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Vergoedingen
Aan de kleurcode voor de cursusnaam kunt u zien welke vergoedingen gelden. Op het inschrijfformulier staat dat overigens
ook vermeld. In alle gevallen geldt dat er alleen vergoedingen voor cursus en reiskosten worden verstrekt aan mensen die onder
de CAO-natuursteen vallen. Werkgevers van CAO-natuursteen-bedrijven krijgen dan alleen de cursuskosten vergoed, dus niet
reiskosten. Werkloze natuursteenbewerkers mogen de groene en blauwe cursussen kosteloos volgen en krijgen een vergoeding
voor reiskosten.
Kleurcode:
kosten worden vergoed
kosten worden vergoed indien het bedrijf een goedgekeurd scholingsplan heeft
kosten worden niet vergoed
vergoedingsregeling wijkt af, zie de betreffende bladzijde
De vergoedingen worden automatisch uitbetaald. U hoeft dus niet te declareren. Indien mogelijk worden de vergoedingen ver
rekend met de cursuskosten. Let op: als u een cursusdag mist wordt er geen vergoeding verstrekt. Zeg dus tijdig schriftelijk af.
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Samen met de aanhoudende crisis en de
felle concurrentie zorgt de winter voor een
moeilijke periode voor natuursteenbedrijven.
Ook de werkgelegenheid staat onder druk.
Tijd voor extra maatregelen. Vandaar deze
dikke catalogus van het Centrum Natuursteen. Zo kan de tijd die vrijkomt doordat
het minder druk is, optimaal worden benut
voor scholing. Hierdoor zullen zowel de bedrijven als de werknemers straks sterker
uit deze periode komen.
In dit ongekend grote cursusaanbod, nu
ook weer praktijkcursussen, waaronder
CNC. Dankzij een ESF-subsidie een groot
aantal nieuwe cursussen en een opleiding
voor kantoorpersoneel.
Voor de bedrijven is er ondersteuning om
tot structurele verbeteringen te komen,
het zogenaamde lean-traject.
Er is deze winter veel mogelijk. Maak er
gebruik van, ook in uw eigen belang!
Graag tot ziens bij een cursus of opleiding.

Ernst Jan de Vries,
Hoofd opleidingen
CAO natuursteen
Werkenden in de natuursteensector, inclusief
administratief personeel, vallen normaalgesproken onder de CAO voor het natuursteenbedrijf. Hierin staat dat u recht heeft
op gemiddeld 2 dagen cursus per jaar, onder
werktijd, dus doorbetaald. Dit dient wel in
goed overleg met de werkgever gepland te
worden.
Extra cursussen
Naast de CAO-cursussen geeft het Centrum
Natuursteen extra cursussen. Hiervoor dus
geen CAO-vergoedingen, maar de cursuskosten zijn beperkt tot e 100. Deze cursussen
zijn in blauw aangegeven in deze catalogus.

Formulieren of meer informatie nodig?
Kijk op onze website

www.centrumnatuursteen.nl
klik onderaan op: NIEUWS
of scan de QR-code:

Modernisering ICT
Automatisering en internet gaan een steeds
grotere rol in de maatschappij spelen.
De natuursteenbranche lijkt daarbij achter
te blijven, maar zal vroeg of laat toch aan
moeten haken. In deze catalogus daarom
veel aandacht voor automatisering. Zowel
voor computertekenen (AutoCAD) en computergestuurde machines (CNC). Verder kunt
u in de cursus Orderverwerking kennis maken
met diverse soorten computerprogramma's
op het gebied van calculeren en order
verwerking. Ook die nieuwe Administratieve
Opleiding (blz 9) bevat veel computerlessen.
Efficiënter (lean) werken
Met een Leantraject kunnen bedrijven
structureel werken aan verbetering van de
primaire bedrijfsprocessen. Tegelijk met het
werkproces worden de competenties van
de medewerkers verbeterd. En dat kostenneutraal! Zie blz 10.
Scholingsplan
Een cursus volgen is altijd leuk, maar daar
gaat het natuurlijk niet om. Het nut staat
voorop, ook al is dat pas op langere termijn.
Daarom is het belangrijk dat de doelen in
goed overleg tussen werkgever en werk
nemer worden vastgesteld. Het Centrum
Natuursteen heeft een Competentiescan
ontwikkeld om snel te kunnen zien waaraan
gewerkt moet worden en in welke volgorde.
Dit is de basis van het Scholingsplan, waarmee
het bedrijf recht heeft op meer vergoedingen.
Regionaal
Utrecht ligt erg centraal, maar soms wel wat
ver weg. Daarom worden veel cursussen ook
regionaal aangeboden. Bij voldoende deelname
kunnen cursussen en ook opleidingen zelfs
in uw bedrijf gegeven worden. De cursussen
Natuursteen en Werkoverleg kunnen bovendien aan uw bedrijf aangepast worden.
Beter en zekerder door scholing
Scholing is geen doel op zich, maar een middel
om uw werk beter te kunnen doen. Dit levert
het bedrijf uiteindelijk veel op. Maar ook zelf
wordt u er beter van: met een MBO-diploma
bent u minder kwetsbaar op de arbeidsmarkt.
Geen overbodige luxe in een tijd dat de
arbeidszekerheid afneemt. Zorg er verder
voor dat u bijblijft door cursussen te volgen.
Voor de cursussen en de MBO-opleidingen
kunt u bij het Centrum Natuursteen terecht.
Ervaringscertificaat EVC
Heeft u al veel ervaring dan kunt u ook
zonder opleiding een diploma halen, soms
na een korte scholing. Lees er meer over
op blz 10.

inschrijven

voor 21 januari 2012
We maken het u zo gemakkelijk mogelijk.
U hoeft alleen met uw werkgever formulier 4
in te vullen en te faxen naar 030-2416512
Of scannen en mailen naar:
info@centrumnatuursteen.nl

Maatwerk
Vaak is er veel meer mogelijk dan u denkt.
Heeft u vragen of opmerkingen, bel ons dan
gerust op. Graag geven wij u advies of komen
langs in uw bedrijf. In veel gevallen is maatwerk mogelijk. Heeft u wensen, vraag dan of
het mogelijk is. Telefoon: 030-2142480
Dragende organisaties
Het Centrum Natuursteen voert een groot
deel van haar activiteiten uit in opdracht van
het Sociaal Fonds Natuursteen SFN en het
Hoofd Bedrijfschap Ambachten HBA. Deze
organisaties worden aangestuurd door de
sociale partners, die onder meer de CAO
opstellen. Dit zijn:
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Geachte lezer,

Werkloos?
Het Centrum Natuursteen vindt het erg
belangrijk om natuursteenbewerkers die
het afgelopen jaar werkloos zijn geraakt
te behouden voor onze branche. Voor hen
worden de groene en blauwe cursussen
daarom kosteloos aangeboden en worden
reiskosten vergoed.
Subsidie
Het aanbod is deze winter extra groot doordat op een groot aantal scholingsactiviteiten
van het Centrum Natuursteen ESF-D subsidie
is verkregen. Behalve voor veel cursussen
geldt dit ook voor de opleidingen die in
samenwerking met het ROC Midden
Nederland worden uitgevoerd.

Het Europees Sociaal Fonds
investeert in jouw toekomst
en is medefinancier van deze
scholingsavtiviteit
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THEORIECURSUSSEN
Nadat de nieuwe cursus Leidinggeven vorig
jaar goed ontvangen werd is besloten dat
dezelfde aanbieder ook Verkooptechniek gaat
verzorgen. De cursussen zijn totaal vernieuwd
en daarom ook interessant voor mensen die de
oude cursussen al gevolgd hebben. De cursus
Werkoverleg wordt voortaan verzorgd door
Pieter van Loon. Alle cursussen vinden plaats
in kleine groepen waardoor ze zeer effectief zijn.
Verder 4 nieuwe theoriecursussen op het gebied van beleid, financiën en orderverwerking.

VERKOOPTECHNIEK (cao)
Juist in deze tijd is het belangrijk dat de klant
het gevoel krijgt, dat samenwerken met u een
must is en dat u de specialist bent. In 2 intensieve trainingsdagen worden ingesleten
gedragspatronen, waar nodig, afgeleerd en
vervangen door beter renderende vaardig
heden. Geleerd wordt om in zo kort mogelijke
tijd vertrouwen op te bouwen, uw bedrijf goed
te presenteren en hoe af te sluiten zonder
korting weg te geven. Ook het reageren op
bezwaren en verwijten komt aan de orde.
Tip: goed te combineren met de cursus
Marketing (blz 5).
Voor wie:
verkopers en kaderpers.
Data:
13 maart en 3 april
Locatie:
Centrum Natuursteen
LEIDINGGEVEN (cao)
In deze cursus leert u hoe u medewerkers
zo kunt motiveren dat ze bereid zijn een extra
stap te zetten. Ook bijsturen is bijna dagelijks
nodig. U leert dit te doen zonder uw mensen
te demotiveren. Ook groepsprocessen zijn
belangrijk. Hoe kunt u meer rendement uit
een groep halen. Verder komt het voeren van
diverse soorten gesprekken en het beoordelen
aan de orde, afgestemd op uw situatie.
Voor wie:
leidinggevenden (MBO)
Data:
6 en 27 maart
Locatie:
Centrum Natuursteen

WERKOVERLEG (cao)
In veel bedrijven zijn er onderlinge mis
verstanden tussen het personeel. Deze
gebrekkige communicatie komt de kwaliteit
niet ten goede en levert veel faalkosten op.
Ook het plezier in het werk kan hierdoor worden
vergald. In deze cursus wordt geleerd hoe u op
een positieve manier uw mening kunt toelichten met argumenten. Houding en aanpak zijn
een belangrijk onderdeel. Middels een aantal
cases wordt getraind, waarbij alle cursisten
een persoonlijk advies krijgen. De cursus kan
alleen in uw bedrijf georganiseerd worden en
kan daar enigszins op aangepast worden.
Voor wie:
iedereen
Vorm:
1 dag
In uw bedrijf: vanaf 8 personen
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LEERMEESTERCURSUS (cao)
Het volgen van deze cursus is één van de
eisen om Erkend Leermeester te worden,
naast voldoende vakkennis en ervaring. Los
hiervan is deze cursus ook erg waardevol
voor mensen die anderen (gaan) begeleiden
of die leiding geven in de werkplaats. Een
Erkend Leerbedrijf is verplicht een Erkend
Leermeester in dienst te hebben.
Aan de orde komen:
• Rol en taken leermeester
• Beoordelen, gesprekken, evaluatie
• Begeleiden, motiveren, instrueren
• Werkwijze opleiding en toetsing
Na aanmelding komt een adviseur van
Fundeon langs voor een intakegesprek.
Het is dan mogelijk om vrijstelling te krijgen
van een deel van de cursus, bijvoorbeeld
dag 2 over communiceren.
Data:
7, 14, 28 mrt en 11 apr
Locatie:
Centrum Natuursteen
Leermeesters dienen eens per twee jaar een
dag nascholing te volgen. Leermeesters ontvangen automatisch een uitnodiging, indien van
toepassing. Deze winter is er nascholing op:
1 februari (Eindhoven), 21 maart (Utrecht)

DIAMANT GEREEDSCHAP (cao)
Diamant is niet meer weg te denken uit de
steenhouwerij. Voor zagen en frezen wordt
eigenlijk alleen nog maar diamantgereedschap gebruikt, maar ook bij het polijsten
rukt de diamant steeds verder op. Voor de
vakman, maar ook voor de inkoper is kennis
van diamant-gereedschap dan ook onmisbaar.
Bij het instellen van gereedschappen op
CNC-machines kunt u bij het instellen van
de gereedschappen niet meer afgaan op uw
gevoel, maar is kennis van de eigenschappen
noodzakelijk. Deze cursus gaat in op de
mogelijkheden en de productie. U leert over
omtreksnelheid, binding, inzetdruk, korrelverdeling, koeling, scherp houden.
Voor wie:
vakman, inkoper
Datum:
5 april
Locatie:
Centrum Natuursteen

GEVELS (cao)
Er wordt nu dieper op de theorie achter de
gevel (en pui) ingegaan, zodat de cursus ook
interessant is voor degenen die ooit de cursus
Gevels en Puien hebben gevolgd. Uitgebreid
worden schades en problemen behandeld.
Ook veel aandacht voor de vorderingen van
de techniek bij het lijmen van gevels en de
voor- en nadelen daarvan. Uiteraard ook
informatie over ankers, bevestigings-middelen,
achtergronden, ontwerp, regelgeving. Het
aanbrengen en uitmeten wordt uitgelegd.
Voor wie:
vakman, werkvoorbereider
Datum:
9 februari
Locatie:
Centrum Natuursteen

NATUURSTEEN (cao)
De cursus behandelt de verschillende aspecten
van het materiaal natuursteen. Vooral de (juiste)
toepassing komt aan de orde. De cursus
begint met het ontstaan en de indeling van
de diverse natuursteensoorten. Samenstelling, eigenschappen en winning komen aan
bod evenals geschikte toepassingen en
schadegevallen. Een onmisbare cursus voor
iedereen in de natuursteensector, van administratie tot stelploeg.
Als de cursus in uw bedrijf gegeven wordt,
kan de inhoud enigszins aan uw bedrijf worden
aangepast. Dit gebeurt aan de hand van een
voorgesprek. Ook 2x een halve dag is dan
mogelijk.
Voor wie:
iedereen
Datum:
31 januari
Locatie:
Centrum Natuursteen
In uw bedrijf: mogelijk vanaf 8 pers.
NATUURSTEEN 90 (cao)
Een cursus die dieper ingaat op het materiaal natuursteen. Feitelijk een vervolg op de
cursus natuursteen. Ontstaan en herkennen,
maar vooral de technische eigenschappen
en hun belang voor de toepassing van een
steensoort worden behandeld. Het effectief
gebruiken van monsters en naslagwerken,
zoals de Natuursteen 90, worden geoefend.
Het is verstandig om eerst de cursus Natuursteen te volgen. U kunt ook voor beide
inschrijven.
Voor wie:
iedereen
Datum:
14 februari
Locatie:
Centrum Natuursteen

RESTAUREREN 1 (cao)
Deze tweedaagse cursus is geheel vernieuwd en ook bijzonder leerzaam voor
mensen die niet in de restauratiesector
werken. Deskundigen gaan in op de
chemische eigenschappen van steen en
producten die op steen gebruikt worden
zoals lijm, reparatiemortel en impregneermiddelen. Begrip hiervan kan veel schade
voorkomen. Ook andere oorzaken van
schade en verwering komen aan de orde.
Met proefjes en demonstraties wordt dit
onderbouwd. Verder aandacht voor de
uitgangspunten van de restauratie. Er
worden enkele aansprekende voorbeelden
in de stad Utrecht bezocht. Bij de cursus
krijgt u een uitgebreid cursusboek.
Voor wie:
iedereen
Vorm:
2 dagen
Data:
zie website
Locatie:
Centrum Natuursteen

AUTOCAD LT (cao)
Voor mensen die (gaan) tekenen met de
computer of bepaalde CNC-machines
bedienen. Enig inzicht in technisch tekenen
is gewenst. Hiervoor kunt u eventueel eerst
een maatwerkcursus (blz 6) volgen.
AutoCAD is de standaard op het gebied
van computertekenen. Ook in veel CNCmachines kunnen AutoCAD bestanden
geladen worden. In de cursus worden de
belangrijkste commando’s in 2D uitgelegd
en geoefend. Hiermee wordt de basis gelegd voor het tekenen met de computer.
Voor wie:
werkvoorbereiders, operators
Vorm:
3x1 dag
Data:
in overleg
Locatie:
Ede
AUTOCAD VERVOLG (cao)
Voor mensen die zich verder willen verdiepen
in AutoCAD. Het beste kan men na het volgen
van de cursus AutoCAD LT eerst een tijd
oefenen en daarna deze vervolgcursus doen.
Het geleerde van de eerste cursus wordt
eerst opgefrist, waarna dieper op de verschillende commando's wordt ingegaan.
Ook het gebruik van bibliotheken komt aan
de orde. Verder wordt een start gemaakt
met 3d toepassingen.
Voor wie:
werkvoorbereiders, operators
Vorm:
2x1 dag
Data:
in overleg
Locatie:
Ede
KAM-BELEID
KAM staat voor Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieu. Alle drie aspecten komen
in deze cursus aan de orde, maar de nadruk
ligt op de Arbeidsomstandigheden.
Bedrijven met personeel moeten beschikken
over een Risico Inventarisatie en Evaluatie,
kortweg RI&E. Met deze RI&E kan systematisch worden gewerkt aan verbeteringen.
Dat is belangrijk omdat goede arbeidsomstandigheden leiden tot minder verzuim
en prettiger en zeker ook efficiënter werken.
Het Centrum heeft de Arbo-scan ontwikkeld
die volledig is toegesneden op de natuursteenbranche. De Arbo-scan is geschikt
voor bedrijven met en bedrijven zonder
personeel. Bij het gebruik van de Arboscan wordt aangesloten op de Arbo-
catalogus voor de natuursteenbranche.
Na afloop van deze cursus beschikt het
bedrijf over een Arbo-scan. De cursus kan
worden gegeven als coaching on the job,
dus in uw bedrijf. Het niveau komt overeen
met de leereenheid Kam-beleid N52 uit de
Kaderopleiding.
Voor wie:
kader, ondernemer
Vorm:
1 dag in overleg
Locatie:
in uw bedrijf

MARKETING EN
COMMUNICATIE
Wat wil de klant, hoe speelt u daarop in
en welke meerwaarde biedt u in vergelijking
met de concurrentie? Dat zijn de centrale
thema’s van deze cursus. Aan bod komen
ondermeer marktontwikkelingen, klantwensen
en de concurrentie. De basis van marketing
en communicatie wordt toegelicht. Maar het
blijft niet bij theorie. Er worden praktische
tips en voorbeelden gegeven als inspiratie
voor verbeteringen in het eigen bedrijf.
De cursus is sectorbreed (bouw, grafwerk,
restauratie) en is bedoeld voor ondernemers,
verkopers en andere medewerkers die
regelmatig contact hebben met (potentiële)
klanten.
Met een korte Marketingscan krijgt de
cursist een beeld van de situatie in het
eigen bedrijf, waarmee concrete vervolgstappen kunnen worden gezet.
Voor wie:
kader, ondernemer,
verkopers
Vorm:
1 dag
Locatie:	Utrecht

STUREN OP CIJFERS
Voor ieder bedrijf is het van levensbelang
dat kan worden gestuurd op actuele financiële
cijfers. In deze cursus leert u vanuit een
Jaarrekening een begroting op te stellen,
waarbij de belangrijkste kencijfers van de
dagelijkse praktijk op 1 A4 zijn weergegeven.
En dat is zeer goed mogelijk zonder veel
administratieve rompslomp. Dat geeft inzicht
en dus ook rust.
In vele sectoren wordt gewerkt met dergelijke
eenvoudige overzichten en die zijn nu ook
beschikbaar voor de natuursteenbranche.
In de cursus krijgt u ook inzicht in wat
normaal is (benchmark) in andere bedrijfstakken en in de natuursteenbranche.
Dit op basis van het Bedrijfsvergelijkend
Kostenonderzoek, waaraan bedrijven enkele
jaren geleden vrijwillig konden meedoen.
Bij het HBA is een internettoepassing ontwikkeld, waarvan de pilot begin 2012 start.
De ABN voert dit project uit met steun van
het Centrum Natuursteen. Tijdens de cursus
wordt dit uitgelegd en kunt u ook deelnemen.
Verder in deze cursus aandacht voor nacalculatie en het bepalen van tarieven. Het
niveau komt overeen met beroepstaak N15
van de kaderopleiding Werkvoorbereiding.
Het middag/avond programma wordt onderbroken door een maaltijd.
Voor wie:   	 ondernemers, kader
Vorm:
2x middag/avond
Data:
zie website
Locatie: 	
Centrum Natuursteen

ICT-PROJECT
Het Centrum Natuursteen is een project
gestart om de verwerking van gegevens in
de natuursteenbedrijven te verbeteren.
Een onderdeel hiervan is het beter gebruik
maken van computers. Doel is om door het
eenduidig vastleggen van informatie fouten
te voorkomen. Ook het meerdere keren invoeren van gegevens en het moeilijk terug
kunnen vinden van gegevens kan voorkomen
worden door gebruik te maken van computerprogramma's. Verder kan de aansluiting tussen
administratie en productie verbeterd worden.
Doel van het project is om zaken beter te
regelen voor de sector en versnippering te
voorkomen. Inmiddels is begonnen met het
inventariseren van beschikbare programma's
en is een samenwerking gestart met diverse
leveranciers. Er is een informatiemodel gemaakt, waarmee de beschikbare programma's
vergeleken kunnen worden per type bedrijf.
Uit deze activiteiten zijn twee cursussen
voortgekomen. Een dagcursus voor CAOpersoneel en 2 middag-avond cursussen
voor ondernemers (maar wisselen mag).

ORDERVERWERKING EN
CALCULATIE (cao)
Deze cursus behandelt de informatiestroom door een bedrijf, van eerste klant
contact tot factuur. De verschillende
computerprogramma's hiervoor worden
toegelicht en gedemonstreerd, zodat u
een goed inzicht krijgt wat de verschillen
zijn. Dit varieert van Excel-toepassingen
tot internetprogramma's en uitgebreide
software als DieStein. Verder is er aandacht
voor het maken van offertes en hoe de
prijsbepaling tot stand komt. Verschillende
vormen van calculeren worden vergeleken.
En hoe om te gaan met tekeningen?
Kortom een cursus die veel inzicht geeft
in de mogelijkheden.
Voor wie:
administratie, kader
Vorm:   	
1 dag
Datum:
zie website
Locatie: 	
Centrum Natuursteen

ORDERVERWERKING
EN CALCULATIE
De cursus heeft grotendeels dezelfde
inhoud als de cursus hier boven, maar
wordt aangevuld met het zelf uitproberen
van de programma's en het uitwisselen van
ervaringen. Het middag/avond programma
wordt onderbroken door een maaltijd.
Voor wie:  	 ondernemers, kader
Vorm: 	
2x middag/avond
Data:
zie website
Locatie:
Centrum Natuursteen
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PRAKTIJK
CURSUSSEN
Het Centrum Natuursteen beschikt over een
volledig ingerichte werkplaats, met zaag-,
polijst- en freesmachines en een CNC-frees
en -zaag. Diverse cursussen zijn hierop
mogelijk. Daarnaast ook cursussen steenhouwen en maatwerk. Doet u een EVC-
procedure (zie blz 10), maar mist u nog
bepaalde onderdelen, dan kunt u deze
als praktijkcursus alsnog behalen.

STEENHOUWEN 1 (cao)
De cursus is bedoeld voor mensen met
weinig of geen ervaring met hakken. Er
wordt gestart met theorie die overeenkomt
met de leereenheid R4 uit de Basisberoepsopleiding, over bewerkingen en gereedschappen. Verder bestaat de cursus uit
praktijkopdrachten, steeds voorafgegaan
door een korte inleiding en een demonstratie.
Het hakken van vlakken en schuine kanten
wordt geoefend, wat de basis legt om te
leren profileren, frijnen en letterhakken. Er
wordt uiteraard rekening gehouden met uw
beginniveau. Dit is de enige praktijk cursus
met een CAO-vergoeding.
Voor wie:
werkplaatspersoneel
Vorm:
2 dagen
Data:
8 en 15 februari
Locatie:
Centrum Natuursteen
MAATWERKCURSUS PRAKTIJK
Sluiten de aangeboden praktijkcursussen
niet aan op uw behoefte, dan kunt u een
maatwerk-cursus aanvragen. Bijvoorbeeld
als u wel wilt hakken, maar dan zonder
theorie, of als u alleen wilt frijnen. Voordeel
is dat we veel meer op uw wensen kunnen
aansluiten. Een maatwerkcursus duurt 1 dag
en bevat geen theorie. Verlengen is mogelijk.
Enkele mogelijkheden:
• frijnen
• zagen
• letterhakken
• schuren
• graniet polijsten
• stralen
• lettertekenen
• beletteren
• basis stellen
• trap stellen
• sparingen frezen
• profielen frezen
Het begrip “praktijk” mag u best ruim opvatten.
Dus ook tekenen of tekening lezen kunnen
als maatwerkcursus worden aangevraagd.
Twijfelt u of iets mogelijks is, bel dan eerst
het Centrum Natuursteen. Vul op formulier 4
zo nauwkeurig mogelijk in wat u wilt.
Voor wie:
werkplaatspersoneel
en stellers
Vorm:
1 dag (te verlengen)
Datum:
in overleg
Locatie:
Centrum Natuursteen
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CNC INTRODUCTIE

BELETTEREN

Maak kennis met CNC in deze introductiecursus, waarin de volgende onderwerpen
aan bod komen:
• hoeveel kennis is nodig voor bediening
• rol werkvoorbereiding
• 3,4 of 5 assig
• mogelijke producten
• stand van de techniek / hoe werkt het
• assenstelsels
• gereedschappen en overmateriaal
• scannen en kopiëren
En natuurlijk demonstraties met frezen,
polijsten en profileren. Verder laten we zien
hoe je de machine bedient, van tekenen,
bewerkingen toewijzen, plaatsen op tafel
tot programma genereren. Deze cursus
biedt de mogelijkheid om in één keer helemaal op de hoogte te zijn van de mogelijkheden en gevolgen van CNC, voor zowel
kaderpersoneel, maar ook voor mensen die
deze machines (gaan) bedienen. De lesstof
komt overeen met het (vernieuwde) onderdeel M6 van de Basisberoepsopleiding.
Dag 1 bestaat uit theorie en demonstraties.
Op dag 2 gaat u in een klein groepje zelf
aan de gang. U tekent eerst een werkstuk
en maakt deze daarna op de CNC-machine.
Op deze dag maken we gebruik van het
programma EasyStone om te kunnen frezen.
Op verzoek (vooraf) kan ook het zaagprogramma EasyCut geoefend worden.
U kunt ook alleen dag 1 of 2 volgen.
Voor wie:
iedereen
Vorm:
1 of 2 dagen
Datum dag 1: 7 februari
Datum dag 2: in overleg
Locatie:
Centrum Natuursteen

In deze cursus leert u de beginselen van
het beletteren. In dag 1 ligt de nadruk op de
theorie achter het beletteren, zoals indeling,
vormgeving en lettertypes. Dit aan de hand
van oefeningen, onder andere met tekenen.
Daarna worden verschillende technieken
kort geoefend, zoals stralen, graveren, plotten,
hakken. De tweede dag wordt er verder geoefend, waarbij de cursist zelf kan aangeven
waar het meeste aandacht aan besteed moet
worden. U kunt ook alleen dag 1 of 2 volgen.
Het niveau komt overeen met onderdeel G6
uit de basisberoepsopleiding.
Voor wie:
iedereen
Vorm:
1 of 2 dagen
Datum dag 1: 20 maart
Datum dag 2: in overleg
Locatie:
Centrum Natuursteen

GRAFWERK STELLEN
In samenwerking met enkele aanbieders van
apparatuur om grafwerk te stellen heeft het
Centrum Natuursteen deze cursus ontwikkeld. U krijgt enige theorie over het stellen
(niveau G4 van de Basisberoepsopleiding),
en montagetechnieken aangevuld met de
nieuwste technieken. Deze worden ook gedemonstreerd. Ook het demonteren en het
loslaten van onderdelen komt aan de orde.
's Middags gaat u in de praktijk aan de slag
met de gedemonstreerde apparatuur.
Voor wie:
iedereen
Vorm:
1 dag
Datum:
zie website
Locatie:
Centrum Natuursteen

ZAGEN
In samenwerking met enkele deskundigen
en aanbieders van zaag-bladen en -machines
is de theorie van deze cursus uitgebreid en
gemoderniseerd. Het niveau komt overeen
met onderdeel A2 van de Basisberoepsopleiding. Na het theoriedeel wordt geoefend
met enkele zaagmachines, van een eenvoudige halfportiek, via een automaat tot een
CNC-zaag. De tweede dag kan verder geoefend
worden. De invulling hiervan is ook afhankelijk
van de wensen van de deelnemer.
Voor wie:
werkplaatspersoneel
Vorm:
1 of 2 dagen
Datum dag 1: zie website
Datum dag 2: in overleg
Locatie:
Centrum Natuursteen

POLIJSTEN
In samenwerking met enkele leveranciers
is de theorie gemoderniseerd en kan er nu
geoefend worden met de modernste schuuren polijstmiddelen. Van antiek maken tot
polijsten met diamant komt aan de orde.
Ook kristalliseren en repareren wordt behandeld. De verschillende systemen kunnen
met elkaar vergeleken worden tijdens de
praktijkoefeningen. Het resultaat zal getest
worden met een glansmeter. Ook worden
uiteraard de verschillende machines en
methodes behandeld en uitgeprobeerd.
Buigzame as, hydraulisch, pneumatisch,
wandarm en cnc is aanwezig. Ook het maken
van facetten en ronde kanten komt aan de
orde. Het niveau komt overeen met onderdeel
A3 van de Basisberoepsopleiding. Op dag 2
kan verder geoefend worden op machines
naar keuze.Voor ervaren polijsters is vooral
dag 1 interessant. Die kan ook los gevolgd
worden.
Voor wie:
werkplaatspersoneel
Vorm:
1 of 2 dagen
Datum dag 1: zie website
Datum dag 2: in overleg
Locatie:
Centrum Natuursteen

ARBOCURSUSSEN
VEILIG WERKEN
MET DE HEFTRUCK (cao)
Opmerking: minimum leeftijd 18 jaar
In veel ondernemingen wordt de heftruck
door verschillende medewerkers bediend.
Het is noodzakelijk dat ook de incidentele
chauffeur van een heftruck goed op de
hoogte is van alle voorschriften. De cursus
bestaat uit zowel theorie als praktijk. Bij voldoende resultaat ontvangt u een pasje. Om
de cursus in één dag af te kunnen ronden is
het nodig de theorie van te voren thuis te
bestuderen.
Voor wie:
iedereen die
incidenteel een
heftruck bestuurd
Vorm:
1 dag, zo nodig met
huiswerk
Datum:
in overleg
Locatie:	diverse in geheel
Nederland
In uw bedrijf: mogelijk vanaf 4 pers.

Sinds 1997 is de Richtlijn Arbeidsmiddelen
opgenomen in het Arbo-besluit. Deze richtlijn
schrijft voor dat alle op de werkplek gebruikte
gereedschappen, machines en installaties
moeten zijn gekeurd volgens vast omschreven
normen. En wel zo dat bij controle keuringsrapporten kunnen worden overlegd. Volgens
de wet mag elektrisch handgereedschap
door eigen medewerkers worden gekeurd,
mits zij deskundig zijn. Hiervoor is deze
cursus ontwikkeld. Met keuringslijsten wordt
het keuren van arbeidsmiddelen geoefend.
Voor wie:
medewerker die gaat
keuren
Vorm:
1 dag
Datum:
in overleg
Locatie:
diverse in geheel
Nederland

PREVENTIE
MEDEWERKER (cao)
Volgens de Arbo-wet zijn bedrijven verplicht
een Preventiemedewerker aan te stellen.
Deze dient voldoende kennis en vaardigheden te hebben over Arbo. Een cursus is
dus niet verplicht, maar geeft veel meerwaarde, vooral omdat u zo maximaal profiteert van de veelal gratis mogelijkheden
die het Centrum Natuursteen u biedt zoals
Arboscan en RIE-ondersteuning. In slechts
een halve dag heeft u zo uw arbo-zaken
goed voor elkaar en werkt u structureel aan
goede arbeidsomstandigheden in uw bedrijf.
Voor wie:	preventiemedewerker
kader, ondernemer
Vorm:
middag
Datum:
in overleg
Locatie:	Utrecht of regionaal

RUGSPAREND WERKEN (cao)

FREZEN
Een externe docent vertelt de laatste technieken en de theorie achter het frezen.
Het aanbod aan frezen is enorm en varieert
constant. Na de theorie gaan we met verschillende machines en technieken aan de
slag. Mobiele frees, wandarm en cnc is aanwezig. Ook wordt het frezen met zaag en
graveermachine behandeld. Het niveau
komt overeen met onderdeel A3 van de
Basisberoepsopleiding.
Voor wie:
werkplaatspersoneel
Vorm:
1 dag (te verlengen)
Datum:
zie website
Locatie:
Centrum Natuursteen

KEUREN
ARBEIDSMIDDELEN (cao)

VEILIG HIJSEN (cao)
Iemand die een kraan bediend moet goed
geïnstrueerd zijn, omdat er een grote kans
op schade is. Bovendien is het één van de
gevaarlijkste handelingen in een steenhouwerij. De cursus vindt altijd plaats in uw
eigen bedrijf. Er moeten dan wel minimaal 4
aanmeldingen binnen het bedrijf zijn en een
kraan beschikbaar.
Voor wie:
werkplaatspersoneel
en stellers
Vorm:
1 dag
Datum:
in overleg
Locatie:
in uw bedrijf
Opmerking: minimaal 4 personen

De cursus is al in vele bedrijven uitgevoerd.
In andere bedrijfstakken is na deze cursus
een enorme besparing op de ziektekosten
aangetoond, maar nog belangrijker is dat u
zonder rugpijn uw werk kan blijven doen.
U leert op een verantwoorde manier met
uw rug om te gaan. Door voorlichting en
adviezen, maar vooral door een gedegen
praktijktraining. Tiltechnieken worden
geoefend met speciaal ontwikkelde
hulpmiddelen.
Bij voorkeur in uw bedrijf. Zijn er per
bedrijf geen 6 aanmeldingen dan
proberen wij een combinatie te vinden.
Voor wie:
werkplaatspersoneel
en stellers
Vorm:
1 dag
Datum:
in overleg
In uw bedrijf: mogelijk vanaf 6 pers.
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OPLEIDINGEN
Als de bedrijfsdrukte afneemt is het zaak
om de bedrijfsvoering te stroomlijnen en
effectiever te gaan werken. Er valt veel
te winnen door het personeel beter op
te leiden zodat de faalkosten dalen en de
productiviteit toeneemt. Bovendien vormen
de vergoedingen en het belastingvoordeel
per persoon direct extra inkomsten, die
voor de Basisberoepsopleiding op kunnen
lopen tot e 3900 per jaar. Een integrale
aanpak voor het hele bedrijf werkt het beste.
Ook worden op deze manier de vakmensen
vastgehouden. Erg belangrijk, want al over
enkele jaren wordt een groot tekort hieraan
verwacht, evenals aan werkvoorbereiders.
Opleiding in het bedrijf
Een assistentopleiding kan bij meerdere
deelnemers ook geheel in het bedrijf worden
gegeven. In sommige gevallen kan dit ook
voor de basisberoepsopleiding.
Kosten en baten
Opleiden kost tijd en dus ook geld.
Verder moet schoolgeld betaald worden,
voor niveau 1 en 2 ca e 200 per jaar en
voor hogere niveau's ca e 500 per jaar.
Voor CAO-personeel worden daarentegen
weer vergoedingen uitbetaald, die varieren
van e 800 voor de assistent-opleiding tot
e 2400 voor de basisberoepsopleiding.
Daarnaast worden reiskosten betaald.
Belangrijker is echter de WVA. Door deze
belastingmaatregel ontvangt het bedrijf
e 2700 per jaar per leerling. Voor jongeren
tot 25 jaar geldt wel een maximumloon.
Voor elk niveau
Met alle natuursteenopleidingen kun je
een officieel MBO-diploma behalen. Het
hoogste niveau binnen het Middelbaar
Beroeps Onderwijs (MBO) is niveau 4,
hierna kun je zelfs naar het HBO. Ook
op een lager niveau uitstromen is mogelijk:
na 1 jaar op niveau 1 (assistent) of na
2 jaar op niveau 2 (basisberoeps).
De nummers in het schema hiernaast geven
het niveau aan. Alle opleidingen hebben
circa één theoriedag per maand. Deze
vindt in de meeste gevallen plaats op het
Centrum Natuursteen in Utrecht. De praktijk
leer je in het bedrijf zelf, onder werktijd.
Het bedrijf moet hiervoor erkend worden
als leerbedrijf. Vaak is snel een (voorlopige)
erkenning mogelijk. Het belangrijkste is
dat het bedrijf wil meewerken.
Jeugdigen tot 18 jaar voldoen door het
volgen van deze opleidingen aan de
leerplicht.
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OPLEIDINGEN
WERKPLAATS

Scholingsplan
Een integraal plan voor het hele personeel
werkt het beste. Mits goed opgezet zal dit
positieve energie in het bedrijf geven, waarbij
ook de samenwerking sterk wordt verbeterd.

Voor iedereen in de werkplaats is er wel een
opleiding, van afwerker tot chef werkplaats.
Meer kennis maakt het werk boeiender en
maakt doorgroei mogelijk. Bovendien nemen
de faalkosten voor het bedrijf af. Aanvullend
kunnen praktijkcursussen gevolgd worden.

Voor iedereen
Moet je iemand die al jaren in de werkplaats
staat nog een opleiding laten doen?
Wij denken van wel. De opleiding gaat veel
verder dan het directe werk en omvat ook
het leren van de bedrijfsprocessen, die wij
per bedrijf in de opleiding op kunnen nemen.
Ook vindt een verrijking van kennis plaats,
variërend van tekening lezen en bouwkunde
tot natuursteenkennis en arbo. En voor
mensen met een eenvoudige functie is er
de laagdrempelige assistent- opleiding.

ASSISTENT OPLEIDING AKA
Een korte eenvoudige opleiding, van een
jaar met weinig theorie. Later verder leren
kan in de Basisberoepsopleiding in. Na deze
opleiding kan men een machine bedienen,
steen herkennen en tekeningen lezen. De
hoofdrichtingen bestaan uit Zagen, Polijsten,
Afwerken, Operator. Er zijn 14 schooldagen
per jaar. In grotere bedrijven kan de opleiding
geheel intern plaatsvinden. Er zijn dan nog
meer richtingen mogelijk.

Van werkplaats naar kantoor
Mensen die na jaren uitgekeken zijn in de
werkplaats kunnen opgeschoold worden
tot een kaderfunctie. Vooral aan werkvoorbereiders is behoefte.

4+

bedrijfsvoering

werkplaatso rganisatie

4

werkvoorbereiding

alround
natuursteenb ewerken

3

commercieel
 dministratief
a

basisberoep
natuursteenbewerken
4 richtingen

2

assistent
natuursteenbewerken
diverse richtingen
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WERKPLAATS
En wat heeft de werknemer er zelf aan?
Hij haalt een MBO diploma waarmee zijn
positie op de arbeidsmarkt wordt verbeterd.
Toch hoeft het bedrijf niet bang te zijn dat
hij naar de concurrent gaat. Uit onderzoek
blijkt dat mensen niet graag weggaan bij
bedrijven die veel doen aan opleiden.

KANTOOR
Advies
Om de scholing goed te kunnen aanpakken
is advies onmisbaar. Het Centrum Natuursteen doet dit graag en goed en neemt u
daarbij veel werk uit handen. Graag helpen
wij ook bij het maken van een scholingsplan.
Een snel in te vullen scan helpt daarbij.

BASISBEROEPS OPLEIDING
Na deze opleiding kan zelfstandig in een
natuursteenbedrijf gewerkt worden. De
opleiding vindt in een Erkend Leerbedrijf
plaats tijdens het normale werk. 14x per jaar
is er een theoriedag in Utrecht. Zonodig is
er extra praktijkondersteuning. Na de opleiding
kan verder geleerd worden in de opleidingen
Allround- of kaderopleiding. De opleiding
duurt 2 jaar en bevat intern transport, schuren
en zaagwerk.
Per uitstroomrichting zijn hierop aanvullingen:
• Machinaal
Deze richting bevat geen hakken of stellen.
Extra aandacht voor machinekennis en de
beginselen van CNC. Zagen, polijsten en
frezen vormen de hoofdzaak.
• Stellen
Speciaal voor bouwwerk stellers. Hoofdmoot van de opleiding vormt het natte stelwerk, maar ook droog stellen en betegelen
komen aan de orde.
• Restaureren
Hiermee wordt een opleiding op niveau
aangeboden voor restauratiebedrijven.
Deze richting kan alleen gevolgd worden
door "echte" steenhouwers.
• Grafwerk
Bevat zagen en polijsten, maar ook het
stellen van grafwerk. Daarnaast is het
beletteren een belangrijk onderdeel,
van handgehakt tot computergestuurd.

OPLEIDINGEN
KANTOOR
De opleiding werkplaatsorganisatie duurt
normaal ongeveer een jaar. Praktijkervaring
in de werkplaats is noodzakelijk of moet
alsnog opgedaan worden. Daarna kan
eventueel Werkvoorbereiding worden gevolgd.
Het werk in een natuursteenbedrijf verschuift
steeds meer naar het kantoor. Ook daar is
scholing belangrijk. Op kantoor vindt het
meeste contact met klanten plaats en worden
adviezen gegeven. Iedereen op het kantoor
moet dus wel wat weten over natuursteen
producten en prijzen en over het omgaan
met klanten. Doorleren kan op het gebied
van werkvoorbereiden en bedrijfsvoeren.
Het is nu weer mogelijk om de Commercieel
Administratieve opleiding te volgen. Geschikt
voor iedereen die met klanten in contact komt.

WERKVOORBEREIDING
Deze opleiding heeft het niveau MBO-4 en
bevat adviseren en calculaties, tekeningen
en werkbonnen maken. Als vooropleiding
is de Basisberoepsopleiding geschikt. De
opleiding duurt dan een jaar. Directe instroom
is mogelijk met minimaal een VMBO-T
diploma, maar er moet dan wel extra lesstof
gevolgd worden. 1x per maand is er een
theoriedag in Utrecht. De opleiding is zeer
praktijkgericht en bestaat deels uit opdrachten
die tijdens het werk uitgevoerd moeten worden.
Het bedrijf moet dus wel meewerken. Doorleren kan met Bedrijfsvoering of op het HBO.

ALLROUND OPLEIDING
Deze opleiding kan gezien worden als het
vervolg op de Basisberoepsopleiding, maar
dan breder, zodat men zich ontwikkelt tot
een echte vakman, inclusief hakken en stellen. Daarnaast is er veel aandacht voor het
inmeten en voor het aansturen van mensen.
Ook het administreren komt aan de orde.
Inclusief de Basisberoepsopleiding duurt
de opleiding drie jaar.

WERKPLAATSORGANISATIE
Deze kaderopleiding heeft 1x per maand
een theoriedag in Utrecht, de praktijk vindt
plaats tijdens het normale werk. De opleiding
is zeer praktijkgericht en bestaat deels uit
opdrachten die tijdens het werk uitgevoerd
moeten worden. Het bedrijf moet dus wel
meewerken, maar dan is het effect ook
groot, zowel voor de deelnemer als voor
het bedrijf zelf. Men leert vooral om het
werk goed te organiseren en de mensen
te begeleiden.

Commercieel administratief
De opleiding commercieel administratief
wordt voorlopig alleen in cursusvorm ge
geven, Belastingaftrek is dus nog niet van
toepassing. Geleerd wordt vooral de commerciële kant van de administratie, oftewel
het contact met klanten. Na de opleiding kan
advies worden gegeven over te gebruiken
steensoorten, toepassingen en onderhoud.
Verdere onderwerpen: licht verkoopwerk,
werken met prijslijsten, offreren, correspondentie, mail en telefoon, Word, Excel, Outlook.
De opleiding bestaat uit 4 leereenheden die
ook los gevolgd kunnen worden. Het cursusgeld bedraagt e 100 per eenheid. Iedere
eenheid bestaat uit twee theorielessen te
Utrecht en daartussen lessen E-learning en
begeleiding op afstand. Op verzoek is extra
begeleiding of een extra lesdag mogelijk.
Als u zich inschrijft krijgt u er een jaar lang
een groot pakket aan E-learning cursussen
gratis bij, met onder meer diverse buitenlandse talen en computercursussen. Iedere
eenheid bevat huiswerk en wordt afgesloten
met een toets.
U kunt zich inschrijven op de 4 onderstaande
eenheden:

C1 OMGAAN MET KLANTEN
In 2 lesdagen wordt onder andere ingegaan
op de grondbeginselen van verkooptechniek,
omgaan met klachten. Verder krijgt u via
E-learning een cursus Klantgerichtheid
aangeboden.

C2 ADVISERING
In 2 lesdagen vooral veel kennis over natuursteen en zijn toepassingen in interieur en
grafwerk. Verder theorie over onderhoud, zodat
u klanten kunt adviseren. De natuursteenkennis wordt ook via E-learning aangeboden.

C3 CORRESPONDENTIE
In 2 lesdagen wordt onder andere ingegaan
op de verschillende vormen van correspondentie die in een steenhouwerij gebruikelijk
zijn, inclusief het gebruik van de telefoon.
Dit wordt ondersteund met E-learning over
Word en Outlook.

BEDRIJFSVOERING

C4 CALCULEREN EN OFFREREN

Na de opleiding Werkvoorbereiding kan het
onderdeel Bedrijfsvoering gevolgd worden.
Hierin gaat het vooral om leiding te geven
aan een bedrijf en planmatig te denken.
Als praktijkonderdeel moeten een aantal
plannen voor het bedrijf gemaakt worden.
Ook hierbij is er 1x per maand een lesdag.

Ook in deze leereenheid 2 lesdagen die
vooral ingevuld worden met het maken van
prijsberekeningen en offertes. Het rekendeel
is hierbij natuurlijk van groot belang om snel
een prijs te kunnen bepalen na een (eenvoudige) aanvraag van een klant. Via E-learning
wordt het werken met Excel geoefend.

9

LEANTRAJECT
IN UW BEDRIJF
Marges staan onder druk, de levertijden
moeten korter en de klanten eisen steeds
meer en wijzigen vaker. Hoe kan je als bedrijf
daar snel en goed op reageren. Moet alles
opnieuw uitgezocht worden voor uw bedrijf
of kan gebruik gemaakt worden van bewezen
technieken en actuele inzichten?
Inderdaad dat kan en ook snel door gebruik
te maken van het Leantraject dat voor de
natuursteenbranche is ontwikkeld en waar
steeds meer bedrijven gebruik van maken.
En al deze bedrijven doen dat op een wijze
die past bij hun bedrijf.
Bij het Leantraject wordt gewerkt langs twee
sporen:
Het Werkproces: een optimaal werkproces
dat voortdurend wordt verbeterd in de praktijk.
Deskundige Mensen: die zelfstandig werken,
betrokken en deskundig zijn en blijven.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van de
volgende hulpmiddelen:
De Werk-scan waarmee de werkprocessen
worden doorgelicht en worden voorzien van
een waardering op vier niveaus. Daarmee
wordt dus beoordeeld hoe de Werkbon door
het bedrijf wordt verwerkt naar een eindproduct voor de klant.
Naast dit primaire werkproces worden
verbeteringen aangepakt met:
Leanbonnen: verbeteringen van de werk
wijze: hoe sneller, beter en eenvoudiger?
Leerbonnen: hoe in de praktijk de des
kundigheid permanent verbeteren
De resultaten van een Leantraject zijn:
• procesoptimalisatie door Verbeter
technieken, kortere doorlooptijd met
minder fouten
• grotere deskundigheid en meer flexi
biliteit bij alle personen in het bedrijf
• een effectieve en stimulerende wijze
van leidinggeven
• een betere en eenvoudige communicatie
• verhogen productiviteit en een structurele
‘verbetercultuur’
Aan dit traject gaat altijd een intake met de
ondernemer vooraf, waarbij de werkwijze wordt
toegelicht. Leantrajecten zijn altijd volledig
toegesneden op het bedrijf. Geïnteresseerd?
Wij komen graag bij u langs om te zien of
een Leantraject in uw bedrijf haalbaar is.
Het Leantraject maakt gebruik van een
aantal opleidingen en cursussen, die in
het bedrijf gegeven worden. Als opleiding
wordt vaak gekozen voor de AKA-opleiding
(zie blz 8).
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Verder wordt een keus gemaakt uit de cursussen die op deze pagina zijn toegelicht.
Per persoon wordt bekeken wat nuttig is.
Deze cursussen bestaan voor een groot
deel uit coaching en training on the job.

INTRODUCTIE
Deze cursus gaat in op materiaalkennis en
logistiek, met name intern transport. Verder
is er een algemene introductie van de natuursteenbranche en het natuursteenbedrijf zelf.
Ook is er aandacht voor het lezen van tekeningen en voor producten van natuursteen.
Het niveau komt overeen met leereenheid
A1 van de Basisberoepsopleiding.
Voor wie:
administratief pers.
logistieke medew.
Vorm:
8x 2 uur
Locatie:
in uw bedrijf

ORGANISEREN
De cursus richt zich op mensen die een
coördinerende taak hebben in de werkplaats, vaak informeel, maar die zelf wel
meewerken in de productie. Aan de orde
komen controleren van werk, aansturen,
omgaan met mensen, bijhouden van re
sultaten, rapporteren. Het niveau komt
overeen met leereenheid AM9 van de
Allround opleiding.
Voor wie:
meewerkend voorman
Vorm:
8x 2 uur
Locatie:
in uw bedrijf

ORGANISEREN
WERKVOORBEREIDING
De werkvoorbereiding vergt een goede
organisatie. Zowel het archiveren als de
planning komen in deze cursus aan de orde.
Andere belangrijke onderdelen zijn inkoop,
budgetbewaking en overleg. Het niveau
komt overeen met beroepstaak N24 van 
de Kaderopleiding Werkvoorbereiding.
Voor wie:
werkvoorbereiders
kaderpersoneel
Vorm:
8x 2 uur
Locatie:
in uw bedrijf

ORGANISEREN PRODUCTIE
De cursus richt zich op de Chef Werkplaats.
Het organiseren omvat het beheren van de
administratie en de gegevens, maar ook het
onderhouden en controleren van de werkplaatsuitrusting, met name van de machines.
Belangrijk onderdeel is het voeren van overleg.
Het niveau komt overeen met leereenheid
N31 van de Kaderopleiding Werkplaats
organisatie.
Voor wie:
chef werkplaats
Vorm:
8x 2 uur
Locatie:
in uw bedrijf

DIPLOMA OP BASIS
VAN ERVARING
Erkenning Verworven Competenties
In samenwerking met het evc-centrum van
Fundeon organiseert het Centrum Natuursteen evc-trajecten. Hiermee kan een werknemer een ervaringscertificaat halen.
Hiermee kan een vrijstelling voor een opleiding
of een MBO-diploma behaald worden.
Werknemers volgen om verschillende redenen
een evc-traject. De één wil graag erkenning
voor zijn werkzaamheden. De ander wil met
een officieel certificaat of diploma op zak
een loopbaanstap zetten of aan een vervolgopleiding beginnen. Ook de werkgever heeft
er baat bij als hij kan aantonen dat zijn bedrijf
over echte vakmensen beschikt.
Kosten
Aan de werkgever wordt e 300 in rekening
gebracht. Na afloop ontvangt hij e 329 terug.
Werkt u niet meer in de natuursteensector,
vraag dan naar de regeling hiervoor.
Iets voor u?
Misschien lastig te zeggen. Gelukkig is
de eerste stap (intakegesprek) vrijblijvend.
U ontvangt dan gelijk een eerste advies.
Hoe werkt het?
Het duurt zo'n vier tot zes maanden om een
evc-traject te doorlopen. Aan het einde van
het traject ontvangt de deelnemer in elk geval een ervaringscertificaat. Soms kan dat
worden omgezet in een vakdiploma. Het
traject bestaat uit de volgende stappen:
1. Intakegesprek
Tijdens het intakegesprek hoort u wat het
evc-traject precies inhoudt en wat er van
de deelnemer verwacht wordt. Ook kijkt de
evc-adviseur hoeveel ervaring een deelnemer
heeft, hoeveel tijd het traject kost en legt
de portfoliomap uit.
2. Bewijzen verzamelen
In de portfoliomap komen bewijzen, zoals
werkomschrijvingen, opdrachtbonnen, foto’s,
tekeningen, schetsen, urenbriefjes en verslagen
die aantonen wat de deelnemer op zijn werk
doet. De evc-adviseur begeleidt de deelnemer
in de weken dat hij hieraan werkt.
3. Beoordeling
De vakspecialist beoordeelt de inhoud van
de portfoliomap.
4. Eindgesprek
In het eindgesprek bespreekt de deelnemer
de portfoliomap met de vakspecialist en de
beoordelaar. U ontvangt daarna een ervaringscertificaat.
Belangstelling?
Geef u vrijblijvend op via 
info@centrumnatuursteen.nl

REGLEMENT
INSCHRIJFPROCEDURE
Inschrijving kan alleen plaatsvinden door het volledig invullen van het inschrijfformulier 4 en dit voor de sluiting van de inschrijftermijn toe
te faxen aan het Centrum Natuursteen. Formulieren die niet zijn ondertekend door de werkgever worden niet geaccepteerd. De werkgever
ontvangt tijdig een overzicht welke cursisten voor welke cursus geplaatst zijn. De cursist zelf ontvangt enkele weken voor de cursus een
uitnodiging.

PLAATSING
Om budgettaire redenen is het aantal cursisten wat geplaatst kan worden per cursus en in totaal beperkt. Het Centrum Natuursteen
behoud zich het recht voor om zonder opgave van redenen cursisten niet te plaatsen of cursussen te verplaatsen of te annuleren.
Het Centrum Natuursteen is niet aansprakelijk voor eventuele schade die hierdoor ontstaat.

REISKOSTEN
Een tegemoetkoming in de reiskosten wordt vergoed op basis van kosten openbaar vervoer, aan geplaatste cursisten die vallen onder
de CAO voor het natuursteenbedrijf, die een CAO-cursus volgen (groen of oranje). Dit bedrag wordt overgemaakt aan de hand van de
getekende presentielijst, op het rekeningnummer van de cursist, indien bekend.

HOTELKOSTEN
Vooraf beslist het Centrum Natuursteen of bij meerdaagse cursussen vergoeding van hotelkosten, inclusief een eenvoudige maaltijd
nodig is. Dit is afhankelijk van de reisafstand en geldt alleen voor personeel CAO-natuursteen.

LOONDERVING
Er wordt geen loonderving vergoed. De werkgever is overigens volgens CAO wel verplicht het loon door te betalen tijdens een cursus.

CURSUSKOSTEN
De cursuskosten staan per cursus vermeld in de catalogus. Deze worden in rekening gebracht met aftrek van eventuele vergoedingen.
Dit geldt ook voor de leermeestercursus! Voor personen die niet zijn ingeschreven bij het Centrum Natuursteen worden bovenop de
cursuskosten e 30 administratiekosten in rekening gebracht.

VERGOEDING VAKTECHNISCHE CURSUSSEN (groen)
De cursuskosten worden vergoed indien een cursist daadwerkelijk een cursus volgt en onder de CAO natuursteen valt, of werkgever
van een bedrijf dat de CAO-natuursteen toepast. De cursus dient onder werktijd plaats te vinden. Volgt een cursist een deel van een
cursus dan wordt een evenredig deel van de vergoeding uitbetaald.

VERGOEDING ALGEMENE CURSUSSEN (oranje)
De vergoeding wordt alleen toegekend indien een cursist daadwerkelijk een cursus volgt en onder de CAO natuursteen valt, of werkgever van een bedrijf dat de CAO-natuursteen toepast. De cursus dient onder werktijd plaats te vinden. Volgt een cursist een deel van een
cursus dan wordt een evenredig deel van de vergoeding uitbetaald. Als extra voorwaarde wordt gesteld dat het betreffende bedrijf een
door het Centrum Natuursteen goedgekeurd en recent scholingsplan heeft.

ANNULERINGEN
altijd schriftelijk!
Deze dienen gemeld te worden door formulier 5, volledig ingevuld te faxen naar het Centrum Natuursteen. Formulier 5 wordt met de
bevestiging van de cursus meegestuurd. Als datum van annulering geldt de datum van binnenkomst bij het Centrum Natuursteen, indien
voor 15.00 uur. Bij telefonische annuleringen wordt het gehele cursusbedrag in rekening gebracht. Bij annulering van een cursus zal een
percentage van de cursuskosten in rekening worden gebracht bij de werkgever van de cursist. Dit percentage is af te lezen op de tabel
achterop formulier 5. Restitutie kan alleen plaatsvinden na het schriftelijk en overtuigend aantonen van een overmachtsituatie (sterfgeval,
ziekte, ontslag). Dit ter beoordeling van het Centrum Natuursteen. Bij het zonder bericht wegblijven van een cursus worden altijd de
volledige cursuskosten in rekening gebracht en is geen restitutie mogelijk. Bij het gedeeltelijk wegblijven van een cursus wordt een
overeenkomstig deel van de cursuskosten in rekening gebracht.

KLACHTEN
Het Centrum Natuursteen is een gecertificeerd opleidingsinstituut met een klachtenregeling en -registratie. Deze kunt u opvragen.
Punt 1 is natuurlijk: meld de klacht zo spoedig mogelijk, liefst al tijdens de cursus.
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inschrijven
voor 21 januari 2012
met formulier 4, extra formulieren
kunt u downloaden vanaf

www.centrumnatuursteen.nl>nieuws

Centrum Natuursteen
Postbus 40295
3504 AB UTRECHT

Het Europees Sociaal Fonds investeert
in jouw toekomst en is medefinancier
van deze scholingsavtiviteit
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Bezoekadres:
Fermiweg 103
T 030-2142480, F 030-2416512
info@centrumnatuursteen.nl

