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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 najaar.

Programma 
Hibin Opleidingen najaar 2021 

Basisopleidingen

Nieuwe opleiding: 
Basiskennis IJzerwaren
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. Twee onderdelen zijn op dit moment ook opgenomen in 
andere E-learning modules van de opleiding Basiskennis Afbouwmaterialen. 
Zo wordt Hang- en Sluitwerk behandeld in de E-learning Ramen en Deuren en 
worden Installatiematerialen behandeld in de E-learning module Installatie 
in Badkamer en Keuken. De module Basiskennis IJzerwaren is los te volgen 
in het vierde kwartaal van 2021. Daarnaast zal deze ook in het programma 
Basiskennis Afbouwmaterialen worden opgenomen. Aanmelden kan al wel.

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 1 maand
start: verwacht in het vierde 
kwartaal van 2021

https://www.hibinopleidingen.nl
https://www.hibinopleidingen.nl/vakopleidingen.php?id=96&hgr=2&sgr=7
https://www.hibinopleidingen.nl/opleiding-inschrijven.php?id=8&hgr=2&sgr=7&opl=93
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/opleiding.php?opl=93
https://www.hibinopleidingen.nl/opleiding.php?opl=93
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: 5 oktober 2021
locatie: Muiden

start: 8 november 2021
locatie: Breda

5 Verkoopvaardigheden
 blended learning

duur: 2 dagen
start: 13 oktober 2021
locatie: Muiden

6 Basiskennis Bouwkunde
 e-learning

duur: maximaal 4 maanden
start: kan op elk moment

Bouwdeelcursussen
vernieuwd
De praktische bouwdeelcursussen van 
Hibin Opleidingen zijn zeer geliefd. 
Maar liefst 20% van alle cursisten 
kiest dan ook van één of meerdere 
van de zeven bouwdeelcursussen: 
fundering en vloeren, buitenwanden, 
hellend dak, binnenwanden, ramen 
en deuren, tegels op wanden en 
vloeren en installaties in badkamer en 
keuken. De deelnemende fabrikanten 
en docenten van Hibin Opleidingen 
hebben de leerstof aangepast en 
geactualiseerd. Zo is de deelnemer 
verzekerd van een up to date 
opleiding!

Door de coronamaatregelen heeft 
het wel even geduurd voordat 
deze cursussen doorgang konden 
vinden, maar dit najaar staan de 
samenwerkende fabrikanten weer 
klaar om deelnemers van Hibin 
Opleidingen te ontvangen.

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

Ramen & Deuren

Buitenwanden

 Basiskennis Verkoop 
 e-learning

duur: maximaal 4 maanden
start: kan op elk moment



start: 13 september 2021
locatie: Utrecht

start: 22 november 2021
locatie: Nieuwegein

start: 28 september 2021
locatie: Delfgauw

start: 1 december 2021
locatie: Eindhoven

start: 20 september 2021
locatie: Montfoort

start: 27 oktober 2021
locatie: Eindhoven

start: 9 november 2021
locatie: Eindhoven

VOUCHERS 2021

Ook in 2021 zijn weer vouchers beschikbaar, waarmee nieuwe 
medewerkers een aantal opleidingen gratis kunnen volgen. 

Lees meer

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=23
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/nieuws_vervolg.php?id=22&hgr=6&sgr=12&id_nws=1507&tl=werken-aan-vakmanschap-voor-nieuwkomers-in-de-branche
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: 5 oktober 2021
locatie: Muiden

start: 22 november 2021
locatie: Breda

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: 13 oktober 2021
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: 21 oktober 2021
locatie: Muiden

Bouwkunde, Basiskennis en Vervolgkennis
Hibin Opleidingen heeft twee specifieke Bouwkunde opleidingen in het 
programma opgenomen. Het gaat om Basiskennis Bouwkunde en Vervolg-
kennis Bouwkunde. Deze beide opleidingen zijn ontwikkeld op basis van de 
wensen van de werkgevers in de bouwmaterialenhandel. De bedrijven en 
medewerkers die voor deze opleidingen kiezen, willen graag meer theoretische 
kennis verwerven en nog beter inzicht krijgen in bouwkundige processen. 
De opgedane kennis stelt bedrijven en medewerkers nog beter in staat 
om de projecten van de klant te doorgronden. En daarmee ook een betere 
dienstverlening te bieden.

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

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?id=8&hgr=2&sgr=
https://www.hibinopleidingen.nl/opleiding.php?id=8&hgr=2&sgr=
https://www.hibinopleidingen.nl/opleiding.php?opl=66
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/opleidingen.php?id=8&hgr=2&sgr=7
http://www.hibin.nl
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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: 28 september 2021
locatie: Muiden

 Projectverkoop, Bouw-
teams en Bouwlogistiek

 (CTB-2)
 blended learning

duur: 6 dagen 
van 13.00 tot 20.00 uur
start: 9 november 2021
locatie: Muiden

 Resultaatgericht 
 Accountmanagement  

(CTB-3)
 blended learning

duur: 8 dagen 
van 13.00 tot 20.00 uur
start: 18 oktober 2021
locatie: Muiden



Nieuw!
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.

 Wet Kwaliteitsborging 
voor het Bouwen

e-learning

webinar

workshop

 Bouwlogistiek en 
Bouwteams

Bouwlogistiek
game

Bouwteams
themabijeenkomst

15

SERIOUS GAMING FOR LOGISTICS

BOUWLOGISTIEK@WORK

FUNCTIONALITEIT

SOORT:  DIGITAAL SPEL

SPEELTIJD:  2 – 3 UUR

DEELNEMERS:  1 TOT 8 TEAMS VAN 

        2 SPELERS

DOELGROEP

 

DOELSTELLINGEN

 

SPELVERLOOP

BESCHRIJVING:

VOORDELEN OP DE KORTE EN LANGE TERMIJN:

TESTIMONIALS:

Generate new ideas

Stimulate collaboration
Raise awareness

Experimentation in safe...

Governmental organisations

Logistic (market) parties

Education & training

Educational institutes

Follow up Brief/debrief

Interdisciplinairy expertise

Neutral game facilitator

Logistieke 

(markt)partijen

Generate new ideas

Stimulate collaboration
Raise awareness

Experimentation in safe...

Governmental organisations

Logistic (market) parties

Education & training

Educational institutes

Follow up Brief/debrief

Interdisciplinairy expertise

Neutral game facilitator

Generate new ideas

Stimulate collaboration
Raise awareness

Experimentation in safe...

Governmental organisations

Logistic (market) parties

Education & training

Educational institutes

Follow up Brief/debrief

Interdisciplinairy expertise

Neutral game facilitator

Bewustmaking Samenwerking 

stimuleren

Het optimaliseren van logistieke processen is steeds belangrijker geworden in de bouw. 

Ketenpartijen zien vaker de voordelen van onderlinge afstemming en samenwerking. Er 

worden allerlei initiatieven opgestart om dit in de praktijk te brengen. Bijvoorbeeld bij het 

concept ketenregie werken leveranciers, transporteurs en uitvoerders samen om de 

planning en uitvoering van een bouwproject in goede banen te leiden. De serious game 

Bouwlogistiek@Work laat deelnemers ervaren wat de effecten van innovaties in de 

bouwlogistieke keten zijn.

- De serious game wordt ingezet in onderwijs en training van zowel personeel als 

studenten om bewustwording en kennis rondom ketenregie en andere bouwlogistieke 

innovaties te vergroten. 

- (Bouw)logistieke partijen worden gestimuleerd om samen te werken in de logistieke 

keten van één of zelfs meerdere bouwprojecten. 

- Deelnemers kunnen in een veilige omgeving ervaren wat de effecten van innovaties in 

de bouwlogistieke keten zijn en de praktische invulling hiervan met andere betrokken 

partijen bespreken.

Het spel bestaat uit twee rondes. In de 

eerste ronde speelt het team de rol van 

uitvoerder van een bouwproject. De 

spelers moeten contracten afsluiten, 

bouwmaterialen inplannen en reageren 

op gebeurtenissen. In de tweede ronde 

kruipt het team in de rol van ketenregis-

seur en ervaren de spelers wat de voor- 

en nadelen hiervan zijn en aan welke 

randvoorwaarden moet zijn voldaan om 

bouwlogistieke innovaties succesvol toe 

te passen. De effecten worden gemeten 

op vier aspecten: doorlooptijd, kosten, 

aantal ritten en werkbelasting. 

“DEZE SERIOUS GAME LEGT BLOOT WAAR IN HET HELE BOUWPROCES DE 

KRITISCHE ONDERDELEN ZITTEN. ALLEEN DOOR VERREGAANDE SAMEN-

WERKING TUSSEN ALLE SCHAKELS ZIJN DEZE TE BEHEERSEN EN KUNNEN 

FAALKOSTEN VERMINDERD WORDEN.”

Paul van der Linde, Transport Logistiek Nederland

“IN BOUWLOGISTIEK@WORK ERVAREN DE DEELNEMERS WAAR JE REKENING 

MEE MOET HOUDEN ALS JE DE LOGISTIEK MEENEEMT IN HET BOUWPRO-

CES EN WAT DE IMPACT HIERVAN IS.  DEZE BEWUSTWORDING HELPT ONS 

OM TE INNOVEREN.”

Bouwe van der Tuuk, Dura Vermeer Bouw & Vastgoed 

“IN DIT SPEL KUN JE VOLOP EXPERIMENTEREN MET VERSCHILLENDE 

STRATEGIEËN VOOR BOUW- EN TRANSPORTPLANNING. DAARMEE IS HET 

SPEL IDEAAL OM DE BOUWLOGISTIEK VAN DE TOEKOMST VORM TE GEVEN 

EN NU AL TE ERVAREN.”

Marco Winder, COMBEX Bouwlogistiek

“BOUWLOGISTIEK@WORK GEEFT REALISTISCH WEER HOE BOUWLOGISTIEKE 

PROCESSEN IN DE PRAKTIJK VERLOPEN. MET HET SPEL KUNNEN WE 

STUDENTEN DE POSITIEVE EFFECTEN LATEN ERVAREN VAN MEER PROCES-

CONTROLE EN SAMENWERKING TUSSEN BEDRIJVEN EN GEMEENTE.”

Ruben Vrijhoef, Hogeschool Utrecht

Generate new ideas

Stimulate collaboration
Raise awareness

Experimentation in safe...

Governmental organisations

Logistic (market) parties

Education & training

Educational institutes

Follow up Brief/debrief

Interdisciplinairy expertise

Neutral game facilitator

Onderwijs-

instellingen

Generate new ideas

Stimulate collaboration
Raise awareness

Experimentation in safe...

Governmental organisations

Logistic (market) parties

Education & training

Educational institutes

Follow up Brief/debrief

Interdisciplinairy expertise

Neutral game facilitator

Educatie en 

trainingen

 Actuele ontwikkelingen 
in de bouw

Duurzaam bouwen
e-learning

Actuele ontwikklingen 
in de bouw

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/nieuwsbrief_vervolg.php?id=128&hgr=6&sgr=12&art_id=4000
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?id=8&hgr=2&sgr=7&opl=91
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
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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: 4 november 2021
locatie: Muiden

 Leidinggeven in de 
bouwmaterialenhandel

 blended learning

duur: 7 dagen 
van 13.00 tot 20.00 uur
start: 27 oktober 2021
locatie: Muiden

Themabijeenkomsten 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 en masterclasses

Bouwteams
themabijeenkomst

start: 9 december 2021
locatie: Muiden

Personeelsmanagement
masterclass

start: 6 oktober 2021
locatie: Muiden

Wet Kwaliteitsborging 
voor het Bouwen
webinar

start: 9 september 2021
locatie: Muiden

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

Actuele ontwikkelingen in de bouw
themabijeenkomst

start: 16 november 2021
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?id=8&hgr=2&sgr=7&opl=70
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=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.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=3

