
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Informatie voor bedrijven over niveau 3 
 
Inleiding 
Zoals bekend is het SOMA College op verzoek van de VWN op 1 augustus 2019 de opleiding 
gestart voor betonstaalvlechter (niveau 2). Op 1 augustus 2020 wordt ook de opleiding allround 
betonstaalverwerker bouwplaats (niveau 3) opgestart. De opleiding vind plaats op de locatie 
van Civilion in Den Bosch en in gezamenlijkheid met Civilion. De drie partners werken nauw 
samen voor u en uw medewerkers. 
 
 
De opleiding 
In het eerste jaar van de samenwerking is gestart met de opleiding betonstaalvlechten. De inhoud van 
de opleiding is echter breder want ook de kwalificatie van betonstaallasser wordt hierin meegenomen. 
De overeenkomsten en verschillen van beide opleidingen zijn in beeld gebracht en zijn nu verwerkt tot 
één opleiding met de naam betonstaalverwerker. De opleiding betonstaalvlechter is dus zowel voor de 
vlechter, als voor de medewerker prefabricage. De vlechter leert dus lassen en de lasser leert dus 
vlechten. Over een aantal jaren, als de opleiding staat, wordt het verzoek ingediend bij de overheid 
om ook in het kwalificatiedossier de opleidingen vlechten en lassen samen te voegen. 
 
Het diploma dat de student krijgt heet betonstaalvlechter met het keuzedeel betonstaal hechten in de 
fabriekshal. 
 
In het tweede jaar van de samenwerking gaat ook gestart worden met de opleiding tot allround 
betonstaalverwerker op niveau 3. Ook deze opleiding is voor de bouwplaats en voor de prefabricage. 
Op dit moment is het eerste jaar van de niveau 2 en 3 gecombineerd. Het tweede jaar van niveau 3 is 
voor dit jaar gecombineerd met de klas van de allround betontimmerman. Ik denk een mooie 
combiklas van aanstaande voorlieden.  
 
Ook in deze combiklas is nog ruimte voor studenten. Met een afgeronde opleiding op niveau 2, gaan 
wij ons sterk maken dat je in 1 jaar niveau 3 kan afronden. Dat wordt wel pittig met de verplichte 
vakken Nederlands, rekenen en de keuzedelen en de opdrachten voor Loopbaan & Burgerschap. Het 
meest belangrijk is echter dat de student door zijn bedrijf in de gelegenheid wordt gesteld om het werk 
van voorman, onder de verantwoording/begeleiding van een leermeester, te kunnen gaan uitvoeren.  
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Hoeveel tijd beslaat de opleiding 
Opleiding op school 
Gedurende de opleiding is de student per leerjaar 7 weken van 4 dagen naar school. Er wordt dus per 
schooljaar 28 dagen op school gewerkt meestal van maandag t/m donderdag. Op vrijdag kan de 
student dus meestal gewoon werken. Op school heeft de student lessen in generieke vakken zoals 

Nederlands en rekenen (6 uur), Theorielessen 
betonstaal (8 uur) en Praktijklessen betonstaal (16 
uur). De praktijklessen zijn een verplicht onderdeel 
die de student moet volgen. Mocht het toch 
gebeuren dat een student er niet is, dan zijn er 
inhaalweken gepland die verplicht gevolgd moeten 
worden. In deze tijd zijn ook de examens gepland. 
 
 
Opleiding in het leerbedrijf 
Naast de praktijk op school moeten er ook 
opdrachten in het leerbedrijf gemaakt worden. Dit 
vraagt ook tijd, zowel van de student als ook van de 

leermeester. Totaal zijn er 2 x 6 = 12 blokken met praktijkopdrachten. Deze zitten tussen de 
lesblokken. 
 
Wat wordt er nog meer verwacht van het bedrijf? 
Leermeester 
Van het bedrijf wordt verwacht dat ze minimaal één leermeester hebben die de student gevraagd en 
ongevraagd kan begeleiden op de werkvloer. Hiervoor wordt een cursus aangeboden die iets verder 
gaat dan de leermeesterscursus van Volandis. We verwachten dat je éénmalig deze cursus volgt ook 
al heb je de leermeesterspas van Volandis in je bezit. 
Naast de cursus willen we ook minimaal 2 dagen reserveren om met de leermeesters aan de slag te 
gaan met de beoordeling van de student in de praktijk. Het invullen van de digitale trajectmap en het 
monitoren van de opleiding. Dit doen we met leermeesters die alleen in de betonbouw bezig zijn, dus 
die van betonstaalverwerker, betontimmerman en betonuitvoerder. Eigenlijk een club van wijze en 
betrokken leermeesters. Zo willen we inhoud geven aan de opdracht van de VWN om een krachtig 
netwerk te bouwen om de betonopleidingen. 
 
Wat hebben wij geleerd in het eerste jaar? 
Niet alles is goed gegaan. Dat kan ook niet. We hebben 
echter het meeste lesmateriaal af en dat kan nu fijn geslepen 
worden. De begeleiding hebben we op een hoger peil 
gebracht door een vaste docent hiervoor aan te wijzen. Het 
lassen is nog niet goed van de grond gekomen. Daar gaan 
we meer aandacht aan besteden evenals veilig hijsen. 
Belangrijk is echter dat we op tijd een terugkoppeling krijgen 
van het leerbedrijf als we zaken nog niet helemaal goed doen 
volgens de verwachting. Alleen samen met de bedrijven 
kunnen we de opleidingen tot een succes maken. 
 
Daarom nogmaals een oproep voor studenten voor niveau 2 en niveau 3 om zich in te schrijven 
voor de opleiding. En graag de medewerking van de bedrijven indien zaken niet lopen zoals 
wordt verwacht. 


