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"Hoeveel kost de bouw van een hotel?" 

Eind april heeft BKS Schagen zich gepresenteerd op het Mix & Match event 2019, een bijeenkomst waar 

studenten en bedrijven elkaar ontmoeten. Via diverse rondtafelgesprekken konden bijna 600 studenten 

kennismaken met 80 bedrijven. Om "op te vallen" heeft BKS Schagen zich op een originele manier 

gepresenteerd om de studenten kennis laten maken met BKS.

"Waarom is een goede kostenbegroting zo belangrijk?" was de hamvraag. Via een soort openingsvraag 

(hoeveel kost een avondje in de kroeg?) werd via diverse beelden studenten via een vraaggesprek 

meegenomen in de wereld van kostenberekeningen, waarbij uitlegt werd wat een begroting is, waarom 

het zo belangrijk is, hoe de verschillende partijen in een bouwproces verschillende belangen hebben, et. 

Doel was een goed inzicht te geven in wat BKS Schagen doet en dat elk bouwproces met een goede 

kostenberekening begint. 

Via diverse rondtafelgesprekken konden bijna 600 studenten kennismaken met 80 bedrijven. Om "op te 

vallen" heeft BKS Schagen zich op een originele manier gepresenteerd om de studenten kennis laten 
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maken met BKS. "Waarom is een goede kostenbegroting zo belangrijk?" was de hamvraag. Via een soort 

openingsvraag (hoeveel kost een avondje in de kroeg?) werd via diverse beelden studenten via een 

vraaggesprek meegenomen in de wereld van kostenberekeningen. De eindvraag was een "prijsvraag" 

waarbij de antwoorden uit één liepen van 1,2 tot 300 miljoen. De uiteindelijke winnaar heeft op kantoor de 

hoofdprijs uitgereikt gekregen. 
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Relaties aan het woord:

Team V Architectuur

Op het bijzondere project Atlas voor de TU 

Eindhoven hebben we met BKS een prettige en 

nauwe samenwerking gehad. 

Als speler van een integraal ontwerpteam 

hebben zij vanaf de eerste schetsen 

meegerekend en ons voorzien van informatie 

over de bouwkundige kosten van het ontwerp. Ze 

hebben dit kunnen doen van eerste grove 

indicaties en vergelijkingen tot aan meer precieze 

en gedetailleerde ramingen.

In een lastige tijd qua markt en aanbesteding 

hebben zij geholpen duidelijkheid over de 

prijsvorming te krijgen. In BKS hebben we daarin 

een flexibele en prettige partner gehad.

Do Janne Vermeulen, 

Team V Architectuur

Opleiding Bouwkostendeskundige 

BOB, Rick Janssen

Hallo, ik ben Rick Janssen, momenteel 3 jaar 

calculator bij BKS Schagen. In januari ben ik 

gestart met de opleiding Bouwkostendeskundige. 

Ik wil graag vanaf een hoger niveau naar de 

bouwkosten kunnen kijken. Tijdens de opleiding 

wordt er onder meer les gegeven in 

projectontwikkeling, installatiekosten en 

contractrecht. Ook wordt er aandacht besteedt 

aan de persoonlijke ontwikkeling op het gebied 

van de rol en positie van de 

bouwkostendeskundige. Één dag per 2 weken ga 

ik naar Utrecht om klassikaal les te krijgen. De 

opleiding volg ik samen met calculators / 

kostendeskundigen uit de bouwbranche, maar 

ook deskundigen op het gebied van ontwikkelen 

en grondprijzen bij opdrachtgever en gemeentes 



Nieuwe website Bruggenbouwer

Bruggenbouwer Mediation heeft een vernieuwde 

website. Veranderingen zijn o.a. een betere uitleg 

van de werkzaamheden, veranderende opmaak 

en duidelijk stappenplan. 

Bruggenbouwer Mediation is een nevenmerk van 

BKS Schagen. Als mediator in de bouwwereld 

helpt BKS- Bruggenbouwer om de partijen aan 

tafel te krijgen en een oplossing te vinden waarbij 

alle belangen van de partijen worden 

meegenomen. Interesse? Kijk eens op 

www.bruggenbouwermediation.nl of 

www.bksschagen.nl

Kijk op onze LinkedIn pagina

volgen deze opleiding. De afgelopen periode 

stond projectontwikkeling centraal. Hierin zijn we 

dieper ingegaan op de rekenmethodieken en de 

rol van de projectontwikkelaar. Aankomende 

periode leren we meer over kostenmanagement, 

bouw- en contractrecht en, 

bouwtijddeskundigheid. Eind december ben ik 

klaar met de opleiding en kan ik mijn kennis 

inzetten bij projecten. 

Van 24 t/m 26 mei heeft het Clusius Event 

2019 plaats gevonden, een paarden 

concours op de Manage Beukers 

(Oudkarspel NH). Het event wordt 

georganiseerd door de MBO studenten 

van het Clusius College. BKS Schagen 

was trotste sponsor van dit evenement, 

met als belangrijkste reden het bieden van 

ondersteuning aan studenten in Noord 

Holland. 
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