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Binnen het PROF / TRAC project zijn 
zeven nationale trainingsprogramma's 
ontwikkeld. Deze programma's werden 
opgesteld tijdens de 1e Train-the-Train-
ers Course (T-t-T) in Praag, februari 
2016, en omvatten respectievelijk: 

De Pilot Training, Cursussen en 
Exploitatie 

Interdisciplinaire aanpak en - team-
work voor BENG ontwerp (Kroatië);
Bijscholingscursus: Strategie voor 
ontwerp, beoordeling, beheer en 
onderhoud van BENG. Opleidingspro-
gramma voor energie-adviseurs 
(Tsjechië).
Hoe ontwerp je je eerste BENG? 
(Denemarken).
BENG: Planning voor duurzame 
ontwikkeling (Italië).
Multidisciplinair ontwerp van BENG 
(Nederland).
Ontwerp van BENG - Multidisciplinaire 
aanpak (Slovenië)
Hoe een BENG Gebouw beheren en 
ontwerpen (Spanje)

Deze eerste ronde pilot-cursussen 
waren bedoeld om ervaringen en feed-
back te genereren. De regeling staat 
open voor nieuwe opleidingsinstituten, 
die zich bij PROF / TRAC willen aansluit-
en. REHVA, Housing Europe en ACE 
verzorgen de communicatie rondom de 
T-t-T-aanpak en de inhoud van het 
trainingsplatform binnen hun netwerken. 
Hierdoor wordt de PROF / TRAC-regel-
ing een referentiepunt voor BENG-spe-
cialisten.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

channel/UCpIvXXs0QQpcx6cY3CLxLdA 

@PROF_TRAC 

groups/8291188

/PROF-TRAC-245480412479267

Federation of
European Heating,
Ventilation and
Air Conditioning
Associations

REHVA

K E N N I S I N S T I T U UT  VO O R  I N S TA L L AT I E T E C H N I E K R
E
S
U
L
T
A
T
E
N

Open opleidings- en kwalifi-
catieplatform voor BENG (Bijna 
EnergieNeutrale Gebouwen) bij 
nieuwbouw en renovatie.

PROF / TRAC is een EU-gefi-
nancierd project dat loopt van 
maart 2015 tot februari 2018. 
Het team ontwikkelt een Europ-
ees opleidings- en kwalificati-
eschema als onderdeel van een 
leven lang leren proces voor de 
voortdurende ontwikkeling en 
verbetering van technische 
experts, architecten, ingenieurs 
en bouwmanagers betrokken bij 
het ontwerp en realisatie van 
BENG gebouwen (of nZEB, 
nearly Zero Energy Buildings).
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Het PROF/TRAC training platform voor 
bouwprofessionals is een European meertalig 
opleidingsplatform voor BENG bij nieuwbouw en 
renovatie. Hier is alles te vinden over de 
competenties voor de BENG-professional, de 
toegepaste methodiek voor het in kaart 
brengen van de vaardigheden en het 
beschikbare cursusmateriaal in verschillende 
talen. Het platform is een belangrijk instrument 
voor nationale verenigingen en onafhankelijke 
cursusaanbieders voor het ontwikkelen van hun 
BENG trainingen. Het biedt informatie over het 
Europese trainingsprogramma, promoot de 
trainers die de trainerscursus succesvol hebben 
afgerond en de organisaties die PROF/TRAC 
BENG cursussen aanbieden. 
PROF / TRAC beheert een database met 
cursussen in het Engels, waarbij PROF / TRAC 
NL cursussen in het Nederlandse onderhoudt. 
Vertaling in andere talen is mogelijk. 

Wilt u informatie over het platform en de mogelijkheden van 
PROF / TRAC? Neem contact op met: info@proftrac.eu

Trainingsplatform en -database 
voor cursus en cursusmateriaal

Het PROF/TRAC Europees kwalificatieschema 
is bedoeld om het BENG-kennis niveau van de 
verschillende professionals in de bouw te 
beoordelen. Professionals in architectuur, 
installatietechniek, elektrotechniek, bouwkunde, 
constructietechniek en bouwmanagement 
hebben nu een uniform kwalificatieschema als 
referentie voor zelf-evaluatie van hun BENG 
gerelateerde competenties. De voor BENG 
gerelateerde technologieën zijn gecategori-
seerd in energiemanagement, energieproduc-
tie, energiereductie en interdisciplinaire vaar-
digheden. Dezelfde categorieën worden ook 
gebruikt in de platformdatabase om het 
cursusmateriaal te vinden. Cursusaanbieders 
kunnen het kwalificatieschema gebruiken om 
hun eigen training snel op gang te helpen.  

Het Europese kwalificatieschema 

PROF/TRAC is een van de eerste EU project-
en die de BUILD-UP Skills advisor-app 
inzetten. Tijdens de procedure om de beno-
digde competenties in kaart te brengen, 
maakte PROF / TRAC een inventarisatie van 
beschikbare BENG cursussen voor bijscholing 
van professionals. In de app zijn de cursussen 
gelinkt aan de professionals en de verschillen-
de technologieën betrokken bij een succesvol-
le realisatie van BENG. Voor de advisering van 
de benodigde cursussen wordt het PROF / 
TRAC kwalificatieschema gebruikt

De Build-Up Skills Advisor-App 
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