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Positief en inspirerend:
opleiding BIM Coördinator

kijkt ook terug op een leerzame periode: “Niet alleen
omdat je veel leert van de docent, maar ook van elkaar.
Ik ben ermee begonnen omdat ik me wil doorontwikkelen
tot BIM Coördinator en daarmee is dit een grote stap
in de goede richting. Je krijgt gewoon van alle facetten

Sinds kort heeft TVVL de post-hbo opleiding BIM Coördinator

wat mee. Zowel van de benodigde soft skills als van de

opgenomen in het cursusprogramma. Bij TVVL is dit een nieuwe

hard skills.” Youri vult aan: “Ik ben destijds begonnen

opleiding maar een eerste groep wordt op dit moment al opgeleid

met de opleiding om meer kennis en kunde te krijgen

door samenwerkende partners van TVVL. Een prima aanleiding om

zodat ik mijn functie als BIM Coördinator bij Beekink

twee deelnemers te vragen naar hun ervaring tijdens de opleiding.

Installatieadviseurs nog beter uit kan voeren. Ook vind ik

Zijn ze tevreden over de keuze voor het volgen van deze opleiding?

het prettig om meer aansluiting te vinden bij de rest van

Wat nemen zij mee uit de opleiding en hoe kijken ze er op terug?

Bimmend Nederland. We zijn een adviesbureau met circa

We vragen het Dennis Ruck en Youri Heuven.

13 mensen. Wij beschikken over een klein en hecht BIMteam waarmee wij graag zo goed mogelijk willen voldoen

Het lesprogramma van TVVL zal nog met maar liefst 40% wordt uitgebreid

aan de BIM vraagstukken die op ons afkomen.”

om de post-HBO accreditatie te krijgen. Toch geeft de mening van deze
deelnemers al een aardig beeld van wat je tijdens de opleiding kunt

Studiebelasting is goed

verwachten. Dennis en Youri krijgen een prima basis mee en hebben kennis

Een opleiding naast je werk volgen klinkt als pittig.

gemaakt met de lesmethodiek, docenten en inhoud van de opleiding.

Wij zijn benieuwd hoe de studiebelasting was. Youri:
“De opleiding viel mij mee. Op sommige vlakken is

Positief en inspirerend

het wel pittig en confronterend. Vooral op persoonlijk

Youri trapt enthousiast af: “Ik vond de opleiding BIM Coördinator positief

vlak word je soms een spiegel voorgehouden en word

en inspirerend! Ik heb echt veel geleerd en veel kennis opgedaan.” Dennis

je uit je comfortzone gehaald. Qua studiebelasting is
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het goed te doen, de opleiding duurt nog geen jaar

Heb je er wat aan in de praktijk

en 1x in de 2 weken is prima te doen.” Dennis vindt

Youri heeft in de praktijk veel profijt van de opleiding:

dat je wel basiskennis van BIM moet hebben voordat

“Ik heb veel gehad aan de opgedane kennis van het BIM-

je aan de opleiding begint. “Het viel dus erg mee qua

proces en hoe BIM-protocollen en uitvoeringsplannen

studiebelasting. Het was de investering zeker waard.”

worden opgesteld. Dit heb ik in de praktijk kunnen

Natuurlijk wordt de opleiding door de post-HBO

brengen door onze eigen protocollen onder de loep te

registratie wel een stuk langer dan de opleiding die

nemen en aan te passen aan de huidige BIM standaarden.

Youri en Dennis hebben gevolgd, maar TVVL houdt de

Verder heeft de opleiding me leuke contacten opgeleverd

studiebelasting zeker in de gaten zodat de opleiding

waaruit wellicht ook toekomstige samenwerkingen

ook voor werkenden behapbaar blijft. De duur van de

kunnen ontstaan. Door deze opleiding heb ik meer

opleiding blijft 15 lesdagen.

inhoud gekregen voor het uitoefenen van mijn functie
en hierdoor kan ik mijn functie beter vervullen. We

Iedereen heeft het steeds over software

zijn met Beekink Installatieadviseurs beter naar buiten

Dennis stipte het al aan. De opleiding is een

gekomen als Bimmende partij.” Dennis werkt nu als BIM

gezonde mix tussen hard skills en soft skills.

Coördinator bij BIM Creators en heeft vooral veel gehad

Welk onderdeel vonden deze deelnemers het

aan het stuk ‘overdragen’: “Een belangrijk onderdeel

meest nuttig en waarom? Youri: “Een echte

hiervan is het doorvragen. Hiermee maak ik een opdracht

eyeopener vond ik het belang van je soft skills

niet alleen voor mijzelf duidelijk, maar ook vaak voor de

voor de functie van BIM Coördinator. Je moet

opdrachtgever zelf. Deze opleiding heeft me handvatten

niet alleen de technische know-how hebben,

gegeven om effectiever te communiceren. In de functie

maar je moet ook goed weten hoe je met mensen

van BIM Coördinator is dat een onmisbare competentie.”

om moet gaan. Niet alleen de modelleurs waar
je mee samenwerkt maar ook leidinggevenden,

Aanbevelen

opdrachtgevers, etc.” Ook Dennis herkent dit: “Ik

Beide heren zijn enthousiast over de opleiding en bevelen

vond het heel bijzonder dat iedereen, waaronder

de opleiding dan ook zeker aan. Youri: “Wil je je als Bimmer/

ikzelf, het vooral over software heeft. Inmiddels

BIM Coördinator niet alleen op technisch vlak, maar ook op

ben ik er wel achter dat de soft skills bijna

persoonlijk vlak ontwikkelen? Deze opleiding is de perfecte

belangrijker zijn, bijvoorbeeld bij het onderdeel

keuze om een goede BIM-coördinator te worden!” Dennis is

‘Overdracht’. Hier kunnen heel veel mensen

het daar helemaal mee eens: “Je krijgt een veel beter beeld bij

wat van leren.” Youri vond de soft skills een

wat een BIM Coördinator moet doen en kunnen en waar je als

interessant onderdeel van de opleiding: “Dat dit

BIM Coördinator tegenaan loopt.” Youri vindt dat hij zijn rol

onderdeel is opgenomen in de opleiding was voor

als BIM Coördinator door de opleiding nog beter kent: “Door

mij ook de reden waarom ik voor deze opleiding

de opleiding heb ik meer inzicht gekregen in mijn rol en wat ik

gekozen heb. Ik heb een goede tactiek en kunde

als coördinator allemaal zou kunnen bereiken. Daarnaast heb ik

ontwikkeld, waardoor ik beter kan samenwerken

inzicht gekregen in hoe wij als Beekink Installatieadviseurs beter

met modelleurs en projectleiders. Ook weet ik

kunnen gaan Bimmen.” Dennis heeft ook veel aan de geleerde

beter te communiceren met opdrachtgevers. Als

stof: “Ik ben werkzaam als BIM Coördinator bij BIM Creators.

Bimmer ben je toch vaak gericht op de techniek,

Om heel eerlijk te zijn, gebruik ik de meeste stof dagelijks in de

terwijl je als BIM Coördinator echt een spin in het

praktijk.”

web bent. Hierdoor moet je veel samenwerken
met verschillende mensen. Het is goed dat je

De TVVL post-HBO opleiding BIM Coördinator is een unieke

dan onderhandelingstactieken hebt geleerd

post-hbo opleiding waarin persoonlijke aandacht en coaching

en snapt dat wanneer je met iemand in een

een centrale rol vervullen. TVVL werkt voor deze opleiding

conflict bent, je samen tot een oplossing kunt

samen met de partners Bluetech Engineering, BIMpuls en BIM

komen.” Dennis: “Wat gewoon echt fijn is, is

Creators. De lessen worden hoofdzakelijk gegeven in Woerden

dat je gesprekstechnieken zoals onderhandelen

en de groepen zijn klein gehouden voor een optimaal leereffect;

en overtuigen met elkaar oefent, waardoor het

maximaal 10 deelnemers. Meer informatie lees je op

leereffect groter is.”

www.tvvl.nl/bimcoordinator.
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