Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs
Bedrijfsleven (SBB) erkent hierbij:

Balvert Betonstaal B.V. in Nieuwkoop

als leerbedrijf conform artikel 7.2.10, lid 1 van de Wet educatie en
beroepsonderwijs. Door deze erkenning is de organisatie bevoegd om
stages en leerbanen te verzorgen voor het middelbaar beroepsonderwijs.

Gerrit Veneboer
directeur uitvoering

Beroepsonderwijs en bedrijfsleven werken samen in SBB met twee doelen: 1) Studenten krijgen de beste praktijkopleiding
met uitzicht op een baan. 2) Bedrijven beschikken nu en in de toekomst over de vakmensen die ze nodig hebben.
SBB verbindt beroepsonderwijs en bedrijfsleven op landelijk, sectoraal en regionaal niveau.

Bedrijf

Balvert Betonstaal B.V.

Leerbedrijf ID

100309120

Code leerbedrijf

04ARB100309120

KvK-vestigingsnummer

28063924

Toelichting
Hieronder treft u het totaaloverzicht van uw erkenningen aan.

Uw erkenningsoverzicht
Informatie opgehaald op: 17-03-2016

Uw opleidingsmogelijkheden
Allround betonstaalverwerker bouwplaats (25081)
• 01 Verdeelt werkzaamheden en begeleidt collega’s
• 02 Bewaakt kwaliteit en controleert op naleving van voorschriften
• 03 Overlegt en stemt af met derden
• 04 Bewaakt voortgang
• 05 Rapporteert aan leidinggevende
• 06 Bereidt betonstaalwerkzaamheden voor
• 07 Sorteert materiaal in volgorde van verwerking en bereidt de werkplek voor
• 08 Stelt wapeningsconstructies samen
• 09 Transporteert product en slaat het op
Allround betonstaalverwerker prefabricage (25082)
• 01 Verdeelt werkzaamheden en begeleidt collega’s
• 02 Bewaakt kwaliteit en controleert op naleving van voorschriften
• 03 Bewaakt voortgang
• 04 Rapporteert aan leidinggevende
• 05 Bereidt betonstaalwerkzaamheden voor
• 06 Sorteert materiaal in volgorde van verwerking en bereidt de werkplek voor
• 07 Stelt wapeningsconstructies samen
• 08 Transporteert product en slaat het op
Betonstaallasser (25083)
• 01 Bereidt betonstaalwerkzaamheden voor
• 02 Sorteert materiaal in volgorde van verwerking en bereidt de werkplek voor
• 03 Stelt wapeningsconstructies samen
• 04 Transporteert product en slaat het op
Betonstaalvlechter (25084)
• 01 Bereidt betonstaalwerkzaamheden voor
• 02 Sorteert materiaal in volgorde van verwerking en bereidt de werkplek voor
• 03 Stelt wapeningsconstructies samen
• 04 Transporteert product en slaat het op
Uitvoerder gespecialiseerde aannemerij (25120)
• 01 Organiseert en coördineert de uitvoering
• 02 Voert KAM- en veiligheidsbeleid uit
• 03 Stuurt personeel aan
• 04 Verricht administratieve werkzaamheden
• 05 Bewaakt begroting
• 06 Bewaakt en controleert de voortgang
• 07 Bewaakt en controleert de kwaliteit
• 08 Verzamelt projectinformatie
• 09 Stelt uitvoeringsinformatie samen en draagt over
• 10 Organiseert de materialen en middelen
Werkvoorbereider gespecialiseerde aannemerij (25123)
• 01 Calculeert werkzaamheden
• 02 Stelt offertes op
• 03 Maakt nacalculaties
• 04 Bewaakt begroting
• 05 Bewaakt en controleert kwaliteit
• 06 Bewaakt en controleert voortgang
• 07 Verzamelt projectinformatie
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Uw opleidingsmogelijkheden

Status

Werkvoorbereider gespecialiseerde aannemerij (25123)
Erkend
• 08 Stelt uitvoeringsinformatie samen en draagt over
• 09 Organiseert de materialen en middelen
Assistent bouwen, wonen en onderhoud (25250)
Erkend
• 01 Verzamelt benodigdheden voor een opdracht en maakt de werkplek gebruiksklaar
• 02 Voert werk uit in de bouw, infra, afbouw, hout- en meubelbranche, schildersbranche of
AMBOR
• 03 Rondt het werk in de bouw, infra, afbouw, hout- en meubelbranche, schildersbranche of
AMBOR af
• 04 Bereidt (assisterende) werkzaamheden voor
• 05 Voert (assisterende) werkzaamheden uit
• 06 Meldt zich ter afsluiting van zijn (assisterende) werkzaamheden af
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