Het beroep Cost Engineer wordt steeds belangrijker:
begroten, planning en kostenbeheersing zijn van primair
belang bij een goede bedrijfsvoering. Als Cost Engineer bent
u er (mede)verantwoordelijk voor dat investeringsprojecten
efficiënt en binnen de planning en het budget worden
gerealiseerd.
Cursussen, post-hbo en maatwerkopleidingen Faculteit Techniek

Doelstellingen van de opleiding

Studiebelasting

De opleiding Cost Engineering biedt u de kennis en
vaardigheden om een professionele bijdrage te
kunnen leveren aan een succesvolle budgettering,
planning en uitvoering van projecten.

De opleiding Cost Engineering duurt 2 jaar. Elk studiejaar bevat ongeveer 25 lesdagen. De studiebelasting
bedraagt ongeveer 600 uur per jaar. Dit is inclusief de
lessen, zelfstudie, het maken van opdrachten en case
study. Als afronding van de cursus schrijft u een paper.

Doelgroep
U hebt een technische hbo-opleiding met 2 jaar
relevante werkervaring of minimaal een technische
mbo-opleiding en 4 jaar aantoonbare relevante
werkervaring op hbo-niveau. Ook wordt u geacht de
Engelse taal te beheersen.
Verder bent u vertrouwd met het opstellen en onderhouden of uitvoeren van:

Plaats/Cursusdata/Tijden
De lessen worden op maandagen van 14.30-21.15 uur
gegeven op de campus van de HAN, Ruitenberglaan 26
in Arnhem. De opleiding start in de tweede helft van
september en loopt tot half juli. Tijdens de
schoolvakanties van alle regio’s zijn er geen lessen.

Prijs

systemen en methoden voor ramingen en
begrotingen

De actuele kosten vindt u in ons cursusoverzicht of op
de website. De prijs is inclusief cursusmappen, syllabi
en het afdrukken van sheets, exclusief boeken.
Bij deze opleiding wordt gebruik gemaakt van de digitale
leeromgeving van de HAN.

globale en gedetailleerde tijdschema’s

Kwaliteit

ramingen en begrotingen voor investeringsprojecten

kostenbeheersing en voortgangsmeting en -controle
economische evaluaties van projecten
verschaffen van adviezen op het gebied van Cost
Engineering

De opleiding wordt georganiseerd door de HAN.
De Dutch Association of Cost Engineers (DACE)
is verantwoordelijk voor de vaktechnische inhoud.
Het curriculum is erkend door de International Cost
Engineering Council (ICEC). Alle docenten zijn in het
vakgebied werkzaam.

Meer Informatie
Bertha Smids, cursuscoördinator, Faculteit Techniek
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Ruitenberglaan 26, 6826 CC Arnhem
T (026) 365 83 22 E bertha.smids@han.nl

Planning

Opbouw van de opleiding
De vakken bestaan uit meerdere modules. Tijdens het
tweede jaar wordt een case gebruikt die als een rode
draad door de cursus loopt. Vrijwel alle modules haken in
op de beschikbare informatie uit deze case. Op die manier
worden alle invalshoeken van een project vanuit de
praktijk benaderd.
Naast de hieronder te volgen vakken moet er in het tweede jaar een case study en een paper geschreven worden.

Planningsmethoden & -technieken, Work Breakdown
Structure, Critical Path Method, Schedule/Resource
Planning en Risicoanalyse voor Planningen.

Begroten
Begrotingsmethodieken, Factor begroten, Detail begroten
(Piping, Civiel en E/I), Engineerings(indirecte)kosten,
Kostencodering, Indexeren en Nauwkeurigheid & Onvoorzien.

Cost Control
Project Control Cycle, Budgetteren, Kostenbewaking en
-uitvoering, Analyse, Forecasting & Wijzigingsbeheer,
Kostenbewaking en Rapportage.
Paper

Case study

Additionele vakken
Cost Control

Planning

Begroten

Project management
Algemene modules

Algemene modules
Inleiding Cost Engineering, Adviesvaardigheden,
Omgaan met spreadsheets en Toegepaste Statistiek.

Project management
Inleiding en geschiedenis, Project Life Cycle,
Projectcommunicatie, Contract- & Claimmanagement,
Risicomanagement, Omgevingsmanagement,
Kwaliteitsmanagement, Veiligheid in Projecten en
Improving Projects.

Additionele modules
Multi Project Omgeving, Life Cycle Costing, Value
Management , Project Financiering, Investeringbeoordeling, Cost Accounting, Vergunningen, Procesindustrie, Utiliteit en GWW.

Case study / paper
De Case Study behandelt verschillende methodieken van begroten, planning en cost control; wordt in groepsverband uitgevoerd en het rapport wordt door middel van een individuele
presentatie/verdediging afgesloten.
Paper: de cursist toont door middel van een ‘technical paper’
aan over een professioneel thema duidelijk en effectief te kunnen communiceren.

Certificaat
Cursisten die de cursus met goed gevolg hebben
doorlopen ontvangen een certificaat van de HAN en een
diploma van DACE dat wordt erkend door de International
Cost Engineering Council (ICEC). Afgestudeerden zijn
Certified Cost Engineers (CCE). De certificering is vijf
jaar geldig. Op de website van DACE (www.dace.nl)
vindt u hierover meer informatie.

