
KADEROPLEIDING NATUURSTEEN   nu als E-learning 

 

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 16 lessen, de kennis die nodig is, zowel van praktijk als theorie. Bij normaal 

studietempo duurt de opleiding 16 weken, maar je bepaalt je eigen tempo. Begeleiding per mail en Skype. De 

opleiding richt zich vooral op werkvoorbereiders en leidinggevenden. Je kunt ieder moment beginnen. Na de 

opleiding kun je verder leren om je in de bedrijfsvoering te verdiepen. 

Als vooropleiding is de Basisopleiding of de Commerciële Opleiding verplicht. 

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.  

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

• 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 

Praktijk 

De opleiding helpt het bedrijf om de praktijk bij te brengen door ondersteuning, structuur te bieden en een 

theoretische ondergrond. Als praktijkopdracht wordt een verslag gemaakt van de werkzaamheden, 

aangevuld met opdrachten. Je kiest één praktijkrichting: werkvoorbereiden of organiseren/leidinggeven, 

afgesloten met een mondeling examen. 

Kosten 

De (aftrekbare) kosten van € 460 excl btw zijn alleen al door de vermindering van faalkosten en een grotere 

inzetbaarheid snel terugverdiend. Twee middagen examentraining en examen kosten € 84



SCHOLING NATUURSTEEN     nu als E-learning 

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

Steen biedt een grote keus aan opleidingen en cursussen. Hierdoor verhoogt de kwaliteit van het bedrijf, 

vermindert de kans op fouten en wordt voldaan aan de wettelijke eisen. Elke opleiding is afzonderlijk te 

volgen en dat is zowel via E-learning mogelijk als in je bedrijf. Nieuw zijn de ultrakorte E-learning cursussen, 

ook mogelijk op de smartphone. In het overzicht hieronder zie je 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 of kader in 1 dag les per week. Zie bouweninterieur.rocmn.nl 

Neem ook een gratis proefles! 

In je eigen tempo thuis een opleiding volgen kan met ons grote aanbod E-learning. Je staat er niet alleen voor 

want je wordt begeleid via mail en Skype. Ook is er een bijeenkomst met examentraining. Probeer het eens 

vrijblijvend uit met onze gratis Natuursteen Proefles. Meld je aan via info@kenniscentrumsteen.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

KADEROPLEIDING 
voor werkvoorbereiders en leidinggevenden 

16 weken 

COMMERCIËLE OPLEIDING 
voor verkoop en administratie 

10 weken 

BASISOPLEIDING 
voor werkplaatspersoneel 

20 weken 

NATUURSTEEN PROEFLES 
uitproberen E-learning voor iedereen  

1 week 
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