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, het

Voor wie

aangaan van partnerships en de

(Productie) medewerkers in de
betonproductenindustrie

sterke eigenschappen van beton

Vooropleiding of -kennis

van duurzaam bouwen in de

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

Vmbo-niveau

Cursusaanbod

Cursusduur

Het cursusaanbod bestaat uit:

6 dagen (11 dagdelen)
Exclusief examen
Cursustijden in overleg

Deelnemers

•

Betonvakman Basiscursus

•

Betonvakman Bouwelementen

•

Betonvakman Aardvochtige
Specieproducten

•

Minimaal 8 - maximaal 16

Betonvakman Tekening Lezen

Kosten

In de cursus Tekening Lezen leer je het lezen en begrijpen van

€ 1330,- per deelnemer

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

Bezoekadres
Zaagmolenlaan 20
3447 GS Woerden

Tekening Lezen

Postadres
Postbus 194
3440 AD Woerden

0348 484 400
info@betonhuis.nl
betonhuis.nl

productietekeningen van betonelementen.

Tekening Lezen

Cursusinhoud

De cursus Tekening Lezen is een cursus waarin je leert hoe je de

Doel en opzet

productietekeningen kunt lezen en alle aanduidingen in de tekening leert
begrijpen. De cursus wordt zowel bij het Betonhuis als bedrijfsintern gegeven.
Hierbij wordt vooraf door de docent contact opgenomen met jouw werkgever
om bedrijfseigen situaties en tekeningen in de lesstof op te kunnen nemen.

In deze cursus leer je productietekeningen en aanduidingen te lezen.
Na afloop van de cursus ontvang je een
diploma Tekening Lezen.

Vooropleiding of –kennis

Voor wie

Tijdens de cursus verdiepen

Vmbo-niveau en beheersing van de

De cursus is bedoeld voor

we ons in de tekeningen voor

Nederlandse taal (spreken en lezen)

medewerkers die betrokken zijn bij

bouwelementen. Je leert om zelfstandig

is nodig om deze cursus te kunnen

het werken met tekeningen voor de

productietekeningen te lezen en te

volgen.

productie van bouwelementen.

interpreteren. Door het oefenen met
verschillende tekeningen, krijg je een
goed beeld van de vorm en de grootte
van een product en de ligging van de
wapening, ook worden alle aanduidingen
herkenbaar.

Het resultaat
Na het volgen van de cursus Tekening
Lezen, kun je zelfstandig de tekeningen
lezen en 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
bouwelementen.
De cursus wordt afgesloten met een
examen. Je ontvangt bij voldoende
resultaat het diploma Tekening Lezen.
Cursus Tekening Lezen

