“Een unieke mogelijkheid om niet alleen het
certificaat te behalen, maar om daarnaast
actief (verder) aan de slag te gaan met BIM.”

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Actief aan de slag met BIM? Dan is het buildingSMART Professional
Certification Foundation programma van Root en ANNO1809 iets voor jou.
Het buildingSMART Professional Certification Foundation programma is dé
training waarmee je jouw BIM-kennis (door)ontwikkelt en aantoonbaar maakt.
Root en ANNO1809, beide koplopers in hun vakgebied, bundelen hun
krachten in een bijzonder trainingsprogramma. Een unieke mogelijkheid om
niet alleen het certificaat te behalen, maar om daarnaast daadwerkelijk

(verder) aan de slag te gaan met BIM.
Met als basis de leerstof zoals bepaald door buildingSMART
international, stelden we een tweedaags programma samen met
inhoud, interactie en een hoge energie. Bouwend op onze sterke
technische en bouwkundige achtergrond en ruime praktijkervaring.
Vormgegeven

volgens

de

bewezen

trainingsmethode

van

ANNO1809. Met veel aandacht voor jouw persoonlijke BIMuitdagingen. Door een combinatie van hard skills en soft skills,
theorie en praktijk, stomen we jou klaar voor het examen, maar
nog veel meer voor daarna. Zodat jij met het certificaat op zak ook
daadwerkelijk stappen zet op BIM-gebied.

“We nemen je mee in een interactief en
energiek programma met veel aandacht
voor jouw persoonlijke BIM-uitdagingen.
Bouwend op een sterke technische en
bouwkundige
achtergrond,
ruime
praktijkervaring
en
volgens
een
bewezen trainingsmethode.”
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Root is specialist op het gebied van BIM. Het

ANNO1809

engineers-

en

en

veel

opleidingsvormen aan met aandacht voor

kennis

van

hard én soft skills. Bij BIM-implementaties

automatisering. Deze kennis en ervaring

gaat het tenslotte niet alleen om kennis, maar

zetten de medewerkers in om processen in

ook om vaardigheden. Mensen moeten mee

de bouw- en vastgoedwereld zo efficiënt

willen. De naam van het bureau is een

mogelijk in te richten, zodat ze zo soepel

knipoog naar de theorie van Darwin: “It is not

mogelijk verlopen. Zo verbeteren ze continu

the strongest of the species, nor the most

de

worden

intelligent that survives. It is the one that is

ontworpen, gebouwd en beheerd. Innovatie

most adaptable to change”. ANNO1809

is één van de kernwaarden. Root is op de

gelooft dat je door talenten inzichtelijk te

hoogte van de ontwikkelingen in de bouw-

maken,

en vastgoedwereld en nauw betrokken bij

veranderingen in technologie én succesvoller

veel initiatieven op het vlak van digitalisering

bent als individu en organisatie. Het bureau

in de bouw. Wat de specialisten leren en

helpt

ontwikkelen passen ze gelijk toe in de

trainingen en opleidingen met een veel

praktijk.

dynamiek en verschillende werkvormen, zoals

manier

“Inhoudelijke en praktijkkennis in
combinatie met een praktijkgerichte
en energieke trainingsmethode: dat
is onze kracht.”
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BIM-trainings-

heeft

bouwkundige

adviesbureau

biedt

ervaring

waarop

én

gebouwen

beter

hierbij

in

met

kunt

een

spelen

breed

op

aanbod

serious gaming elementen. Deelnemers gaan
bovendien direct in de praktijk aan de slag.

Een betere samenwerking in de bouw: dat is één van de ambities van het
Professional Certification programma. Met dit doel voor ogen besloten Root
en ANNO1809 de krachten te bundelen en het trainingsprogramma samen
aan te bieden. Het resultaat is een unieke versie van het Foundation
programma die jou klaarstoomt voor de praktijk.
Als pioniers op het gebied van BIM komen Root en ANNO1809 elkaar
regelmatig tegen en leerden we elkaar steeds beter kennen. Door samen het
Professional Certification programma aan te bieden, versterken we onze
goede relatie nog verder.
Onze organisaties vullen elkaar perfect aan. Root werkt dagelijks met BIM in
de praktijk en weet en alles van dit model, engineering en de laatste
ontwikkelingen in de bouw- en vastgoedwereld. ANNO1809 combineert
technische en bouwkundige kennis uit de
praktijk met haar specialisme in trainingen
vanuit een hoge energie, die hard en soft
skills combineren en zo écht een verandering
in gang zetten. Samen bedienen we een
hele brede markt, waardoor we perfect
kunnen inspelen op elke doelgroep, van
opdrachtgevers

tot

aannemers

en

leveranciers

van

architecten-

tot

en

“Het resultaat van onze samenwerking is
een cursus die jouw kennisniveau
verhoogt, dit middels het certificaat
internationaal aantoonbaar maakt én
waarmee je vervolgens direct binnen BIMprojecten aan de slag kunt.”

ingenieursbureaus.
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Het buildingSMART Professional Certification
programma is hét internationale
trainingsprogramma voor bouwprofessionals.
Het Foundation programma is de eerste fase

▪

van het programma. Deze cursus zorgt voor

over de minimale kennis beschikt die nodig is

een internationale BIM-standaard met
eenduidige definities. Met het certificaat op
zak beschik je over het kennisniveau waar je

om met BIM aan de slag te gaan.
▪

Je hebt handvatten om daarnaast direct
binnen jouw organisatie (verder) aan de slag

minimaal over moet beschikken wanneer je

te gaan met BIM.

met BIM werkt. Een goede basis om verder op
te bouwen en te ontwikkelen. De Foundation

Met het certificaat kun je aantonen dat je

▪

Als opdrachtgever kun je toetsen dat

training van Root en ANNO1809 geeft

samenwerkingspartners over de juiste kennis

daarnaast praktische handvatten waarmee je

beschikken.

dit ook daadwerkelijk kunt gaan doen.

▪

Als opdrachtnemer kun je aantonen dat jij de
benodigde kennis in huis hebt.

“De combinatie van theorie en
praktijk maakt de cursus
interessant voor deelnemers van
verschillende niveaus. Hoe ver je
ook bent met BIM: je groeit
altijd in je rol.”

Het Foundation programma is zowel bedoeld

▪

weet je beter welke informatie je moet

voor beginners als ervaren BIM-specialisten.
Omdat

we

de

theorie

combineren

▪

In aanbestedingen spreekt iedereen dezelfde

deelnemers van verschillende niveaus. Hoe ver

taal en gebruiken we dezelfde definities –

je ook bent met BIM: je groeit altijd in je rol. Je

overal ter wereld.

volgt de training niet als organisatie, maar als
persoon

en

gecertificeerd.
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uitvragen.

met

workshops is de training interessant voor

Als opdrachtgever heb je meer houvast en

wordt

ook

als

persoon

▪

Meer BIM-kennis zorgt voor meer inzicht in
het proces en een beter informatiebeheer.

▪
▪

aantoonbaar maken

Jouw organisatie wil starten met BIM en
een eerste groep medewerkers wil

▪

opleiden.
▪

Jouw organisatie zelf (nog) niet met BIM

opdrachtgevers. Je wilt dit goed

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Jij op zoek bent naar een interactieve,

Twee trainers met veel kennis en
praktijkervaring voor een breed
perspectief

Jij jouw BIM-kennisniveau wil aantonen

en/of vergroten.

Veel praktijkvoorbeelden en aandacht
voor jouw praktijk

op dit gebied.
▪

Interactieve training met een hoog
energieniveau

Jouw organisatie met BIM werkt en zich
(door een keurmerk) wil onderscheiden

Praktische handvatten waarmee je
direct aan de slag kunt

aanpakken en partners met de juiste
kennis aanhaken.

Alles wat je minimaal moet weten om
met BIM te werken

bezig is maar hier wel mee te maken
heeft bij projecten voor

Jouw BIM-kennis (door)ontwikkelen en

▪

Kleine groepen (maximaal 12
deelnemers)

energieke en praktijkgerichte training.
▪

Jij het Professional Certification
programma wilt volgen bij een
aanbieder die zelf vooroploopt op het
gebied van BIM.

“De combinatie van theorie en praktijk
maakt de cursus interessant voor
deelnemers van verschillende niveaus.
Hoe ver je ook bent met BIM: je groeit
altijd in je rol.”
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Root en ANNO1809 geven een unieke invulling van het Professional Certification Foundation
programma, met een combinatie van hard en soft skills. In twee dagen tijd delen we onze BIM-kennis
en ervaring, inspireren we je en ga je aan de slag in de praktijk. Door onder andere serious gaming
en interactieve workshops pas je de stof direct toe in jouw organisatie en ontdek je de nieuwe
mogelijkheden die BIM jou en jouw organisatie biedt.

Binnen de training behandelen we onder meer de
volgende onderwerpen:

Groepsgrootte 8 -12 deelnemers

▪

De mogelijkheden van BIM

Duur

2 dagen en examen

▪

BIM-levels, -rollen en -toepassingen in
Nederland

Tijd

9.00 – 16.30 uur

Het BIM-proces, openBIM en IFC

Locatie

Utrecht

▪
▪

Waar moet het BIM-model aan voldoen?

Datum

Zie website / QR-codes

▪

Informatie uitvragen, aanleveren en doorgeven

Kosten

▪

Nationale BIM-standaarden

1095,- per deelnemer
Incl. certificering,
trainingsmateriaal & lunch

▪

Implementatie van BIM in de praktijk

De training wordt afgesloten met een examen vanuit
buildingSMART, waarna je – bij een goed resultaat –
het certificaat ontvangt. Het examen vindt een week
na de laatste trainingsdag plaats.
De cursus kan naast fysiek ook online gevolgd
worden. We splitsen deze dan op in vier dagdelen.

www.root-bv.nl
+31 33 230 00 29
Amsterdamseweg 43
3812RP Amersfoort
www.anno1809.com
+31 (0) 76 531 00 33
Ceresstraat 35
4811CB Breda
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