BOUW & INTERIEUR COLLEGE
Natuursteenbewerker (bbl, mbo)
Als natuursteenbewerker werk je aan grafmonumenten, aanrechtbladen, vloeren,
trappen en (oude) gevelstenen. Je hebt daarbij je eigen specialisme. Zo ben je als
natuursteenbewerker machinaal vaak in de steenhouwerij te vinden. Hier zaag,
polijst en frees je allerlei soorten natuursteen van over de hele wereld. Je ziet daarbij
de mooiste kleuren voorbij komen. Soms werk je met de hand, maar vaker met
moderne machines. Als natuursteenbewerker ambachtelijk ben je, naast
werkzaamheden in de werkplaats, meer buiten. Bijvoorbeeld om een gevelsteen in
een oud grachtenpand te herstellen en weet je precies hoe je bijvoorbeeld een
monument op een graf moeten plaatsen. Bij beide richtingen krijg je een stuk
ervaring met het handmatig bewerken van natuursteen.

Iets voor mij?
Ben jij nauwkeurig? Wil je een vak leren dat al eeuwen oud is? Heb je ruimtelijk inzicht?
Lijkt het je mooi om iets te kunnen betekenen voor mensen die verdriet hebben? En wil je
met bijzonder materiaal aan de slag? Dan is de opleiding Natuursteenbewerker iets voor
jou! Natuursteen is geweldig materiaal om mee te werken. Al heel lang gebruiken mensen
het om er mooie voorwerpen van te maken. Veel beroemde gebouwen zijn ook van
natuursteen gemaakt: het Colosseum in Rome, de piramides in Egypte en de Taj Mahal in
India. Google maar eens!

Hoe ziet de opleiding er uit?
Tijdens de opleiding Natuursteenbewerker werk en leer je tegelijk. Werken doe je vier
dagen in de week bij een werkgever. Daar ben je in loondienst. Bij je bedrijf voer je
werkzaamheden uit die bij de opleiding horen. Ook maak je hier praktijkexamens. Eén dag
in de week ga je naar school. Je werkt dan voor een deel zelfstandig aan opdrachten. Maar
je krijgt ook klassikaal les. De opleiding kent twee richtingen:
Natuursteenbewerker machinaal
Hierbij ligt de nadruk op het werk met (CNC-)machines (frezen, graveren en dergelijke).
Je bent dan vaak in de werkplaats.
Natuursteenbewerker ambachtelijk
Hierbij leer je natuursteen handmatig te bewerken en ligt de focus meer op de
ambachtelijke kant van het natuursteenbedrijf. Het plaatsen en stellen van natuurstenen
onderdelen en machinale bewerkingen, welke gebruikelijk zijn in de steenhouwerij,
krijgen eveneens de aandacht.
Let op: het bedrijf waar je werkt moet een erkend leerbedrijf zijn.

OPLEIDING IN HET KORT
Niveau
Niveau 2 Basisberoepsopleiding

Leerweg
BBL

Crebo nr.
25111

Crebo opleidingsnaam
Natuursteenbewerker machinaal

Duur
2 jaar

Leslocatie(s)
Harmonielaan 2
3438 EB Nieuwegein
(030) 754 12 00

Kosten
Voor je 18e betaal je geen
wettelijk verplicht lesgeld.
Wanneer je op 1 augustus 18 jaar
of ouder bent, ben je verplicht
lesgeld te betalen. Voor een bblopleiding is voor cursusjaar 2016 -

2017 het lesgeld € 236,- voor de
entree opleiding en niveau 2 en €
573,- voor niveau 3 en 4.

Wat leer je?
Tijdens de opleiding Natuursteenbewerker leer je:
alles over natuursteenbewerken (vaktheorie) en soorten materialen
tekenen
zagen
polijsten
afhankelijk van de uitstroomrichting: steenhouwen, stellen, graveren of werken met CNCmachines
communiceren in goed Nederlands
rekenen
je loopbaan vorm te geven (Loopbaan en Burgerschap)

Afronding
Diploma

Ook interessant
Allround Natuursteenbewerker
(bbl, mbo)

Ook krijg je bouwkunde, wiskunde, natuurkunde en mechanica.

Werkend leren
Je bent ongeveer 80% van je studie aan het werk en de resterende tijd volg je lessen op
school. Je leert dus vooral door 'te doen'. Deze leerroute wordt ook wel de
beroepsbegeleidende leerweg (bbl) genoemd. Het bedrijf waar je gaat werken, moet een
erkend leerbedrijf zijn. Dit houdt in dat je er taken kunt uitvoeren die horen bij je opleiding.
Je praktijkopleider begeleidt je op de werkplek. Op het leerbedrijf voer je allerlei
werkzaamheden uit die bij je opleiding horen en maak je mogelijk praktijktentamens. Het
college onderhoudt contact met je praktijkopleider. Leerbedrijven vind je op de
website Stagemarkt.
Op zoek naar een werkplek? Neem dan contact op met Brancheplatform Natuursteen. Bel
(0341) 740112 of mail info@brancheplatformnatuursteen.nl. Kijk ook eens op
www.natuursteenbanen.nl

Uitstroom
Je kunt uitstromen in de richting:
Natuursteenbewerker machinaal
Natuursteenbewerker ambachtelijk

Na je opleiding
Als natuursteenbewerker kun je je verbreden door andere soorten werkzaamheden erbij te
gaan doen. Ben je nog niet uitgeleerd? Dan kun je doorstromen naar de volgende
opleiding:
Allround Natuursteenbewerker (niveau 3)

Vooropleidingseisen
Diploma vmbo: basisberoepsgerichte leerweg
Of een diploma van een entreeopleiding of vergelijkbaar.
Om met een bbl-opleiding te kunnen starten heb je een baan nodig bij een erkend
leerbedrijf. Leerbedrijven vind je op de website van Stagemarkt. Heb je geen baan, dan kun
je niet geplaatst worden op de opleiding.
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