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1.  
In kaart brengen van 

vaardigheden en 
kwalificaties

2.  
Een Europees Training en 

Kwalificatie Platform

3.
Train-the-Trainers programma

4. 
Pilot cursussen en de uitro
l van het trainingsschema

PROF/TRAC heeft een Europees 
‘Train-the-Trainers’ (TtT) Programma 

ontwikkeld. De eerste drie 
Train-the-Trainer sessies zijn inmiddels 

gehouden, waarbij al meer dan 60 
trainers zijn opgeleid, afkomstig uit 12 

EU-landen. Er zullen nog twee 
TtT-sessies worden georganiseerd voor 

1 maart 2018. De 'getrainde trainers' 
zullen zorgen voor een verdere uitrol en 

implementatie van PROF/TRAC op 
nationaal niveau, aangepast aan de 

nationale behoeften en context.

PROF/TRAC heeft een algemeen 
toepasbare methode ontwikkeld om 

vaardigheden en kwalificaties van 
professionals, betrokken bij het nZEB 

bouwproces in kaart te brengen. Deze 
methode wordt aangeboden aan de 

aanbieders van opleidingen en 
trainingen die zich bij PROF/TRAC 

willen aansluiten.

PROF/TRAC biedt een open training en 
kwalificatie platform voor professionals 

die betrokken zijn bij energieneutraal 
ontwerpen, bouwen en renoveren. Het is 
gericht op een continue ontwikkeling en 

bijscholing van technische experts, 
architecten, ingenieurs en facilitair 

managers. Na de looptijd van het project 
wordt het PROF/TRAC online platform 

voortgezet.

Zeven pilot-cursussen werden 
georganiseerd in Denemarken, 

Nederland, Spanje, Italië, Tsjechië, 
Slovenië en Kroatië. PROF/TRAC richt 

zich op het opleiden van 700 
professionals gedurende de

looptijd van het project en uiteindelijk 
1500 in totaal in 2020.  Leden van 

REHVA, ACE en Housing Europe zullen 
de training uitproberen en uitrollen, 

waarbij nieuwe aanbieders van 
opleidingen zich kunnen inschrijven.
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