
CURSUSSEN NATUURSTEEN 
Het opleiden van Preventiemedewerkers, bestuurders van heftrucks en 
BHV-ers, is wettelijk verplicht. Zorg ervoor dat u uw zaken goed voor 
elkaar heeft en regel dit via een korte cursus. Daarnaast organiseert 
het Kenniscentrum ook cursussen die niet verplicht zijn, maar die wel 
de kwaliteit verhogen.  
 
Het Kenniscentrum Steen biedt de beste kwaliteit/prijs verhouding 
voor cursussen. De cursussen zijn kort om de productie zo weinig 
mogelijk te verstoren. Maximale afstemming met het bedrijf, van een 
goed advies tot maatwerk. Slimme combinaties zijn mogelijk, zoals 
Preventiemedewerker met RI&E. Prijzen zijn exclusief btw. 

 

Smartphone trainingen 

In slechts 10 minuten wordt een onderwerp getraind. Van natuursteenkennis tot veilig werken. Uw 
personeel gebruikt hiervoor de eigen smartphone. Vraag een demo. 

 

Heftruckcursus 

Iedereen die wel eens een heftruck bestuurd moet verplicht voldoende geïnstrueerd zijn. Dit is te regelen 
met deze cursus. De cursus bestaat uit 3 uur online theorie en 1 dag praktijk op één van de 10 locaties. 
Kosten € 289,00 
Ook in company mogelijk voor slechts € 140,00 per medewerker. Ook voor kleine aantallen.  
Verlenging van het Heftruckcertificaat is mogelijk in een halve dag theorie en praktijk voor € 175,00. 
 

Preventiemedewerker 

In deze in company training wordt de preventiemedewerker 1 op 1 geïnstrueerd door een Arbocoach en 
wordt gelijk een Arboscan uitgevoerd. Deze cursus verhoogt niet alleen de veiligheid maar ook de draagvlak 
hiervoor in het bedrijf. Kosten € 140,00 
Liever klassikaal les op een andere locatie, dan kan ook voor € 299,00 
 

VCA 

Is uw bedrijf VCA gecertificeerd of werkt u voor een VCA gecertificeerd bedrijf, laat dan uw personeel een 

VCA Basiscursus volgen en uw leidinggevenden een VCA Vol cursus. Verschillende uitvoeringen zijn mogelijk: 

Zelfstudie € 129,00, ééndaagse klassikale cursus € 229,00 of E-learning € 149,00. 

BHV 

Word bedrijfshulpverlener (BHV-er). Leer adequaat handelen bij acute noodsituaties, zoals brand of een 
ongeluk en ontvang voor de theorie en praktijk begeleiding van een gecertificeerd instructeur. De cursus 
bestaat uit 3 uur online theorie. Daarna een praktijkdag van 7,5 uur op één van de 50 locaties of in company. 
Inclusief examen. Bij voldoende resultaat wordt een certificaat en een pasje verstrekt. Kosten € 199,00 
Jaarlijkse verlenging mogelijk middels een cursus van 3 uur online theorie en een praktijkdag voor € 179,00. 

Natuursteen 

Training over natuursteen en andere steenachtige materialen. Van ontstaan tot technische eigenschappen. 

En natuurlijk de vergelijking met toepassingsmogelijkheden en de gebruikseisen die uw opdrachtgevers 

stellen. Ook als E-learning en onderdelen hiervan als Smartphone-training. 

Gezien de grote vraag om in de praktijk op te leiden is daar door het Kenniscentrum in voorzien. Het 

productieproces wort zo minimaal verstuurd doordat medewerkers niet dagdelen elders zijn. 

Veel meer mogelijk 

Cursussen Lean, Steenhouwen of EHBO zijn ook mogelijk. Vraag naar de mogelijkheden. Op de website ziet u 

het laatste aanbod. 

Graag komen wij langs om u te adviseren. Ook over opleidingen of procesverbetering of andere 

ondersteuning die wij bieden zoals website ontwikkeling of automatisering.



SCHOLING NATUURSTEEN 

 
Doelgerichte training en opleiding van personeel. Modern en efficiënt, zonder ballast. Het Kenniscentrum 

Steen biedt een grote keus aan korte middag-avond opleidingen en cursussen. Hierdoor verhoogt u de 

kwaliteit, vermindert de kans op fouten en voldoet u aan de wettelijke eisen. Elke opleiding is afzonderlijk te 

volgen en dat is zowel centraal mogelijk als in uw bedrijf. Nieuw zijn de ultrakorte E-learning cursussen, ook 

mogelijk op de smartphone. In het overzicht hieronder ziet u de mogelijkheden. Per kleur is een brochure 

beschikbaar, of kijk op  https://kenniscentrumsteen.nl/toolbox-vakbedrijf/opleidingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Meer informatie: 

https://kenniscentrumsteen.nl/toolbox-vakbedrijf/opleidingen 

KADEROPLEIDING 
voor werkvoorbereiders en leidinggevenden 

8 dagen 

COMMERCIËLE OPLEIDING 
voor verkopers en frontoffice 

5 dagen 

MACHINAAL 
vervolg 

4 dagen 

AMBACHTELIJK 
vervolg 

4 dagen 

BASISOPLEIDING 
voor werkplaatspersoneel 

10 dagen 

VOORTRAJECT 
testen en instrueren van nieuw personeel 

2 dagen + begeleiding 

 

C 

U 

R 

S 

U 

S 

S 

E 

N  

 

 

ROC 

O 

P 

L 

E 

I 

D 

I 

N 

G  

 

https://kenniscentrumsteen.nl/toolbox-vakbedrijf/opleidingen
https://kenniscentrumsteen.nl/toolbox-vakbedrijf/opleidingen

