
Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs

Bedrijfsleven (SBB) erkent hierbij:

K_Dekker bouw & infra b.v. in WARMENHUIZEN 

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 K_Dekker bouw & infra b.v.

Leerbedrijf ID 100196494

KvK-vestigingsnummer 37070494

Toelichting
Hieronder treft u het totaaloverzicht van uw erkenningen aan.

(betekent dat het werkproces niet uitvoerbaar is.)

Uw erkenningsoverzicht
Erkend tot en met 30-06-2019
Informatie opgehaald op: 20-02-2019

Bron: SBB Aan dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend 1

Uw opleidingsmogelijkheden Status Datum
Allround betontimmerman (25085) (3) Erkend 1-2-2015

B1-K1 Betonwerk uitvoeren
• B1-K1-W1 Maatvoeren
• B1-K1-W2 Bekistingen maken en plaatsen
• B1-K1-W3 Beton verwerken
• B1-K1-W4 Ontkisten en demonteren

B1-K2 Prefab elementen plaatsen
• B1-K2-W2 Prefab elementen plaatsen en zekeren

P2-K1 Organiseert uitwendige scheidingskzaamheden van collega's
• P2-K1-W1 Verdeelt werkzaamheden en begeleidt collega's
• P2-K1-W2 Bewaakt kwaliteit en controleert op naleving van voorschriften
• P2-K1-W3 Bewaakt voortgang
• P2-K1-W4 Rapporteert aan leidinggevende

Allround montagemedewerker industrieel produceren met hout (25007) (3) Erkend 26-8-2011

B1-K1 Houten elementen assembleren
• B1-K1-W1 Assemblage van houten elementen voorbereiden
• B1-K1-W2 Materialen selecteren, controleren en transporteren
• B1-K1-W3 Houten elementen samenstellen
• B1-K1-W4 Houten elementen afmonteren
• B1-K1-W5 Houten elementen verzendklaar maken
• B1-K1-W6 Opdracht assembleren van houten elementen afronden

B1-K2 Hout/plaatmateriaal voor houten elementen bewerken met machines en gereedschappen
• B1-K2-W1 Werkzaamheden met machines en gereedschappen voorbereiden
• B1-K2-W2 Hout en plaatmateriaal selecteren, controleren en transporteren
• B1-K2-W3 Snijgereedschappen van machines en gereedschappen aanbrengen en instellen
• B1-K2-W4 Machines en gereedschappen instellen
• B1-K2-W5 Proefbewerkingen uitvoeren met machines en gereedschappen
• B1-K2-W6 Bewerkingen uitvoeren met machines en gereedschappen
• B1-K2-W7 Opdracht bewerken van hout en plaatmateriaal afronden

P2-K1 Productieproces houten elementen begeleiden
• P2-K1-W1 Montagemedewerkers industrieel produceren met hout begeleiden en instrueren
• P2-K1-W2 Productieproces houten elementen bewaken

Allround timmerman (25118) (3) Erkend 1-5-1998

B1-K1 Uitzetten en maatvoeren
• B1-K1-W1 Maatvoert en zet uit
• B1-K1-W2 Controleert de maatvoering

B1-K2 Bewerken en verwerken bouwmaterialen en (prefab)elementen
• B1-K2-W1 Richt werkplek in
• B1-K2-W2 Verwijdert constructiedelen
• B1-K2-W3 Stelt hulp- en/of ondersteuningsconstructies
• B1-K2-W4 Bewerkt bouwmaterialen
• B1-K2-W5 Plaatst prefab elementen (ruwbouw)
• B1-K2-W6 Monteert producten en onderdelen (afbouw)
• B1-K2-W7 Ruimt werkplek op

P2-K1 Organiseert dagelijkse werkzaamheden van de collega's
• P2-K1-W1 Verdeelt werkzaamheden en begeleidt collega’s
• P2-K1-W2 Bewaakt kwaliteit en controleert op naleving van voorschriften
• P2-K1-W3 Overlegt en stemt af met derden
• P2-K1-W4 Bewaakt voortgang
• P2-K1-W5 Rapporteert aan leidinggevende

Allround vakman gww (25091) (3) Erkend 16-5-2006
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Uw opleidingsmogelijkheden Status Datum
B1-K1 Basis gww-werk uitvoeren
• B1-K1-W1 Richt de verkeersafzetting in en onderhoudt deze
• B1-K1-W2 Richt werkterrein in en onderhoudt het
• B1-K1-W3 Maatvoeren
• B1-K1-W4 Verricht voorbereidende werkzaamheden
• B1-K1-W5 Verhardingen aanbrengen
• B1-K1-W6 Werkterrein in afgesproken staat brengen

P6-K1 GWW-werk uitvoeren
• P6-K1-W1 Bemaling toepassen en onderhouden
• P6-K1-W2 Wegfundering aanbrengen
• P6-K1-W3 Riool en rioolconstructies plaatsen/repareren en sleuven in stand houden
• P6-K1-W4 Bermen aanleggen
• P6-K1-W5 Banden en kolken, straatpotten en putranden, goten, verhardingen (opnieuw) stellen/plaatsen
• P6-K1-W6 Straatmeubilair, hekken en afrasteringen plaatsen
• P6-K1-W7 Grondkering plaatsen

P6-K2 Organiseert dagelijkse werkzaamheden van collega's
• P6-K2-W1 Verdeelt de werkzaamheden en instrueert collega's
• P6-K2-W2 Bewaakt de kwaliteit en controleert op naleving van voorschriften
• P6-K2-W3 Bewaakt de voortgang
• P6-K2-W4 Rapporteert aan leidinggevende

Assistent bouwen, wonen en onderhoud (25250) (1) Erkend 1-8-2000

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

Bedrijfsadministrateur (25138) (4) Erkend 10-4-2012

B1-K1 Controleert en bewerkt dagboeken
• B1-K1-W1 Controleert en bewerkt het inkoopboek.
• B1-K1-W2 Controleert en bewerkt het verkoopboek.
• B1-K1-W3 Controleert en bewerkt het bankboek.
• B1-K1-W4 Controleert en bewerkt het kasboek

B1-K2 Verricht activiteiten voor het debiteuren en crediteurenbeheer
• B1-K2-W1 Voert stamgegevens in en bewerkt deze
• B1-K2-W2 Stelt facturen op en controleert deze.
• B1-K2-W3 Bewaakt betalingstermijnen en verricht activiteiten voor de invordering.
• B1-K2-W4 Controleert inkoopfacturen en verricht activiteiten voor de fiattering van inkoopfacturen.

B1-K3 Controleert en bewerkt kwantiteitenregistraties
• B1-K3-W1 Beheert en controleert een urenregistratie.
• B1-K3-W2 Controleert en bewerkt administraties van kwantitatieve gegevens.

P2-K1 Verricht werkzaamheden t.b.v. de periodeafsluiting en de belastingaangifte
• P2-K1-W1 Verricht boekingen in het memoriaal
• P2-K1-W2 Bereidt de periodeafsluiting voor
• P2-K1-W3 Treft voorbereidingen voor de aangifte omzetbelasting

Betontimmerman (25125) (2) Erkend 19-9-2000

B1-K1 Betonwerk uitvoeren
• B1-K1-W1 Maatvoeren
• B1-K1-W2 Bekistingen maken en plaatsen
• B1-K1-W3 Beton verwerken
• B1-K1-W4 Ontkisten en demonteren

B1-K2 Prefab elementen plaatsen
• B1-K2-W2 Prefab elementen plaatsen en zekeren

Financieel administratief medewerker (25139) (3) Erkend 10-4-2012

B1-K1 Controleert en bewerkt dagboeken
• B1-K1-W1 Controleert en bewerkt het inkoopboek.
• B1-K1-W2 Controleert en bewerkt het verkoopboek.
• B1-K1-W3 Controleert en bewerkt het bankboek.
• B1-K1-W4 Controleert en bewerkt het kasboek

B1-K2 Verricht activiteiten voor het debiteuren en crediteurenbeheer
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Uw opleidingsmogelijkheden Status Datum
• B1-K2-W1 Voert stamgegevens in en bewerkt deze
• B1-K2-W2 Stelt facturen op en controleert deze.
• B1-K2-W3 Bewaakt betalingstermijnen en verricht activiteiten voor de invordering.
• B1-K2-W4 Controleert inkoopfacturen en verricht activiteiten voor de fiattering van inkoopfacturen.

B1-K3 Controleert en bewerkt kwantiteitenregistraties
• B1-K3-W1 Beheert en controleert een urenregistratie.
• B1-K3-W2 Controleert en bewerkt administraties van kwantitatieve gegevens.

ICT-beheerder (25189) (4) Erkend 27-2-2018

B1-K1 Ontwikkelen van (onderdelen van) informatiesystemen
• B1-K1-W1 Stelt de vraag en/of informatie-/ mediabehoefte van de opdrachtgever vast
• B1-K1-W2 Levert een bijdrage aan het maken van een functioneel ontwerp
• B1-K1-W3 Maakt een technisch ontwerp
• B1-K1-W4 Realiseert een testomgeving

B1-K2 Implementeren van (onderdelen van) informatiesystemen
• B1-K2-W1 Levert een bijdrage aan het implementatieplan
• B1-K2-W2 Implementeert (een deel van) het informatiesysteem
• B1-K2-W3 Evalueert de implementatie

B1-K3 Beheren van (onderdelen van) informatiesystemen
• B1-K3-W1 Voorkomt (ver)storingen in het informatiesysteem
• B1-K3-W2 Lokaliseert en verhelpt (ver)storingen in het informatiesysteem
• B1-K3-W3 Stelt procedures op t.b.v. het informatiesysteem en bewaakt deze
• B1-K3-W4 Beveiligt het informatiesysteem

P1-K1 Ondersteunen van systeemgebruikers
• P1-K1-W1 Behandelt en handelt incidentmeldingen af
• P1-K1-W2 Biedt ondersteuning bij de acceptatietest

P1-K2 Organiseren van een (bestaande) servicedesk
• P1-K2-W1 Onderhoudt een servicedesk
• P1-K2-W2 Beheert een servicedesk
• P1-K2-W3 Stelt gebruikersinstructies op

Junior assistent-accountant (25140) (4) Erkend 25-7-2017

B1-K1 Controleert en bewerkt dagboeken
• B1-K1-W1 Controleert en bewerkt het inkoopboek.
• B1-K1-W2 Controleert en bewerkt het verkoopboek.
• B1-K1-W3 Controleert en bewerkt het bankboek.
• B1-K1-W4 Controleert en bewerkt het kasboek

B1-K2 Verricht activiteiten voor het debiteuren en crediteurenbeheer
• B1-K2-W1 Voert stamgegevens in en bewerkt deze
• B1-K2-W2 Stelt facturen op en controleert deze.
• B1-K2-W3 Bewaakt betalingstermijnen en verricht activiteiten voor de invordering.
• B1-K2-W4 Controleert inkoopfacturen en verricht activiteiten voor de fiattering van inkoopfacturen.

B1-K3 Controleert en bewerkt kwantiteitenregistraties
• B1-K3-W1 Beheert en controleert een urenregistratie.
• B1-K3-W2 Controleert en bewerkt administraties van kwantitatieve gegevens.

P3-K1 Verricht werkzaamheden t.b.v. samenstellingsopdrachten en belastingaangiften
• P3-K1-W1 Richt het dossier in van een nieuwe klant
• P3-K1-W2 Controleert en/of verricht memoriaalboekingen
• P3-K1-W3 Verricht voorbereidende werkzaamheden voor de samenstellingsopdrachten
• P3-K1-W4 Treft voorbereidingen voor de aangiften omzetbelasting

Machinist grondverzet (25099) (3) Erkend 5-11-2002

B1-K1 Bereidt voor en voert met de machine werkzaamheden uit
• B1-K1-W1 Bereidt werken met de machine voor.
• B1-K1-W2 Maakt de machine gebruiksklaar.
• B1-K1-W3 Laadt en lost de machine op en van een transportmiddel
• B1-K1-W4 Verplaatst de machine
• B1-K1-W5 Voert machinaal werkzaamheden uit
• B1-K1-W6 Rapporteert en registreert werkzaamheden

B1-K2 Voert onderhoud en reparaties uit en verhelpt storingen
• B1-K2-W1 Bereidt onderhoud en reparaties aan de machine voor.
• B1-K2-W2 Voert onderhoud en reparaties uit.
• B1-K2-W3 Signaleert, analyseert en verhelpt machinestoringen.
• B1-K2-W4 Rapporteert en registreert onderhoud

Management assistant (25574) (4) Erkend 10-4-2012
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Uw opleidingsmogelijkheden Status Datum
B1-K1 Voert taken rondom informatiemanagement uit
• B1-K1-W1 Zorgt voor de schriftelijke informatie-uitwisseling
• B1-K1-W2 Zorgt voor de mondelinge (telefonische) informatie-uitwisseling
• B1-K1-W3 Onderhoudt het relatienetwerk
• B1-K1-W4 Voert administratieve taken uit
• B1-K1-W5 Onderhoudt en actualiseert het digitale archief

B1-K2 Voert taken rondom planning en organisatie uit
• B1-K2-W1 Beheert de agenda
• B1-K2-W2 Organiseert bijeenkomsten
• B1-K2-W3 Maakt verslag en handelt vergaderzaken af
• B1-K2-W4 Ontvangt bezoekers
• B1-K2-W5 Handelt facturen en declaraties af

P2-K1 Assisteert bij het verzorgen van de corporate informatie
• P2-K1-W1 Ontwikkelt en beheert voorlichtings-, promotie- en/of pr-materiaal
• P2-K1-W2 Redigeert aangeleverde teksten
• P2-K1-W3 Geeft informatie over de organisatie door aan derden

P2-K2 Voert financieel administratieve taken uit
• P2-K2-W1 Beheert kleine budgetten en handelt financiële zaken af
• P2-K2-W2 Beoordeelt offertes en leveringscontracten en stelt leveringscondities op
• P2-K2-W3 Houdt een projectadministratie bij en controleert deze
• P2-K2-W4 Beheert en controleert een urenregistratie

Medewerker marketing en communicatie (25148) (4) Erkend 8-1-2015

B1-K1 Assisteert bij opstellen operationele plannen ter uitwerking marketing- en communicatiebeleid
• B1-K1-W1 Zoekt informatie op voor een operationeel plan en analyseert deze
• B1-K1-W2 Doet voorstellen voor een operationeel plan
• B1-K1-W3 Werkt een operationeel plan uit
• B1-K1-W4 Becommentarieert en actualiseert operationele plannen

B1-K2 Verzorgt on- en offline marketing- en communicatieactiviteiten
• B1-K2-W1 Brengt marketing- en communicatievraagstukken in kaart
• B1-K2-W2 Bedenkt oplossingen voor marketing- en communicatievraagstukken
• B1-K2-W3 Stelt een projectplan op voor de oplossing van marketing- en communicatievraagstukken
• B1-K2-W4 Voert een projectplan uit ter oplossing van marketing- en communicatievraagstukken
• B1-K2-W5 Evalueert een projectplan m.b.t. marketing- en communicatievraagstukken
• B1-K2-W6 Ontwikkelt en beheert voorlichtings-, promotie- en pr-materiaal
• B1-K2-W7 Verzorgt de informatie op internet en intranet en onderhoudt de website

P1-K1 Assisteert bij het onderzoeken van de markt
• P1-K1-W1 Volgt ontwikkelingen op de markt
• P1-K1-W2 Analyseert de gesignaleerde ontwikkelingen en verwerkt deze tot managementinformatie
• P1-K1-W3 Zet marktonderzoeken op
• P1-K1-W4 Voert marktonderzoeken uit

P1-K2 Assisteert bij het verzorgen van de corporate informatie
• P1-K2-W1 Redigeert aangeleverde teksten
• P1-K2-W2 Geeft voorlichting over de organisatie aan derden

Middenkaderfunctionaris Bouw (25104) (4) Erkend 19-9-2000

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

Middenkaderfunctionaris Infra (25105) (4) Erkend 5-11-2002

B1-K1 Verzamelt, verwerkt en integreert projectinformatie
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Uw opleidingsmogelijkheden Status Datum
• B1-K1-W1 Verzamelt, registreert en beheert projectinformatie
• B1-K1-W2 Integreert projectinformatie

P2-K1 Bereidt infrawerk voor
• P2-K1-W1 Werkt ontwerp uit
• P2-K1-W2 Maakt (deel) begroting
• P2-K1-W3 Voert werkvoorbereiding uit
• P2-K1-W4 Maakt onderhoudsplan

P2-K2 Begeleidt uitvoering van infrawerk
• P2-K2-W1 Begeleidt infrawerkzaamheden
• P2-K2-W2 Bewaakt tijd en kosten van de infra werkzaamheden
• P2-K2-W3 Voert maatvoering uit
• P2-K2-W4 Voert kwaliteitscontroles uit
• P2-K2-W5 Voert revisietaken uit

Montagemedewerker industrieel produceren met hout (25008) (2) Erkend 26-8-2011

B1-K1 Houten elementen assembleren
• B1-K1-W1 Assemblage van houten elementen voorbereiden
• B1-K1-W2 Materialen selecteren, controleren en transporteren
• B1-K1-W3 Houten elementen samenstellen
• B1-K1-W4 Houten elementen afmonteren
• B1-K1-W5 Houten elementen verzendklaar maken
• B1-K1-W6 Opdracht assembleren van houten elementen afronden

B1-K2 Hout/plaatmateriaal voor houten elementen bewerken met machines en gereedschappen
• B1-K2-W1 Werkzaamheden met machines en gereedschappen voorbereiden
• B1-K2-W2 Hout en plaatmateriaal selecteren, controleren en transporteren
• B1-K2-W3 Snijgereedschappen van machines en gereedschappen aanbrengen en instellen
• B1-K2-W4 Machines en gereedschappen instellen
• B1-K2-W5 Proefbewerkingen uitvoeren met machines en gereedschappen
• B1-K2-W6 Bewerkingen uitvoeren met machines en gereedschappen
• B1-K2-W7 Opdracht bewerken van hout en plaatmateriaal afronden

Opperman bestratingen (25095) (2) Erkend 1-8-2005

B1-K1 Basis gww-werk uitvoeren
• B1-K1-W1 Richt de verkeersafzetting in en onderhoudt deze
• B1-K1-W2 Richt werkterrein in en onderhoudt het
• B1-K1-W3 Maatvoeren
• B1-K1-W4 Verricht voorbereidende werkzaamheden
• B1-K1-W5 Verhardingen aanbrengen
• B1-K1-W6 Werkterrein in afgesproken staat brengen

P3-K1 Straatwerk uitvoeren
• P3-K1-W1 Fundering controleren en baanmaken
• P3-K1-W2 Banden en kolken, straatpotten en putranden, goten, verhardingen (opnieuw) stellen/plaatsen
• P3-K1-W3 Straatmeubilair verwijderen en/of plaatsen

Straatmaker (25096) (3) Erkend 19-9-2014

B1-K1 Basis gww-werk uitvoeren
• B1-K1-W1 Richt de verkeersafzetting in en onderhoudt deze
• B1-K1-W2 Richt werkterrein in en onderhoudt het
• B1-K1-W3 Maatvoeren
• B1-K1-W4 Verricht voorbereidende werkzaamheden
• B1-K1-W5 Verhardingen aanbrengen
• B1-K1-W6 Werkterrein in afgesproken staat brengen

P4-K1 Straatwerk uitvoeren
• P4-K1-W1 Fundering controleren en baanmaken
• P4-K1-W2 Banden en kolken, straatpotten en putranden, goten, verhardingen (opnieuw) stellen/plaatsen
• P4-K1-W3 Straatmeubilair verwijderen en/of plaatsen

P4-K2 Organiseert dagelijkse werkzaamheden van collega's
• P4-K2-W1 Verdeelt de werkzaamheden en instrueert collega's
• P4-K2-W2 Bewaakt de kwaliteit en controleert op naleving van voorschriften
• P4-K2-W3 Overlegt en stemt af met derden
• P4-K2-W4 Bewaakt de voortgang
• P4-K2-W5 Rapporteert aan leidinggevende

Timmerman (25128) (2) Erkend 1-5-1998

B1-K1 Uitzetten en maatvoeren
• B1-K1-W1 Maatvoert en zet uit
• B1-K1-W2 Controleert de maatvoering
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Uw opleidingsmogelijkheden Status Datum
B1-K2 Bewerken en verwerken bouwmaterialen en (prefab)elementen
• B1-K2-W1 Richt werkplek in
• B1-K2-W2 Verwijdert constructiedelen
• B1-K2-W3 Stelt hulp- en/of ondersteuningsconstructies
• B1-K2-W4 Bewerkt bouwmaterialen
• B1-K2-W5 Plaatst prefab elementen (ruwbouw)
• B1-K2-W6 Monteert producten en onderdelen (afbouw)
• B1-K2-W7 Ruimt werkplek op

Uitvoerder bouw/infra (25119) (4) Erkend 1-8-2000

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

P4-K1 Realiseert de werkzaamheden
• P4-K1-W1 Organiseert en coördineert de uitvoering
• P4-K1-W2 Voert KAM- en veiligheidsbeleid uit
• P4-K1-W3 Stuurt personeel aan

P4-K2 Bewaakt de werkzaamheden
• P4-K2-W1 Bewaakt begroting
• P4-K2-W2 Bewaakt en controleert de voortgang
• P4-K2-W3 Bewaakt en controleert de kwaliteit

Vakman gww (25097) (2) Erkend 1-8-2005

B1-K1 Basis gww-werk uitvoeren
• B1-K1-W1 Richt de verkeersafzetting in en onderhoudt deze
• B1-K1-W2 Richt werkterrein in en onderhoudt het
• B1-K1-W3 Maatvoeren
• B1-K1-W4 Verricht voorbereidende werkzaamheden
• B1-K1-W5 Verhardingen aanbrengen
• B1-K1-W6 Werkterrein in afgesproken staat brengen

P5-K1 GWW-werk uitvoeren
• P5-K1-W1 Wegfundering aanbrengen
• P5-K1-W2 Riool en rioolconstructies plaatsen/repareren en sleuven in stand houden
• P5-K1-W3 Bermen aanleggen
• P5-K1-W4 Banden en kolken, straatpotten en putranden, goten, verhardingen (opnieuw) stellen/plaatsen
• P5-K1-W5 Straatmeubilair, hekken en afrasteringen plaatsen
• P5-K1-W6 Grondkering plaatsen

Allround machinaal houtbewerker (25015) (3) Niet erkend 12-3-2017

B1-K1 Machinaal houtbewerken
• B1-K1-W1 Machinale werkzaamheden voorbereiden
• B1-K1-W2 Productiegegevens samenstellen
• B1-K1-W3 Hout en plaatmateriaal selecteren, controleren en transporteren
• B1-K1-W4 Snijgereedschappen aanbrengen en instellen
• B1-K1-W5 Houtbewerkingsmachines instellen
• B1-K1-W6 Proefbewerking uitvoeren
• B1-K1-W7 Bewerkingen uitvoeren met houtbewerkingsmachines
• B1-K1-W8 Opdracht afronden

P2-K1 Productieproces begeleiden
• P2-K1-W1 Machinaal houtbewerkers begeleiden en instrueren
• P2-K1-W2 Productieproces bewaken

Allround Metselaar (25102) (3) Niet erkend 12-3-2017

B1-K1 Voert metselwerkzaamheden uit
• B1-K1-W1 Richt werkplek in voor metselen
• B1-K1-W2 Verricht eenvoudige stelwerkzaamheden voor het metselen
• B1-K1-W3 Maakt metselwerk
• B1-K1-W4 Brengt bouwkundige voorzieningen aan
• B1-K1-W5 Brengt voegwerk aan
• B1-K1-W6 Dekt metselwerk af

B1-K2 Voert lijmwerkzaamheden uit
• B1-K2-W1 Richt werkplek in voor lijmen
• B1-K2-W2 Stelt de kim en verricht eenvoudige stelwerkzaamheden
• B1-K2-W3 Brengt bouwkundige voorzieningen in lijmwerk aan
• B1-K2-W4 Maakt handmatig lijmwerk
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• B1-K2-W5 Ruimt werkplek op

P2-K1 Organiseert dagelijkse werkzaamheden van de collega's
• P2-K1-W1 Verdeelt werkzaamheden en begeleidt collega’s
• P2-K1-W2 Bewaakt kwaliteit en controleert op naleving van voorschriften
• P2-K1-W3 Overlegt en stemt af met derden
• P2-K1-W4 Bewaakt voortgang
• P2-K1-W5 Rapporteert aan leidinggevende

Assistent installatie- en constructietechniek (25253) (1) Niet erkend 12-4-2016

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

P9-K1 Doet eenvoudig metaal-, installatie- en/of elektrotechnisch werk
• P9-K1-W1 Zorgt voor een veilige werkplek
• P9-K1-W2 Maakt (onderdelen van) producten en halffabricaten
• P9-K1-W3 Ondersteunt bij installatie- of constructiewerkzaamheden
• P9-K1-W4 Bergt gereedschap, materieel en materiaal op en voert afval af

Constructiewerker (25291) (2) Niet erkend 12-4-2016

B1-K1 Vervaardigt producten
• B1-K1-W1 Bereidt eigen werkzaamheden voor
• B1-K1-W2 Stelt machine en gereedschappen in en af
• B1-K1-W3 Bewerkt en vervormt materialen
• B1-K1-W4 Meet en controleert vervaardigde producten
• B1-K1-W5 Rondt uitgevoerde werkzaamheden af

P2-K1 Vervaardigt constructiewerken
• P2-K1-W1 Bereidt constructiewerkzaamheden voor
• P2-K1-W2 Voert constructiewerkzaamheden uit
• P2-K1-W3 Rondt constructiewerkzaamheden af

Machinaal houtbewerker (25016) (2) Niet erkend 12-3-2017

B1-K1 Machinaal houtbewerken
• B1-K1-W1 Machinale werkzaamheden voorbereiden
• B1-K1-W2 Productiegegevens samenstellen
• B1-K1-W3 Hout en plaatmateriaal selecteren, controleren en transporteren
• B1-K1-W4 Snijgereedschappen aanbrengen en instellen
• B1-K1-W5 Houtbewerkingsmachines instellen
• B1-K1-W6 Proefbewerking uitvoeren
• B1-K1-W7 Bewerkingen uitvoeren met houtbewerkingsmachines
• B1-K1-W8 Opdracht afronden

Machinist wegenbouw (25101) (3) Niet erkend 12-3-2017

B1-K1 Bereidt voor en voert met de machine werkzaamheden uit
• B1-K1-W1 Bereidt werken met de machine voor.
• B1-K1-W2 Maakt de machine gebruiksklaar.
• B1-K1-W3 Laadt en lost de machine op en van een transportmiddel
• B1-K1-W4 Verplaatst de machine
• B1-K1-W5 Voert machinaal werkzaamheden uit
• B1-K1-W6 Rapporteert en registreert werkzaamheden

B1-K2 Voert onderhoud en reparaties uit en verhelpt storingen
• B1-K2-W1 Bereidt onderhoud en reparaties aan de machine voor.
• B1-K2-W2 Voert onderhoud en reparaties uit.
• B1-K2-W3 Signaleert, analyseert en verhelpt machinestoringen.
• B1-K2-W4 Rapporteert en registreert onderhoud

Metselaar (25103) (2) Niet erkend 12-3-2017

B1-K1 Voert metselwerkzaamheden uit
• B1-K1-W1 Richt werkplek in voor metselen
• B1-K1-W2 Verricht eenvoudige stelwerkzaamheden voor het metselen
• B1-K1-W3 Maakt metselwerk
• B1-K1-W4 Brengt bouwkundige voorzieningen aan
• B1-K1-W5 Brengt voegwerk aan
• B1-K1-W6 Dekt metselwerk af
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B1-K2 Voert lijmwerkzaamheden uit
• B1-K2-W1 Richt werkplek in voor lijmen
• B1-K2-W2 Stelt de kim en verricht eenvoudige stelwerkzaamheden
• B1-K2-W3 Brengt bouwkundige voorzieningen in lijmwerk aan
• B1-K2-W4 Maakt handmatig lijmwerk
• B1-K2-W5 Ruimt werkplek op

Monteur elektrotechnische systemen (25341) (2) Niet erkend 12-4-2016

B1-K1 Maakt elektrotechnische- en mechatronische producten
• B1-K1-W1 Bereidt het maken van elektrotechnische- en mechatronische producten voor
• B1-K1-W2 Stelt elektrotechnische- en mechatronische producten samen
• B1-K1-W3 Stelt elektrotechnische- en mechatronische producten in en test ze
• B1-K1-W4 Rondt het maken van elektrotechnische- en mechatronische producten af

P1-K1 Installeert en test elektrotechnische producten en systemen
• P1-K1-W1 Bereidt installeren en testen van elektrotechnische producten en systemen voor
• P1-K1-W2 Plaatst en installeert elektrotechnische producten en systemen
• P1-K1-W3 Rondt installatiewerkzaamheden af

Monteur service en onderhoud installaties en systemen (25308) (2) Niet erkend 12-4-2016

B1-K1 Inspecteert apparatuur, installaties en systemen
• B1-K1-W1 Bereidt inspectie van apparatuur, installaties en systemen voor
• B1-K1-W2 Neemt voorzorgsmaatregelen voor de inspectiewerkzaamheden
• B1-K1-W3 Voert zintuiglijke inspectie uit aan apparatuur, installaties en systemen
• B1-K1-W4 Voert metingen en testen uit aan apparatuur, installaties en systemen
• B1-K1-W5 Stelt een eerste diagnose en rapporteert resultaten
• B1-K1-W6 Rondt inspectiewerkzaamheden aan apparatuur, installaties en systemen af

B1-K2 Optimaliseert apparatuur, installaties en systemen en verhelpt storingen
• B1-K2-W1 Bereidt werkzaamh. voor verhelpen storingen aan en optimaliseren app., install. en syst.
• B1-K2-W2 Neemt voorzorgsmaatr. voor verhelpen storingen aan en optimaliseren app., install. en syst.
• B1-K2-W3 Demonteert, bewerkt, herstelt en monteert componenten apparatuur, installaties en systemen
• B1-K2-W4 Controleert en test uitgevoerde werkzaamheden aan apparatuur, installaties en systemen
• B1-K2-W5 Levert apparatuur, installaties en systemen op
• B1-K2-W6 Rondt de onderhouds- en modificatiewerkzaamheden af

Vakexpert bloem, groen en styling (25445) (4) Niet erkend 12-3-2017

B1-K1 Maken en verkopen van groene arrangementen
• B1-K1-W1 Maakt bloemwerk, groene decoraties en/of presentaties
• B1-K1-W2 Verzorgt groene producten en natuurlijke materialen
• B1-K1-W3 Verzorgt de winkel-/productpresentatie
• B1-K1-W4 Informeert en adviseert

P4-K1 Ontwikkelen innovatief vakmanschap
• P4-K1-W1 Ontwikkelt eigen innovatieve stijl
• P4-K1-W2 Ontwikkelt innovatieve arrangementen
• P4-K1-W3 Verzorgt bedrijfspresentaties, vakdemonstraties en/of workshops

P4-K2 Uitvoeren werkzaamheden rondom de organisatie en afwikkeling van een opdracht/project
• P4-K2-W1 Bepaalt mede assortiment/inkoopbeleid
• P4-K2-W2 Koopt in en beheert voorraad op basis van opdrachten/projecten
• P4-K2-W3 Handelt de afronding van de opdracht / het project af
• P4-K2-W4 Draagt zorg voor de marketing/productpresentatie
• P4-K2-W5 Bepaalt de commerciële prijs

P4-K3 Leiden van afdeling/project
• P4-K3-W1 Verwerft opdrachten/klanten
• P4-K3-W2 Bepaalt personeelsbehoefte en organiseert werkoverleg
• P4-K3-W3 Regelt de financiële voortgang
• P4-K3-W4 Organiseert het kwaliteitsbeleid
• P4-K3-W5 Stelt project/afdelingsplan op

Waterbouwer (25098) (2) Niet erkend 12-3-2017

B1-K1 Basis gww-werk uitvoeren
• B1-K1-W1 Richt de verkeersafzetting in en onderhoudt deze
• B1-K1-W2 Richt werkterrein in en onderhoudt het
• B1-K1-W3 Maatvoeren
• B1-K1-W4 Verricht voorbereidende werkzaamheden
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• B1-K1-W5 Verhardingen aanbrengen
• B1-K1-W6 Werkterrein in afgesproken staat brengen

P7-K1 Waterbouwkundig werk uitvoeren
• P7-K1-W1 Waterbouwkundige constructies maken
• P7-K1-W2 Waterbouwkundige constructies verwijderen
• P7-K1-W3 Kleinschalig baggerwerk uitvoeren

Werkvoorbereider industrieel produceren met hout (25009) (4) Niet erkend 12-3-2017

B1-K1 Houten elementen assembleren
• B1-K1-W1 Assemblage van houten elementen voorbereiden
• B1-K1-W2 Materialen selecteren, controleren en transporteren
• B1-K1-W3 Houten elementen samenstellen
• B1-K1-W4 Houten elementen afmonteren
• B1-K1-W5 Houten elementen verzendklaar maken
• B1-K1-W6 Opdracht assembleren van houten elementen afronden

B1-K2 Hout/plaatmateriaal voor houten elementen bewerken met machines en gereedschappen
• B1-K2-W1 Werkzaamheden met machines en gereedschappen voorbereiden
• B1-K2-W2 Hout en plaatmateriaal selecteren, controleren en transporteren
• B1-K2-W3 Snijgereedschappen van machines en gereedschappen aanbrengen en instellen
• B1-K2-W4 Machines en gereedschappen instellen
• B1-K2-W5 Proefbewerkingen uitvoeren met machines en gereedschappen
• B1-K2-W6 Bewerkingen uitvoeren met machines en gereedschappen
• B1-K2-W7 Opdracht bewerken van hout en plaatmateriaal afronden

P3-K1 Productiegegevens houten elementen maken en overdragen
• P3-K1-W1 Productiegegevens houten elementen voorbereiden
• P3-K1-W2 Productiegegevens houten elementen maken
• P3-K1-W3 Productiegegevens houten elementen overdragen aan productie

P3-K2 Materialen voor productie houten elementen bestellen
• P3-K2-W1 Bestelorders voorbereiden
• P3-K2-W2 Bestelorders realiseren
• P3-K2-W3 Leveringsprocessen bewaken


