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Samenvatting Rapportage arbeidsmarkt- en onderwijsi nformatie Fundeon 2010 
 
 
Inleiding 
 
In deze samenvatting schetsen we de voornaamste ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, de 
onderwijsmarkt en de beroepspraktijkvormingsmarkt in de bouw en geven we een advies over de 
instroom in de bouwopleidingen in 2010. 
 
 
1. Arbeidsmarkt 
 
 
Bouwproductie  
 
De bouw gaat nog twee zware jaren tegemoet. Vooral in 2010 zal de bouwproductie en de 
werkgelegenheid verder afnemen. In 2011 zal een licht herstel intreden, maar pas vanaf 2012 
verwacht het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) dat de productie aantoonbaar gaat aantrekken. 
Belangrijk is dat consumenten voldoende vertrouwen hebben in de economie zodat zij overgaan tot 
grote investeringen zoals het kopen van een huis. 
 
De bouwproductie¹ per sector, 2009-2015, mln euro, prijzen 2008 
  Jaren Jaarlijkse mutaties in %² 
  2009 2010 2011 2015 2010 2011 2015³ 
Woningbouw               
- Nieuwbouw 12.850 10.800 11.075 14.525 -16,0 2,5 7,0 
- Herstel en verbouw 7.375 6.700 6.700 8.150 -9,0 0,0 5,0 
Utiliteitsbouw               
- Nieuwbouw 8.875 7.400 7.100 8.475 -16,5 -4,0 4,5 
- Herstel en verbouw 4.650 4.625 4.500 4.575 -0,5 -3,0 0,5 
Onderhoud gebouwen 8.875 8.975 9.100 10.025 1,0 1,5 2,5 
Infra               
- Nieuwbouw 7.800 7.750 7.700 7.550 -0,5 -0,5 -0,5 
- Onderhoud 5.850 5.800 5.775 6.000 -1,0 -0,5 1,0 
Externe 
onderaanneming 2.575 2.400 2.400 2.750 -7,0 -0,5 3,5 
Totaal bouw 58.850 54.450 54.350 62.050 -7,5 0,0 3,5 

¹ Exclusief interne leveringen, machines, overige investeringen, saldo uitvoer diensten en handelsmarges; basis Nationale 
rekeningen; bedragen in prijzen 2008, excl. Btw 
² Raming EIB 
³ Gemiddeld jaarlijkse mutatie in de periode 2012-2015 
 
 
De kredietcrisis die in het najaar van 2008 oversloeg van Amerika naar Europa en in 2009 duidelijk 
voelbaar werd in de reële economie, leek een jaar later al weer over zijn dieptepunt heen. In het 
tweede kwartaal van 2009 kromp de Nederlandse economie nog steeds, maar al minder fors dan in 
het eerste kwartaal en in september krabbelden ook de beurzen op. Het consumenten- en 
producentenvertrouwen nam in het najaar toe, maar de werkloosheid steeg nog wel naar vijf procent. 
Bij dit percentage is in theorie de arbeidsmarkt in evenwicht, regionale en kwalitatieve mismatches 
daargelaten. Volgens de Raad van Werk en Inkomen ontstaan er zelfs knelpunten op de arbeidsmarkt 
als het werkloosheidspercentage onder de vier procent komt omdat vacatures dan moeilijk vervulbaar 
worden.  
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Dat de werkloosheid relatief laag is, is vooral een direct gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt van 
de afgelopen jaren waardoor de arbeidsproductiviteit hoog was. Het is bekend dat werkgevers in 
economisch slechte tijden niet direct hun vaste personeel ontslaan, maar het werk verdelen over het 
bestaande personeelsbestand waardoor de arbeidsproductiviteit afneemt. In de bouw neemt niet 
alleen de arbeidsproductiviteit onder werknemers af maar ook onder zzp’ers. 
 
Was de economie landelijk in het derde kwartaal van 2009 over het dieptepunt van de crisis heen, 
voor de bouw werd deze toen pas voelbaar.  
 
In de eerste helft van 2009 raakte weliswaar de orderportefeuille leeg, maar er waren nog genoeg 
opdrachten in productie. 
 
 

Orderportefeuille woningbouw  Orderportefeuille uti liteitsbouw 
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In de tweede helft van het jaar werden de aannemers geconfronteerd met de gevolgen van een forse 
daling van de uitgifte van (bouw)vergunningen waardoor het werk snel begon op te drogen. Alleen de 
infra en het onderhoud in de burgerlijke en utiliteitsbouw blijft buiten schot. Voor de nieuwbouw van 
woningen en kantoren zal 2010 nog een zwaar jaar worden en een daling van zestien procent in de 
productie kennen. In 2011 zal de bouweconomie stabiliseren tot licht herstellen. Dit betreft zowel de 
productie als de werkgelegenheid. Pas in 2012 verwacht het Economisch Instituut voor de Bouw dat 
de productie aantoonbaar gaat aantrekken. Hierop volgend zal ook de werkgelegenheid aantrekken. 
 
Uit het voorgaande blijkt dat de bouwnijverheid een laatcyclisch karakter heeft wat inhoudt dat zij met 
vertraging reageert op de economische ontwikkeling (conjunctuur) in tegenstelling tot bijvoorbeeld de 
handel en de transportsector die direct hinder ondervinden van een teruggang in de economie. De 
oorzaak hiervan is dat de bouw en met name de Infra, een lange doorlooptijd van projecten kent 
doordat ze enerzijds omvangrijk zijn en anderzijds in Nederland de procedures (inspraak- en 

Orderportefeuille infra  
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bezwarenprocedures en benodigde vergunningen) langer zijn dan in de landen om ons heen. Dit 
maakt dat er veel tijd verstrijkt tussen de eerste aanvraag en de oplevering van het project.  
 
Als zich een crisis voor doet, worden de projecten die al gepland staan of al onder handen zijn, 
afgerond. Pas als de orderportefeuille leeg is en de lopende projecten klaar zijn, slaat in de bouw de 
crisis toe. Een andere oorzaak ligt bij de consumenten en producenten: als die onvoldoende 
vertrouwen in de economie hebben, stellen zij dure aankopen en investeringen uit. Aangezien een 
nieuw huis, kantoorpand of een omvangrijke renovatie altijd een grote investering is, worden deze 
investeringen uitgesteld tot na de crisis. Kredieten worden in tijden van crisis minder gemakkelijk 
beschikbaar gesteld en voor consumenten vormt de toegenomen baanonzekerheid  vaak een 
blokkade om tot investeringen over te gaan. 
 
 
Ontwikkeling BBP en bouwproductie  
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Bron: EIB 

 
In bovenstaande figuur is duidelijk te zien dat de bouw niet alleen laatcyclisch reageert op de 
conjunctuur (ontwikkeling bruto nationaal product), maar ook dat zij veel heftiger reageert dan het 
bedrijfsleven gemiddeld. Met andere woorden als het slecht gaat in de economie, gaat het nog 
slechter in de bouw en als het economisch goed gaat, gaat het in de bouw nog beter.  
 
 
Werkgelegenheid 
 
De ontwikkeling van de werkgelegenheid is in alle sectoren van de economie volgend aan die van de 
productie. Omdat de bouw al laatcyclisch is, zal het verlies in werkgelegenheid in de bouw nog langer 
voelbaar zijn dan in andere sectoren. In 2010 zal de werkloosheid onder bouwpersoneel nog fors 
toenemen. Vooral in de burgerlijke en utiliteitsbouw en de gespecialiseerde aannemerij die veelal 
werkzaam zijn als onderaannemer in de nieuwbouw en verbouw. Met name de metselaars worden 
hard getroffen door de crisis.  
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In zijn totaliteit zal de beroepsbevolking op de middellange termijn afnemen en dit is geheel toe te 
schrijven aan de vergrijzing. Als de economie weer op gang gekomen is en de uitgestelde productie 
moet worden ingehaald, zal de arbeidsparticipatie omhoog moeten om te voorkomen dat de productie 
stagneert als gevolg van een tekort aan arbeidskrachten.  
Die participatie zal van de vrouwen moeten komen aangezien 30 procent van de vrouwen geheel niet 
deelneemt aan het arbeidsproces en van de 70 die dat wel doet slechts 25 procent fulltime werkt, dit 
over alle sectoren gerekend. Amper een procent vrouwen is nu werkzaam (in middenkaderfuncties) in 
de bouw. Het aandeel allochtonen blijft achter vanwege cultuur- en ook imagoverschillen. Zij zoeken 
eerder een toekomst in het bank- en verzekeringswezen die meer status genieten dan de bouw. 
 
 
Ontwikkeling van de werkgelegenheid van werknemers naar regio in procenten, 2009-2015  

B&U 2009 2010 2011      2015¹
Noord -2,9 -8,8 -1,4 1,2

Oost -1,9 -8,3 -0,9 1,6

Randstad Noord 0,0 -7,6 -0,1 2,4

Randstad Zuid -4,8 -9,1 -1,8 0,6

Zuid -1,4 -8,7 -1,2 1,3

Totaal B&U -2,5 -8,5 -1,0 1,5
GA
Noord 1,7 -9,3 -1,9 0,8
Oost 0,7 -8,2 -0,8 1,7
Randstad Noord 5,6 -8,0 -0,6 1,9
Randstad Zuid 3,1 -8,2 -0,7 1,7
Zuid 1,8 -8,7 -1,3 1,3
Totaal GA 1,6 -8,4 -1,0 1,5
Infra
Noord -2,3 -3,3 -0,7 -1,1
Oost 0,8 -2,0 0,5 0,1
Randstad Noord 0,9 -2,1 0,4 -0,1
Randstad Zuid 2,0 -2,1 0,4 -0,2
Zuid 1,2 -2,8 -0,3 -0,7
Totaal Infra 0,1 -2,4 0,1 -0,3
Totaal Nederland -1,2 -7,0 -0,7 1,0

Jaarlijkse veranderingen (%)

 
Bron: EIB 
¹ Gemiddelde jaarlijkse mutatie in de periode 2011-2015 

 
 
De zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) lijken minder hard worden getroffen te worden dan 
werknemers. Wel is het aantal faillissementen fors toegenomen vooral onder het (gespecialiseerde) 
midden- en kleinbedrijf. De grote bouwconcerns profiteren van hun infrapoot. De zzp’ers die veelal 
werken voor particulieren, profiteren van de gunstiger onderhoudsmarkt. 
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Opdrachtgevers van ZZP’ers 

               
Bron: EIB  
 
 
Het is niet zo dat de zzp’ers immuun zijn voor de crisis, bij hen zien we wel degelijk de 
arbeidsproductiviteit afnemen wat zich vertaalt in minder uren werk per week.  
 
In de tabel hieronder zien we dat op 1 januari 2009 dat 71 procent van het aantal bedrijven in de 
bouw, minus installatie en afbouw, eenmanszaken waren. Het aandeel in arbeid door zzp’ers bedroeg 
in 2008 vijftien procent en zal naar verwachting oplopen naar 16,5 procent in 2015. De trend van 
individualisering zet daarmee door, zij het minder hard dan de afgelopen jaren het geval was. 
 
Aantal bedrijven naar grootteklasse  

Bedrijven bouwnijverheid 2006 2009 
Mutatie 

2006 - 2009 

Totaal kleinbedrijf 52.275 80.540 54% 

kleinbedrijf 16.715 19.000 14% 

eenmanszaken 35.560 61.540 73% 

Totaal middenbedrijf 5.080 5.235 3% 

Totaal grootbedrijf  320 375 17% 

Totale Bouwnijverheid 57.675 86.140 49% 
Bron: CBS Statline/Fundeon 

 
In de eerste helft van 2009 deden met name de klussenbedrijven het nog goed. Faillissementen 
deden zich vooral voor onder, nv’s en vennootschappen onder firma en veel minder onder 
eenmanszaken. 
 
Berekeningen van het EIB in 2008 laten zien dat de bouwnijverheid de komende jaren moet rekenen 
met een natuurlijke uitstroom van circa drie procent. Hieronder verstaan wij degenen die de 
bouwnijverheid definitief verlaten door WIA, vervroegd uittreden en AOW. Deze natuurlijke uitstroom 
dient aangevuld te worden willen we de bestaande arbeidscapaciteit in de bouw behouden. Het 
verloop in de bouw is doorgaans rond de tien procent. Het beleid van Fundeon is erop gericht om 
minimaal de natuurlijke uitstroom te vervangen door gekwalificeerd bouwpersoneel. Dat door de crisis 
het potentieel aan hertoetreders toeneemt, betekent niet automatisch dat er minder gekwalificeerde 
instroom moet worden opgeleid. In de praktijk wachten uittreders niet twee of drie jaar om weer terug 
te stromen naar de branche en zoeken werk (en dus inkomen) elders. Onder de uitstromers zitten ook 
mensen van wie gezien hun leeftijd het niet reëel is te verwachten dat zij weer zullen hertoetreden als 
de crisis voorbij is. Een deel van de uitstromers raakt daarmee verloren voor de bouw. 

Part icul i eren
46%

Aannem ers
33%

Col lega zzp'ers
5%

Overige bedr i j ven
11%
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2. Onderwijsmarkt 
 
Het is goed te zien dat het aantal studenten in het hbo dat een bouwopleiding volgt, stijgende is. Dit 
geldt ook voor het aantal vrouwen dat voor deze studies kiest. In het mbo is in 2008 eveneens een 
stijging te zien, maar door de huidige economische omstandigheden zet dit niet door. In 2009 moet 
zelfs rekening worden gehouden met een afname in instroom in de bbl 2 bouw van veertig procent.  
 
In het vmbo is een daling te zien in de richtingen bouwbreed en bouwtechniek, wel stijgt de 
combinatiesector. Mogelijk stellen leerlingen hun beroepskeuze uit. Een andere verklaring is dat de 
scholen steeds meer opleidingen op maat aanbieden waardoor de variatie aan opleidingen toeneemt.  
Het is echter goed hierbij aan te tekenen dat in alle richtingen van het vmbo het leerlingenaantal terug 
loopt net als in het hele voortgezette onderwijs. 
 
Aantal deelnemers binnen het vmbo naar sector en pe riode 2006, 2007 en 2008 
Overzicht sectoren 2006 2007 2008 % verdeling in 2008 Mut % 2008 
Techniek (incl Bouwtechniek) 40.841 37.465 34.326 26% -8% 
Economie 39.359 36.031 29.306 22% -19% 
Zorg en Welzijn 44.607 40.727 37.219 29% -9% 
Landbouw 18.379 18.391 18.118 14% -1% 
nieuwe Combinatiesector   5.584 11.453 9% 105% 
Totaal 143.186 138.198 130.422 100%   

Bron: Cfi 

 
 
Het overgrote deel van de deelnemers Bouwtechniek en Bouwbreed kiest voor een vervolgopleiding in 
de bouw.  
 
Het aantal deelnemers in het mbo dat een bouw, infra of ga opleiding volgt is in 2008 nog met vijf 
procent gestegen ten opzichte van 2007, maar in 2009 met ruim vier procent gedaald. Deze 
ontwikkeling wordt met name veroorzaakt door een daling van tien procent in de bbl opleidingen.  
Het aantal deelnemers dat in 2008 een bol opleiding Bouw en Infra volgde daalde met vier procent en 
steeg in 2009 weer met vijf procent. Bol en bbl zijn deels communicerende vaten, maar de afname in 
de bbl wordt niet geheel goedgemaakt door de bol.  
 
Aantal deelnemers peildatum 1 oktober  

  2008 2009 
Kenniscentra BBL  BOL Totaal  BBL  BOL Totaal  
Fundeon 14.554 8.189 22.743 13.161 8.657 21.818 
Savantis 3.841 4.943 8.784 3.368 5.833 9.201 
SH&M 2.137 2.096 4.233 1.759 2.365 4.124 
Overige Kenniscentra 147.150 324.254 472.177 150.277 332.542 483.335 
Eindtotaal 167.682 339.482 507.937 168.565 349.397 518.478 

bron: Cfi 

 
 
Bovenstaande tabel laat zien dat het aantal deelnemers in 2009 nog een lichte groei laat zien mede 
als gevolg van de hoge instroom in topjaar 2008. Uit voorlopige instroomcijfers van 2009 blijkt echter 
een forse daling. Een vertaling naar de daling van het aantal deelnemers zal pas vanaf volgend 
schooljaar zichtbaar zijn. 
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Het aantal studenten dat een hbo opleiding Bouw volgt, stijgt in 2008 met ruim zes procent. De 
opleiding met de meeste studenten is de Bachelor Bouwkunde met 6.471 studenten. De voorlopige 
cijfers van 2009 laten nog steeds een stijging zien, zij het minder fors. Daarmee is het hbo de enige 
stijger in de bouwonderwijskolom. 
Twaalf  procent van alle studenten binnen de Bouw bestaat uit vrouwen. Qua aantal vinden we de 
meeste vrouwen in de Bachelor Bouwkunde en in verhouding de meesten bij de Master Stedenbouw. 
 
 
3. Beroepspraktijkvormingsmarkt (bpv) 
 
Door de afname van de bouwproductie komt ook de uitplaatsing van deelnemers in de bpv onder druk 
te staan omdat er eenvoudig minder werk voorhanden is. Leerlingen in de beroepsbegeleidende 
leerweg (bbl) bezetten een arbeidsplaats en krijgen een salaris conform de bouw-cao voor de volle 
werkweek en zijn daardoor gevoeliger voor conjuncturele ontwikkelingen. Opleidingsbedrijven 
(voorheen samenwerkingsverbanden) proberen deelnemers die eenmaal in opleiding zijn wel in dienst 
te houden maar nemen bij een slechte conjunctuur wel minder deelnemers in de bbl aan. Ook komt 
het voor dat er een verschuiving van beroepsbegeleidende naar de beroepsopleidende leerweg (bol) 
plaats vindt. Regionaal en naar beroep zijn hier verschillen waar te nemen. Het stagneren van de 
opleiding van leerlingen voor de bouw en infra brengt het gevaar met zich mee dat de uitgestelde 
bouwproductie in 2012 en daarna moeilijker kan worden ingehaald omdat een primaire opleiding twee 
jaar duurt.  
Uittreders in de bouw komen lang niet altijd terug als hertoetreders bij een hoogconjunctuur, maar 
zoeken werk in andere sectoren of zijn qua leeftijd niet meer interessant voor een werkgever als er 
weer werk is. Het gevolg kan zijn een tekort aan gekwalificeerde arbeidskrachten in een volgende 
hoogconjunctuur.  
 
Twee jaar geleden heeft Fundeon als beleid geformuleerd om de natuurlijke uitstroom uit de bouw te 
vervangen door gekwalificeerde instroom. De natuurlijke uitstroom is demografisch bepaald en zal 
gewoon doorgaan ongeacht de conjunctuur. Deze lijn blijft ook in deze rapportage overeind. 
Fundeon adviseert dan ook anticyclisch op te blijven leiden zoals al gebeurt in het project Bouw Door 
Leer Verder! om de sector ook in de toekomst van voldoende gekwalificeerd personeel te kunnen 
voorzien. 
 
Totaal aantal deelnemers mbo kwalificaties bouw, in fra en ga (bbl en bol)  

 bbl bol 

Niveau 2006 2007 2008 
%2008 

tov 2007  2006 2007 2008 
%2008 tov 

2007 
1 510 603 650 8% 358 287 223 -22% 
2 6.815 7.920 8.847 12% 948 821 745 -9% 
3 4.277 4.388 4.746 8% 334 313 314 0% 
4 1.072 1.072 1.136 6% 7.528 7.411 7.190 -3% 

Totaal 12.674 13.983 15.379 10% 9.168 8.832 8.472 -4% 
Bron: BI Tool Fundeon voor de bbl en Cfi voor de bolcijfers 

 
 
Fundeon heeft tot taak voldoende bpv-plaatsen te acquireren. In de bouwnijverheid waren op 1 
oktober 2009 11.694 bedrijven erkend, wat inhoudt dat ongeveer 47 procent van de bedrijven vallend 
onder de werkingssfeer van Fundeon is erkend voor één of meer uitstroomdifferentiaties. Binnen het 
bestand van erkende leerbedrijven bedraagt de groep niet-bouwbedrijven circa twaalf procent (bijna 
1.400 bedrijven). Binnen de sectorale indeling van Fundeon zijn deze bedrijven opgenomen in de 
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sector b&u, omdat deze bedrijven in hoofdzaak bpv plaatsen bieden voor middenkaderdeelnemers 
(bol 4). Het aantal actuele leerlingen in de bouw- en infra opleidingen bedroeg op 1 oktober 2009 
21.818. Daarvan volgen er ruim 8.000 een opleiding Middenkaderfunctionaris (bol 4).  
Er zit weinig verandering in het aantal erkende leerbedrijven van Fundeon dat schommelt rond de 
11.500. Overigens komen er jaarlijks wel enkele honderden leerbedrijven bij, maar er gaan er 
ongeveer evenveel vanaf waardoor het saldo ultimo jaar niet veel verschilt. De laatste jaren was er 
met name binnen de infra-sector en onder de `overige´ erkende organisaties sprake van een stijging. 
Onder `overige´ staan ook de erkende roc´s en gemeentes. 
 
In tegenstelling tot veel andere sectoren is in de bouwnijverheid het aantal bbl leerlingen hoger dan 
het aantal bol leerlingen. Voor de niveaus 1 t/m 3 bedraagt het percentage bbl deelnemers 93 procent. 
De grootste groep bol deelnemers zijn de deelnemers in de kwalificatie Timmerkracht (niveau 2) met 
circa 900 leerlingen. Voor niveau 4 - en dan vooral de deelnemers in Middenkaderfunctionaris 
opleidingen - ligt de verhouding bbl-bol precies andersom. Voor beide groepen zijn bpv-plaatsen 
nodig. In beginsel heeft de bouw voldoende BPV plaatsen voor alle deelnemers in opleiding. 
 
In 2008 was er sprake van een hoogconjunctuur wat zich vertaalde in een groeiende instroom in de 
bbl ten koste van de bol. Er was toen ook een grote vraag naar bpv-plekken. De recessie heeft een 
abrupt eind aan deze groei gemaakt. 
Begin 2010 is duidelijk geworden dat landelijk gezien het aantal nieuwe bbl-2 leerlingen (in de b&u en 
ga) in 2009 met 40 procent ten opzichte van 2008 is gedaald. Weliswaar steeg het aantal bol-
leerlingen, maar per saldo daalde het aantal deelnemers in de bouwopleidingen met bijna 1.000 
leerlingen. In het westen is echter nog iets anders aan de hand. In de grotere steden, zoals in 
Amsterdam en Den Haag, loopt de kwaliteit van het leerlingenaanbod achteruit. Dit betekent dat in 
deze steden minder leerlingen worden aangenomen, niet alleen vanuit conjuncturele redenen, maar 
mede omdat er minder geschikte kandidaten zijn.  
 
Begin 2010 is de recessie inmiddels goed voelbaar. Niet alleen zijn er dit schooljaar aanzienlijk minder 
bbl leerlingen aangenomen, tegelijkertijd wordt het steeds moeizamer om de bestaande 
leerlingengroep uit te plaatsen. Deze daling is in sterke mate te wijten aan de inschatting van 
Opleidingsbedrijven of op korte termijn uitplaatsingmoeilijkheden te verwachten zijn. Indien dit het 
geval is, worden minder bbl-leerlingen aangenomen. Het gevolg hiervan is weer dat leerlingen die 
hierdoor niet in de bbl geplaatst kunnen worden, alleen nog kunnen kiezen voor een bol-opleiding (of  
voor een andere bbl-opleiding in een andere sector). De hierdoor ontstane stijging van leerlingen in 
een bol-opleiding geeft naar alle waarschijnlijkheid in 2010 problemen bij de uitplaatsing op een bpv-
plek. Want, alhoewel de stages in de bol-opleiding minder intensief zijn en goedkoper voor 
werkgevers, biedt de huidige arbeidsmarkt met een relatief grote toename van WW-ers in de bouw, 
weinig ruimte om een groot aantal extra bol-leerlingen op te nemen.    
 
Door de terugval in het aantal nieuwe bbl-leerlingen wordt naar alle waarschijnlijkheid meer aanspraak 
gemaakt op de bol-opleidingen om toch een opleiding in de bouw te kunnen volgen. Dit betekent dat 
er een grotere druk ontstaat op de beschikbare bpv-plaatsen in de bol-opleiding en het is maar zeer 
de vraag of de bouwbedrijven aan deze toenemende vraag in een afnemende markt kunnen voldoen. 
Hoogstwaarschijnlijk ontstaan, door de verschuiving van bbl- naar de bol-opleidingen, in 2010 
uitplaatsingproblemen in de bol. De uitplaatsingsmogelijkheden voor middenkaderfunctionarissen, bol-
4 opleiding, blijven (in theorie) zeer groot, er zijn meer dan voldoende erkende leerbedrijven op deze 
uitstroomdifferentiatie door het gehele land. 
 
De bouwproductie neemt vanaf 2011 echter weer toe, waardoor er ook in praktische zin weer meer 
ruimte ontstaat voor leerlingen die een bpv-plaats zoeken, bol of bbl.   
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4. Instroomadvies 2010 Fundeon 
 
Tot vorig jaar keken we vooral naar de ontwikkelingen in de conjunctuur om de behoefte aan nieuwe 
deelnemers in de opleidingen vast te kunnen stellen: de praktijk was daarbij leidend. Vanuit het 
perspectief dat opleiden minder conjunctuurgevoelig moet zijn hebben we vorig jaar een ander 
uitgangspunt gehanteerd, namelijk het vervangen van de natuurlijke uitstroom van 
bouwplaatspersoneel met gediplomeerde deelnemers niveau 2. Vanuit dit uitgangspunt hebben we 
een model ontwikkeld waarmee de gewenste instroom kunnen bepalen. 
Onder natuurlijke uitstroom wordt de groep werknemers verstaan die de bouw voorgoed verlaat 
doordat zij met pensioen gaan, vervroegd uittreden of arbeidsongeschikt worden. De natuurlijke 
uitstroom zal zich jaarlijks rond de drie procent bewegen. 
 
Fundeon heeft in het model gekozen voor een constante van drie procent natuurlijke uitstroom.  
Jaarlijks is het totale verloop in de sector circa tien procent. Het is niet haalbaar om het totale verloop 
in te vullen met nieuwe gediplomeerde instroom vanuit het initieel onderwijs. Totale vervanging van 
het verloop is in jaren van laagconjunctuur ook niet mogelijk, noch wenselijk.  
 
 
Instroomtargets niveau 1, 3 en 4 bbl en niveau 2 bo l/bbl 

  Realisatie  

Niveau Sector 
Instroomtarget/behoefte 

2010 
Instroomtarget/behoefte 

2009 2008 

% 
realisatie 
2008 tov 

target 
2010 

B&U 638 425 653 -2% 
1 Infra 80 99 95 16% 
2 B&U 3.144 3.153 3.117 1% 

bol en bbl  Infra 784 1.119 709 11% 
  GA 1.021 813 1.218 -16% 

B&U 1.370 1.467 1.576 -13% 
Infra 718 494 838 -14% 

3 GA 75 111 83 -10% 
B&U 318 249 358 -11% 
Infra 25 21 34 -26% 

4 GA 51 33 40 28% 
Bron: Fundeon 

 
 
Voor de bol 4 opleidingen ramen we de totale instroom op 2.687 leerlingen. 
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Samenvattend 
 

• De bouw volgt de conjunctuur: na elke dip volgt weer een opleving. Een opleiding tot 
vakkracht duurt twee à drie jaar. Als in tijden van crisis geen jongeren worden opgeleid, zijn 
die niet beschikbaar als de productie aantrekt; 

 
• De bouw reageert vertraagt op de conjunctuur waardoor 2010 en in mindere mate 2011, nog 

zware jaren zullen zijn voor de bouw terwijl de rest van de Nederlandse economie al aantrekt; 
 

• Nederland vergrijst. De komende jaren zullen steeds meer werknemers de bouw definitief  
verlaten. Binnen enkele jaren is meer dan een kwart van de bouwvakkers 50 jaar of ouder. 
Deze doelgroep komt niet meer terug op de bouwarbeidsmarkt als de crisis voorbij is; 

 
• Fundeon wil anticyclisch opleiden stimuleren om ervoor te zorgen dat er goed opgeleid  
 personeel beschikbaar is als de economie weer aantrekt en de uitgestelde bouwproductie 
 ingehaald moet worden; 

 
• Jaarlijks stroomt drie procent van de werknemers definitief de bouw uit, de zogenaamde  
 natuurlijke uitstroom. Fundeon wil tenminste deze natuurlijke uitstroom vervangen door  
      gekwalificeerd personeel, dit is ook verwerkt in de instroomprognoses voor komend jaar; 

 
• Het is belangrijk om de kennis en het vakmanschap voor de bouw te behouden. Dit kan alleen  

door blijvend voor goed opgeleid personeel te zorgen. Daarom is het instroomadvies van 
Fundeon een minimum advies. 

 


