vakschool

DE BASIS VAN HET
GRONDWERK


3 weken praktijk ervaring



Grondwerker certificaat



Minigraver certificaat

DE BASIS IN 3 WEKEN
Drie weken naar de AB Vakschool GWW, hoe ziet dat er eigenlijk uit en wat ga je precies
leren? Een lesdag duurt zo’n zeven uur. We beginnen iedere dag steevast met een bakje
koffie of thee. Daarna krijg je een theorieles. ’s Middags, na de lunch, breng je de theorie op
ons oefenterrein in praktijk en maak je draaiuren op de minigraafmachine. Uiteraard onder
toezicht van onze gedreven leermeester Roelof Homans. Hij brengt je de fijne kneepjes bij
van het vak. Je wordt ‘s ochtends om 8:15 uur verwacht. Om 15.30 uur ga je weer naar huis.
Hieronder beschrijven we per week wat je in grote lijnen kunt verwachten.
Week 1
We beginnen de eerste lesdag met een korte kennismaking en voorstelrondje: wie ben je, wat
zijn je verwachtingen en ambities? Daarna krijg je instructies over veiligheid op het werk en je
persoonlijke beschermingsmiddelen. ’s Middag krijg je op het oefenterrein uitleg over de
verschillende soorten gereedschap en materialen waarmee je gaat werken. De rest van de
week staan in teken van tekening lezen, lokaliseren van kabels en leidingen (klic-melding),
meten én uitzetten. Iedere ochtend krijg je hierover instructies om er vervolgens zelf mee aan
de slag te gaan op ons oefenterrein.
Week 2
In deze tweede week herhalen we de lesstof uit week 1, maar leer je ook veel nieuwe dingen.
Zo krijg je instructies over het waterpastoestel en de roterende laser. Op ons oefenterrein ga
je hier zelf mee aan het werk. Verder doe je ook ervaring op met het aanleggen van riolering
en kabels. Ook staat er een oefentoets op het programma over wat je tot dan toe hebt geleerd.
Tot slot leer je (ook in de praktijk) veilig werken met een minigraafmachine en bespreken we
natuurlijk de resultaten van de oefentoets.
Week 3
De derde week alweer aan de AB Vakschool. Het wordt een interessante week met
veel mooie praktijklessen. ’s Ochtends krijg je instructies over onder meer
buizen leggen en aansluiten, veilig werken langs de weg, het voorkomen
van graafschade en het hijsen en manoeuvreren met een minigraafmachine. ’s Middags mag je onder toezicht van onze
leermeester alles naar hartenlust in de praktijk
brengen op ons oefenterrein. Donderdag en
vrijdag sluiten we af met een toets
‘graafschade voorkomen’ en
praktijktoets ‘minikraan + grondwerker’.

SAMENGEVAT
Je leert onder andere:


Bouwtekeningen lezen



Lokaliseren van kabels en leidingen



Meten en uitzetten



Aanleggen van rioleringen en kabels



Veilig werken met een minigraver



Buizen leggen en aansluiten



Veilig werken langs de weg



Hijsen en manoeveren met een minigraver

Ben je enthousiast geworden en wil je je aanmelden? Dat kan via onze website! Heb je nog
vragen, stel deze dan aan onze AB Vakschool coördinator Egbert Reidinga, hij staat je graag te
woord.
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