
Hibin Opleidingen biedt commercieel technische 
vakopleidingen en managementopleidingen voor 
de bouwmaterialenhandel aan. Daarnaast helpen 
we u graag met advies en ondersteuning op maat. 
Weten hoe u uw organisatie en medewerkers kunt 
ontwikkelen, is immers de sleutel tot succes.  
In deze folder vindt u ons aanbod voor dit najaar.

Omdat er altijd iets te leren valt!

Informatie en inschrijving
Wilt u meer weten over onze opleidingen en dienstverlening? 
Kijk dan op www.hibinopleidingen.nl. Hier vindt u per 
opleiding  en functie meer informatie over bijvoorbeeld 
data en kosten. U kunt zich vervolgens direct inschrijven. 

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 brancheorganisatie van Handelaren in Bouwmaterialen 
in Nederland. Hibin Opleidingen wordt ondersteund 
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.

Aanbod 
Hibin Opleidingen
Najaar 2020

Met deze stap wil Hibin Opleidingen de relatie met leden 
versterken, intensiever ondersteuning verlenen en de 
branche stimuleren om meer aandacht te besteden aan 
leren en ontwikkelen. Boer: “Hibin Opleidingen beschikt 
over een prachtig programma, goed lesmateriaal en kundige 
docenten. De branche zou er alleen meer gebruik van 
moeten maken. Ik merk dat bedrijven die meer investeren in 
opleiden van hun medewerkers vaak beter presteren.” Boer 
wordt bijgestaan door opleidingsadviseur en -coördinator 
Henny Wellinghoff, die net als hij al sinds begin deze eeuw 
bij Hibin Opleidingen betrokken is. “Ik zie een leergierige 
branche die altijd volop in ontwikkeling is. Het is fijn dat ik 
door deze stap meer tijd heb om leden te bezoeken en mijn 
rol als adviseur uit te bouwen”, zegt ze.

Gezamenlijke inspanning
“We willen dat bedrijven automatisch aan Hibin Opleidingen 
denken als het om ontwikkelingsvraagstukken gaat. 
Daarvoor zijn we er tenslotte. Met KCBT kunnen we die rol 
veel beter vervullen”, vult Ghislaine Hoenderboom, manager 
Hibin Opleidingen, aan. “Een goede structurele aanpak vergt 
echter wel meer dan alleen opleidingen aanbieden aan 
werknemers. Goede werkplekbegeleiding is essentieel, zeker 
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www.hibinopleidingen.nl

“De opleiding biedt echt verdieping. 
Ik voel me nu zekerder als er advies 
wordt gevraagd. Architecten weten 
bijvoorbeeld vaak heel gericht wat 
ze willen. Ik kan nu goed met ze in 

gesprek, ook als ze een tekening 
tevoorschijn halen.”

Nathalie Wientjes, 
verkoop binnendienst/showroom 

Witzand Bouwmaterialen B.V.

bij online trajecten. We onderzoeken hoe we bedrijven in die 
rol het beste kunnen ondersteunen.” 
De ontwikkeling van opleidingen staat daarnaast niet stil. 
Hoenderboom: “Dit jaar leveren we zeven online modules 
op, het hoogste aantal ooit. Verder onderzoeken we hoe 
we nog beter kunnen aansluiten bij specifieke wensen. 
Zo willen we bij specifieke leervragen een combinatie van 
opleidingsmodules kunnen gaan aanbieden.”

Eigen locatie
KCBT heeft in Muiden een eigen opleidingscentrum. Veel van 
de fysieke opleidingen zullen op deze centraal gelegen locatie 
plaatsvinden. Boer: “We willen als club opereren en naast 
uitvoering ook echt partnerschap nastreven met werkgevers 
en cursisten. Een eigen locatie die bouwmaterialen ‘ademt’, 
helpt daarbij.”

Opleiding Bouwen en 
Bouwmaterialen C (CTB-1) 
vernieuwd
De opleiding Bouwen en Bouwmaterialen C (CTB-1) is een must 
voor verkopers in de bouwmaterialenhandel. Deze opleiding is 
onlangs aangepast aan de laatste inzichten op het gebied van 
prefab-, circulair-, duurzaam- en energieneutraal bouwen. 

Als gesprekspartner en adviseur van de aannemer, zzp’er, architect en project-
ontwikkelaar is deskundigheid essentieel. Met de opleiding Bouwen en Bouw-
materialen C (CTB-1) kom je goed beslagen ten ijs. Kennis over de bouw- en 
bouwmaterialen komt in deze opleiding tot leven in de praktijk. Aan de hand 
van bouwprojecten worden de regelgeving, technische aspecten, keuzedilem-
ma’s en achterliggende theorie (mechanica en fysica) behandeld. Het leren 
zoeken van en omgaan met informatie zijn in de zestien bijeenkomsten even 
belangrijk als het opdoen van parate kennis. 

Digitale leeromgeving
Bouwen en Bouwmaterialen C is bedoeld voor medewerkers in binnen- en 
buitendienst met enkele jaren ervaring. Het is een blended learning opleiding. 
Het traject bestaat uit een voorbereidende thuisstudie via de digitale leer-
omgeving, bijeenkomsten en werkplekopdrachten. De opleiding bestaat uit 
drie delen, die elk worden afgesloten met een proeve van bekwaamheid.

Zie voor meer informatie en aanmelding: www.hibinopleidingen.nl

Werkplekbegeleiding belangrijk 
voor studiesucces
Gratis online module voor werkplekbegeleiders

De werkplekbegeleider bevordert bij de cursist het eigen 
maken van het geleerde in de praktijk. Hij of zij is daarnaast 
ook vraagbaak, studiebegeleider en soms beoordelaar. 
Om dit goed te kunnen doen, zal de werkplekbegeleider de 
inhoud van de opleiding moeten kennen, net als kennis over 
het begeleiden. Hiervoor heeft Hibin Opleidingen de module 
‘Werkplekbegeleider’ ontwikkeld. Deze online module bevat 
alle onderwerpen die nodig zijn om een begeleidingstraject 
in de praktijk uit te voeren. 

E-learning
Deze module volg je in de digitale leeromgeving, waardoor 
je alvast kennismaakt met de manier waarop de cursist bij 
Hibin Opleidingen leert. Het is leren in je eigen tempo en in  
je eigen werkomgeving, zonder klassikale bijeenkomsten  
èn zonder reistijd! 

Zie voor meer informatie en aanmelding: 
www.hibinopleidingen.nl

Een werkplekbegeleider heeft een belangrijke rol in 
het leerproces van de cursist. Maar hoe geef je die 
rol vorm? Wat zijn de leerdoelen bijvoorbeeld? Hoe 
beoordeel je een werkplekopdracht en hoe voer 
je een begeleidingsgesprek? De e-learningmodule 
‘Werkplekbegeleider’ geeft antwoord op deze vragen.

Basiskennis plaatmaterialen
Hibin Opleidingen en het Hout OpleidingsCentrum (HOC) 
gaan de e-learningmodules over hout samen vormgeven.  
De eerste module is Basiskennis plaatmaterialen.

Na het volgen van deze opleiding heb je:
-  Basiskennis over de veelvoorkomende plaatmaterialen;
-  Basiskennis over de normen en richtlijnen;
-  Inzicht in de specifieke begrippen, herkomstgebieden, 

toepassingen en transport;
-  Inzicht in de organisatie van de plaatmaterialenhandel  

en de verschillende afzetmarkten.

Zie voor meer informatie en aanmelding: 
www.hibinopleidingen.nl

“We willen dat bedrijven automatisch  
aan Hibin Opleidingen denken als het  
om ontwikkelingsvraagstukken gaat.  
Daarvoor zijn we er tenslotte.”

Kenniscentrum Bouwtoelevering helpt  
ambities Hibin Opleidingen waar te maken
“Over drie jaar willen we twee keer zoveel mensen in de branche opleiden”, zegt Ernest Boer 
van het Kenniscentrum Bouwtoelevering (KCBT) in Muiden. Om deze ambitie waar te kunnen 
maken, verzorgt het kenniscentrum sinds 1 juli 2020 de uitvoering van Hibin Opleidingen.

E-learning modules:  
Duurzaam bouwen en
Basiskennis plaatmaterialen
Dit najaar zijn er twee nieuwe e-learningmodules aan het aanbod  
van Hibin Opleidingen toegevoegd. Het gaat om Duurzaam bouwen  
en Basiskennis plaatmaterialen.

Duurzaam bouwen
Duurzaam bouwen is niet meer weg te denken als het om 
ontwikkelingen in de bouw gaat. Het gaat om meer dan 
energiebesparing, voorop staat het respect voor mens en 
milieu. Duurzaam bouwen sluit dan ook aan bij toekomst-
scenario’s voor de bouwmaterialenhandel. En ook bij de 
Hibin experttafel Minder primaire grondstoffen, waar 
bijvoorbeeld het terugdringen van restmateriaal op de 
bouwplaats een onderwerp is. 

Voor iedere werknemer in de bouwmaterialenhandel  
die goed op de hoogte wil zijn, heeft Hibin Opleidingen  
de e-learning module Duurzaam bouwen ontwikkeld. 

Na het volgen van deze module heb je:
-  Inzicht in het concept duurzaam bouwen;
-  Basiskennis over de verschillende begrippen van 

duurzaam bouwen zoals circulair bouwen, IFD-bouwen, 
LCA, Cradle to Cradle, keurmerken, etc.;

-  Globaal inzicht in het huidige beleid met betrekking  
tot duurzaam bouwen;

-  Inzicht in de regelgeving met betrekking tot  
duurzaam bouwen.
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Nieuw !

Hibin Opleidingen
Bennekomseweg 41- 43
6717 LL Ede
088 - 442 46 00
info@hibinopleidingen.nl
www.hibinopleidingen.nl
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Foto: Sander Morel. Gemaakt bij Bouwcenter Wassenaar



Dit is het overzicht van alle vakopleidingen in de bouwmaterialenhandel die Hibin Opleidingen aanbiedt. De ideale 
chronologische opbouw van kennis en vaardigheden voor de commercieel technische medewerker is genummerd 
van 1 t/m 14. Gaat u medewerkers begeleiden en leidinggeven? Dan zijn de opleidingen 15 t/m 19 geschikt. 
Voor e-learning geldt dat u op elk gewenst moment kunt starten met de opleiding.

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
Meer informatie of inschrijven? Kijk op  
www.hibinopleidingen.nl.

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/Ernest Boer via info@hibinopleidingen.nl  
of 085 222 22 70.

Hibin Opleidingskalender najaar 2020

Vakopleidingen
Dit is het overzicht van alle vakopleidingen in de bouwmaterialenhandel 
die Hibin Opleidingen aanbiedt.  
De ideale chronologische opbouw van kennis en vaardigheden voor  
de commercieel technische medewerker is genummerd van 1 t/m 14. 
Gaat u leidinggeven? Dan zijn de opleidingen 15 t/m 19 geschikt.

Masterclasses

Basiskennis
Bouwmaterialen
E-LEARNING

Basisopleidingen

Vervolgopleidingen voor balie, showroom en binnendienst

Basiskennis Verkoop
E-LEARNING

Bouwen en 
Bouwmaterialen A
BLENDED LEARNING

Verkoopvaardigheden
BLENDED LEARNING

Basiskennis Bouwkunde
E-LEARNING

Bouwen en Bouwmaterialen B
BLENDED LEARNING

Basiskennis Bouwlogistiek
E-LEARNING

Klantgericht Verkopen
BLENDED LEARNING

Vervolgkennis Bouwkunde
E-LEARNING

Tekening lezen
BLENDED LEARNING

Projectverkoop, Bouwteams 
en Bouwlogistiek
(CTB 2) 
BLENDED LEARNING

Resultaatgericht 
Accountmanagement 
(CTB 3)
BLENDED LEARNING

Praktisch Leidinggeven 
BLENDED LEARNING

Begeleiden en ontwikkelen  
van medewerkers
E-LEARNING

Basiskennis Leidinggeven 
E-LEARNING

Bouwdeelcursussen
BLENDED LEARNING

Fundering en vloeren

Buitenwanden

Hellend dak

Binnenwanden

Ramen en deuren

Installaties in badkamer en keuken

Tegels op wanden en vloeren

Strategie

Personeelsbeleid

Marketing

Financiën

Logistiek

Management en Organisatie







Bouwen en 
Bouwmaterialen C
(CTB 1)
BLENDED LEARNING

Voortgezette opleidingen voor binnen- en buitendienst

Managementopleidingen

Leidinggeven 
in de bouwmaterialenhandel
BLENDED LEARNING

Werkplekbegeleider

Het ontwikkelgesprek

www.hibinopleidingen.nl

Basisopleidingen


Basiskennis Bouw materialen
E-LEARNING
Investering: € 195,-

2
Basiskennis Verkoop
E-LEARNING
Investering: € 195,-

Bouwdeelcursussen

3
Bouwdeelcursussen
Voorafgaand aan de praktijkdag kunt u de theorie  
in uw eigen tempo via E-learning doorlopen.  
De cursusdag duurt van 13.00 tot 20.00 uur. 
Investering: € 330,-
Hibin-leden: € 295,-
(inclusief lesmateriaal en catering)

Buitenwanden
Datum: 15 september 2020
Locatie: Eindhoven
Tegels op wanden en vloeren
Datum: 14 oktober 2020
Locatie: Eindhoven
Fundering en vloeren
Datum: 22 oktober 2020
Locatie: Eindhoven
Binnenwanden
Datum: 10 november 2020
Locatie: Utrecht
Ramen en deuren
Datum: 18 november 2020
Locatie: Nieuwegein 
Installaties in badkamer en keuken
Datum: 10 december 2020
Locatie: Delfgauw 
Hellend dak 
Datum: zie www.hibinopleidingen.nl
Locatie: Montfoort

4
Bouwen en Bouwmaterialen A
BLENDED LEARNING
Duur: 3 dagen van 13.00 tot 20.00 uur
Data: 3, 17 november en 1 december 2020
Locatie: Muiden
Investering: € 1.510,-
Hibin-leden: € 1.359,-

5
Verkoopvaardigheden
Duur: 2 dagen
Data: 12 en 26 november 2020
Locatie: Muiden
Investering: € 750,-
Hibin-leden: € 675,-

6
Basiskennis Bouw kunde
E-LEARNING
Investering: € 195,-

Vervolgopleidingen voor balie,  
showroom en binnendienst

7
Tekening lezen
Duur: 2 dagen van 13.00 tot 20.00 uur
Data: 16 en 30 september 2020
Locatie: Muiden
Investering: € 645,-
Hibin-leden: € 581,-

8
Bouwen en Bouwmaterialen B
BLENDED LEARNING
Duur: 5 dagen van 13.00 tot 20.00 uur
Data: 5 en 19 november, 3 en 17 december 2020, 
14 januari 2021
Locatie: Muiden
Investering: € 2.030,-
Hibin-leden: € 1.827,-

9
Basiskennis Bouwlogistiek
E-LEARNING
Investering: € 195,-


Klantgericht Verkopen
BLENDED LEARNING
Duur: 4 dagen
Data: 12 en 26 november, 10 december 2020, 
7 januari 2021
Locatie: Muiden
Investering: € 1.850,-
Hibin-leden: € 1.665,-


Vervolgkennis Bouwkunde
E-LEARNING
Investering: € 195,-  
(exclusief kosten handboek bouwkunde)

Voortgezette opleidingen voor  
balie- en binnendienst


Bouwen en Bouw materialen C 
(CTB 1)
BLENDED LEARNING
Duur: 16 dagen van 13.00 tot 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
Data: 29 september, 13 en 27 oktober, 
10 en 24 november, 8 en 22 december 2020, 
5 en 19 januari, 2 en 16 februari, 
2, 16 en 30 maart, 13 april en 11 mei 2021
Locatie: Muiden
Investering: € 6.280,-
Hibin-leden: € 5.652,-


Projectverkoop, Bouwteams en 
Bouwlogistiek
(CTB 2)
BLENDED LEARNING
Duur: 6 dagen van 13.00 tot 20.00 uur
Data: 7 en 21 oktober, 4 en 18 november, 
2 december 2020, 6 januari 2021
Locatie: Muiden
Investering: € 3.510,-
Hibin-leden: € 3.161,-


Resultaatgericht Accountmanagement 
(CTB 3)
BLENDED LEARNING
Duur: 8 dagen van 13.00 tot 20.00 uur. 
De opleiding wordt afgesloten met het opstellen van  
een verkoopplan voor de eigen vestiging/afdeling.
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: Muiden
Investering: € 4.090,-
Hibin-leden: € 3.681,-

Managementopleidingen


Basiskennis Leidinggeven
E-LEARNING
Investering: € 195,-


Praktisch Leidinggeven
BLENDED LEARNING
Duur: 3 dagen van 13.00 tot 20.00 uur
Data: 22 september, 6 en 20 oktober 2020
Locatie: Muiden
Investering: € 1.115,-
Hibin-leden: € 1.004,-

Het Goede Gesprek:  
training personeelsgesprekken
Duur: 2 dagen van 13.00 tot 20.00 uur
Data: 17 september, 1 oktober 2020
Locatie: Muiden
Investering: € 695,-
Hibin-leden: € 625,-


Leidinggeven in de bouwmaterialenhandel
BLENDED LEARNING
Duur: 7 dagen van 13.00 tot 20.00 uur
Data: 14 en 28 oktober, 9 en 23 november, 
7 en 14 december 2020, 11 januari 2021
Locatie: Muiden
Investering: € 3.150,-
Hibin-leden: € 2.835,-


Masterclass Strategie
Wordt ingepland bij voldoende aanmeldingen
Locatie: Muiden
Investering: € 1.660,-
Hibin-leden: € 1.475,-

Masterclass Financiën
Wordt ingepland bij voldoende aanmeldingen
Locatie: Muiden
Investering: € 1.660,-
Hibin-leden: € 1.475,-

Masterclass Personeelsbeleid
Wordt ingepland bij voldoende aanmeldingen
Locatie: Muiden
Investering: € 1.660,-
Hibin-leden: € 1.475,-

Overigen

Themabijeenkomst  
Samenwerken in bouwteams
Centrale locatie: 29 oktober 2020
Zie voor meer informatie: www.hibinopleidingen.nl

Inspelen op actuele ontwikkelingen 
in de bouw
Themabijeenkomsten op CTB-niveau
Duur: 2 dagen van 13.00 tot 20.00 uur
Data: 18 november, 2 december 2020
Locatie: Muiden
Investering: € 710,-
Hibin-leden: € 639,-

De wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen
E-LEARNING
Investering: € 125,-
Hibin-leden: € 95,-

Basiscursus Hout en Plaatmateriaal
E-LEARNING
Investering: € 295,- (inclusief examen).  
Een eventueel herexamen kost € 130,-.

Basiskennis IJzerwaren en Gereedschappen
E-LEARNING
Investering: vanaf € 391,50
Examen: € 150,-

Omdat er altijd iets te leren valt!


































