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Welkom
Met deze eerste nieuwsbrief leg ik u de stand van zaken voor 
over de ontwikkelingen rondom de opleiding Projectleider 
Duurzame Energie (PDE).
 
Welke onderwerpen komen er aan bod? 
-   Stand van zaken ontwikkeling opleiding PDE;
-   Accreditatie voor de opleiding en beschikbaarstelling 
    van stageplaatsen;
-   Regeling DudocXP.

Stand van zaken ontwikkeling opleiding PDE
Het afgelopen jaar is het Horizon College druk bezig 
geweest om voldoende adhesieverklaringen te ontvangen, 
waarmee goedkeuring van het ministerie wordt verkregen 
om deze opleiding te mogen ontwikkelen. Tot nu toe zijn 
er twaalf binnengekomen, het streven is minimaal vijftien.
Het ontwikkelteam (bestaande uit Jan Cuperus, Wim Onrust, 
Michael van den Ordel en Jos Metselaar) heeft geconstateerd 
dat door de verscheidenheid en de diepgang van de 
veronderstelde kennis de opleiding het beste tot zijn recht 
komt als 4-jarige opleiding. 

Projectvorm
De opleiding wordt grotendeels in projectvorm gegeven. 
Een groep van vier à vijf studenten krijgt een opdracht om 
een project te realiseren. Daarna gaan ze in kleinere groepen 
(twee à vijf studenten) werken. 

De opdrachten beginnen eenvoudig en worden naarmate de 
opleiding vordert uitgebreider en complexer. In het eerste 
leerjaar krijgen de studenten vier projecten die elk binnen 
negen weken afgerond moeten zijn. Het eerste project is een 
vakantiewoning. Daarna volgen een starterswoning, een va-
kantiepark en meer. 

Heeft u een (reeds afgerond) project dat geschikt kan zijn als 
oefenmateriaal voor deze opleiding? Laat het dan weten via een 
mail aan j.j.metselaar@horizoncollege.nl.

Accreditatie voor de opleiding en 
beschikbaarstelling van stageplaatsen
Vanaf 1 februari 2021 moeten de studenten die de PDE-
opleiding volgen een geaccrediteerde stageplaats hebben.
Een accreditatie kan worden aangevraagd via:
https://www.s-bb.nl/bedrijven/erkenning/leerbedrijf-worden, 
We verzoeken u vriendelijk om dit tijdig te doen. Bij Stap 8: 
‘Opleiding selecteren’ vult u dan het crebonummer 26005 in. 
De officiële opleidingsnaam is: Middenkaderfunctionaris 
Smart Building. Het Horizon College heeft als voernaam 
voor de opleiding Projectleider Duurzame Energie gekozen. 
Als u bij stap 8 op ‘lees meer’ klikt, verschijnt een lijst met 
kerntaken en werkprocessen die de student moet kunnen 
aantonen tijdens de Proeve van Bekwaamheid. Het is dus 
van belang dat uw bedrijf dit kan aanbieden aan de student.



Regeling DudocXP
Het ontwikkelteam wil studenten Projectleider Duurzame 
Energie in aanmerking laten komen voor de DudocXP-
regeling. Dit fonds promoot kaderfuncties binnen de 
installatie- en bouwbranche en biedt gemotiveerde 
jongeren een aantrekkelijke financiële regeling tijdens 
hun opleiding. Zo worden de kosten van een laptop 
(tot maximaal € 500), boeken en digitale leermiddelen
(tot maximaal € 200), schoolgeld (tot maximaal € 2.400) 
excursies en een studiereis naar Spanje (tot maximaal 
€ 200) grotendeels vergoed. De totaal te verwachten 
aanspraak per student bedraagt € 3.300.

Voorgestelde bekostiging
De studenten lopen gedurende de vierjarige opleiding 
1 x 300 + 3 x 450 = 1650 uur stage. Als uw bedrijf een 
bijdrage van € 2 per stage uur wil leveren, is de te verwachte 
BPV-bijdrage per student € 3.300. De combinatie van stage 
en studie en de relatie die de student met de betrokken 
werkgever(s) opbouwt, vergroot de kans op een baan na 
de studie.

Wij horen graag hoe u tegenover dit voorstel staat. 
Laat het ons weten via j.j.metselaar@horizoncollege.nl.

Contact of meer informatie
Jos Metselaar

Locatie Heerhugowaard, dinsdag t/m donderdag
Umbriëllaan 2. 1702 AJ Heerhugowaard
Locatie Hoorn, vrijdag
Maelsonstraat 24. 1624 NP Hoorn
j.j.metselaar@horizoncollege.nl

Kent u belanghebbenden en (mogelijk) belangstellenden voor deze nieuwsbrief? Stuurt u deze dan vooral door. 
Aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief kan door een mail te sturen naar j.j.metselaar@horizoncollege.nl.


