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I N  S A M E N W E R K I N G  M E T : 



INLEIDING

In 2022 zal de wet Kwaliteitsborging (stapsgewijs) in werking treden. Door deze wet verlegt de overheid 

de verantwoordelijkheid voor het toezicht op de bouw naar marktpartijen om de consument betere 

bescherming te bieden.

Om deze reden heeft KPE Groep drie verschillende WKB-leerlijnen ontwikkeld, namelijk een training 

en een tweetal opleidingen. Zo heeft de KPE Groep voor elke doelgroep een leerlijn om uiteindelijk het 

complete scala van de WKB te kunnen bedienen.
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BASISTRAINING WKB
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Tijdens de basistraining WKB staat de link tussen (veranderingen omtrent) de WKB en de invloed op 

de organisatie centraal. De deelnemer wordt op een interactieve manier meegenomen in de essentiële 

theorie en wordt daardoor gestimuleerd om het geleerde toe te passen in de eigen praktijk. Op deze 

manier doet de deelnemer direct relevante ervaring op omtrent de WKB.

DOELGROEP EN DOELSTELLLING

OPZET TRAINING

De doelgroep voor de basistraining WKB bestaat uit medewerkers uit de bouwsector die moeten worden 

voorbereid op de nieuwe situatie rondom de WKB en wat dit gaat betekenen voor hun organisatie, zoals 

bijvoorbeeld uitvoerders, werkvoorbereiders, (voormannen) en projectleiders. Na afloop van deze training is 

de deelnemer:

De training bestaat uit twee interactieve bijeenkomsten van elk één dagdeel. Tijdens deze bijeenkomsten 

gaan de deelnemers op een interactieve manier aan de slag met de relevante theorie omtrent de WKB. 

Hierbij ligt de focus op het direct toepassen van de theorie op de eigen werkomgeving. Daarnaast 

werken de deelnemers met het digitale leerplatform waarop de startopdracht, praktijkopdrachten en 

achtergrondinformatie gevonden kunnen worden. Door tussen de twee bijeenkomsten in te werken aan de 

praktijkopdrachten, krijgen de deelnemers nog meer direct toepasbare ervaring met de WKB. Onderwerpen 

die tijdens de training behandeld zullen worden zijn:

• Introductie van de wet Kwaliteitsborging in de bouw

• De vertaalslag van de theorie, impact en implementatie van de WKB naar de 

       eigen werkomgeving

• Directe, praktische toepassing in de eigen werkomgeving

• op de hoogte van de (veranderingen omtrent) WKB.
• bekend met wat de WKB voor de eigen organisatie betekent en in staat om dit direct toe te passen in 

de eigen werkomgeving.
• in staat om de impact van de WKB naar de eigen functie te vertalen.
• in staat om een risicoanalyse te doen.
• in staat om een borgingsplan op te stellen.
• in staat om een steekproef uit te voeren.
• bekend met het bestaan van relevante software omtrent de WKB.
• in staat om aspecten omtrent de WKB af te stemmen met stakeholders (waaronder onderaannemers).

BIJEENKOMST 1

BIJEENKOMST 2

PRAKTIJKOPDRACHTEN

In samenwerking met:
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De training bestaat uit een mix van online, offline & work-interventies en een spreiding van de leermomenten. 

Door op meerdere momenten online, offline en in de praktijk aandacht te besteden aan de doelstellingen 

wordt het leereffect groter. Onderstaand is de leerlijn van de training weergegeven.

ORGANISATIE EN INVESTERING

Totale duur: 1 maand, 2 fysieke bijeenkomsten van elk één dagdeel.

Start: september 2021.

Prijs: € 445,- excl. btw, incl. studiemateriaal, locatie en catering.

In samenwerking met:



OPLEIDING INTERNE KWALITEITSBORGER

WWW.KPE.NL

De opleiding Interne Kwaliteitsborger leidt medewerkers binnen de bouwbranche op als schakel tussen 

de organisatie en externe kwaliteitsborger. Als interne kwaliteitsborger heeft men de specifieke taak 

om de kwaliteitsaanpak voor projecten te stroomlijnen en zorg te dragen voor de juiste invulling van 

kwaliteit en het verkrijgen van de vereiste bewijslast. De opleiding gaat in op de belangrijkste aspecten 

omtrent de WKB en hoe deze een rol speelt binnen de eigen organisatie. Hierdoor spreekt en begrijpt 

de interne kwaliteitsborger de taal van zowel de eigen organisatie als externe kwaliteitsborger. De 

interne kwaliteitsborger is dus een regisseur van kwaliteit van binnenuit en een bouwprocesmanager 

die specifiek op het gebied van kwaliteit zorgdraagt dat voor het project aan de vereiste prestaties 

wordt voldaan.

DOELGROEP EN DOELSTELLLING

OPZET OPLEIDING

De doelgroep voor de opleiding Interne Kwaliteitsborger bestaat uit medewerkers uit de gehele bouwketen 
met minimaal 5 jaar gerelateerde projectervaring. Tijdens deze opleiding ontwikkelt de deelnemer zich tot 
een bekwame Interne Kwaliteitsborger. Na afloop van de opleiding is de deelnemer:

De opleiding bestaat uit vier fysieke lesdagen waarin diverse relevante onderwerpen interactief behandeld 
worden. Ook gaan de deelnemer aan de slag met het digitale leerplatform waar de startopdracht, 
praktijkopdracht en andere relevante documentatie gevonden kan worden. De praktijkopdracht wordt door 
de deelnemers in de eigen werkomgeving gemaakt om zo de toepassing van de theorie in de praktijk te 
vergroten. Per lesdag worden daarnaast diverse relevante onderwerpen behandeld welke worden weergeven 
in onderstaande tabel.

• in staat om de keuringsvereisten en gevraagde bewijslast vanuit de externe kwaliteitsborger aan te 
bieden en te optimaliseren.

• bekend met relevante bouwregelgeving en nieuwe regels voor private kwaliteitsborging.
• bekend met de specifieke eisen die aan het proces van kwaliteitsborging worden gesteld.
• bekend met de gehele keten van het bouwproces.
• bekend met de actoren en de positie van kwaliteitsborging in de eigen organisatie.
• in staat om bouwplannen te beoordelen.

• Introductie

• Regelgeving: Bouwtechnische voorschriften (BBL) op hoofdlijn

LESDAG 1

• Rol instrumentaanbieder

• Praktijkuitwerking

LESDAG 2

In samenwerking met:
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ORGANISATIE EN INVESTERING

TOETSING

Totale opleidingsduur: 1 maand, 4 fysieke lesdagen (donderdag 14:00-21:00, incl. diner).

Start: oktober 2021.

Prijs: €2200,- excl. btw, incl. studiemateriaal, locatie, catering en examinering.

• Rol externe kwaliteitsborger

• Rollenspel

• Eindtoets

• Verdediging praktijkopdracht

• Directe, praktische toepassing in eigen werkomgeving

LESDAG 3

LESDAG 4

PRAKTIJKOPDRACHT

De opleiding bestaat uit een mix van online, offline & work-interventies en een spreiding van de leermomenten. 

Door op meerdere momenten online, offline en in de praktijk aandacht te besteden aan de doelstellingen 

wordt het leereffect groter. Onderstaand is de leerlijn van de opleiding weergegeven.

Tijdens de opleiding wordt de deelnemer getoetst aan de hand van twee onderdelen, namelijk de 

praktijkopdracht en eindtoets. De praktijkopdracht wordt gedurende de opleiding gemaakt in de eigen 

werkomgeving van de deelnemer, waarna deze op de laatste lesdag zal worden verdedigd. De eindtoets 

meet daarnaast op dezelfde dag het kennisniveau van de geleerde theorie van de deelnemer. Na beide 

elementen positief afgerond te hebben, ontvangt de deelnemer een certificaat Interne Kwaliteitsborger 

(IKB).

In samenwerking met:



HTI OPLEIDING WETKWALITEITSBORGER
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Tijdens de opleiding HTI Kwaliteitsborger wordt de student meegenomen in alle aspecten omtrent de 

WKB. Op een interactieve manier gaan de studenten aan de slag met de theorie tijdens o.a. lesdagen, 

bedrijfsbezoeken en workshops. Na deze opleiding op hbo niveau afgerond te hebben, heeft de student 

zich ontwikkeld tot bekwaam kwaliteitsborger.

DOELGROEP EN DOELSTELLLING

OPZET OPLEIDING

De doelgroep voor de opleiding HTI Kwaliteitsborger bestaat uit medewerkers uit de bouw- en vastgoedsector 

met minimaal een bouwkundige of (civiel)technische opleiding op HBO- of TU-niveau en 5 jaar relevante 

werkervaring met het beoordelen en bewaken van de kwaliteit van ontwerp en uitvoering van een bouwwerk. 

De opleiding richt zicht voornamelijk op de kwaliteitsborger die betrokken is bij bouwwerken vallende in 

gevolgklasse 3.

Tijdens de 1-jarige opleiding ontwikkelt de student zich tot een bekwaam en gediplomeerd kwaliteitsborger. 

De afgestudeerde HTI Kwaliteitsborger is in staat om de kwaliteit van bouwwerken te beoordelen en te 

bewaken aan de hand van de voorschriften van het Bouwbesluit. Na afloop van de opleiding is de student:

De 1-jarige opleiding bestaat uit in totaal 16 dagen verdeeld over 9 modules. Deze dagen bestaan o.a. uit 

(fysieke en online) lesdagen, workshops en bedrijfsbezoeken. Daarnaast gaat de student aan de slag met 

praktijkopdrachten en werkstukken.

Alvorens de opleiding van start gaat, wordt er in een persoonlijk gesprek vastgesteld waar de behoeftes liggen 

van de student. Indien gewenst is er de mogelijkheid om vrijstelling te krijgen voor bepaalde onderdelen van 

de opleiding, mits de student kan aantonen dat hij/zij reeds in het bezit is van de gewenste kennis en kunde 

op dat gebied. Vervolgens zal er een persoonlijk rooster samengesteld worden.

• in staat om een kwaliteitsborgingsplan te schrijven.

• in staat om te rapporteren in een eenduidig format.

• bekend met en heeft uitgebreide kennis van het Bouwbesluit.

,       bekend met hoe constructieve, bouwfysica, brand- en installatieveiligheid moet worden   

        gecontroleerd.

• bekend met hoe toezicht uitgevoerd moet worden en is daarbij in staat om een onderscheid te 

maken tussen hoofd- en bijzaken.

in samenwerking met
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• De wet Kwaliteitsborging

• De rol van de kwaliteitsborger

• Juridische positie kwaliteitsborger

• Het Bouwbesluit

• Omgevingsplan

• Opstellen kwaliteitsborgingsplan algemeen

• Instrument KIK

• Planbeoordeling en/of kwaliteitsborgingsplan (protocol)

• Planbeoordeling en/of kwaliteitsborgingsplan (protocol)

• Planbeoordeling en/of kwaliteitsborgingsplan (protocol)

• Planbeoordeling en/of kwaliteitsborgingsplan (protocol)

• Planbeoordeling en/of kwaliteitsborgingsplan (protocol)

• Het schrijven van een Eindverklaring ‘As Built’

MODULE 1: KWALITEITSBORGINGSPLAN

MODULE 2: BOUWBESLUIT

MODULE 3: RAPPORTEREN

MODULE 4: CONSTRUCTIE

MODULE 5: BRANDVEILIGHEID

MODULE 6: BOUWFYSICA

MODULE 7: INSTALLATIES

MODULE 8: TOEZICHT

MODULE 9: PRAKTIJKDAG

TOETSING

OPZET PER MODULE

Gedurende de opleiding wordt de student per module beoordeeld aan de hand van een werkstuk. Nadat 

een werkstuk met een voldoende is afgesloten ontvangt de student een deelcertificaat voor de betreffende 

module. De student heeft na het afronden van de complete opleiding dus meerdere certificaten ontvangen 

welke gezamenlijk het recht geven op het diploma HTI Kwaliteitsborger.

De opleiding bestaat in totaal uit 9 modules waarin theorie wordt afgewisseld met praktijk.

in samenwerking met
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ORGANISATIE EN INVESTERING

Totale opleidingsduur: 1 jaar met 16 lesdagen, 8 keer fysiek op zaterdag, 8 keer online op donderdag 

(middag/avond).

Start: september 2021.

Prijs: €5.390,- excl. btw, incl. studiemateriaal, locatie, catering, werkbezoeken, workshops en examinering.

Elke module bestaat uit een mix van online, offline & work-interventies en een spreiding van de leermomenten. 

Door op meerdere momenten online, offline en in de praktijk aandacht te besteden aan de doelstellingen 

wordt het leereffect groter. Onderstaand is een voorbeeld van de opzet van Module 1 weergeven.

in samenwerking met



GEÏNTERESSEERD?

Neem dan contact op met Paul Simons.
 
E: p.simons@kpe.nl
T: 06 – 52 08 66 92
W: www.kpe.nl
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