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De opleidingen

Er zijn 3 opleidingen opgezet, ieder gericht op hun eigen speci�eke 
functies. Voor de man of vrouw onder de machine is dit de Funderings-
werker. Deze eerste opleiding richt zich op het aanbrengen van diverse 
funderingsoplossingen en besteed veel aandacht aan de risico’s in het 
veld. Dit is de must-have om op een professionele manier te starten in de 
funderingsbranche.

Het vervolg is de Funderingsspecialist. Dit is de opleiding voor machinis-
ten en heibazen. De opleiding bevat ook de theorie,  praktijk en examen 
van TCVT402 of 403 (Funderingsmachine Groot of Klein), maar bevat 
nadrukkelijk ook aanvullende modules. Funderen vraagt om aandacht 
voor het product en de omgeving  en met alleen het besturen van de 
machine zijn we er nog niet!

De derde opleiding is bedoeld voor (beginnende) werkvoorbereiders en 
uitvoerders in de funderingen. De branche kent speci�eke risico’s en 
eisen. Deze coördinerende of leidinggevende medewerkers komen vaak 
uit de praktijk of van een algemene technische opleiding. Om de realisa-
tie van funderingsoplossingen op een professionele wijze aan te sturen is 
er ook voor deze doelgroep een passende opleiding vormgegeven. 

Praktisch

Beide opleidingen gericht op de buitendienst 
worden gegeven in meerdere blokken van 1 
week. De opleiding Leiding geven aan fun- 
deringen wordt gegeven op de vrijdag, eens in 
de 4 weken.

Op deze manier zijn de opleidingen goed te 
plannen voor werkgevers. Uitgangspunt is dat 
de opleiding wordt gegeven op onze uitge-
breide locatie in Hoorn. Bij voldoende inschrij-
vingen kan in overleg ook op andere locaties 
een opleiding worden gestart. 

Kijk voor startdata, prijzen en het gedetailleer-
de programma op de achterkant van de �yer.

Joop van der Wal

De funderingswereld ontwikkelt zich snel. Aandacht voor veiligheid, organisatie en kwaliteit neem toe en dus ontstond de 
afgelopen jaren een toenemende vraag om een goede en toegankelijke opleiding. Met input van diverse werkgroepen van de 
NVAF gaan en doorontwikkeling van eerder initiatieven gaan we nu dan van start met de vakschool voor de funderingsbranche!
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Vakschool funderinsgbranche
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Beroep Heier, funderingswerker Machinist, boormeester, heibaas Uitvoerder, werkvoorbereider

Vakopleiding Funderingswerker Funderingsspecialist Leidinggeven aan funderingen

inleiding inleiding inleiding

machinekennis 1 machinekennis 2

hijsen 1 (TCVT409: aanpikker bouw) hijsen 2 hijsen 3

werken op hoogte

welzijn en ergonomie

stabiliteit 1 stabiliteit 2

funderingstechniek 1 funderingstechniek 2 funderingstechniek 3

praktijk funderingmachines (1)

milieu 1 (2) milieu 2 milieu 3 (3)

kabels en leidingen 1 kabels en leidingen 2

meten en uitzetten 1 meten en uitzetten 2

lassen en branden

beton en grout 1 beton en grout 2

kwaliteit en registratie 1 kwaliteit en registratie 2

communicatie 1 communicatie 2 communicatie 3

opstellingskeuring (INTIF)

Vorm 3 hele weken 4 hele weken: 3 met hele groep, 1 met 
praktijkgroep 3 tot 4 personen

10 dagen, eens per 4 weken 
(september tot juni) (4)

Prijs (excl BTW) 2.450,00€                                      6.400,00€                                      1.950,00€                                

Deadline inschrijving 21-mrt 11-jul 11-jul

Planning Wk 15 Wk 38 wk 1 vrijdag 23 september
Wk 19 Wk 42 wk 2 vrijdag 28 oktober
Wk 24 Wk 43-Wk47 praktijkweken vrijdag 25 november

Wk 48 wk 4 vrijdag 16 december
Noot vrijdag 27 januari

Gelijk aan TCVT-FMG of FMK vrijdag 24 februari
Gelijk aan OPM vrijdag 24 maart
Gelijk aan DLP vrijdag 21 april
In overleg avond of middag versie bij vrijdag 26 mei
voldoende belangstelling vrijdag 23 juni (afsluitende BBQ)

TCVT-opleidingen Optioneel: Hijsbegeleider (TCVT408)
5dg

Optioneel: Hijsbegeleider (TCVT408) 5dg

Specials BHV 2dg BHV 2dg Person in charge     1 dag
Werken met de shovel 2dg Vakmancoach 4dg Minor funderingstechniek  4 dagen
Werken met de groutpomp 1dg Toezicht houden 4dg (excl. Excursie
Werken langs het spoor 1dg Werken bij het water (AWH) 1dg
Werken met de hoogwerker 1dg
Werken met de verreiker 2dg
Werken met de graafkraan 2dg
Werken langs de weg 1dg
Werken bij het water (AWH) 1dg

Inclusief: Funderingsmachine groot 
(TCVT403) of klein (TCVT 402)

Bij voldoende 
belangstelling extra 
opgenomen in het 
programma, niet 
opgenomen in prijs en 
planning.
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