Betonhuis
Beton speelt een belangrijke rol
in de samenleving en biedt vele
mogelijkheden voor duurzaam
bouwen. We komen op voor de
belangen van de sector. Het

Praktische
informatie

Betonhuis vertegenwoordigt
dan ook 300 bedrijven in de
cement- en betonindustrie. Dit
doen wij door een krachtige
lobby te voeren, kennisdeling,

Voor wie

het aangaan van partnerships

Beginnende (productie) medewerkers
in de betonproductenindustrie

en de sterke eigenschappen van

Vooropleiding of -kennis

van duurzaam bouwen in de

beton te promoten. Het Betonhuis
speelt daarbij in op de noodzaak
maatschappij.

Vmbo-niveau

Cursusaanbod

Cursusduur

Gemiddeld 25 uur
Exclusief examen

Het cursusaanbod bestaat uit:

Kosten

•

Betonvakman Basiscursus

•

Betonvakman Bouwelementen

•

Betonvakman Aardvochtige
Specieproducten

€ 375,- per deelnemer

•

Betonvakman Tekening Lezen

Inschrijven of meer informatie?
Kim de Lange
0348 484 484
kim.delange@betonhuis.nl

Bezoekadres
Zaagmolenlaan 20
3447 GS Woerden

Postadres
Postbus 194
3440 AD Woerden

0348 484 400
info@betonhuis.nl
betonhuis.nl

E-learning Betonvakman
Basiscursus
In de e-learning Betonvakman basiscursus leer je wat beton is en hoe in
verschillende fabrieken betonproducten worden gemaakt. Met een
goede afronding van deze cursus en ervaring word je een Betonvakman.

E-learning Betonvakman Basiscursus

Cursusinhoud

De e-learning cursus maak je in een online omgeving. Per e-mail krijg je

Doel en opzet

een link en inloggegevens. Wanneer je vragen hebt, kun je via het forum de
docenten bereiken. Voor deze cursus zijn geen minimaal of maximaal aantal
deelnemers nodig. De cursus kan op elke gewenst tijdstip worden gestart. De
cursus kun je thuis of waar je maar wilt volgen, de flexibiliteit die je hiermee
hebt is een groot voordeel.

In deze cursus maak je kennis
met alles wat je in eerste
instantie moet weten over beton
en betonproducten. Na afloop
van de cursus ontvang je een
certificaat voor vakbekwaamheid

Vooropleiding of –kennis

Voor wie

Vmbo-niveau en beheersing van de

De cursus is bedoeld voor

als productiemedewerker in de

Nederlandse taal (spreken en lezen)

beginnende (productie) medewerkers

betonindustrie.

is nodig om deze cursus te kunnen

in de betonproductenindustrie.

volgen.

en kun je volwaardig aan de slag

De cursus bestaat uit diverse
modules met eindtoetsen, elke
eindtoets moet je met een voldoende
afsluiten, voordat je verder kunt
met de cursus. Er zitten ook twee
huiswerkopdrachten in deze cursus.
Aan het einde van de cursus wordt
een examen afgenomen. Het examen
wordt bij het Betonhuis in Woerden
of bedrijfsintern afgenomen. Bij meer
dan vier cursisten van hetzelfde
bedrijf komen wij naar jouw
productielocatie om het examen af
te nemen, bij minder is het examen

over proces- en productietechnieken
en verschillende manieren om de
kwaliteit van de betonproducten te
controleren.
Andere onderwerpen die in
de Betonvakman Basiscursus
aan bod komen zijn: planning,
communicatie, kwaliteitszorg,
arbeidsomstandigheden en veiligheid.

Het resultaat
Als Betonvakman kun je aan
de slag bij bedrijven binnen de
betonproductenindustrie. De
werkzaamheden voer je voornamelijk
uit binnen de fabriekshal of in de
montagehal. Je werkt zelfstandig
of in een team aan het maken van
betonproducten.
De cursus sluit je af met
een examen. Je ontvangt bij
voldoende resultaat het certificaat

op vooraf gestelde data in Woerden.

Betonvakman.

Tijdens de cursus verdiepen we ons

voldoende resultaat kun je doorleren

in de eigenschappen op het gebied
van grondstoffen, betonspecie,
gewapende en ongewapende
E-learning Betonvakman Basiscursus

betonproducten. Ook leer je meer

Na afronding van deze cursus met
voor Betonvakman Bouwelementen
of Betonvakman Aardvochtige
Specieproducten.

