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

KvK-vestigingsnummer

28063924

Toelichting
Hieronder treft u het totaaloverzicht van uw erkenningen aan.
(betekent dat het werkproces niet uitvoerbaar is.)
Uw erkenningsoverzicht
Erkend tot en met 24-03-2024
Informatie opgehaald op: 24-07-2020
Uw opleidingsmogelijkheden

Status

Datum

Allround betonstaalverwerker bouwplaats (25081) (3)

Erkend

1-6-2007

Erkend

24-6-2008

Erkend

19-9-2007

Erkend

28-11-2018

B1-K1 Verwerkt betonstaal
• B1-K1-W1 Bereidt betonstaalwerkzaamheden voor
• B1-K1-W2 Sorteert materiaal in volgorde van verwerking en bereidt de werkplek voor
• B1-K1-W3 Stelt wapeningsconstructies samen
• B1-K1-W4 Transporteert product en slaat het op
P3-K1 Organiseert dagelijkse werkzaamheden van de collega's
• P3-K1-W1 Verdeelt werkzaamheden en begeleidt collega’s
• P3-K1-W2 Bewaakt kwaliteit en controleert op naleving van voorschriften
• P3-K1-W3 Overlegt en stemt af met derden
• P3-K1-W4 Bewaakt voortgang
• P3-K1-W5 Rapporteert aan leidinggevende
Allround betonstaalverwerker prefabricage (25082) (3)
B1-K1 Verwerkt betonstaal
• B1-K1-W1 Bereidt betonstaalwerkzaamheden voor
• B1-K1-W2 Sorteert materiaal in volgorde van verwerking en bereidt de werkplek voor
• B1-K1-W3 Stelt wapeningsconstructies samen
• B1-K1-W4 Transporteert product en slaat het op
P4-K1 Organiseert dagelijkse werkzaamheden van de collega's
• P4-K1-W1 Verdeelt werkzaamheden en begeleidt collega’s
• P4-K1-W2 Bewaakt kwaliteit en controleert op naleving van voorschriften
• P4-K1-W3 Bewaakt voortgang
• P4-K1-W4 Rapporteert aan leidinggevende
Assistent bouwen, wonen en onderhoud (25250) (1)
B1-K1 Werkt als assistent in een arbeidsorganisatie
• B1-K1-W1 Bereidt (assisterende) werkzaamheden voor
• B1-K1-W2 Voert (assisterende) werkzaamheden uit
• B1-K1-W3 Meldt zich ter afsluiting van zijn (assisterende) werkzaamheden af
P4-K1 Verricht werk op het gebied van bouwen, wonen en onderhoud
• P4-K1-W1 Verzamelt benodigdheden voor een opdracht en maakt de werkplek gebruiksklaar
• P4-K1-W2 Voert werk uit in de bouw, infra, afbouw, hout- en meubelbranche, schildersbranche of AMBOR
• P4-K1-W3 Rondt het werk in bouw, infra, afbouw, hout- en meubelbranche, schildersbranche of AMBOR af
Assistent logistiek (25254) (1)
B1-K1 Werkt als assistent in een arbeidsorganisatie
• B1-K1-W1 Bereidt (assisterende) werkzaamheden voor
• B1-K1-W2 Voert (assisterende) werkzaamheden uit
• B1-K1-W3 Meldt zich ter afsluiting van zijn (assisterende) werkzaamheden af
P1-K1 Assisteert bij het verwerken van de goederenstroom
• P1-K1-W1 Ontvangt goederen en/of producten
• P1-K1-W2 Maakt goederen en/of producten gereed voor opslag en slaat deze op
• P1-K1-W3 Verzamelt (retour)goederen, producten, emballage e.a. te verzenden verpakkingsmaterialen
• P1-K1-W4 Maakt goederen en/of producten verzendklaar
• P1-K1-W5 Voert handelingen op goederen/of en producten uit
• P1-K1-W6 Inventariseert (een deel van) voorraad en/of de magazijninventaris

Bron: SBB

Aan dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend
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Leerbedrijf ID
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KvK-vestigingsnummer

28063924

Uw opleidingsmogelijkheden

Status

Datum

Betonstaallasser (25083) (2)

Erkend

24-6-2008

Erkend

1-9-2003

Erkend

28-11-2018

Erkend

5-12-2018

B1-K1 Verwerkt betonstaal
• B1-K1-W1 Bereidt betonstaalwerkzaamheden voor
• B1-K1-W2 Sorteert materiaal in volgorde van verwerking en bereidt de werkplek voor
• B1-K1-W3 Stelt wapeningsconstructies samen
• B1-K1-W4 Transporteert product en slaat het op
Betonstaalvlechter (25084) (2)
B1-K1 Verwerkt betonstaal
• B1-K1-W1 Bereidt betonstaalwerkzaamheden voor
• B1-K1-W2 Sorteert materiaal in volgorde van verwerking en bereidt de werkplek voor
• B1-K1-W3 Stelt wapeningsconstructies samen
• B1-K1-W4 Transporteert product en slaat het op
Logistiek medewerker (25371) (2)
B1-K1 Goederen/producten ontvangen en opslaan
• B1-K1-W1 Bereidt het ontvangen en opslaan van goederen/producten voor
• B1-K1-W2 Ontvangt en controleert goederen/producten
• B1-K1-W3 Slaat goederen/producten op
• B1-K1-W4 Voert goederen/producten in het systeem in
B1-K2 Orders verzamelen
• B1-K2-W1 Bereidt het verzamelen van orders voor
• B1-K2-W2 Verzamelt orders
• B1-K2-W3 Inventariseert (een deel van) de voorraad en/of (een deel van) de magazijninventaris
• B1-K2-W4 Rondt het verzamelen van orders af
B1-K3 Goederen/producten verzenden
• B1-K3-W1 Bereidt het verzenden van goederen/producten voor
• B1-K3-W2 Controleert te verzenden goederen /producten
• B1-K3-W3 Maakt goederen/producten verzendklaar
• B1-K3-W4 Laadt goederen/producten en rondt het verzendklaar maken van goederen/producten af
Logistiek teamleider (25372) (3)
B1-K1 Goederen/producten ontvangen en opslaan
• B1-K1-W1 Bereidt het ontvangen en opslaan van goederen/producten voor
• B1-K1-W2 Ontvangt en controleert goederen/producten
• B1-K1-W3 Slaat goederen/producten op
• B1-K1-W4 Voert goederen/producten in het systeem in
B1-K2 Orders verzamelen
• B1-K2-W1 Bereidt het verzamelen van orders voor
• B1-K2-W2 Verzamelt orders
• B1-K2-W3 Inventariseert (een deel van) de voorraad en/of (een deel van) de magazijninventaris
• B1-K2-W4 Rondt het verzamelen van orders af
B1-K3 Goederen/producten verzenden
• B1-K3-W1 Bereidt het verzenden van goederen/producten voor
• B1-K3-W2 Controleert te verzenden goederen /producten
• B1-K3-W3 Maakt goederen/producten verzendklaar
• B1-K3-W4 Laadt goederen/producten en rondt het verzendklaar maken van goederen/producten af
P3-K1 Coördineert logistieke werkzaamheden
• P3-K1-W1 Bereidt de werkzaamheden van het logistieke team voor en verdeelt werk
• P3-K1-W2 Bewaakt de uitvoering en voortgang van de werkzaamheden van het logistieke team
• P3-K1-W3 Bewaakt het materieel en materiaal en beheert (een deel) van het magazijn
• P3-K1-W4 Begeleidt medewerkers bij werkzaamheden op de werkvloer
• P3-K1-W5 Organiseert en/of adviseert over het voorraadbeheer
P3-K2 Levert een bijdrage aan het optimaliseren van het logistieke proces
• P3-K2-W1 Voert overleg met collega-teamleiders
• P3-K2-W2 Doet verbetervoorstellen ten aanzien van logistieke deelprocessen

Bron: SBB

Aan dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend
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28063924

Uw opleidingsmogelijkheden
• P3-K2-W3 Organiseert werkoverleg met het team

Status

Datum

Middenkaderfunctionaris Bouw (25104) (4)

Erkend

24-3-2020

Erkend

11-4-2018

Erkend

19-9-2012

Niet erkend

5-12-2018

B1-K1 Verzamelt, verwerkt en integreert projectinformatie
• B1-K1-W1 Verzamelt, registreert en beheert projectinformatie
• B1-K1-W2 Integreert projectinformatie
P1-K1 Werkt B&U-ontwerpen uit
• P1-K1-W1 Werkt ontwerp uit
• P1-K1-W2 Maakt ontwerp gereed voor aanvraag omgevingsvergunning en aanbesteding
P1-K2 Voert werkvoorbereiding voor de B&U uit
• P1-K2-W1 Maakt (deel) begroting en afspraken met leveranciers
• P1-K2-W2 Maakt uitvoeringsplan
• P1-K2-W3 Maakt werktekeningen
• P1-K2-W4 Maakt onderhoudsplan
P1-K3 Begeleidt nieuwbouw en onderhoudswerk
• P1-K3-W1 Begeleidt bouwwerkzaamheden
• P1-K3-W2 Bewaakt tijd en kosten van de bouw werkzaamheden
• P1-K3-W3 Controleert de maatvoering
• P1-K3-W4 Voert kwaliteitscontroles uit
VMBO - Boris (19009) (LWT)
Boris
• niveau 1
• niveau 2
• niveau 3
• niveau 4
• niveau 5
Werkvoorbereider gespecialiseerde aannemerij (25123) (4)
B1-K1 Bereidt het werk/project voor
• B1-K1-W1 Verzamelt projectinformatie
• B1-K1-W2 Stelt uitvoeringsinformatie samen en draagt over
• B1-K1-W3 Organiseert de materialen en middelen
P3-K1 Calculeert en stelt offertes op
• P3-K1-W1 Calculeert werkzaamheden
• P3-K1-W2 Stelt offertes op
• P3-K1-W3 Maakt nacalculaties
P3-K2 Bewaakt uitvoering
• P3-K2-W1 Bewaakt begroting
• P3-K2-W2 Bewaakt en controleert voortgang
• P3-K2-W3 Bewaakt en controleert kwaliteit
Logistiek supervisor (25388) (4)
B1-K1 Stuurt het logistieke proces aan
• B1-K1-W1 Stuurt logistieke werkzaamheden aan
• B1-K1-W2 Bewaakt het logistieke proces
• B1-K1-W3 Organiseert en voert werkoverleg
• B1-K1-W4 Monitort onderhoud aan materialen en materieel
B1-K2 Levert input voor logistiek beleid
• B1-K2-W1 Doet een voorstel voor het afdelingsplan
• B1-K2-W2 Doet een voorstel voor het afdelingsbudget
• B1-K2-W3 Doet verbetervoorstellen ten aanzien van het logistieke proces
• B1-K2-W4 Rapporteert en adviseert over de uitvoering van het logistieke proces
B1-K3 Voert het personeelsbeleid uit
• B1-K3-W1 Adviseert over de personeelsbehoefte
• B1-K3-W2 Assisteert bij de werving en selectie van medewerkers
• B1-K3-W3 Assisteert bij het begeleiden en beoordelen van medewerkers

Bron: SBB

Aan dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend
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Bedrijf

Balvert Betonstaal B.V.

Leerbedrijf ID

100309120

KvK-vestigingsnummer

28063924

Uw opleidingsmogelijkheden

Status

Datum

Niet erkend

20-9-2007

B1-K4 Onderhoudt zakelijke relaties
• B1-K4-W1 Beheert relaties
• B1-K4-W2 Handelt klachten af
Uitvoerder gespecialiseerde aannemerij (25120) (4)
B1-K1Bereidt het werk/project voor
• B1-K1-W1 Verzamelt projectinformatie
• B1-K1-W2 Stelt uitvoeringsinformatie samen en draagt over
• B1-K1-W3 Organiseert de materialen en middelen
P5-K1 Leidt de uitvoering van de werkzaamheden
• P5-K1-W1 Organiseert en coördineert de uitvoering
• P5-K1-W2 Voert KAM- en veiligheidsbeleid uit
• P5-K1-W3 Stuurt personeel aan
• P5-K1-W4 Verricht administratieve werkzaamheden
P5-K2 Bewaakt werkzaamheden
• P5-K2-W1 Bewaakt begroting
• P5-K2-W2 Bewaakt en controleert de voortgang
• P5-K2-W3 Bewaakt en controleert de kwaliteit

Bron: SBB

Aan dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend
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