyses van grof naar fijn;

denkt integraal;

werkt lean;

houdt de samenhang voor ogen tussen bouw-
techniek, installatietechniek, bouwproces en 
bouwmanagement;

waarborgt dat het proces effectief en efficiënt 
verloopt en dat het proces en het product aan 
de gestelde eisen voldoen en

beheerst op basis van risico’s en kansen inte-
graal de aspecten kwaliteit, geld, tijd, veiligheid, 
milieu, informatie en organisatie.

De opleiding is er speciaal voor (aankomend) 
projectleiders, (hoofd)uitvoerders, (chef)monteurs 
en integrale werkvoor-bereiders bij bouw- en 
installatiebedrijven.

u vindt meer informatie over onze opleiding
Bouwprocesmanagement op onze website.

BOUWPROCESMANAGEMENT
(POST-HBO)



Wilt u als bedrijf een persoonlijke toelichting ontvangen over onze op-
leidingen Bouwprocesmanagement of Interne kwaliteitsborging (IKB)? 
Wij komen graag naar u toe. Een digitale ontmoeting behoort ook tot de 
mogelijkheden! Neem contact met ons op via info@skoob.nl.

PERSOONLIJKE TOELICHTING

De interne kwaliteitsborger is een regisseur van de bouwkwaliteit van 
binnenuit. Iemand die de taal van toetsen en toezicht begrijpt en kan 
sparren met de kwaliteitsborger. Dit wordt binnen het nieuwe stelsel 
volgens de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB) verplicht. 

Wilt u als bouw- of installatiebedrijf u hierop voorbereiden? Volg dan 
onze opleiding Interne kwaliteitsborging (IKB). In vier middag- en avond-
sessies wordt u voorbereid op dit nieuwe kwaliteitsstelsel dat komen 
gaat. Zorg dat uw organisatie hier klaar voor is!

De opleiding is bedoeld voor de gehele bouwketen: projectlei-
ders, werkvoorbereiders, lead engineers en uitvoerders van bou-
wers, installatietechnische bedrijven én toeleveranciers.

De training wordt afgesloten met een kennistoets en opdracht. 
De kosten bedragen €2.950 per persoon.

Deze opleiding geeft u inhoudelijk zicht op de veranderingen die 
door de WKB gaan plaatsvinden en helpt u om klaar te zijn voor 
de toekomst van het aantoonbaar bouwen.

Uw ontwikkeling staat voorop. Daarom geldt er een numerus fixus 
van 16 deelnemers.

INTERNE KWALITEITSBORGING  (IKB)
M E E R  I N F O

Op www.skoob.nl leest u  
meer over onze opleiding                 

Interne kwaliteitsborging (IKB). 

Leden van Stichting Waarborg-
fonds Koopwoningen (SWK) en 

partners van SKOOB krijgen 
korting van 5 tot 15%. Vraag 

naar de voorwaarden.



TESTIMONIALS BOUWPROCESMANAGEMENT (POST-HBO)

Voor mij persoonlijk heeft de opleiding geleid tot een 
bredere visie en een andere kijk op processen, techniek 
en kwaliteit, wat ook past binnen de ontwikkeling van 
de bouwwereld. Het mooiste compliment kwam wat 
dat betreft laatst van een opdrachtgever, die vertelde 
dat dit nieuwe werken precies is wat ze al jaren zoeken.”

De combinatie van concrete projecten en de persoonlijke 
coaching maakte het voor mij tot een perfecte opleiding. 
De nieuwste kennis en inzichten worden aan de hand 
van actuele projecten gepresenteerd. Daarna ga je de 
lesstof in teamverband toepassen en oefenen in concrete 
opdrachten, zodat het herkenbaar is en gaat leven.”

SKOOB
Troelstralaan 28
8014 ZB Zwolle 

info@skoob.nl
www.skoob.nl
Kvk: 53566335

PREFERRED 
PARTNERS

KENNIS-
PARTNERS

TBI

NIEMAN

UNICA

VAN WIJNEN

ZEHNDER 

BRINK CLIMATE SYSTEMS

HOGESCHOOL SAXION

ISSO

KENNISPOORT REGIO ZWOLLE

TVVL

HOGESCHOOL HAN

VKB

HOGESCHOOL WINDESHEIM

Een van de leukste onderdelen van de opleiding vind 
ik het bezig zijn met jezelf ontwikkelen. Wederom was 
kerndocent Erik Faasen (Soft Skills) een eyeopener. 
Daarnaast zijn de gastcolleges mooi, enthousiast en 
levendig. De lesstof zet je echt aan het denken.”
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