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BIM binnen het 
installatieonderwijs

Het einde van je studie

is het begin van je volgende studie

Waarom BIM?

• In de ideale wereld….

• Van papier naar bits

• Van statisch naar dynamisch & intelligent

• Toekomst: VR/AR/Digital Twin, gebouwbeoordeling voor de bouw, 
verschillende varianten van een bouw ‘uitproberen’, toetsen op 
gebruik, onderhoud, enzovoort.

• Toverwoorden: circulariteit, duurzaamheid, energiezuinigheid, 
tijdelijkheid.
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Waarom geen BIM?

• “Geen BIM” is geen optie, want:

• Faalkosten blijven.

• Werkprocessen lineair en blijvend ambachtelijk

• Informatie over het gebouw gefragmenteerd en niet-transparant

• Documentatie eigenlijk onbruikbaar voor langdurig onderhoud.

Dus toch BIM?

• Ja, want nieuwe mogelijkheden:

• Nieuwbouw

• Infrastructuur

• Bestaande bouw (verbimmen)

• Beheer en modificatie

• Industrieel bouwen, prefab’s

• 3D-printing
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Wat gaat u doen?

• U bent bijna klaar, wat gaat u nu doen?

� �

Wat gaat u doen?

• Learning on the job

• Maar wat?
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Wat is een “BBBBeroepsCCCCompetentiePPPProfiel”?

• Een beroepscompetentieprofiel (BCP) beschrijft wat iemand kan en 
weet als hij/zij goed ingevoerd is in een bepaald vakgebied, daarin 
actief is en dus enige ervaring heeft. Dat noemen we “Vakvolwassen”.

• Er staat iets in over kennis.

• Er staat iets in over vaardigheden.

Wat is het belang van een BCP?

• BCP= Generiek, want:

• Softwareleveranciers focussen op hun eigen product

• Cursusinstellingen leveren wat ze zelf “op de plank hebben”

• Bedrijven willen gestroomlijnde werkprocessen, zowel binnen het bedrijven 
als tussen bedrijven.

• Studenten en studerende werknemers willen ‘de weg’ weten
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Wie maakt een BCP?

• Onafhankelijkheid= groot goed

• Begrip voor leveranciers, en respect voor hun investeringen, maar 
onafhankelijkheid en uitwisselbaarheid is belang bouw- en 
installatiewereld.

• Centrale spil: ondernemersorganisaties. Want dankzij diverse 
achterban in staat een ontwikkelingslijn te destilleren uit de ‘ruis’.

• UNETO-VNI werkt aan diverse digitaliseringsprojecten.

Waarvoor gebruikt men een BCP

• Cursusinstellingen: cursussen ontwikkelen en vermarkten

• Scholen: richtinggevend

• Branche: 

• ontwikkelmodel, periodiek op te waarderen

• Doorverwijzing naar cursussen

• Bedrijven: werving en selectie
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Beschikbare opleidingen

• Huidig aanbod

Waarin zit het verschil?

• Hoe kan dit?

BIM Manager Aanbieder A Aanbieder B

Kosten Euro 1.250,- Euro 10.000,-

Duur 2 dagdelen 20 weken
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Beschikbare opleidingen

• Versnipperd aanbod

• En vooral: Verschillende uitgangspunten

Daarom:

• Opzetten basiscompetenties
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Maar:

• Opzetten basiscompetenties

Maar:

• Hoe zit dit in Europa? 

Synchronisatie functies en
competenties
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Beschikbare opleidingen

• Maar…

Beschikbare opleidingen

• Daarom…

• Certificering bepaalde
BIM functies

BIM Modelleur

BIM Coördinator
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Zodat:

Projecten…. op school

In je eentje of samen?

Wat zijn de grootste risico’s?

Wat was typerend voor het beste project?

Uitdagingen in de persoonlijke sfeer

Uitdagingen in de technische sfeer
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Projecten bij Techniek Nederland

Projecten: Nieuwbouw, onderhoud, reparaties, verbouw, sloop

Bimmen begint met harmonisatie Proces & Data

proces

proces

proces

proces

proces

proces

proces
proces

Interne data
= doorgeefdata / zit in het model

Externe Data
= wordt in het groeiende model 
tijdelijk of permanent opgeslagen

Externe Data

Van externe 

bronnen
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Harmonisatie 

Processen

Model intern, Data input/output

Model extern Data input/output

STABU-2

Stelsel afspraken voor Interne en Externe data

Administratieve

Bepalingen AV 2012Technische specificatie

Functionele specificatie

Fabrikantgebonden

Product 

Specificaties

Prestatie specificatie

Aanvullende 

Technische

bepalingen

Algemene 

Specificaties

Norm gebaseerde 

Specificaties
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De ‘I’ in BIM

Bouw Informatie Management

Wanneer gebruiken we welke 

informatie en in welke 
volgorde?

Bouwen in ICF

Welke informatieblokken zijn 

er allemaal?

Referentie

details

Stelsel afspraken voor Interne en Externe data

DigiData “Ref.Detail”

SALES

Transactieberichten tussen 

leverancier afnemer

Onderhoudsbericht

Bestelbericht

Factuurbericht e.d.

DigiData “Transactie”



2-10-2018

Product-data

Basis

P-Materiaal pasp

P-Onderhoud

P-Geometrie (MC)

P-Kenmerken Handelsdata

SALES

ETIM

Stelsel afspraken voor Interne en Externe data

1.1.1.1. DigiDataDigiDataDigiDataDigiData loopt allemaal over gelijke spoorbreedte (SALES standaard)loopt allemaal over gelijke spoorbreedte (SALES standaard)loopt allemaal over gelijke spoorbreedte (SALES standaard)loopt allemaal over gelijke spoorbreedte (SALES standaard)
2.2.2.2. Per type Data een eigen Uniform berichtPer type Data een eigen Uniform berichtPer type Data een eigen Uniform berichtPer type Data een eigen Uniform bericht
3.3.3.3. Alle spelers committeren zich aan deze standaarden Alle spelers committeren zich aan deze standaarden Alle spelers committeren zich aan deze standaarden Alle spelers committeren zich aan deze standaarden 
4.4.4.4. Voor product & handelsdata wordt naast SALES gewerkt met de Voor product & handelsdata wordt naast SALES gewerkt met de Voor product & handelsdata wordt naast SALES gewerkt met de Voor product & handelsdata wordt naast SALES gewerkt met de 

standaarden van ETIM en GS1standaarden van ETIM en GS1standaarden van ETIM en GS1standaarden van ETIM en GS1

DigiData “ExternProduct”

Software

Bilaterale &

Transactiedata

Product- & handelsinformatie

Fabrikanten

Partijen bij de DigiData “ExternProduct”

Software Software

Datagebruikers
Installateurs

Groothandel

2BA stelt zich tot doel om zorg te dragen voor een optimale Datadistributie Dienst (regeling) voor de 2BA stelt zich tot doel om zorg te dragen voor een optimale Datadistributie Dienst (regeling) voor de 2BA stelt zich tot doel om zorg te dragen voor een optimale Datadistributie Dienst (regeling) voor de 2BA stelt zich tot doel om zorg te dragen voor een optimale Datadistributie Dienst (regeling) voor de DigiDataDigiDataDigiDataDigiData
ExternProductExternProductExternProductExternProduct binnen de beschreven binnen de beschreven binnen de beschreven binnen de beschreven DigiProcessenDigiProcessenDigiProcessenDigiProcessen....
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Installatie

Urban miningOnderhoud en beheer

Calculatie & Inkoop

Initiatie

De De De De DigiDataDigiDataDigiDataDigiData ““““ExternproductExternproductExternproductExternproduct” levert voor alle processen, waar ” levert voor alle processen, waar ” levert voor alle processen, waar ” levert voor alle processen, waar 
Productinformatie in welke vorm ook benodigd is Productinformatie in welke vorm ook benodigd is Productinformatie in welke vorm ook benodigd is Productinformatie in welke vorm ook benodigd is DigiDataDigiDataDigiDataDigiData aanaanaanaan

Ontwerp

Samenwerken begint immers met
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Bedankt voor uw aandacht!


