Opleiding allround betonreparateur BBL 3

Inleiding
De opleiding tot allround betonreparateur op niveau 3 is een vervolg op de tweejarige opleiding op
niveau 2.
In de opleiding betonreparateur op niveau 2 komt de techniek handmatig repareren het meeste aan
bod. Uiteraard is er ook aandacht voor betonspuiten, aanbrengen van beschermlagen en injecteren,
maar om deze technieken écht onder de knie te krijgen is er meer nodig. De vervolgopleiding
voorziet daarin. Zowel in theorie als praktijk wordt er op al deze vier reparatie‐ onderdelen dieper
ingegaan. Omdat het een opleiding op het niveau van aankomend voorman betreft, komen ook
thema’s als samenwerken, leiding geven en bouwplaatsorganisatie aan bod.
Voor wie bestemd
De opleiding is bedoeld voor werknemers, die minimaal het diploma betonreparateur niveau 2 op
zak hebben. Gedurende de opleiding blijven de cursisten tot nu toe vaak in dienst van het
betonreparatiebedrijf, waar zij werkzaam zijn, maar het is ook mogelijk dat de cursist in dienst van
LSVB de opleiding gaat volgen.
Het leerbedrijf, de cursist en het Regionale OpleidingsCentrum (ROC) sluiten een zogenaamde
praktijkovereenkomst. Tussen de cursist en het ROC wordt ook nog een onderwijsovereenkomst
afgesloten.
Opleidingslocatie
De opleiding wordt, samen met het ROC Midden Nederland, verzorgd in de opleidingslocatie van
LSVB te Nieuwegein.
Duur van de opleiding
De opleiding loopt over maximaal 2 jaren.
Inhoud opleiding
Voor de opleiding is lesstof ontwikkeld volgens de competentiegerichte methode.
De praktijkopleiding vindt plaats in de opleidingslocatie te Nieuwegein en tijdens de
beroepspraktijkvorming bij het leerbedrijf. LSVB en het leerbedrijf nemen elk twee van de
praktijktoetsen af.
Lesprogramma en diplomering
Lessen worden gegeven in de vorm van dagonderwijs, waarbij het accent ligt op de winterperiode.
In de periode januari t/m maart van beide opleidingsjaren worden in zes blokweken van 5 dagen
(vak)theorie‐ en praktijklessen in de opleidingslocatie van het LSVB in Nieuwegein gegeven (d.w.z.
3 dagen (vak)theorie, 1 dag praktijk en 1 dag Algemeen Vormend Onderwijs (Nederlands, rekenen en
LB). Tijdens vaktheorie en praktijklessen wordt de theoretische kennis van en praktische vaardigheid
in de betonreparatietechnieken (handmatig repareren, aanbrengen van beschermlagen, injecteren
en spuitbeton) verder verdiept.
Verder is er ruim aandacht voor bouwplaatsorganisatie en samenwerking.
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In het opleidingsjaar worden vier praktijktoetsen afgenomen, t.w.:
Examenonderdeel
Locatie
Handmatig repareren van beton
Praktijkwerkplaats LSVB
Injecteren van betonconstructies
Opleidingsbedrijf
Beton beschermen
Opleidingsbedrijf
Betonspuiten
Praktijkwerkplaats LSVB
Wie alle praktijktoetsen, de (vak)theorie en de vakken Nederlands, Rekenen en LB met succes heeft
doorlopen, ontvangt het diploma betonreparateur op niveau 3 (MBO+ niveau).
Deelnemers
De kwaliteit van de deelnemende betonreparatiebedrijven wordt bewaakt. Dit betekent onder meer
dat in principe alleen erkende leerbedrijven of bedrijven die erkend leerbedrijf willen worden als
leerbedrijf op mogen treden. T.a.v. de erkenning van de betonreparatiebedrijven als leerbedrijf
speelt SBB een centrale rol. Tevens zien zij toe op de kwaliteitsbewaking van de
beroepspraktijkvormingsplaats en zijn zij verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking van de
leerbedrijven.
Begeleiding
Tijdens het opleidingstraject dienen de cursisten begeleid te worden. Dit geschiedt door de
betrokken partijen en daarbij is een belangrijke rol voor LSVB weggelegd.
Tijdens de opleiding in de praktijk dient begeleiding bij het bedrijf plaats te vinden door een
geschoolde leermeester. Dit kan een voorman of uitvoerder zijn die een cursus leermeester met
succes doorlopen heeft en één keer per twee jaar aan de nascholingsdag leermeester deelneemt.
Kosten
De totale kosten per opleidingsjaar per cursist kunt u vinden in onderstaand schema. Daarnaast zijn
de loon‐ en reiskosten voor rekening van het opleidingsbedrijf.
Schoolgeld en boekengeld voor 2 jaar
± € 1.600,00

Begeleidingskosten LSVB
€ 2.050,00

Praktijktentamen
Handmatig Repareren
(praktijkwerkplaats LSVB)
€ 875,00

Praktijktentamen Betonspuiten
(praktijkwerkplaats LSVB)
€ 790,00

Totaal
€
5.315,00
‐ genoemde bedragen zijn richtprijzen en excl. BTW
‐ aan dit rekenvoorbeeld kunnen geen rechten ontleend worden.
‐ de prijzen worden jaarlijks geïndexeerd
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De tegemoetkomingregelingen zoals die tot voor kort bestonden zijn met de komst van de nieuwe
cao bouw vervallen.
Ook voor de loonkostensubsidie uit het sectorplan Bouw, de zogenoemde maatregel 4, kunnen
nieuwe deelnemers aan de niveau 3 opleiding niet meer in aanmerking komen.

Subsidieregeling Praktijkleren
Vanaf 1 januari 2014 wordt de afdrachtvermindering onderwijs vervangen door de Subsidieregeling
Praktijkleren. Deze regeling wordt uitgevoerd door Agentschap NL. De subsidie is een
tegemoetkoming in de kosten die u als werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling,
deelnemer of student. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.rvo.nl.
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