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Hibin Opleidingen biedt commercieel technische vakopleidingen en 
managementopleidingen aan. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor 
masterclasses, themabijeenkomsten en webinars. We helpen u graag 
met advies en ondersteuning op maat. Weten hoe een organisatie en 
medewerkers kunnen ontwikkelen, is immers de sleutel tot succes.  
In deze folder vindt u ons programma voor dit voorjaar.

Programma 
Professionalisering
voorjaar 2022

Basisopleidingen
www.hibinopleidingen.nl

1 Basiskennis 
Bouwmaterialen

 e-learning

duur: maximaal 4 maanden
start: kan op elk moment

Basiskennis 
Bouwmaterialen 

Basiskennis 
Afbouwmaterialen

 Basiskennis Hout
 e-learning

Basiskennis 
Plaatmaterialen 

duur: maximaal 1 maand
start: kan op elk moment

Basiskennis 
Houtkenmerken en 
Houtsoorten 

Basiskennis 
Houtcertificering 

 Basiskennis IJzerwaren 
 e-learning

duur: maximaal 2 maanden
start: kan op elk moment

Basiskennis 
Herkennen, Keuren en 
Sorteren van hout

Nieuw!

Nieuw!

 Basiskennis Gereedschappen
 e-learning

duur: maximaal 2 maanden
start: verwacht in het eerste kwartaal van 2022

Nieuw!

De vorm waarin Hibin opleidingen aanbiedt is nauw afgestemd met 
ondernemers in de branche. Er is veel aandacht besteed aan het opbouwen 
van kennis met korte, elkaar opvolgende modules, zodat cursisten maximaal 
flexibel zijn in het werken aan hun ontwikkeling. 

Naast het ontwikkelde programma werkt Hibin samen met mbo-instellingen. 
Hibin verzorgt het mbo-keuzedeel Commercieel Technisch Bouwadvies. 
Dit keuzedeel kan als onderdeel van een complete mbo-opleiding gevolgd 
worden, maar een deelnemer kan ook alleen voor het keuzedeel een 
mbo-certificaat behalen.

In deze kalender vindt u een chronologisch overzicht van de verschillende 
opleidingen waarmee men gedurende de loopbaan kennis en vaardigheden 
kan opbouwen.

https://www.hibinopleidingen.nl/vakopleidingen.php?id=96&hgr=2&sgr=7
http://www.hibinopleidingen.nl
https://www.hibinopleidingen.nl/opleiding.php?opl=59
https://www.hibinopleidingen.nl/opleiding.php?opl=59
https://www.hibinopleidingen.nl/opleiding.php?opl=87
https://www.hibinopleidingen.nl/opleiding.php?opl=87
https://www.hibinopleidingen.nl/opleiding.php?opl=86
https://www.hibinopleidingen.nl/opleiding.php?opl=89
https://www.hibinopleidingen.nl/opleiding.php?opl=90
https://www.hibinopleidingen.nl
https://www.hibinopleidingen.nl/opleiding.php?opl=93
https://www.hibinopleidingen.nl/opleiding.php?opl=93
https://www.hibinopleidingen.nl/opleiding.php?id=8&hgr=2&sgr=7&opl=94
https://www.hibinopleidingen.nl/opleiding.php?id=8&hgr=2&sgr=7&opl=58
https://www.hibinopleidingen.nl/opleiding.php?opl=76
https://www.hibinopleidingen.nl/agenda
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4 Bouwen en  
Bouwmaterialen A

 blended learning

duur: 3 dagen 
van 13.00 tot 20.00 uur
start: 8 februari 2022
locatie: Muiden

start: 10 februari 2022
locatie: Breda

5 Verkoopvaardigheden
 blended learning

duur: 2 dagen
start: 5 april 2022
locatie: Muiden

6 Basiskennis Bouwkunde
 e-learning

duur: maximaal 4 maanden
start: kan op elk moment

Basisopleidingen (vervolg)

 Bouwdeelcursussen

Voorafgaand aan de praktijkdag kunt u de theorie 
in uw eigen tempo via e-learning doorlopen. 
duur: 1 dag van 13.00 tot 20.00 uur

Binnenwanden

Hellend Dak Installaties in
Badkamer & Keuken

Fundering & Vloeren

Tegels op
Wanden & Vloeren

Buitenwanden

 Basiskennis Verkoop
 e-learning

duur: maximaal 4 maanden
start: kan op elk moment

start: 7 februari 2022
locatie: Utrecht

start: nog niet bekend
locatie: nog niet bekend

start: 10 mei 2022
locatie: Eindhoven

start: 28 februari 2022
locatie: Montfoort

start: 15 maart 2022
locatie: Eindhoven

start: 7 april 2022
locatie: Eindhoven

Ramen & Deuren start: 24 februari 2022
locatie: Nieuwegein

Nieuwe opleidingen:
E-learning IJzerwaren en 
Gereedschappen
In samenwerking met Stiho en BMN 
is de module Basiskennis IJzerwaren 
ontwikkeld. De module bestaat uit 
5 onderdelen: Hang- en sluitwerk, 
Bevestigingen, Installatiematerialen, 
Chemische Bouwproducten en IJzerwaren 
Diversen en is vanaf nu te volgen.

In het eerste kwartaal van 2022 wordt Basiskennis Gereedschappen 
beschikbaar gesteld. In deze training worden handgereedschappen, 
elektrische gereedschappen en veiligheidsgereedschappen behandeld.

De modules Basiskennis IJzerwaren en Basiskennis Gereedschappen zijn 
los te volgen en zullen vanaf dit jaar ook in het programma Basiskennis 
Afbouwmaterialen worden opgenomen. Houdt u hiervoor de nieuwsbrief  
in de gaten.

> Aanmelden Basiskennis IJzerwaren
> Aanmelden Basiskennis Gereedschappen

VOUCHERS 2022
Ook dit jaar investeert Hibin Opleidingen weer in de opbouw van 
vakmanschap bij nieuwkomers in de branche. Elke voucher staat voor een 
gratis online opleidingsmodule voor één persoon ter waarde van € 175,-. 
Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt of tot uiterlijk 1 december 2022.

Lees meer over de vouchers op de website van Hibin Opleidingen.

https://www.hibinopleidingen.nl/opleiding.php?id=8&hgr=2&sgr=7&opl=25
https://www.hibinopleidingen.nl/opleiding.php?id=8&hgr=2&sgr=7&opl=25
https://www.hibinopleidingen.nl/opleiding.php?id=8&hgr=2&sgr=7&opl=25
https://www.hibinopleidingen.nl/opleiding.php?id=8&hgr=2&sgr=7&opl=34
https://www.hibinopleidingen.nl/opleiding.php?id=8&hgr=2&sgr=7&opl=34
https://www.hibinopleidingen.nl/opleiding.php?opl=66
https://www.hibinopleidingen.nl/opleiding.php?opl=66
https://www.hibinopleidingen.nl/opleiding.php?opl=18
https://www.hibinopleidingen.nl/opleiding.php?opl=21
http://www.hibinopleidingen.nl/opleiding.php?opl=22
https://www.hibinopleidingen.nl/opleiding.php?id=8&hgr=2&sgr=7&opl=20
https://www.hibinopleidingen.nl/opleiding.php?id=8&hgr=2&sgr=7&opl=24
https://www.hibinopleidingen.nl/opleiding.php?id=8&hgr=2&sgr=7&opl=19
https://www.hibinopleidingen.nl/opleiding.php?id=8&hgr=2&sgr=7&opl=61
https://www.hibinopleidingen.nl/opleiding.php?id=8&hgr=2&sgr=7&opl=61
http://www.hibin.nl
https://www.hibinopleidingen.nl/opleiding.php?id=8&hgr=2&sgr=7&opl=23
https://www.hibinopleidingen.nl/opleiding.php?opl=93
https://www.hibinopleidingen.nl/opleiding.php?id=8&hgr=2&sgr=7&opl=58
https://www.hibinopleidingen.nl/nieuws_vervolg.php?id=22&hgr=6&sgr=12&id_nws=1507&tl=werken-aan-vakmanschap-voor-nieuwkomers-in-de-branche
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8 Bouwen en 
 Bouwmaterialen B
 blended learning

duur: 5 dagen 
van 13.00 tot 20.00 uur

start: 14 februari 2022
locatie: Muiden of Breda

start: 10 maart 2022
locatie: Regio Noord/Oost 
(bij voldoende aanmeldingen 
uit de regio)

9 Basiskennis 
Bouwlogistiek

 e-learning

duur: maximaal 4 maanden
start: kan op elk moment

 Klantgericht Verkopen
 blended learning

duur: 4 dagen 
van 13.00 tot 20.00 uur
start: 5 april 2022
locatie: Muiden

 Vervolgkennis 
Bouwkunde

 e-learning

duur: maximaal 4 maanden
start: kan op elk moment

Vervolgopleidingen 
voor bouwshop, 
showroom, binnen-  
en buitendienst

7 Tekening Lezen
 blended learning

duur: 2 dagen 
van 13.00 tot 20.00 uur
start: 25 januari 2022
locatie: Muiden

Vind de opleiding die bij u past 
Hibin Opleidingen biedt een brede selectie aan 
vakopleidingen. Zo kunt u steeds werken aan uw 
ontwikkeling en zorgen dat u bijblijft als het gaat 
om de laatste ontwikkelingen in de branche en uw 
vakgebied. Maar ook als het gaat om het vervullen 
van een nieuwe functie biedt Hibin Opleidingen de 
benodigde kennis en vaardigheden in de vorm van  
een prima vakopleiding. Lees meer

Nieuw! 
Webinar Nieuwe Omgevingswet
In 2022 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Vanaf dat moment  
zal ook Besluit Bouwwerken Leefomgeving (Bbl) van toepassing zijn.  
Het Bbl bevat regels over het bouwen, in stand houden, gebruiken en  
slopen van bouwwerken.

Dit besluit bevat onder andere regels uit:
• Het Bouwbesluit 2012;
• Het Besluit energieprestatie gebouwen;
• Het Besluit mobiel breken bouw– en sloopafval;
• Het Asbestverwijderingsbesluit 2005;
• Het Besluit omgevingsrecht;
• Het Activiteitenbesluit milieubeheer over energiebesparing  

en gebouwinstallaties.

Om u en uw medewerkers bij te praten over deze wijzigingen en wat  
dit betekent voor uw organisatie, organiseert Hibin een webinar op  
dinsdag 29 maart 2022 om 11.00 uur. Er is plaats voor maximaal 
50 deelnemers.

> Aanmelden kan hier

https://www.hibinopleidingen.nl/opleiding.php?id=8&hgr=2&sgr=7&opl=26
https://www.hibinopleidingen.nl/opleiding.php?id=8&hgr=2&sgr=7&opl=26
https://www.hibinopleidingen.nl/opleiding.php?id=8&hgr=2&sgr=7&opl=26
https://www.hibinopleidingen.nl/opleiding.php?id=8&hgr=2&sgr=7&opl=60
https://www.hibinopleidingen.nl/opleiding.php?id=8&hgr=2&sgr=7&opl=60
https://www.hibinopleidingen.nl/opleiding.php?id=8&hgr=2&sgr=7&opl=60
https://www.hibinopleidingen.nl/opleiding.php?id=8&hgr=2&sgr=7&opl=62
https://www.hibinopleidingen.nl/opleiding.php?id=8&hgr=2&sgr=7&opl=62
https://www.hibinopleidingen.nl/opleiding.php?id=8&hgr=2&sgr=7&opl=75
https://www.hibinopleidingen.nl/opleiding.php?id=8&hgr=2&sgr=7&opl=75
https://www.hibinopleidingen.nl/opleiding.php?id=8&hgr=2&sgr=7&opl=75
https://www.hibinopleidingen.nl/opleiding.php?opl=17
https://www.hibinopleidingen.nl/opleidingen.php?id=8&hgr=2&sgr=7
http://www.hibin.nl
https://www.hibinnieuws.nl/formulier.php?id=22
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Voortgezette opleidingen  
voor binnen- en buitendienst

 Bouwen en 
 Bouwmaterialen C 
 (CTB-1)
 blended learning

duur: 16 dagen 
van 13.00 tot 20.00 uur
start: 15 februari 2022
locatie: Muiden of Breda
(bij voldoende aanmeldingen 
uit de regio)

start: 26 april 2022
locatie: Regio Noord/Oost
(bij voldoende aanmeldingen 
uit de regio)

 Projectverkoop, Bouw-
teams en Bouwlogistiek

 (CTB-2)
 blended learning

duur: 6 dagen 
van 13.00 tot 20.00 uur
start: 9 februari 2022
locatie: Muiden

 Resultaatgericht 
 Accountmanagement  

(CTB-3)
 blended learning

duur: 8 dagen 
van 13.00 tot 20.00 uur
start: 15 februari 2022
locatie: Muiden

 Wet Kwaliteitsborging 
voor het Bouwen

e-learning

webinar

workshop

 Bouwlogistiek en 
Bouwteams

Bouwlogistiek
game

Bouwteams
themabijeenkomst

start: 31 maart 2022
locatie: Muiden

 Actuele ontwikkelingen 
in de bouw

Duurzaam bouwen
e-learning

Actuele ontwikklingen 
in de bouw

start: 10 februari 2022
locatie: Muiden

Masterclass 
Sturen op Cijfers
Je bent leidinggevende in  
de bouwtoelevering en hebt 
mooie klanten die gave (ver)
bouwprojecten realiseren. Niets 
lijkt jou in de weg te staan om 
verder te groeien met jouw 
bedrijf. Toch houdt de cijfermatige 
kant van het ondernemerschap 
je bezig omdat je het inzicht in 
de belangrijkste cijfers mist. 

De Masterclass Sturen op 
Cijfers geeft je de handvatten 
die je nodig hebt!

Bouwlogistiek Game
Het optimaliseren van logistieke processen en onderlinge 
afstemming tussen partijen in de bouw wordt steeds 
belangrijker. Hibin heeft met TNO, TLN, Hogeschool 
Rotterdam, Utrecht en Amsterdam, Bouwend Nederland en 
een aantal grote bouwbedrijven deze bouwlogistiek game 
ontwikkeld. In een competitief spel krijgen de deelnemers 
inzicht in de logistieke dynamiek van een uitvoerder op de 
bouw. Enkele teams spelen tegen elkaar en organiseren de 
aanvoer van mensen en materiaal met als doel het gebouw 
in de kortste tijd en tegen de laagste kosten te realiseren.

https://www.hibinopleidingen.nl/opleiding.php?id=8&hgr=2&sgr=7&opl=31
https://www.hibinopleidingen.nl/opleiding.php?id=8&hgr=2&sgr=7&opl=31
https://www.hibinopleidingen.nl/opleiding.php?id=8&hgr=2&sgr=7&opl=31
https://www.hibinopleidingen.nl/opleiding.php?id=8&hgr=2&sgr=7&opl=31
https://www.hibinopleidingen.nl/opleiding.php?id=8&hgr=2&sgr=7&opl=32
https://www.hibinopleidingen.nl/opleiding.php?id=8&hgr=2&sgr=7&opl=32
https://www.hibinopleidingen.nl/opleiding.php?id=8&hgr=2&sgr=7&opl=32
https://www.hibinopleidingen.nl/opleiding.php?id=8&hgr=2&sgr=7&opl=32
https://www.hibinopleidingen.nl/opleiding.php?id=8&hgr=2&sgr=7&opl=33
https://www.hibinopleidingen.nl/opleiding.php?id=8&hgr=2&sgr=7&opl=33
https://www.hibinopleidingen.nl/opleiding.php?id=8&hgr=2&sgr=7&opl=33
https://www.hibinopleidingen.nl/opleiding.php?id=8&hgr=2&sgr=7&opl=33
http://www.hibin.nl
https://www.hibinopleidingen.nl/opleiding.php?id=8&hgr=2&sgr=7&opl=82
https://www.hibinopleidingen.nl/opleiding.php?id=8&hgr=2&sgr=7&opl=88
https://www.hibinopleidingen.nl/opleiding.php?id=8&hgr=2&sgr=7&opl=91
https://www.hibinopleidingen.nl/opleiding.php?opl=92
https://www.hibinopleidingen.nl/opleiding.php?id=8&hgr=2&sgr=7&opl=80
https://www.hibinopleidingen.nl/opleiding.php?id=8&hgr=2&sgr=7&opl=83
https://www.hibinopleidingen.nl/opleiding-info.php?id=8&hgr=2&sgr=7&opl=36
https://www.hibinopleidingen.nl/opleiding.php?id=8&hgr=2&sgr=7&opl=72
https://www.hibinopleidingen.nl/opleiding.php?id=8&hgr=2&sgr=7&opl=72




Hibin Opleidingen
Bennekomseweg 41- 43, 6717 LL Ede
088 - 442 46 00
info@hibinopleidingen.nl
www.hibinopleidingen.nl

 Basiskennis Leidinggeven
 e-learning

duur: maximaal 4 maanden
start: kan op elk moment

 Praktisch Leidinggeven
 blended learning

duur: 3 dagen 
van 13.00 tot 20.00 uur
start: 16 februari 2022
locatie: Muiden

 Leidinggeven in de 
bouwmaterialenhandel

 blended learning

duur: 6 dagen 
van 13.00 tot 20.00 uur
start: 6 april 2022
locatie: Muiden

Themabijeenkomsten, webinars  
en masterclasses

Meer informatie  
en contact
Heeft u vragen, bent u geïnteresseerd 
in een incompany-traject, een 
programma op maat of wilt u weten 
wat we nog meer voor u kunnen 
betekenen? 
Neem dan contact op met  
Henny Wellinghoff of Ernest Boer  
via info@hibinopleidingen.nl of  
085 222 22 70.

Wilt u op de hoogte blijven van alle 
opleidingsmogelijkheden? Via de 
website kunt u zich aanmelden voor 
onze digitale nieuwsbrief. Of volg ons 
op Twitter via @hibinopleiding.

Koninklijke Hibin
Hibin Opleidingen is onderdeel 
van Koninklijke Hibin, de branche-
organisatie van Handelaren in 
Bouwmaterialen in Nederland. 
Hibin Opleidingen wordt onder-
steund door een Commissie 
Vakopleiding waarin ondernemers, 
personeelsmanagers en fabrikanten 
zitting nemen. 
Zo zorgen we ervoor dat het beleid  
en de activiteiten aansluiten op  
de praktijk van de branche.

Management-
opleidingen

 Begeleiden en 
ontwikkelen van 
medewerkers

 e-learning

Werkplekbegeleider

duur: maximaal 1 maand
start: kan op elk moment

Het ontwikkelgesprek

 Themabijeenkomsten, webinars en masterclasses

Personeelsmanagement
masterclass

start: 30 maart 2022
locatie: Muiden

Webinar Nieuwe Omgevingswet
webinar start: 29 maart 2022

Hibin speelt zoveel mogelijk in op de actualiteit.  
Houd hiervoor ook de website in de gaten.

Sturen op cijfers
masterclass

start: 21 maart 2022
locatie: Muiden

Bouwteams
themabijeenkomst

start: 31 maart 2022
locatie: Muiden

http://www.hibinopleidingen.nl
https://www.hibinopleidingen.nl/opleiding.php?id=8&hgr=2&sgr=7&opl=71
https://www.hibinopleidingen.nl/opleiding.php?id=8&hgr=2&sgr=7&opl=71
https://www.hibinopleidingen.nl/opleiding.php?id=8&hgr=2&sgr=7&opl=39
https://www.hibinopleidingen.nl/opleiding.php?id=8&hgr=2&sgr=7&opl=39
https://www.hibinopleidingen.nl/opleiding.php?id=8&hgr=2&sgr=7&opl=38
https://www.hibinopleidingen.nl/opleiding.php?id=8&hgr=2&sgr=7&opl=38
https://www.hibinopleidingen.nl/opleiding.php?id=8&hgr=2&sgr=7&opl=38
mailto:info%40hibinopleidingen.nl?subject=
tel://0031-85-2222270
https://www.hibinopleidingen.nl/aanm_nbr.php?id=109&hgr=6&sgr=12&tl=aanmelden-nieuwsbrief
https://www.hibinopleidingen.nl/opleiding.php?id=8&hgr=2&sgr=7&opl=70
https://www.hibinopleidingen.nl/opleiding.php?opl=74
https://www.hibinopleidingen.nl/opleiding.php?id=8&hgr=2&sgr=7&opl=73
https://www.hibinopleidingen.nl/opleiding.php?id=8&hgr=2&sgr=7&opl=73
https://www.hibinopleidingen.nl/opleiding.php?id=8&hgr=2&sgr=7&opl=73
https://www.hibinnieuws.nl/formulier.php?id=22
https://www.hibinopleidingen.nl/opleiding.php?id=8&hgr=2&sgr=7&opl=88
https://www.hibinopleidingen.nl/opleiding.php?id=8&hgr=2&sgr=7&opl=72
https://www.hibinopleidingen.nl/opleiding.php?id=8&hgr=2&sgr=7&opl=73
https://www.hibinopleidingen.nl/opleiding.php?id=8&hgr=2&sgr=7&opl=73
https://www.hibinopleidingen.nl/opleiding.php?opl=80

