
KADEROPLEIDING NATUURSTEEN 

 

Goed opgeleid kaderpersoneel is voor een natuursteenbedrijf lastig te vinden. Meestal opgeleid in andere 

sectoren en zonder de kennis van de eigenaardigheden van natuursteen. Of doorgestroomd binnen het 

bedrijf en zonder kennis van leidinggeven en organiseren. In beide gevallen biedt de Kaderopleiding de 

oplossing. Het bedrijf wordt door op te leiden aantrekkelijker, omdat het perspectief en begeleiding biedt. 

Ook de faalkosten nemen af. Verder neemt goed kaderpersoneel de directie veel werk uit handen, waardoor 

die zich kan richten op de acquisitie en op bedrijfsverbetering. 

De Kaderopleiding biedt in 8 lesdagen van 15:00 tot 20:00 uur, verspreid over 8 maanden, de kennis die 

nodig is, zowel van praktijk als theorie. De opleiding richt zich vooral op werkvoorbereiders en leiding-

gevenden. Als vooropleiding is de Basisopleiding nuttig, maar niet noodzakelijk. 

Vaktheorie 

De voordelen van kennis van natuursteen en zijn toepassingen spreekt voor zich. Door kennis van 

bouwkunde, tekeningen en constructies word je bovendien een betere gesprekspartner voor opdrachtgevers 

of de eigen leidinggevende. Kennis van communiceren en werkvoorbereiden is onmisbaar om de werkplaats 

aan te sturen. De lesstof is altijd praktijkgericht. De moderne opleiding voorziet ook in AutoCAD en de 

kennismaking met diverse computertoepassingen. Door gastlessen van diverse deskundigen is de kwaliteit 

van de lessen hoog en de actualiteit gegarandeerd. 

Goed is nagedacht over wat echt noodzakelijk is, zodat de theorie uren beperkt blijven tot 2 uur per lesdag, 

plus 2 uur bezig zijn met tekenen en oefeningen. De Kaderopleiding bevat de volgende onderdelen:     

• communiceren leidinggeven, adviseren, coachen 

• orderverwerking opnemen, plannen, bewaken voortgang 

• calculeren kosten, tarieven bepalen, nacalculeren, werken met Excel en calculatieprogramma    

• vakkennis bewerkingen, constructies, logistiek 

• bouwkunde toepassingen van natuursteen en kennis van ondergronden, vormgeving 

• materialen eigenschappen en gebreken van natuursteen, kennis van andere materialen 

• kwaliteit en arbo organisatie, veiligheid en risico-inventarisatie 

• tekenen tekeningen maken in AutoCAD 

• computervaardigheden geen theorie, maar door toepassing in de opleiding 

Praktijk 

De opleiding helpt u om uw personeel de praktijk bij te brengen door ondersteuning en structuur te 

verzorgen. We bieden een goed inleer programma dat aansluit op de zeer praktijkgerichte theorie. Als 

praktijkopdracht wordt een verslag gemaakt van de werkzaamheden, aangevuld met opdrachten. U kiest één 

praktijkrichting: werkvoorbereiden of leidinggeven, afgesloten met een mondeling examen. 

Kosten 

De (aftrekbare) kosten van € 795 zijn alleen al door de vermindering van faalkosten en een grotere 

inzetbaarheid snel terugverdiend. 



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 

Een alternatief, met name voor schoolverlaters, vormen de brede ROC opleidingen. Deze leiden in 2 jaar op 

tot MBO-basis en in 3 jaar tot MBO-allround in 1 dag les per week. Zie bouweninterieur.rocmn.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

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 
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