BOUWDEELCURSUSSEN (PRAKTIJK)
Bouwdeelcursus Binnenwanden

Bouwdeelcursus Buitenwanden

Duur: 1 dag van 13.00 - 20.00 uur.
Data: 10 november 2020
Locatie: Utrecht
Voorafgaand aan deze dag kunt u de theorie in uw eigen tempo
via E-learning doorlopen.
U wordt hierover in de uitnodiging geïnformeerd.

Duur: 1 dag, van 13.00 tot 20.00 uur.
Data: 15 september 2020.
Locatie: Eindhoven
Voorafgaand aan deze dag kunt u de theorie in uw eigen tempo
via E-learning doorlopen.
U wordt hierover in de uitnodiging geïnformeerd.

Bouwdeelcursus Fundering & Vloeren
Duur: 1 dag van 13.00 tot 20.00 uur
Data: 22 oktober 2020
Locatie: Eindhoven
Voorafgaand aan deze dag kunt u de theorie in uw eigen tempo
via E-learning doorlopen.
U wordt hierover in de uitnodiging geinformeerd.

Bouwdeelcursus Installaties in Badkamer &
Keuken
Duur: 1 dag van 09.30 tot 16.30 uur.
Data: 10 december 2020
Locatie: Nieuwegein
Voorafgaand aan deze dag kunt u de theorie in uw eigen tempo
via E-learning doorlopen.
U wordt hierover in de uitnodiging geïnformeerd.

Bouwdeelcursus Tegels op Wanden & Vloeren
Duur: 1 dag van 13.00 - 20.00 uur
Data: 14 oktober 2020.
Locatie: Eindhoven
Voorafgaand aan deze dag kunt u de theorie in uw eigen tempo
via E-learning doorlopen.
U wordt hierover in de uitnodiging geïnformeerd.

VAKOPLEIDINGEN
Hibins visie op leren: Blended Learning. Hibin Opleidingen heeft als visie dat Blended Learning de aanpak is die aansluit bij de medewerkers in
de bouwmaterialenhandel. In deze aanpak van gemengd leren worden verschillende onderwijsvormen gebruikt zoals digitaal (op afstand en
zelfstandig) leren, praktijkopdrachten, contactonderwijs, etc. Juist de combinatie van denken, doen en interactie met de werkomgeving maakt de
opleidingen van Hibin zeer effectief. De komende jaren breidt Hibin opleidingen het aantal Blended Learning opleidingen uit.

Basiskennis Bouwkunde (E-learning)

Basiskennis Bouwlogistiek (E-learning)

Duur: Je kunt op elk gewenst moment met de opleiding starten
en je mag maximaal 4 maanden over de opleiding doen, daarna
wordt de opleiding afgesloten. De meeste deelnemers hebben 40
uur nodig om de opleiding af te ronden. Dat is ca. 2,5 uur per
week.
Data: Kan op elk moment starten
Locatie: Niet van toepassing

Duur: Je kunt op elk gewenst moment met de opleiding starten
en je mag maximaal 4 maanden over de opleiding doen, daarna
wordt de opleiding afgesloten. De meeste deelnemers hebben 40
uur nodig om de opleiding af te ronden. Dat is ca. 2,5 uur per
week.
Data: Kan op elk moment starten

Basiskennis Bouwmaterialen (E-learning)

Basiskennis Plaatmaterialen (E-learning)

Duur: Je kunt op elk gewenst moment met de opleiding starten
en je mag maximaal 4 maanden over de opleiding doen, daarna
wordt de opleiding afgesloten. De meeste deelnemers hebben 40
uur nodig om de opleiding af te ronden. Dat is ca. 2,5 uur per
week.
Data: Kan op elk moment starten
Bij Basiskennis bouwmaterialen worden in de digitale
leeromgeving van Hibin Opleidingen 5 e-learning modules
beschikbaar gesteld die gezamenlijk de (theoretische) basis
vormen van de kennis voor medewerkers in de
bouwmaterialenhandel.

Data: Kan op elk moment starten

Basiskennis Plat Dak (E-learning)

Bouwen en Bouwmaterialen A (assortiment &
klanten)

Data: Kan op elk moment starten

Duur: 3 dagen van 13.00 - 20.00 uur.
Data: 3, 17 november en 1 december 2020.
Locatie: Nieuwegein
Bouwen en Bouwmaterialen A is een Blended Learning opleiding;
het traject bestaat uit voorbereidende thuisstudie via het digitale
leerplein, bijeenkomsten en werkplekopdrachten. Zodra u zichzelf
opgeeft voor de opleiding ontvangt u gegevens hoe u kunt
inloggen op het digitale leerplein van Hibin Opleidingen.

Bouwen en Bouwmaterialen B (verkoop in kort
bestek)
Duur: 5 dagen van 13.00 - 20.00 uur. De opleiding is als
incompany-uitvoering ook te organiseren in 9 dagdelen van 4 uur.
Data: 5, 19 november, 3, 17 december 2020. Proeve van
bekwaamheid 14 januari 2021.
Locatie: Nieuwegein
Bouwen en Bouwmaterialen B is een Blended Learning opleiding;
het traject bestaat uit voorbereidende thuisstudie via het digitale
leerplein, bijeenkomsten en werkplekopdrachten. Zodra u zichzelf
opgeeft voor de opleiding ontvang je gegevens hoe je kunt
inloggen op het digitale leerplein van Hibin Opleidingen.

Duurzaam Bouwen (E-learning)
Data: Kan op elk moment starten
De module Duurzaam Bouwen is een e-learning module. Je volgt
eerst de theorie over duurzaam bouwen en daarna maak je een
meerkeuzetoets om te kijken of je de aangeboden theorie hebt
onthouden.

Bouwen en Bouwmaterialen C (CTB-1)
Duur: 16 dagen van 13.00 - 20.00 uur.
Data: 8 en 22 september, 6 en 20 oktober, 3 en 17 november, 1
en 15 december 2020, 12 en 26 januari, 9 en 23 februari, 9 en 23
maart, 6 en 20 april 2021. (locatie Breda)
Bouwen en Bouwmaterialen C - CTB 1 is een Blended Learning
opleiding; het traject bestaat uit voorbereidende thuisstudie via
het digitale leerplein, bijeenkomsten en werkplekopdrachten.
Zodra u zichzelf opgeeft voor de opleiding ontvang je gegevens
hoe je kunt inloggen op het digitale leerplein van Hibin
Opleidingen.

Projectverkoop, Bouwteams en Bouwlogistiek
(CTB-2)
Duur: 6 dagen van 13.00 - 20.00 uur.
Data: 7, 21 oktober, 4, 18 november, 2 december 2020, 6 januari
2021.
Locatie: Almere

Tekening lezen

Vervolgkennis Bouwkunde (E-learning)

Duur: 2 dagen van 13.00 - 20.00 uur.
Data: 16 en 30 september 2020
Locatie: Almere

Duur: Je kunt op elk gewenst moment met de opleiding starten
en je mag maximaal 4 maanden over de opleiding doen, daarna
wordt de opleiding afgesloten. De meeste deelnemers hebben 40
uur nodig om de opleiding af te ronden. Dat is ca. 2,5 uur per
week.
Data: Kan op elk moment starten
Vaste dag: Niet van toepassing
Vervolgkennis bouwkunde bestaat uit 3 e-learning modules. Deze
e-learning modules worden in het Hibin Leerplein, de digitale
leeromgeving van Hibin Opleidingen, beschikbaar gesteld.

SHOWROOM / VERKOOP

Basiskennis Verkoop (E-learning)

Klantgericht Verkopen

Duur: De deelnemer mag maximaal 6 maanden over de opleiding
doen. De opleiding neemt ongeveer 40 studie-uren in beslag.
Data: Kan op elk moment starten
Locatie: Niet van toepassing
Bij Basiskennis Verkoop worden in de digitale leeromgeving van
Hibin Opleidingen e-learning modules beschikbaar gesteld die
gezamenlijk de (theoretische) basis vormen van de kennis voor
medewerkers in de bouwmaterialenhandel.

Duur: 4 dagen
Data: 12, 26 november, 10 december 2020, 7 januari 2021.
Bij deze opleidingen maken we gebruik van een digitale
leeromgeving: het Hibin leerplein. Via deze leeromgeving bereid
je de bijeenkomsten voor. Alle opdrachten en
achtergrondinformatie zijn in de digitale leeromgeving te vinden.

Resultaatgericht Accountmanagement (CTB-3)

Verkoopvaardigheden

Duur: De opleiding duurt 8 dagen van 13.00 - 20.00 uur. In de
laatste bijeenkomst presenteert en verdedig je u in bijzijn van je
werkgever (en eventueel je collega’s) het verkoopplan dat je
tijdens de opleiding hebt samengesteld.
Data: 11 en 25 november, 9 en 16 december 2020, 6 en 20
januari, 3 en 17 februari 2021. Eindpresentaties: eind april/mei
2021
Locatie: Almere
Bij deze opleidingen maken we gebruik van een digitale
leeromgeving: het Hibin leerplein. Via deze leeromgeving bereid
je de bijeenkomsten voor. Alle opdrachten en
achtergrondinformatie zijn in de digitale leeromgeving te vinden.

Duur: 2 dagen
Data: 12, 26 november 2020.
Locatie: Almere

MANAGEMENT
Basiskennis Leidinggeven (E-learning)
Duur: Je kunt op elk gewenst moment met de opleiding starten
en je mag maximaal 4 maanden over de opleiding doen, daarna
wordt de opleiding afgesloten. De meeste deelnemers hebben 40
uur nodig om de opleiding af te ronden. Dat is ca. 2,5 uur per
week.
Data: Kan op elk moment starten
Locatie: Niet van toepassing
Basiskennis leidinggeven bestaat uit 5 inhoudelijke e-learning
modules. Deze e-learning modules worden in het Hibin Leerplein,
de digitale leeromgeving van Hibin Opleidingen, beschikbaar
gesteld.

Het Goede Gesprek: training
Personeelsgesprekken
Duur: Twee bijeenkomsten van 13.00 tot 20.00 uur
Data: 17 september en 1 oktober 2020.

Het ontwikkelgesprek (E-learning)

Leidinggeven in de bouwmaterialenhandel

Duur: De studiebelasting is ca. 15-20 uur. Je krijgt 4 maanden
toegang tot de module.
Data: Kan op elk moment starten
Locatie: Opleiding wordt thuis en op de werkplek gevolgd.
De opleiding "Het ontwikkelgesprek” bestaat uit 4 e-learning
modules. Deze e-learning modules worden in het Hibin Leerplein,
de digitale leeromgeving van Hibin Opleidingen, beschikbaar
gesteld.

Duur: 7 dagen van 13.00 - 20.00 uur.
Data: 14, 28 oktober, 9, 23 november, 7, 14 december 2020, 11
januari 2021 (Proeve)
Locatie: Almere
Leidinggeven in de bouwmaterialenhandel is
een Blended Learning opleiding. Dit betekent dat je naast
klassikale bijeenkomsten ook thuis moet studeren en
(werkplek)opdrachten moet maken in het digitale leerplein van
Hibin Opleidingen. De opleiding bestaat uit 7 zelfstudiemodulen
en 7 bijeenkomsten. De opleiding sluit je af met een proeve van
bekwaamheid bestaande uit een opdracht en een presentatie. De
opdracht maak je bij de laatste zelfstudiemodule, de presentatie
geef je bij de laatste bijeenkomst.

Masterclass Financiën
Duur: 3 - 5 bijeenkomsten
Data: definitieve data worden ingepland bij voldoende
aanmeldingen

Masterclass Personeelsbeleid

Masterclass Strategie

Duur: 4 - 5 bijeenkomsten
Data: definitieve data worden ingepland bij voldoende
aanmeldingen

Duur: 3 - 5 bijeenkomsten
Data: definitieve data worden ingepland bij voldoende
aanmeldingen
Bij deze opleidingen maken we gebruik van een digitale
leeromgeving: het Hibin leerplein. Via deze leeromgeving bereid
je de bijeenkomsten voor. Verder zijn ook opdrachten en
achtergrondinformatie in de digitale leeromgeving te vinden.

Praktisch leiding geven op de werkvloer

Werkplekbegeleider (E-learning)

Duur: 3 dagen van 13.00 - 20.00 uur.
Data: 22 september, 6 en 20 oktober 2020.
Locatie: Almere

Duur: De studiebelasting is ca. 5 uur.
Data: Kan op elk moment starten
De module ‘Werkplekbegeleider’ bestaat uit 6 inhoudelijke
onderwerpen. De onderwerpen wordt in het Hibin Leerplein, de
digitale leeromgeving van Hibin Opleidingen, beschikbaar gesteld.
Ieder onderwerp bestaat uit één of meer hoofdstukken met daarin
theorie over het onderwerp en (praktijk)opdrachten.
De theorie bestaat uit diverse bijlagen en websites. De
opdrachten helpen je bij het verwerken van de theorie en
uiteindelijk bij het maken van de eindopdracht. Daarnaast zorgen
de opdrachten ervoor dat je de kennis die je opdoet vanuit de
theorie toe kunt passen in de praktijk.

OVERIG
Inspelen op actuele ontwikkelingen in de bouw

Themabijeenkomst Bouwteams

Duur: 2 dagen
Data: 18 november en 2 december 2020.

Duur: 1 dag
Data: 29 oktober (centrale locatie)
Locatie: Regio Zuid en Regio Noord

Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen
(E-learning)
Duur: De studietijd bedraagt 1 -2 uur. De deelnemer krijgt 1
maand toegang tot de module.
Data: Kan op elk moment starten
Locatie: Niet van toepassing
De module Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen is een
e-learning opleiding. Bij positief afronden kan de deelnemer een
deelnamecertificaat downloaden.

FABRIKANTENOPLEIDINGEN

Met de certificering van erkende fabrikantenopleidingen en het programma Aan vakmanschap werk je samen wil Koninklijke Hibin een bijdrage
leveren aan de toegevoegde waarde van de branche. De inpassing van trainingen van fabrikanten in het totale opleidingsaanbod draagt bij aan
een continu relevant en passend aanbod voor de professionele bouwmaterialengroothandel en bevordert een ontwikkelingsgerichte houding van
werknemers in de branche.
Kijk voor totaaloverzicht op: www.aanvakmanschapwerkjesamen.nl

INFORMATIE EN INSCHRIJVING

Wilt u meer weten over onze opleidingen? Kijk dan op www.hibinopleidingen.nl
Of wilt u zich inschrijven? Ga dan naar www.hibinopleidingen.nl/inschrijven. Staat de opleiding die u zoekt, niet vermeld? Bent u geteresseerd in
een opleidingstraject binnen uw eigen organisatie of wilt u meer informatie over een maatwerkprogramma of incompany programma? Neem dan
contact op met Henny Wellinghoff van het Servicebureau Hibin Opleidingen (HMC) via hibinopleidingen@hmcollege.nl.

