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Professional multi-disciplinary 
training and continuing 
development in skills for nZEB 
principles 

PROF/TRAC is een driejarig project, 
financieel ondersteund door de EU, 
dat gestart is in maart 2015. Het 
PROF/TRAC team ontwikkelt een 
Europees opleidings- en 
kwalificatieplan, als onderdeel van een 
levenslang leerproces. Het is gericht 
op een continue ontwikkeling en 
bijscholing van technische experts, 
architecten, ingenieurs en gebouw 
managers, die betrokken zijn bij 
energieneutraal ontwerpen en 
bouwen.

www.proftrac.eu
contact:info@proftrac.eu

PROF/TRAC OPLEIDING EN 
KWALIFICATIE PLAN
Tijdens het tweede jaar van het project worden zeven 
pilot cursussen georganiseerd in Denemarken, 
Nederland, Spanje, Italië, Tsjechië, Slovenië en Kroatië, 
beginnend vanaf juni 2016. PROF/TRAC richt zich op 
het opleiden van 700 professionals gedurende de 
looptijd van het project en uiteindelijk 1500 in totaal in 
2020. Na de looptijd van het project wordt het 
PROF/TRAC online platform voortgezet waarbij nieuwe 
aanbieders van opleidingen zich kunnen inschrijven.

In PROF/TRAC participeren drie Europese federaties, 
REHVA (de Europese installatie adviseurs branche), 
ACE (Europese architecten branche) en Housing 
Europe (Europese koepel voor woningcorporaties). 
Deze federaties staan open voor nieuwe aanbieders 
van opleidingen door heel Europa.

www.ckait.cz

www.aau.dk

www.housingeurope.eu

www.five.es

www.cnappc.it

www.isso.nl

www.cvut.cz

www.huygen.net

www.hkis.hr

www.rehva.eu

www.tvvl.nl

www.zaps.si

www.danvak.dk

www.atecyr.org

www.ace-cae.eu

REHVA ACE HOUSING
EUROPE

Skupina izvajalcev 
usposabljanj in 

strokovnjakov za sNPE

Zbirka gradiva za 
usposabljanje

Orodja za 
samoocenjevanje 
za strokovnjake

EUROPEES NIVEAU

NATIONAAL MISSCHIEN

ATECYR CKAIT CNAPPC HKIS

DANVAK TVVL ZAPS

AANBIEDERS VAN OPLEIDINGEN

PROFESSIONALS
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PROF/TRAC 
DOELSTELLINGEN EN 
EERSTE UITKOMSTEN
Het in kaart brengen van 
vaardigheden en kwalificaties

PROF/TRAC heeft een algemeen toepas-
bare methode ontwikkeld om vaar-
digheden en kwalificaties van profession-
als, betrokken bij het bouwproces, in 
kaart te brengen, gebaseerd op de meth-
oden en ervaringen vanuit het Europese 
BUILD UP Skills programma. Zowel de 
kennisprofielen als de kennishiaten van 
deze professionals zijn inmiddels in kaart 
gebracht. De zeven partnerlanden 
hebben de vaardigheden en kwalificaties 
in kaart gebracht om daarmee de trends 
in de markt en de daaruit volgende 
behoefte aan opleidingen in Europa te 
kunnen identificeren. Deze methode om 
de vaardigheden en kennisbehoefte in 
kaart te brengen (‘skills mapping method-
ology’) zal worden aangeboden aan de 
aanbieders van opleidingen en trainingen 
die zich bij PROF/TRAC willen aansluiten.

Een Europees Training en 
Kwalificatie Platform

PROF/TRAC biedt een open online 
platform dat dient als:

• Een informatiebron over het Europese 
opleidingsprogramma, de trainers, 
aanbieders van opleidingen en profielen 
van professionals die nodig zijn voor 
energieneutraal bouwen (nieuwbouw en 
renovatie).

• Een kennisbank en bewaarplaats van 
bestaand opleidingsmateriaal voor 
energieneutraal bouwen (nieuwbouw en 
renovatie).

• Een Europees Interactief Onderwijs 
Platform voor professionals in de bouw 
met online training tools en de 
‘PROF/TRAC App’.

Train-the-Trainers Programma

PROF/TRAC heeft een Europees 
‘Train-the-Trainers’ (TtT) Programma 
ontwikkeld dat bedoeld is om op een 
efficiënte manier het op Europees niveau 
aanwezige opleidingsmateriaal, 
bestaande opleidingsstructuren en 
certificeringen aan te passen en te 
implementeren op een nationaal niveau. 
In dit programma worden trainers 
opgeleid die op hun beurt weer de 
ambassadeurs zijn voor PROF/TRAC en de 
daarin ontwikkelde kwalificatie plannen. 
Zij zullen zorgen voor de verdere uitrol en 
implementatie van opleidingen op 
nationaal niveau, aangepast aan de 
specifieke nationale kennisbehoefte en 
context. 

De eerste drie Train-the-Trainer sessies 
zijn inmiddels gehouden in Praag 
(februari 2016), Zagreb (september 2016) 
en Valencia (januari 2017) waarbij 
inmiddels al meer dan 60 trainers zijn 
opgeleid, afkomstig uit 12 landen.
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