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VOORWOORD
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De glasvezelbranche ontwikkelt zich snel en 
kent veel uitdagingen. Er zijn flinke ambities 
op het gebied van FTTx en 5G. Fiber carriers 
investeren veel om Nederland op glasvezel 
te krijgen. Internet en connectiviteit worden 
meer en meer gezien als een basisvoorziening 
en de digitale motor van de economie. 
Daarbij is er ook steeds meer aandacht 
voor het maatschappelijke belang van de 
digitale infrastructuur op het gebied van zorg, 
onderwijs, economie, mobiliteit, duurzaamheid, 
veiligheid, weerbaarheid, handhaving en 
opsporing.

De beschikbaarheid van (ondergrondse) 
snelwegen voor data is inmiddels net zo 
belangrijk voor economische bedrijvigheid 
én het functioneren van de maatschappij als 
water-, auto- en spoorwegen en luchtroutes. 
De aanleg en het onderhoud van deze 
datasnelwegen zijn alleen mogelijk als er 
voldoende vakmensen beschikbaar zijn.

Op dat vlak liggen de nodige uitdagingen. 
Er is sprake van krapte op de arbeidsmarkt 
als het gaat om experts en technici die 
glasvezelnetwerken kunnen aanleggen en 
beheren. Zoals u in deze uitgave kunt lezen, 
komt daar namelijk nogal wat bij kijken.

Het is dus zaak om als sector ons steentje 
bij te dragen aan het opleiden van de juiste 
vakmensen. Dat begint vanzelfsprekend bij 
het onderwijs. Wat is de stand van zaken als 
het gaat om het opleiden en opleidingen voor 

vakmensen binnen de glasvezelbranche? Wat 
is het aanbod en worden er wel voldoende 
vakmensen opgeleid? Sluiten deze opleidingen 
aan bij de vraag en zijn er voldoende leerlingen 
en studenten die een toekomst voor zich zien 
in onze sector? En bieden we als sector wel 
voldoende perspectief en mogelijkheden om 
het vak onder de knie te krijgen?

Vragen genoeg. De urgentie is groot. Daarom 
presenteer ik u bij deze graag het eerste 
verkennende onderzoek naar de stand van 
zaken in het onderwijs als het gaat om het 
opleiden van technici en experts voor de 
glasvezelsector in Nederland. Met deze 
uitgave voorziet de Fiber Carrier Association 
(FCA) in een eerste aanzet om het aanbod 
van opleidingen voor de glasvezelsector en de 
aansluiting daarvan met de praktijk in kaart te 
brengen. Met deze kennis en inzichten willen 
we het eenvoudiger maken voor de branche 
om vakmensen te vinden. Daarnaast beogen 
we samenwerkingen met het onderwijs – om 
van elkaar te leren en in elkaars noden te 
voorzien.

Eén ding is in ieder geval zeker: we hebben als 
branche ook nog de nodige stappen te maken 
om de juiste mensen aan te trekken en aan 
ons te binden. Daar gaat de FCA dan ook mee 
aan de slag.

Andrew van der Haar
Fiber Carrier Association
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INLEIDING

De Nederlandse economie is in toenemende mate afhankelijk van 
digitalisering. Naast het feit dat traditionele sectoren zoals transport 
& logistiek of retail digitaliseren, is Nederland ook één van de digitale 
knooppunten van de wereld. Meer dan op veel andere plekken in de 
wereld wordt in Nederland welvaart gecreëerd met bits & bytes.
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Digitale diensten zijn gefundeerd op een 
complexe keten van dienstenaanbieders, 
infrastructuur, afspraken en protocollen. 
Glasvezelnetwerken vormen hier in veel 
opzichten de ruggengraat voor. Het zijn 
deze netwerken die, zowel in Nederland 
als wereldwijd, zorgen dat de enorme 
hoeveelheden data die iedere seconde 
gegenereerd en verbruikt worden 
ongehinderd hun weg kunnen vinden. Sinds 
enkele jaren vindt een enorme versnelling 
plaats in de aanleg van glasvezel. 

Dat is niet gek, want glasvezel is op dit 
moment verreweg superieur aan iedere andere 
(commercieel levensvatbare) manier om data 
te verzenden en ontvangen. Bovendien biedt 
glasvezel nog steeds ruimte voor innovatie, 
waardoor het een kwestie van tijd is voor nog 
hogere snelheden en grotere bandbreedtes via 
één vezel getransporteerd kunnen worden.

Geen wonder dus dat momenteel in Nederland 
en elders in Europa massaal glasvezel wordt 
aangelegd. Eigenaren van kopernetwerken 
vervangen deze voor glasvezel. Miljoenen 
huishoudens worden naar verwachting op 
glasvezel aangesloten de komende jaren.

Tegelijkertijd wordt 5G uitgerold, en alle 
masten die daarbij horen moeten op 
glasvezelnetwerken worden aangesloten. 
Daarnaast blijft de vraag naar bandbreedte 
tussen datacenters en vanuit het bedrijfsleven 
onverminderd groeien. Er is, kortom, volop 
werk aan de winkel.
Daar zijn vakmensen voor nodig. Die blijken 
niet altijd makkelijk te vinden. En omdat de 
vraag naar glasvezel onverminderd groeit, zijn 
de komende jaren meer technici, ontwerpers 
en beheerders nodig die aan de slag kunnen 
met het aanleggen van glasvezelnetwerken. 
Daarom is het van belang dat (beroeps)
opleidingen aansluiten op de praktijk en dat 
voldoende middelbare schooluitstromers, 
studenten en omscholers enthousiast raken 
over werken in de glasvezelsector.

Tot op heden is niet onderzocht hoe het 
met die aansluiting gesteld is. Daarnaast is 
het niet goed inzichtelijk welke opleidingen 
in Nederland vakmensen voor de 
glasvezelbranche opleiden. Daarom staat 
in deze uitgave de vraag centraal welke 
opleidingen er beschikbaar zijn voor de 
glasvezelsector en in hoeverre die aansluiten 
op de behoeften van de branche.
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AANPAK VAN DEZE VERKENNING

Om goed inzichtelijk te maken hoe onderwijs 
en de glasvezelsector zich tot elkaar 
verhouden, is een quickscan uitgevoerd. Deze 
is onderverdeeld in drie delen:

1. De behoefte vanuit de sector.
2. Aanbod van opleidingen van reguliere, 

publieke onderwijsinstellingen ((v)mbo, 
hbo en vakrichtingen).

3. Aanbod van opleidingen en trainingen 
die niet door de overheid worden 
bekostigd, bijvoorbeeld van particuliere 
onderwijsinstellingen en/of georganiseerd 
door het bedrijfsleven.

Per deelonderwerp is zowel kwantitatief als 
kwalitatief (bureau)onderzoek uitgevoerd. 
Omdat het voornaamste doel van dit 
rapport is om gefragmenteerde informatie 
te bundelen, ligt de nadruk op een overzicht 
van de verschillende opleidingen, cursussen 
en studies én de aansluiting daarvan op de 
behoefte van de sector. Op basis van deze 
gegevens kan worden bepaald wat een goede 
manier is om het onderwijs en de sector elkaar 
te laten versterken.

6



7

WAT KOMT ER KIJKEN BIJ DE 
AANLEG VAN GLASVEZEL?
Voordat we verder ingaan op het onderwijs en de behoefte van de sector, 
moeten we eerst een duidelijk beeld hebben van de ‘sector’. Hoewel er wel 
degelijk sprake is van een glasvezelsector, of bedrijven en organisaties 
die actief zijn bij de aanleg van glasvezel, is het niet zo dat al die bedrijven 
ongeveer hetzelfde doen. Er is sprake van een behoorlijk vergaande 
differentiatie en specialisatie. Zo zijn zowel fiber carriers als datacenters, 
providers en aannemers betrokken bij glasvezel. Zij leggen bijvoorbeeld 
netwerken aan, beheren die of leveren er diensten voor op. 
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Al deze partijen dragen bij aan een gezonde 
glasvezelinfrastructuur. Het geheel is 
meer dan de som der delen. Tekorten 
of achterstanden binnen één van deze 
disciplines werken onherroepelijk door in 
de hele sector. Voor alle partijen die actief 
zijn in glasvezel is het dus van belang dat 
de benodigde kennis, kunde en mankracht 
zonder hindernissen beschikbaar zijn.

Ook als het gaat om de aanbieders van 
netwerken, ofwel de zogenaamde carriers, is 
er sprake van onderscheid. Er zijn carriers die 
zich toeleggen op internationale verbindingen, 
landelijke backbone netwerken die grote 
afstanden overbruggen, regionale netwerken 
die bijvoorbeeld twee provincies deels beslaan, 
B2B-netwerken voor zakelijke data-uitwisseling 
en natuurlijk glasvezel voor huishoudens, in 
jargon Fiber to the Home (FTTH). Ieder type 
netwerk is, ondanks veel overeenkomsten, 
anders en vergt net andere kennis en 
vaardigheden. 

Wat betekent deze differentiatie en 
specialisatie in de praktijk? De uitrol van 
bijvoorbeeld een FTTH-netwerk, zoals nu 
veelvuldig gebeurt in allerlei gemeenten in 
Nederland, kost veel tijd. Het gaat vaak om 
omvangrijke projecten waarbij (tien)duizenden 
huishoudens worden aangesloten. Het 
ontwerpen, plannen en aanleggen van een 
netwerk kan zomaar een aantal jaar in beslag 
nemen. Er moeten vergunningen worden 
afgegeven, meer worden samengewerkt 
en de realisatie en beheer van het netwerk 
moet worden afgestemd. De fiber carrier die 
het netwerk aanlegt is vaak afhankelijk van 
aannemers, die voor een deel met dezelfde 
tekorten aan personeel te maken hebben als 
de fiber carriers.

Bij veel projecten is er sprake van uitbreiding 
van bestaande netwerken, bijvoorbeeld bij 
de realisatie van één enkele klantaansluiting 
op glasvezel of tussen een kantoor en een 
datacenter. Er start dan een proces dat de 
uiteindelijke realisatie mogelijk maakt. Dat 
gaat als volgt in zijn werk.
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ZO KOMT EEN GLASVEZELVERBINDING 
TOT STAND (EN DIT IS ER VOOR NODIG)
Het fictieve bedrijf ACME Inc. heeft een glasvezelverbinding aangevraagd bij 
een fiber carrier. Zodra het contract voor die verbinding is gesloten gaat een 
heel raderwerk draaien. Hoewel hier een hele back-office bij betrokken is, van 
verkoop- en communicatiemedewerkers tot administratieve functies, richten 
wij ons in dit voorbeeld hoofdzakelijk op het technische gedeelte, omdat 
bij die functies de urgentie ligt als het gaat om het opleiden en werven van 
vakmensen.

9
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Schouwen en ontwerpen
Als alle afspraken zijn vastgelegd en 
akkoord zijn bevonden in overleg met een 
projectmanager, wordt de nieuwe locatie 
geschouwd door een schouwer. Dit houdt 
in dat op locatie wordt bekeken wat ervoor 
nodig is om de glasvezelverbinding fysiek 
te realiseren, waar benodigde apparatuur 
geplaatst kan worden en waar dat het beste 
kan in het pand. Zo ligt het bijvoorbeeld 
voor de hand om bestaande boorgaten te 
gebruiken om de kabel het pand in te brengen. 
Bij woonhuizen gebeurt dit doorgaans in de 
meterkast.

De verbinding zelf moet worden ontworpen en 
ingepast in een bestaand glasvezelnetwerk. 
Een architect en de network engineers nemen 
dit voor hun rekening. Welke vezels kunnen 
er via welke route het best gebruikt worden 
en is er voldoende vezelcapaciteit? In de 
bestaande infrastructuur zullen langs deze 
route meerdere lassen worden gerealiseerd die 
de verbinding vormen door het netwerk heen. 

Een drukbezette ondergrond 
Als een locatie nog geen vezel of kabel vanaf 
het netwerk in het pand heeft, dan moet 
deze worden gerealiseerd. Vaak moet dan 
worden gegraven om een nieuwe verbinding te 
realiseren. Bij nieuw aan te leggen netwerken 
wordt vrijwel altijd gegraven. Dit wordt ter hand 
genomen door een aannemer.

De route van de verbinding wordt vooraf 
nauwkeurig uitgetekend. Welke typen 

ondergrond zijn aanwezig, hoe ziet de 
bebouwde omgeving eruit en wat ligt er op 
de beoogde route waar in de grond? Zijn er 
waterwegen of andere obstakels waarmee 
rekening moet worden gehouden? Dit deel 
wordt geografisch ontworpen door de engineer 
die tekeningen maakt voor de uitvoer en 
eventueel boorprofielen uitwerkt.

Om de realisatie mogelijk te maken heeft 
de projectmanager tijdens de voorbereiding 
toestemming nodig. Hij legt contact met alle 
betrokken partijen, zoals gemeente(n) en 
provincie(s). Bij het kruisen van een waterweg 
komen daar bijvoorbeeld de waterschappen 
en Rijkswaterstaat nog bij. Na het fysieke 
geografische ontwerp door de engineer begint 
de voorbereiding van de uiteindelijke realisatie. 

Uitvoering
De inkoper zorgt voor voldoende voorraad 
van duct (mantelbuis), kabel en lasmoffen 
(waarin koppelingen beschermd zijn) 
voordat een aannemer aan de hand van alle 
ontwerpen in het veld kan gaan graven. De 
werkvoorbereider werkt aan de hand van 
het ontwerp de opdracht uit en plant de 
mensen, graafmachines en materialen in. 
Hij heeft contact met gemeente, provincie 
en waterschappen voor de uitvoer in het 
veld, en zorgt voor een goed herstel aan 
onder andere de weg, stoep en berm. 
Tijdens de werkvoorbereiding wordt ook een 
verkeersplan opgesteld en gezorgd voor de 
wegafzetting, signaalborden langs de weg of 
zelfs een omleiding. Pas na al het ontwerpen, 
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de toestemmingen, het verlenen van 
vergunningen en de werkvoorbereiding kan er 
een schep de grond in. 

De schouwer zal de kwaliteit, veiligheid van 
werken en de verkeersmaatregelen controleren 
en in de gaten houden. Als de uiteindelijke 
ducts zijn gelegd wordt de glasvezelkabel 
door glasvezelblazers ingebracht en zorgen 
de glasvezellassers voor de verbindingen in de 
lasmoffen.

De netwerkverbinding is nu fysiek gerealiseerd, 
maar nog niet opgeleverd. Voordat het zover 
is moeten nog een aantal stappen worden 
doorlopen. De grond is immers open geweest 
en het kan zijn dat trottoirs zijn gelicht of 
sprake zijn geweest van het openbreken van 
de publieke ruimte. Ook kan het zijn dat per 
ongeluk schade is ontstaan – zulke dingen 
gebeuren nu eenmaal. Het gaat vrijwel nooit 
om grote schades, maar bijvoorbeeld om 
een paaltje of verkeersbord dat beschadigd 
is geraakt. De kosten daarvan worden 
altijd vergoed aan de gemeenschap door 
degene die de schade heeft veroorzaakt. 
Herstelwerkzaamheden na het graafwerk 
moeten gedegen worden uitgevoerd en het 
uiteindelijk gegraven tracé zal digitaal moeten 
worden ingemeten door een landmeter en op 
tekening worden gezet. Een netwerkbeheerder 
zorgt ervoor dat het eigendomsrecht wordt 
vastgelegd en dat de de tekeningen worden 

ingebracht bij het Kadaster en worden 
aangemeld bij het Kabels- en leidingen 
Informatiecentrum (KLIC).  

Als de kabel is ingebracht bij het kantoor en 
het datacenter, kan de actieve apparatuur 
(de apparatuur die ervoor zorgt dat data 
kan worden uitgewisseld via de verbinding) 
worden geplaatst, gemeten en getest. Als 
dit naar behoren verloopt kan de verbinding 
worden opgeleverd. Een netwerkspecialist 
configureert de apparatuur en zorgt voor 
een goede werking. De medewerker van de 
beheerafdeling het NOC (netwerk operations 
center) zal de verbinding integreren en 
in beheer nemen. De NOC medewerkers 
houden de verbinding in de gaten en zijn altijd 
bereikbaar om eventuele storingen te kunnen 
afhandelen.

Om kennisdeling te stimuleren, hebben we 
samen met onze installatiepartner SPIE en 
audiovisueel productiebedrijf STAGE-X24 
korte video’s gemaakt over het ontwerp; 
de aanleg, het beheer en storingen van 
glasvezelnetwerken. In deze video’s laat 
Andrew van der Haar (directeur FCA) onder 
andere zien welke stappen er worden 
genomen wanneer er een aanvraag voor een 
glasvezelnetwerk wordt ingediend.    
De video’s zijn te vinden op ons 
YouTube-kanaal.  

https://www.youtube.com/channel/UCTmQByMscrQCI6G8N4plVQQ
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DE BEHOEFTE VAN DE SECTOR

Zoals duidelijk werd in het voorbeeld in het vorige hoofdstuk, is 
slechts één enkele glasvezelverbinding een kapitaal-, arbeids-, en 
kennisintensieve aangelegenheid. Alle betrokken experts moeten niet 
alleen kennis hebben van hun eigen aandeel in het geheel, maar ook 
van wat er komt kijken bij het hele project. Ze zijn immers afhankelijk 
van elkaar voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Goed opgeleide 
professionals zijn onmisbaar voor de aanleg van glasvezel.

12
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De sector groeit en floreert en dat 
zal de komende jaren zo blijven. Niet 
alleen worden dit decennium miljoenen 
huishoudens op glasvezel aangesloten, 
ook de groeiende behoefte aan snelle 
verbindingen met grote bandbreedtes zorgt 
ervoor dat er onverminderd vraag blijft 
naar glasvezelverbindingen. Alleen al op 
korte termijn zullen deelnemers van de FCA 
duizenden kilometers glasvezel aanleggen:
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Aantal glasvezelaansluitingen in Nederland.
(Bron: Stratix) 

De fiber carriers en de partijen die puur de 
netwerken in beheer hebben maar hier (in veel 
gevallen) geen diensten op leveren, hebben 
naar verhouding een bescheiden aantal 
medewerkers in dienst. Dat is ook niet zo gek 
aangezien het aanleggen van een netwerk 
wel de nodige arbeid vereist, maar het beheer 
ervan in mindere mate. Alle fiber carriers 
in Nederlands, van regionaal tot nationaal, 
hebben ongeveer 3600 FTE in dienst. Als we 

daar de partijen bij tellen die betrokken zijn bij 
de aanleg van netwerken, dan komen we op 
ca. 8000 FTE. Daaromheen bevindt zich een 
schil aan consultants, experts en freelancers 
van zo’n 2000 FTE. Alles bij elkaar bestaat 
de branche daarmee uit 10.000 FTE. Hierbij 
zijn partijen die inpandig glasvezel realiseren 
(datacenters) of diensten leveren op glasvezel 
(ISP’s) niet meegerekend.

De tekorten aan personeel zijn hardnekkig. 
Er staan regelmatig honderden technische 
vacatures open voor glasvezelengineers, 
-ontwerpers, -monteurs, -projectleiders en 
andere functies die een rol spelen bij de aanleg 
van glasvezel. Vanwege dit groeiend tekort aan 
tenminste honderden technici, is het goed om 
te kijken naar de opleidingsmogelijkheden van 
glasvezel specialisten in Nederland.
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PUBLIEKE OPLEIDINGSMOGELIJKHEDEN

In Nederland bestaan een aantal vormen van onderwijs waar 
professionals die werkzaam zijn in de glasvezelbranche worden 
opgeleid: 

• Interne opleidingen, door middel van trainingen en het opdoen van 
kennis en ervaring on-the-job. 

• Particuliere opleidingsinstituten die een breed scala aan opleidingen 
en trainingen aanbieden. 

• Het reguliere, bekostigde (beroeps)onderwijs: de mbo’s en hbo’s. 
• Derde leerweg, dit zijn verkorte vakopleidingen bij bijvoorbeeld 

ROC’s die vaak in beeld komen bij omscholing. Deze opleidingen 
zijn onbekostigd en moeten dus volledig door deelnemers of hun 
werkgever worden vergoed.

14



ONDERWIJS, OPLEIDINGEN EN TRAININGEN IN DE GLASVEZELBRANCHE 15

Voor verreweg de meeste functies die van 
belang zijn voor de aanleg van glasvezel 
wordt opgeleid op een mbo of een particuliere 
opleiding. Er wordt op het moment van 
schrijven onderscheid gemaakt in 4 niveaus op 
het mbo:

• De entreeopleiding, 
• De basisberoepsopleiding (niveau 2), 
• De vakopleiding (niveau 3), 
• De middenkaderopleiding (niveau 4)

Voor elk mbo-niveau gelden verschillende 
vooropleidingseisen. Ook de opleidingsduur 
verschilt. Het ROC Flevoland onderzoekt 
momenteel of het mogelijk is om een 
associate degree (niveau 5, ofwel tussen mbo 
en hbo in) voor de glasvezelsector te starten.
Dat is een mooie ontwikkeling, maar hoe is het 
gesteld met de bestaande opleidingen?

Diversiteit aan opleidingen binnen het mbo
In een rondgang langs onderwijsinstellingen 
(met name de ROC’s) blijkt dat enkel de 
richting “Data en communicatietechniek/ 
Netwerken” met verdieping glasvezel wordt 
aangeboden. Er zijn wel verschillende 
initiatieven in ontwikkeling op regionaal en 
landelijk niveau, zoals de ontwikkeling van 

leermiddelen en examenproducten door 
stichting Branchesamenwerking Leermiddelen 
en Examenproducten Infratechniek (BLEI) en 
op enkele ROC’s.

In Stichting BLEI werken brancheorganisaties, 
regionale netbeheerders, aannemers 
en 10 instellingen voor het middelbaar 
beroepsonderwijs (mbo) samen. Zij werken 
samen aan uniforme mbo-opleidingen 
infratechniek die aansluiten bij de 
beroepspraktijk.

De vakopleiding 
Deze brede opleiding heeft een verdieping 
op het gebied van glasvezel. Binnen deze 
verdieping ligt de nadruk op installatie- 
en onderhoudswerkzaamheden aan 
glasvezelverbindingen volgens standaard 
werkwijzen en protocollen op basis van 
standaardoplossingen. De verdieping is met 
name gericht op inpandige werkzaamheden, 
bijvoorbeeld in datacenters en serverruimtes. 
Er wordt rekening gehouden met de snel 
veranderende kennis en vaardigheden die 
noodzakelijk zijn om in de glasvezelbranche 
werkzaam te zijn. Er is aandacht voor zowel 
theoretische onderbouwing als praktische 
vaardigheden die nodig zijn voor de aanleg en 
onderhoud van glasvezelverbindingen.
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Keuzedeel verdieping glasvezel-K1030
Voor een aantal mbo-richtingen is het mogelijk 
om het keuzedeel ‘Verdieping glasvezel’ te 
volgen. Dit keuzedeel is vooral gericht op het 
aanleggen van installaties en het testen van 
verbindingen:

“De beginnend beroepsbeoefenaar ontwikkelt 
specialistische vaardigheden voor het veilig 
aanleggen van glasvezelinstallaties en 
het testen van glasvezelverbindingen voor 
datatransport en beveiligingsdoeleinden.”

DATA 
Module Naam Samenwerkingen Samenwerking Plaats

ROC A12 Arnhem, Barneveld, 
Ede 

ROC Albeda College Techniek College 
Rotterdam Rotterdam 

ROC Alfa College 
Groningen, 
Hoogeveen, Leek, 
Assen, Hardenberg 

x ROC van Amsterdam / 
ROCvA BLEI

Amsterdam, 
Hoofddorp, 
Amstelveen, 
Diemen, Hilversum

ROC Aventus 
Apeldoorn, 
Deventer en 
Zutphen 

ROC Da Vinci College Dordrecht 

x Curio BLEI West-Brabant 

x Deltion College BLEI Zwolle 

x ROC Drenthe College BLEI Assen, Emmen, 
Meppel, Steenwijk 

x ROC van Flevoland / 
ROCvF Almere, Lelystad 

ROC Friese Poort 

Dokkum, Drachten, 
Emmeloord, 
Leeuwarden, 
Sneek, Urk 
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DATA 
Module Naam Samenwerkingen Samenwerking Plaats

Friesland College Leeuwarden, 
Heerenveen 

ROC Gilde Opleidingen Roermond 

x ROC het Graafschap 
College BLEI Doetinchem 

Hoornbeeck College Amersfoort, Goes, 
Gouda, Rotterdam 

ROC Horizon College 
Alkmaar, 
Heerhugowaard, 
Hoorn, Purmerend 

x ROC Koning Willem I 
College BLEI s-Hertogenbosch 

ROC Kop van 
Noord-Holland 

Den Helder, 
Schagen 

Landstede Zwolle 

ROC De Leijgraaf Veghel 

ROC Menso Alting Zwolle 

ROC 
Midden-Nederland

Amerfoort, Utrecht, 
Nieuwegein

x ROC MBORijnland  
/ vh MiddenRijnland vh Midden Rijnland BLEI

Leiden, Gouda, 
Zoetermeer, 
Woerden 

ROC Mondriaan Den Haag, Leiden, 
Delft, Naaldwijk 

Noorderpoort Groningen, Drenthe 

ROC Nijmegen Nijmegen 

ROC Nova College Haarlem 
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DATA 
Module Naam Samenwerkingen Samenwerking Plaats

x Regio College BLEI Zaandam, 
Purmerend 

ROC Rijn IJssel 

Arnhem, Nijmegen, 
Renkum, Dieren, 
Elst, Wageningen, 
Zevenaar, Ulft 

ROC RIVOR Tiel 

Summa College Eindhoven 

ROC Ter AA Helmond 

ROC Tilburg Tilburg 

ROC TOP Amsterdam, 
Almere 

ROC van Twente Almelo, Hengelo en 
Enschede 

Scalda Zeeland 

ROC Zadkine Techniek College 
Rotterdam Rotterdam 

Scholengemeenschap 
De Rooi Pannen Tilburg 

MBO Utrecht Utrecht, Hilversum 

x MBO Amersfoort BLEI Amersfoort 

VistaCollege Maastricht, 
Heerlen, Sittard 

x Techniek College 
Rotterdam BLEI  

x WR-College BLEI Purmerend
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Hbo-opleidingen
Op hbo-instellingen wordt de module hbo-ICT 
aangeboden. Binnen deze opleiding worden 
ook gedeelte infrastructuren aangeboden. De 
meeste hbo-instellingen bieden deze opleiding 
aan.

De opleiding is breed georiënteerd en 
studenten krijgen de mogelijkheid zich te 
verdiepen in diverse onderwerpen. Iedere 
student kiest in de tweede helft van het eerste 
jaar een specialisatie. Eén daarvan is ICT & 
Infrastructure. Studenten voeren opdrachten 
en projecten uit voor bedrijven en sluiten hun 
studie af met een afstudeeropdracht bij een 
bedrijf. Hier liggen voor de glasvezelsector 
kansen om zich beter te profileren en 
studenten te enthousiasmeren om binnen de 
sector hun (afstudeer)opdrachten en projecten 
uit te voeren.

Aansluiting op de arbeidsmarkt
Naast het opleidingsniveau, het aantal 
opleidingen en de uitstroom van afstudeerders 
van deze opleiding richting de arbeidsmarkt, is 
de aansluiting op de arbeidsmarkt van belang. 
De aansluiting op de arbeidsmarkt, meer 
specifiek of iemand in staat is het geleerde 
toe te passen in een andere situatie dan waar 
het geleerd is, wordt ook wel aangeduid als 
‘transfer’.

“… Transfer is de mate waarin kennis, 
vaardigheden en houdingen uit de opleiding 
effectief worden ingezet in de werksituatie. 

Je kunt transfer opdelen in positieve en 
negatieve transfer. Bij positieve transfer is er 
sprake van een verbetering in het functioneren 
terwijl bij negatieve transfer sprake is van een 
verslechtering van het functioneren. Negatieve 
transfer treedt op als de leerling niet de 
mogelijkheid heeft om geleerde vaardigheden 
in te zetten in de werksituatie… (Amagir, van 
Veldhuizen, van den Berg, & Wilschut, 2019).

Om de kans op geslaagde, of positieve 
transfers van (vak)opleidingen naar de 
glasvezelbranche te realiseren wordt vaak 
‘competentiegericht onderwijs’ gegeven. Dit 
houdt in dat studenten tijdens praktijklessen 
basisvaardigheden zoals assembleren, 
netwerk aanleggen, basiskennis en 
bijvoorbeeld het in behandeling nemen 
en afhandelen van incidenten leren. Deze 
vaardigheden zijn direct nodig voor toekomstig 
werk. Daarnaast leren studenten reflecteren en 
omgaan met feedback.

Studenten die kiezen voor de glasvezelsector, 
zullen uiteindelijk gaan werken in een van 
de verschillende disciplines in de functie 
van architect, engineer, werkvoorbereider 
of bijvoorbeeld netwerkbeheerder. Op dit 
punt is er sprake van een dilemma, want 
in hoeverre moeten functies aansluiten 
op de vaardigheden en kennis die 
instromers meebrengen, en in hoeverre 
dient het onderwijs voor te bereiden op de 
beroepspraktijk?
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Uiteindelijk stelt het ontwerp en de aanleg 
van glasvezelnetwerken en - verbindingen een 
aantal eisen aan de kennis en vaardigheden 
van de professionals die zich daarmee 
bezighouden. Die kennis en vaardigheden zijn 
prima te specificeren en in een curriculum op 
te nemen, voor zover dat nu niet al het geval 
is. Tegelijkertijd is het voor de sector van 
belang dat functieprofielen aansluiten bij de 
kennis en vaardigheden van afstudeerders om 
aantrekkelijk te blijven voor hen. Het ligt voor 
de hand om voor zowel het bedrijfsleven als 
het onderwijs om hier meer de samenwerking 
op te zoeken.

Een mooie ingang voor deze samenwerking 
zijn stages. De beschreven vaardigheden 
worden immers ook geleerd en toegepast 
tijdens stages. Tijdens de stages wordt 
niet alleen vakinhoudelijke kennis maar 
ook ervaring opgedaan en wordt er veel 
geleerd over de ‘werkethiek’, de mores en 
ethos op de werkvloer. Hierover later meer. 
Eerst werpen we een blik op de particuliere 
opleidingsmogelijkheden.
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PARTICULIERE  
OPLEIDINGSMOGELIJKHEDEN
Naast de door de gemeenschap grotendeels bekostigde opleidingen en 
studies, is er een aanbod aan particuliere trainingen en cursussen. Deze 
worden veelal door bedrijven bekostigd voor medewerkers en leiden in korte 
tijd op voor zeer specifieke deelgebieden. Vrijwel alle cursussen en trainingen 
vereisen een vooropleiding op mbo- of hbo-niveau.
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Particuliere opleidingen
Naast het reguliere onderwijs zijn er ook 
verschillende particuliere opleidingsinstituten 
die trainingen en cursussen verzorgen op het 
gebied van glasvezel. Voorbeelden hiervan zijn 
onder andere het aanbod van Dirksen en Klict. 
Er is een verscheidenheid aan opleidingen 
te vinden op verschillende niveaus en 
verschillende vakgebieden. Hierin komen zowel 
theoretische als hele praktische zaken aan de 
orde. De opleidingen beginnen bij ‘basiskennis 
glasvezel’, ‘FTTH-huisaansluitingen’ tot ‘beheer 
en onderhoud’. Deze vakopleidingen vereisen 
een vooropleiding op mbo-niveau en zijn als 
verdieping bedoeld op een specifiek vakgebied.

De trainingen en cursussen kunnen 
worden afgesloten met een certificaat 
van het opleidingsinstituut, al dan niet 
erkend door Stichting Certificatieregeling 
Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven 
(CKB).

De stichting CKB staat voor het borgen van 
de kwaliteit bij de aanleg-, montage- en 
onderhoudswerkzaamheden van energie, 
water en telecomnetwerken. Samen met de 

(infra-) netwerkbeheerders en de aannemers 
draagt de stichting CKB zorg voor een 
transparant en eenduidig schema waarop 
de certificaathouders worden getoetst. Het 
uitgangspunt van het CKB-certificaat is dat het 
voor de opdrachtgevers geldt als een uniform 
waarborg certificaat, waarbij zij:  

• Certificaathouders niet separaat hoeven 
te testen. 

• Dezelfde eisen kunnen laten gelden voor 
alle aangesloten netwerkbeheerders. 

Interne opleidingen
Naast het reguliere onderwijs en de 
particuliere opleidingsinstituten wordt door 
het bedrijfsleven intern opgeleid. Binnen de 
bedrijven worden trainingen verzorgd met 
theoretische en praktische kennis en wordt 
aandacht besteed aan het leren ‘on-the-job’. 
Dit kan de beginnende vakman en vakvrouw 
verder helpen om te verdiepen en kennis in de 
praktijk op te doen. Het kan echter lastiger zijn 
om deze opleidingen intern te faciliteren en het 
juiste curriculum samen te stellen. 

Overzicht van particuliere opleidingen:

Naam MBO HBO Trainingen

Dirksen x x x

Soma x x

Klict x x

Technisch Opleidingscentrum Zuid

GOA x x

Simac x
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GOEDE STAGEPLAATSEN  
ZIJN SCHAARS
Het is een bekend probleem voor technische opleidingen: stageplaatsen 
zijn schaars. Uit cijfers van Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs 
Bedrijfsleven (SBB) blijkt dat in 2021 bijna 40.000 studenten in de 
beroepsgroepen ICT en Technische installatie een stageplek zoeken. Deze 
cijfers zijn niet uitgesplitst op studenten die specifiek een stageplek zoeken 
binnen de glasvezelsector. Maar zelfs als slechts een half procent van deze 
groep op zoek is naar een stageplek binnen de branche, dan hebben we het 
nog altijd over 200 stageplekken die ook nu niet beschikbaar zijn.
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Uit gesprekken met diverse 
onderwijsinstellingen bleek dat er vier 
belangrijke hindernissen zijn bij het creëren 
en vinden van goede stageplekken:

Gat tussen opgedane kennis en noodzakelijke 
kennis in de praktijk
Veel studenten die stage (willen) gaan lopen 
missen kennis die in de beroepspraktijk van 
belang is. Er bestaat hier een gat tussen 
de lesstof en wat in de praktijk aan bod 
komt. Dit probleem kan op verschillende 
manieren ontstaan. Stages worden vaak 
regionaal ingevuld. Het komt regelmatig 
voor dat de werkzaamheden van regionale 
bedrijven zijn veranderd en dat daar niet 
voor wordt opgeleid. Tegelijkertijd hebben 
stageplekaanbieders soms te hoge 
verwachtingen: de stage is vooral een kwestie 
van meewerken in plaats van dat het een plek 
is om te leren.

Dit hangt samen met een andere factor: 
technologische- en marktontwikkelingen 
voltrekken zich (sneller) bij bedrijven en kunnen 
vaak maar beperkt worden bijgebeend door 
het onderwijs. Hierdoor ontstaan belangrijke 
verschillen tussen wat studenten leren en waar 
het bedrijfsleven behoefte aan heeft.

Niche specialisatie vs. brede basis
Daarnaast kunnen leerlingen bij verschillende 
soorten bedrijven stage lopen. Veel bedrijven 
in de glasvezelbranche zijn gespecialiseerd 
en actief in een specifieke niche. Het is 
voor onderwijsinstellingen onmogelijk om 
studenten in al die niches thuis te maken. De 
doelstelling van een opleiding is om studenten 
een brede basis te geven waarmee zij zich, 
vaak in de praktijk, kunnen specialiseren. 
Tijdens een rondgang bij carriers en 
verschillende partijen in de branche, is dit 
beeld bevestigd. Een stage is echter bedoeld 
om kennis en ervaring op te doen: van een 
stagiair kan niet worden verwacht dat hij of 
zij de kennis en ervaring heeft die andere 
medewerkers hebben. Hier speelt dus ook het 
verwachtingspatroon van het bedrijfsleven een 
rol.

Flexibilisering arbeidsmarkt speelt 
beschikbaarheid stageplekken parten
Door de flexibilisering van de arbeidsmarkt is 
het aanbod van stageplaatsen ook verminderd. 
Hierbij valt te denken aan ZZP-ers en kleine 
aannemers zoals bijvoorbeeld de zelfstandige 
blaas- of graafploeg. Bij deze groep is 
er minder aandacht voor het bieden van 
stageplaatsen. Zeker in economisch goede 
tijden is in veel technische sectoren een flinke 
schaarste aan stageplekken.
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Bedrijfsleven en onderwijs zouden elkaar 
beter kunnen vinden
Tot slot valt op dat het vaak lastig blijkt om 
stageplaatsen te vinden door het ontbreken 
van de juiste ‘ingangen’. We zien vaak een 
afstand tussen de opleidingsinstituten en de 
marktpartijen. Deze weten elkaar maar moeilijk 
te vinden en daardoor bestaat er niet altijd een 
intensief netwerk. Dat kan beter. Zo hebben 
onderwijsinstellingen vaak moeite om de 
juiste materialen te vinden om mee te oefenen, 
terwijl in de dagelijkse praktijk diezelfde 
materialen zoals kabels vaak ‘over’ zijn. Hier 
kan eenvoudig samengewerkt worden.

Alles samengenomen moet geconcludeerd 
worden dat er ruimte voor verbetering is als 
het gaat om het realiseren van passende 
stageplekken in de glasvezelsector. Zowel 
onderwijsinstellingen als het bedrijfsleven 
hebben een rol te spelen in het verbeteren van 
deze situatie. We mogen aannemen dat de 
tekorten aan vakmensen in de sector deels 
hier hun oorsprong vinden. Een leermees-
ter-leerling-gezel benadering zou in dit kader 
heel vruchtbaar kunnen zijn mits partijen zich 
hier structureel aan willen committeren.
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CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN

De glasvezelbranche is flink in ontwikkeling en kent vele uitdagingen, die 
onder andere met goed opgeleide vakmensen het hoofd kunnen worden 
geboden. De krapte op de arbeidsmarkt en de toenemende vraag naar 
vakmensen maakt het onderwerp relevant en actueel. Er is ruimte voor 
verbetering en meer aansluiting tussen carriers en aannemers enerzijds 
en de opleidingsinstituten anderzijds.

26
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Uit dit beknopte verkennende onderzoek 
is gebleken dat zowel het aanbod 
aan opleidingsmogelijkheden voor de 
glasvezelbranche als het aanbod aan goede 
stageplekken bij bedrijven in de branche voor 
verbetering vatbaar zijn. Daarom doen we 
twee aanbevelingen om de bestaande situatie 
gezamenlijk te verbeteren:

1. Zorg voor een betere samenwerking tussen  
branche en opleidingsinstituten om curricula 
bij te tijd te houden 
Als we het als sector van belang vinden om 
een goede toegang tot de arbeidsmarkt te 
houden, zullen we het onderwijs moeten 
helpen om de juiste kennis en vaardigheden 
over te dragen. Dat kan door structureel samen 
te werken bij de invulling van bestaande en 
nieuwe curricula. Daarbij moet steeds goed 
nagedacht worden over wat de markt over 2, 
5 en 10 jaar nodig heeft. Het ligt voor de hand 
om hier een permanente adviesraad voor in 
te stellen die ten minste eens per jaar een 
vakinhoudelijk en didactisch advies uitbrengt. 
In een dergelijke raad kunnen zowel experts uit 
het veld als docenten en onderwijskundigen 
plaatsnemen om zo tot een optimaal 
samenspel van inhoud en kennisoverdracht te 
komen.

2. Start met een sectorbrede aanpak om 
stageplekken te creëren
Om voldoende stageplekken te kunnen bieden 
is een structurele aanpak noodzakelijk. Om dat 

mogelijk te maken kunnen de sector en het 
onderwijs elkaar meer opzoeken. Regionaal 
zouden netwerken ingericht kunnen worden 
waarmee de sector en het onderwijs periodiek 
bij elkaar de vinger aan de pols houden. 

Binnen de ROC’s zijn er docenten die de 
glasvezel vakrichtingen trekken en als 
ambassadeur optreden. Binnen bedrijven 
zouden stagecoördinatoren dit netwerk kunnen 
opbouwen. Dit is geen fulltime job, maar kan 
een mooie aanvulling zijn voor bijvoorbeeld 
senior vakmensen. De oudgedienden hebben 
veel kennis en een breed netwerk en zien het 
als waardevol de beginnende professional 
verder te helpen, coachen en begeleiden. De 
moderne vorm van de ‘meester-gezel’ methode 
is en blijft actueel.

Door een dergelijke aanpak is de investering 
door de bedrijven in tijd en geld gering en 
de opbrengst de moeite waard. Als branche 
kunnen we hier ook het initiatief in nemen 
om samen met de onderwijsinstellingen te 
kijken hoe we stagiairs kunnen begeleiden. 
Een andere mogelijkheid is het geven van 
gastlessen door het bedrijfsleven aan 
studenten om deze te interesseren voor het 
werken in de glasvezelbranche. Daarnaast 
kan het onderwijs ook worden geholpen door 
afgeschreven producten aan hen beschikbaar 
te stellen. Zo kan er een begin gemaakt 
worden om het onderwijs beter aan te laten 
sluiten bij het bedrijfsleven.
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OVER FCA
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De Fiber Carrier Association (FCA) is vijf 
jaar geleden opgericht om de eigenaren van 
glasvezelnetwerken te ondersteunen en te 
adviseren op basis van trends uit binnen- 
en buitenland. De FCA spreekt met alle 
stakeholders in de glasvezelketen en vervult 
daarmee de rol van katalysator richting de 
(lokale) overheid, het bedrijfsleven en alle 
andere betrokken partijen. 

In onze digitale economie zijn we geheel 
afhankelijk van betrouwbare en snelle 
verbindingen. Het is de taak van alle 
deelnemers, partners en kennispartners om de 
kwaliteit van deze verbindingen voortdurend 
te verbeteren en glasvezelverbindingen 
beschikbaar te maken voor bedrijven en 
huishoudens. 

Als het gaat om de dekking van glasvezel 
loopt Nederland voorop. Dat is een mooie 
ontwikkeling, maar tegelijkertijd zien we op 

het niveau van landelijke en lokale overheid 
dat de uitvoering van beleid niet altijd goed 
verloopt. Subsidies om glasvezeldekking te 
stimuleren komen niet altijd beschikbaar 
en lokale overheden hanteren soms 
afwijkende procedures bij het aanvragen van 
vergunningen.

In de glasvezelsector zien we tegelijkertijd 
verschillende initiatieven ontstaan. Dit zijn 
positieve ontwikkelingen, maar tegelijkertijd 
leidt dit tot een versnipperde markt met 
minder samenwerking, ontbreken van 
objectieve informatie en onduidelijkheid voor 
stakeholders, zoals de lokale overheid.

Vanuit de FCA overzien we landelijke trends 
en ontwikkelingen en samen met onze 
deelnemers, partners en kennispartners 
zijn we in staat om via kennisbundeling de 
belangen van de glasvezelsector op een goede 
manier te behartigen.



ONDERWIJS, OPLEIDINGEN EN TRAININGEN IN DE GLASVEZELBRANCHE 29

NEDERLAND OP 
GLASVEZEL

Een actueel overzicht  
van ontwikkelingen in  
de glasvezelsector

NEDERLAND OP 
GLASVEZEL

NEDERLAND OP 
GLASVEZEL
2018

2017

Belang van connectiviteit 
voor digitale transformatie 

Randvoorwaarde 
voor de digitale 
economie
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