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Notitie   : 8SVS-BVE.12224.N Van   : secretariaat  

Status    : definitief Datum : 27 augustus 2018 

Betreft   : jaarverslag 2017  

 

INLEIDING 

 

Deze notitie bevat het jaarverslag 2017 van de Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf (hierna SVS). 

Het verslag is in een schriftelijke ronde vastgesteld. 

 

ALGEMEEN 

 

Bestuur  

Het bestuur van SVS bestond in 2017 uit de heren S. Zeilemaker (voorzitter), G. Deken 

(penningmeester), J. Boer (secretaris) en R. van Laar (algemeen bestuurslid). Het bestuur heeft in 

2016 eenmaal vergaderd, namelijk op 20 april. 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. Dagelijks bestuur is gepleegd door de voorzitter in 

overleg en samenwerking met het secretariaat. 

 

Secretariaatsvoering 

Het secretariaat is in 2017 uitgevoerd door MiSa advies b.v. 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 2017 door SVS enkele keren  

aangeschreven met informatie over de opleiding en het examen Uitvoerder Sloopwerken. Daarnaast is 

bericht over de MBO Slopen.  
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VOORMAN SLOOPWERKEN 

 

In de onderstaande tabel staat het aantal examenkandidaten in 2017 schematisch weergegeven, 

inclusief een vergelijking met voorgaande jaren. Het lesmateriaal is in 2017 niet gewijzigd.  

 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Aantal eerste 

exameninschrijvingen 

55 55 61 43 101 38 34 33 

Afgenomen examens, eerste 

poging 

55 55 41 46 104 36 37 30 

Geslaagd  49 49 36 45 89 25 28 21 

Gezakt  4 4 5 1 15 11 9 8 

Niet op komen dagen 2 2 1 0 0 0 0 1 

Afgenomen examens, herkansing 4 4 5 4 26 5 3 3 

Geslaagd  3 3 2 1 14 1 2 2 

Gezakt  1 1 3 3 11 4 1 0 

Niet op komen dagen 0 0 0 0 1 0 0 1 

� Toelichting: vanwege overloop van aanmeldingen / examens over meerdere jaren kan het voorkomen dat de getallen 

tussen twee kalenderjaren niet sluitend is.  

 

UITVOERDER SLOOPWERKEN 

 

Ook in 2017 heeft SVS zelf de opleiding Uitvoerder Sloopwerken gegeven. Er was een voorjaarseditie 

en een najaarseditie. Aan beide edities hebben in totaal 14 kandidaten deelgenomen. Dertien van de 

veertien kandidaten is geslaagd voor het examen. Docenten waren Siem Zeilemaker, Arjan Hol en Ad 

van Velzen. Vanwege gezondsheidsproblemen van Ad van Velzen is in het najaar een deel van de 

lessen ingevuld door Johan Zoon. Het lesmateriaal is in 2017 niet gewijzigd De evaluaties van de 

kandidaten over de opleiding en het examen waren positief.  

 

In onderstaande tabel is een schematisch overzicht opgenomen.  

 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Aantal inschrijvingen  14 6 7 16 18 13 13 13 

Afgenomen examens  14 6 7 16 26 15 14 5 

Geslaagd  12 4 6 12 24 14 10 4 

Gezakt  2 2 1 3 2 1 4 1 

Geen examen 0 0 0 1 - - - - 

Toelichting:  

� Algemeen: vanwege overloop van aanmeldingen / examens over meerdere jaren kan het voorkomen dat de getallen 

tussen twee kalenderjaren niet sluitend is; 

� Een van de gezakte kandidaten van het najaarsexamen heeft alsnog zijn examen behaald in 2018 
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VAKOPLEIDING SLOPER IN REGULIER BEROEPSONDERWIJS 

 

De Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf zet zich in voor een beroepsopleiding Slopen in het 

middelbare beroepsonderwijs. Het resultaat tot nog toe is dat de opleiding weliswaar op twee ROC’s in 

Nederland draait, maar dat er zorgen zijn rondom een stabiele instroom van studenten en over de 

aansluiting van de opleiding op de praktijk (lesprogramma en lesmateriaal). Het bestuur heeft zich 

hierop eind 2016 / begin 2017 beraden en er is in vervolg daarop een activiteitenplan voor 2017 

vastgesteld. De resultaten daarvan kunnen als volgt worden samengevat.  

 

- De MBO Slopen bij Alfa-College in Hoogeveen draait thans met 11 studenten. Er is eenmaal een 

evaluatiebijeenkomst geweest met de bedrijven waar studenten werkzaam zijn. De eerste reacties 

waren voorzichtig positief, maar wel met de opmerking dat de aansluiting op de dagelijkse praktijk 

een aandachtspunt is. Afgesproken is om begin 2018 een tweede evaluatiemoment te plannen. 

 

- In september is bij RegioCollege in Heerhugowaard de opleiding gestart met 14 studenten. De 

werving heeft vooral door het RegioCollege en SPG Noord-Holland (zie www.spgnh.nl) 

plaatsgevonden. SVS heeft daarbij ondersteuning gegeven, in de vorm van mailing aan de 

sloopbedrijven in Noord-Holland en enkele individuele contacten. Verder is een 

informatiebijeenkomst voor bedrijven georganiseerd. Er waren bij de Noord-Hollandse 

sloopbedrijven mogelijk nog meer opleidingsplaatsen beschikbaar, maar deze konden niet worden 

ingevuld. Ook in deze regio zit de schaarste dus vooral bij het werven van kandidaten voor een 

leerwerkplek. De eerste ervaringen met de opleiding zijn positief. Ook hier geldt evenwel dat zowel 

het ROC als de leerlingen en de bedrijven aandacht vragen voor de aansluiting van de opleiding bij 

de dagelijkse slooppraktijk.  

 

- Uit de reacties van bedrijven in de twee regio’s waar de opleiding nu wordt aangeboden kan 

worden opgemaakt dat er voldoende leerwerkplekken in de branche zijn. De ‘schaarste’ ligt bij het 

werven van kandidaten voor een opleiding en baan in het slopersvak. Gezien de branchebrede 

signalen is de verwachting dat dit landelijk de tendens is. Werving in de regio, bijvoorbeeld via een 

SPG, lijkt het meest effectief.  

 
- De aansluiting van het onderwijs op de slooppraktijk is een aandachtspunt. De docenten die de 

praktijkgerichte vakken verzorgen zijn ‘bouwdocenten’ en hebben weliswaar affiniteit met de sloop, 

maar hebben minder specifieke vakkennis en –ervaring in de sloop. De bedrijven waar de 

studenten werken worden betrokken en er is begeleiding vanuit SVS .
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- Er is lesmateriaal beschikbaar, bestaande uit een lesboek, projectboek, opdrachtenboek en 

docentenboek. Hiermee is inmiddels ervaring opgedaan. Vastgesteld is dat er weliswaar veel 

informatie beschikbaar is, maar het materiaal is nog onvoldoende compleet om als volwaardig(e) 

lesmethode en lesstofpakket te kunnen dienen. De lesmiddelen bevatten onvoldoende concrete 

aanknopingspunten voor verwerkingsopdrachten voor de studenten en kan door de docent niet 1:1 

als lesmethode worden gebruikt. Vanaf medio oktober 2017 is daarom extra inzet gepleegd op de 

verdere ontwikkeling van lesmateriaal in een samenwerking tussen SVS en RegioCollege. 

Doelstelling is dat medio 2018 een algehele revisie van het lesmateriaal beschikbaar is.  

 
- Er is een terugblik en vooruitblik voorzien begin 2018, op basis waarvan een vervolg plan van 

aanpak zal worden vastgesteld.  

 

 

   


