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Opleidingen

De opleidingen van het Hoger 
Technisch Instituut zijn een begrip 
in de bouw. Al sinds 1939 verzorgen wij 
toptechnische deeltijdopleidingen op hbo en 
hbo+ niveau die direct in de praktijk toe te passen 
zijn. De bekendste opleidingen zijn Bouwkunde, Beton 
en Staal, Bouwkosten en Bouwmanagement.

Nieuwe opleiding tot Gebouwinspecteur of masterclasses op topniveau

Om je naast je baan verder te ontwikkelen hebben het Hoger Technisch Instituut en 
KPE verschillende verdiepingsmogelijkheden ontwikkeld. Deze ontwikkelmogelijkheden 
zowel voor ervaren medewerkers als voor medewerkers die ervaring willen opbouwen. 



Studeer in deeltijd en volg één van onze opleidingen, modules of masterclasses. Het Hoger Technisch Instituut 
(HTI) biedt vier voor de bouw essentiële toptechnische opleidingen aan met actuele kennis. Deze opleidingen zijn 
modulair opgebouwd.

Een projectontwerp maken met alles wat daarbij komt 
kijken? Detailtekeningen en berekeningen kunnen maken 
en verstand hebben van bouwfysica? Dat alles krijg je in 
de vingers bij deze praktijkgerichte, brede opleiding.

Het gecompliceerde bouwproces heeft dan geen geheimen 
meer voor je. Voor alle betrokken partijen ben je een 
professionele gesprekspartner, zowel bij de voorbereiding 
als bij uitvoering, oplevering en het onderhoud.

Hoe maak je een berekening aan de hand van de aanwezige 
gegevens, hoe stel je een planning en een begroting op, 
hoe richt je een bouwplaats in en neem je algemene kosten 
mee in de kostprijs van een project? Deze onderwerpen 
komen uitgebreid aan de orde in de opleiding Bouwkosten.

De opleiding Bouwkosten van het HTI duurt twee jaar en 
is verdeeld in vier modules.

Met de opleiding Bouwmanagement ben je in staat om 
leiding te geven aan de steeds complexer wordende 
bouwprojecten. Wij leiden vakbekwame managers op 
die leiding kunnen geven aan complexe projecten en een 
belangrijke rol spelen in het verder professionaliseren van 
het process van idee tot en met beheer. Ontwikkelingen 
zoals lean bouwen, gezamenlijk modelleren en 
ketenintegratie vragen nieuwe managementcompetenties 
en die komen aan bod bij Bouwmanagement.

De opleiding Bouwmanagement van het HTI duurt twee 
jaar en is verdeeld in vier modules en een afstudeerfase.

De opleiding Beton en Staal leidt in twee jaar op tot 
beton- of staalconstructeur. De opleiding bestaat uit 
algemene vakken die voor beide gelijk zijn en uit vakken 
die specifiek zijn voor staal of beton. Bij goed gevolg 
worden de opleidingen afgesloten met het diploma 
Staalconstructeur-HTI of Betonconstructeur-HTI.

Voor studenten die geen technische hbo vooropleiding 
hebben worden in een extra eerste jaar algemene vakken 
gedoceerd. Vandaag bestuderen en morgen toepassen, 
van vakmensen voor vakmensen.

DE OPLEIDINGEN

www.hti-opleidingen.nl

BOUWKUNDE BETON EN STAAL

BOUWKOSTEN BOUWMANAGMENT

modulairmodulair

Voor wie bestemd?
De studenten zijn werkzaam bij aannemingsbedrijven met nieuwbouw, vernieuwbouw en renovatie, architectenbureaus, 
technische diensten van grote bedrijven, bouw- en calculatiebureaus en overheidsinstellingen. Zij hebben al een stevige 
technische basis, verkregen door vooropleiding of praktijk. Per opleiding gelden verschillende toelatingseisen.



www.hti-opleidingen.nl

Studiebelasting
Naast achttien klassikale lesdagen die tweewekelijks op zaterdag worden gegeven zal per week nog op acht tot tien 
uur aan zelfstudie moeten worden gerekend. De examens worden afgenomen aan het eind van elk studiejaar. De 
presentatie van de afstudeeropdracht en het bijbehorende schriftelijke examen en de werkopdrachten moeten met 
een voldoende beoordeeld worden om voor het HTI-diploma in aanmerking te komen.

Studieduur

Bouwkunde 4 jaar (mogelijke vrijstelling jaar 1)

Beton & Staal 3 jaar (mogelijke vrijstelling jaar 1)

Bouwkosten 2 jaar

Bouwmanagement 2 jaar

Tijdens de 10-daagse opleiding ontwikkelt de deelnemer zich tot een startbekwaam gebouwinspecteur. De 
afgestudeerde HTI Gebouwinspecteur is in staat om bouwwerker, specifiek woningen, technisch professioneel te 
beoordelen op minimale prestatie-eisen van de (toekomstige) gebruiker en/of wet-/regelgever. 

De gebouwinspecteur is een functionaris uit de bouw- en vastgoedsector die minimaal mbo-4 werk- en denkniveau 
en minimaal 3 jaar werkervaring hebben binnen het bouwkundige kader of in het technisch beoordelen, beheren en/of 
onderhouden van vastgoed.

De verdiepingsmogelijkheden 
Om naast je baan je verder te ontwikkelen hebben het Hoger Technisch Instituut en KPE verschillende masterclasses 
en een vervolgopleiding ontwikkeld. Deze verdiepingsmogelijkheden zijn zowel voor ervaren medewerkers als voor 
medewerkers die ervaring willen opbouwen. Deze mogelijkheden vinden verspreid door het land plaats op inspirerende 
en bijzondere locaties. 

Masterclass Meer succes bij tenders in de bouw Driedaagse masterclass

Masterclass Effectief en klantgericht communiceren in de bouw Driedaagse masterclass

Opleiding Startend leidinggevende in de bouw Zesdaagse opleiding 

Gebouwinspecteur (10 daagse opleiding)
Het fundament voor je carrière als professioneel gebouw-
inspecteur. Met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen zet 
de regering al jarin op verbetering van de kwaliteit van de bouw 
en een sterkere positie van de consument. Twee belangrijke 
onderdelen in de nieuwe wet zijn het vastleggen van de kwaliteit 
een taak van de bouwer (van vooraf op papier toetsen naar 
bij oplevering in de praktijk toetsen) en de aannemer wordt 
aansprakelijk voor gebreken die redelijkerwijs bij de oplevering 
ondekt hadden kunnen worden. 



Historie

Een praktijkgerichte technische opleiding voor mensen 
die zich verder willen ontwikkelen naast hun werk, dat 
was het doel van de oprichters van het HTI. Dat is ook 
het doel van vandaag. 

Het Hoger Technisch Instituut wordt in 1939 opgericht 
door Romke Jellema, Albert Hemelman en Hendrik-
Jan Stutvoet. In die tijd is er een grote vraag naar 
gespecialiseerde technici. Jellema wil technici de 
gelegenheid bieden om zich verder te ontwikkelen en 
biedt met zijn collega’s vervolgopleidingen aan.

Vooruitstrevende ideeën

Hun ideeën zijn vooruitstrevend. In die tijd leerden 
nog maar weinig mensen door; dat was meestal 
voorbehouden aan de beter gesitueerden. De 
docenten combineren een praktijkgerichte carrière 
met het docentschap. Hierdoor wordt de theorie direct 
gekoppeld aan de dagelijkse praktijk van het specifieke 
vakgebied.

Mannen van stavast

Ook tijdens de oorlog passen de oprichters van 
het HTI hun idealen in de praktijk toe. Stutvoet 
verblijft om zijn uitgesproken ideeën enige tijd in een 
concentratiekamp. Jellema negeert de avondklok en 
het samenscholingsverbod en geeft op zolder les aan 
studenten.

Goede naam in de bouwwereld

Onderzoek toont keer op keer aan dat professionals met 
een diploma van het HTI op zak meer baanzekerheid 
hebben dan anderen en grote carrièrestappen niet 
vreemd zijn.
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