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SAMEN BOUWEN AAN
JOUW EN ONZE
TOEKOMST

VAKOPLEIDING
SERVICEMEDEWERKER

NIEUWE KENNIS OPDOEN
IN DE FRISO ACADEMY
VOOR WIE?

Natuurlijk leer je dagelijks in de praktijk. Dat kan van de ‘oude rotten’ in het vak,

Voor onze collega’s die hun vakbekwaamheid

Na deze opleiding kun je zelfstandig eenvoudige

maar ook van collega’s die vers van de opleiding komen. Maar is dat voldoende?

uit willen bouwen, die naast hun timmer-

werkzaamheden verrichten aan E- en W-installaties,

Het is goed en nuttig om nieuwe kennis op te doen. Waarbij persoonlijke

vakmanschap ook aan de slag willen met

inclusief dakreparaties. De opleiding is erg praktisch

ontwikkeling, het leren van nieuwe vaardigheden en opdoen van vakinhoudelijke

aanverwante werkzaamheden die ze in de

ingedeeld, wat je leert kun je direct toepassen in

praktijk goed kunnen gebruiken.

je dagelijkse werk. Er is weinig theorie en er zijn

kennis hand in hand gaan. Als jij je ontwikkelt til je niet alleen jezelf, maar ook
Friso naar een hoger niveau. Daarom hebben wij de Friso Academy nieuw leven
ingeblazen. We gaan aan de slag met praktijkgerichte opleidingen die voor 100%
aansluiten op de organisatie. Doe mee en schrijf je in!

geen huiswerkopdrachten. De onderdelen worden
afgerond met een vakdiploma.

WAT LEER JE?
Bij deze opleiding leer je de basis van
elektrotechniek (E) en installatietechniek (W).

ALGEMENE INFORMATIE

Tevens is er aandacht voor veel voorkomende

Duur van de opleiding: circa 20 middagen/avonden

dakbedekkingswerkzaamheden,

van 16.30 tot 21.00 uur (dit is inclusief maaltijd),

zodat

je

bijvoorbeeld zelfstandig daklekkages kunt

verspreid over een jaar.

herstellen. Ook leer je meer over het omgaan
met bewoners.

We bieden je dit aan in samenwerking met ROC Friese
Poort.

INHOUD
Vakopleiding servicemedewerker
Master Bouw & Aanneming
Trainingen restauratie

Ideeën?
De Friso Academy is dynamisch. Dat betekent dat er altijd ruimte
is voor nieuwe opleidingen en trainingen. Heb jij daar ideeën voor?
Laat het dan weten. Je kunt contact opnemen met Johan Keuning,
telefoon 06-52015290 of via e-mail: j.keuning@frisobouwgroep.nl.
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FRISO MASTER
BOUW & AANNEMING

ALGEMENE INFORMATIE
MASTER BOUW & AANNEMING

Leidinggevend

De Master Bouw & Aanneming is opgebouwd uit
modules. Je kunt de opleiding in zijn geheel volgen,
maar het is ook mogelijk om de modules apart te
volgen die voor jou relevant en interessant zijn. Aan
MASTER BOUW & AANNEMING IN HET KORT

jou de keus. Elke module wordt afgeloten met een
opdracht en een korte presentatie. In het overzicht lees

Bij elk bouwproject zijn tal van partijen betrokken, vaak in tijdelijke samenwerkingsverbanden.

je hoeveel dagen een module duurt en de kleurcodes

Bovendien worden er binnen elk project verschillende soorten beslissingen genomen. De

geven een indicatie voor wie de module geschikt is.

opdrachtgever wil van ons deskundige adviezen over haalbaarheid, financiering en risico’s.
De wisselwerking met de omgeving speelt daarbij een steeds grotere rol. De opleiding

Deze Masteropleiding is een aanvulling op eventueel

Friso Master Bouw & Aanneming is een brede en praktijkgerichte opleiding waarmee we

persoonlijke opleidingen en/of vakgerichte interne

leidinggevenden in de bouw opleiden. Een team met docenten uit de praktijk, elk met een

cursussen.

vestigingsleider, projectleider, ontwikkelaar,
hoofduitvoerder, afdelingshoofd etc.

Voorbereidend

technisch ontwikkelaar, kopersbegeleider,
werkbegeleider, werkvoorbereider etc.

Uitvoerend

uitvoerder++, uitvoerder, meewerkend uitvoerder
etc.

Ondersteunend

calculator, inkoper, KAM, materieeldienst, ICT,
commercie, communicatie etc.

eigen specialisme, heeft de lesstof gebaseerd op de interne Friso-processen. De opleiding
sluit aan bij de ingewikkelde opgave van het realiseren van gebouwen en infrastructuur.
De opleiding kan in zijn geheel, maar ook per module gevolgd worden. Modules helpen je
verder; juist op de gebieden waar jij er behoefte aan hebt.
VOOR WIE IS DE OPLEIDING MASTER BOUW & AANNEMING?

DIPLOMA & CERTIFICERING

PLANNING

De modules die we aanbieden kun je los, maar

Zodra bekend is hoeveel deelnemers er per

Ben je al minimaal 2 jaar werkzaam in de bouw, heb je de drive om jezelf te ontwikkelen,

ook als hele opleiding volgen. Als je de opleiding

module zijn maken we een planning. De modules

minimaal MBO werk- en denkniveau en heb je dagelijks te maken met het calculeren,

met succes afrondt krijg je het diploma Friso

worden door verschillende docenten gegeven

voorbereiden, begeleiden of uitvoeren van bouwprojecten, dan is de opleiding Friso Master

Master Bouw & Aanneming. Afgeronde modules

en zo nu en dan zetten we ook gastdocenten in.

Bouw & Aanneming uitermate geschikt voor je. In de opleiding leiden we je op tot een

worden gewaardeerd met een certificaat.

Een module start als er minimaal 10 deelnemers

zelfstandig en integraal opererende hoofduitvoerder/projectleider. Na afronding ben je een

zijn. Om iedere deelnemer voldoende aandacht

deskundige en breed inzetbare leidinggevende. Resultaatgericht, besluitvaardig en met

STUDIEOVEREENKOMST

te geven is de maximale groepsgrootte 15

voldoende strategisch inzicht om een bouwproject aan te sturen.

Deelname aan de opleiding is niet vrijblijvend.

personen.

Friso investeert hierin fors en daar mag dan
WAT GA JE LEREN?

ook wat tegenover staan. Wij verwachten dat jij

PLAATS & TIJD

voldoende tijd en energie in de opleiding steekt.

De lessen worden gegeven in Sneek, op het

Alle aspecten van strategie en operationeel leidinggeven komen aan bod. In de opleiding

50% van de cursustijd en de totale studiekosten

hoofdkantoor van Friso. De lestijden zijn van

ligt de nadruk op een procesmatige en bedrijfskundige benadering van voorbereiding en

worden vergoed door Friso. Dat leggen we vast

13.00 - 21.00 uur

uitvoeringsvraagstukken. Hierbij ontwikkel je vooral je probleemoplossend vermogen, een

in een eenvoudige studieovereenkomst.

nieuwsgierige instelling en leer je een oordeel te vormen op basis van veelal onvolledige

VRAGEN & AANMELDEN

informatie. Binnen de opleiding wordt er veel praktijkgericht onderzoek gedaan. Zo

Wil je meer weten of aanmelden? Neem dan

ontwikkel je een kritische houding en leer je een waardevolle bijdrage te leveren aan het

contact op met Johan Keuning via 06 - 5201

oplossen van uitdagingen binnen bouwprojecten. Ook is er aandacht voor het ontwikkelen

5280 of j.keuning@frisobouwgroep.nl.

van onderzoeksvaardigheden. Je sluit je opleiding Master Bouw & Aanneming af met een
afstudeerproject, waarbij methoden en technieken van wetenschappelijk onderzoek aan
bod komen.

Het programma
Master Bouw & Aanneming

MODULE 5: Organisatiemanagement,
culturen en omgeving

MODULE 10: Contractmanagement

MODULE 15: Duurzaamheid en innovatie

Studiebelasting: 3 dagen

Studiebelasting: 5 dagen

Studiebelasting: 3 dagen
•

Hoofdlijnen contractenrecht

•

Innovatieprocessen en veranderen

•

Wat is een organisatiecultuur?

•

Bouwcontracten en het bouwproces

•

Duurzaam bouwen

•

Macht, invloed organisaties en omgeving

•

Inkoopcontracten

•

Circulair bouwen

•

Ontwikkel- en realistatieovereenkomst

•

Legolisering van de bouw (prefab, IFD)

•

Geschillen en geschillenbeslechting

•

Nieuwe bouwtechnieken

MODULE 6: Kwaliteit en risicobeheersing
MODULE 1: Leiding geven

Studiebelasting: 3 dagen

Studiebelasting: 3 dagen

•

Historisch overzicht (Fayol en Taylor,
Blake en Mouton)

•

Rollen en vaardigheden leidinggevende

•

Leiderschap en vaardigheden

•

Motivatie (Maslow en Herzberg)

•

Wat is kwaliteit?

•

Ontwerp, proces en kwaliteitsbeheersing

•

Risicomanagement

MODULE 7: Persoonlijke ontwikkeling,
vaardigheden en communiceren (2)
Studiebelasting: 5 dagen

MODULE 2: Besluitvorming en
Besluitvormingstechnieken
Studiebelasting: 3 dagen

•

Rationele besluitvorming

•

Technieken

•

Creativiteit

•

Communiceren (NLP)

•

Vergaderen & Gesprekstechnieken

•

Onderhandelen

•

Conflicthantering

MODULE 8: Financieel Management
MODULE 3: Persoonlijke ontwikkeling,
vaardigheden en leiderschap (1)
Studiebelasting: 4 dagen

Studiebelasting: 4 dagen

MODULE 11: Project-, proces- en
informatiemanagement
Studiebelasting: 4 dagen

•

Materieelprijzen

Processen, controle en projectplanning

•

Calculeren

•

Projectcommunicatie en ICT-middelen

•

Uitrekenen en aanbieden van alternatieven

•

BIM

•

Begroting en inschrijvingen

MODULE 12: Persoonlijke ontwikkeling,
vaardigheden en timemanagement (3)

•

Communiceren

•

Schriftelijke communicatie (e-mail &

•

Teams, leiderschap en samenstellen teams

•

Bedrijfseconomische technieken

•

Werken in groepen

•

Kostenbewaking (PER, BIS)

MODULE 4: Marketing, sales en
strategisch management

Organiseren van je eigen werk

•

Luchtdicht bouwen

Timemanagement

•

Brandveilig bouwwerken opleveren

•

Jezelf blijven ontwikkelen

Studiebelasting: 4 dagen

LEAN/JIT

•

Binnenstedelijk bouwen

•

Logistiek bij locaties en belendingen

•

Logistiek verkeer, vervoer en ontsluiting

•

Logistiek bij bouwputten en kelders

Bouwwetgeving, UAV, RAW

•

Marketing en sales

•

UAV-GC

•

Strategisch Management

•

Arbo- en milieuwetgeving

•

MVO en SROI

•

Omgevingswet (bouwaanvragen)

•

Wet Kwaliteitsborging (WKB)

•

CAR-verzekeringen, WA en voorwaarden

Studiebelasting: 2 dagen

Elementaire installaties in de woning- en
utiliteitsbouw

•

Gasloos bouwen, nieuwe technieken en nu?

MODULE 19: Afstudeeropdracht
Studiebelasting: 15 dagen

MODULE 14: Veiligheid (OVK-niveau)
Studiebelasting: 5 dagen

•

MODULE 18: Installatietechniek

•
•

MODULE 9: Rechten, wetten en regelgeving

Studiebelasting: 4 dagen

projectleiders

•

begroting, inkoop en budgetteringen
of ownership (TCO)

Bekistingstechniek voor werkvoorbereiders en

•

Studiebelasting: 4 dagen

Doelen, feedback, beoordeling en delegeren

Grondmechanica/funderingstechnologie

•

Betontechnologie, beton in uitvoering

Financiële planning, rapportages,

•

•

•

•

Investeren, terugverdientijd en total cost

Studiebelasting: 5 dagen

social media)

MODULE 13: Logistiek

•

MODULE 17: Bouwtechniek

Studiebelasting: 4 dagen

Kosten- en risicomanagement

Analyseren, onderzoeken, luisteren en uitvoeren

Studiebelasting: 4 dagen

•

•

•

MODULE 16: Kostendeskundige

•

Afronding van de studie. Alleen van
toepassing als je de hele opleiding volgt.

•

ARBO-zorg en organisatie (wet- en
regelgeving)

•

Risicobeheersing (RIE, TRA, LMRA)

•

Bouwplaatsinrichting

•

Arbeidsmiddelen

•

Gevaarlijke stoffen en milieu

TRAININGEN
RESTAURATIE

In samenwerking met RIBO (Restauratie & Innovatie in de bouw in Overijssel)
bieden we een aantal cursussen op het gebied van restauratie. Deze cursussen
zijn in de eerste plaats bedoeld voor onze restauratiemedewerkers. Maar ben
jij werkzaam bij een andere Friso-onderneming en wil je graag de kneepjes van
het restauratievak leren? Dan kun je dat aangeven bij je leidinggevende. Goede
restauratie vakmannen kunnen we altijd gebruiken. Voor 2023 staat de cursus
‘Restauratie knip- en snijvoegen’ in combinatie met ‘inboeten, repareren en
voegen van oud-metselwerk’ op het programma. Dit is een praktijktraining die
in totaal 4 dagen duurt.

BOUWHISTORIE
oog voor detail en techniek

VERWERKEN VAN
BLADLOOD

RESTAURATIE EN
ONDERHOUD
uitvoering en begeleiding

in combinatie met herstel ramen,
deuren, kozijnen, luiken
Praktijktraining

Praktijktraining

Praktijktraining

Studiebelasting: 3 dagen

Studiebelasting: 2 dagen

Studiebelasting: 3 dagen,

Het restaureren met liefde

De juiste toepassing van bladlood

en respect voor historie,

is belangrijk om een constructie

In deze driedaagse training

eerlijke materialen, traditioneel

waterdicht te maken. Hoe je dat

worden handvaten aangereikt

vakmanschap en karakteristieke

doet leer je in deze tweedaagse

om restauraties goed te kunnen

details binnen de Hollandse

training. De training bevat een

uitvoeren en begeleiden. Tijdens

bouwtraditie staat centraal in

theorie- en praktijkdeel. Je gaat

de training wordt theorie

deze training. Je leert meer over

dus direct aan de slag met wat je

afgewisseld met een bezoek aan

de bouwkunst in Nederland.

geleerd hebt.

enkele monumentale panden om

inclusief 2 projectbezoeken.

in de praktijk opdrachten uit te
voeren en restauratieaspecten
nader toe te lichten.

