Opleiding kraanmachinist voor de glasvezelsector voor statushouders van 27 jaar en ouder!
De wereld wordt steeds digitaler en daarbij is veilig en supersnel internet onmisbaar.
Met glasvezel-aansluiting heb je een snelle en duurzame internetverbinding. Veel steden en
industriegebieden worden nu aangesloten op glasvezel.
Om glasvezel te kunnen aanleggen moeten er sleuven in de straat gegraven worden waarbij de veiligheidsen de onderhoudseisen gewaarborgd worden.
Als kraanmachinist graaf je de sleuven, verwijder je de oude kabels, helpt bij het kabel trekken en maakt de
sleuven weer dicht. Je werkt samen met grondwerkers en monteurs en verzorgt met hen de afzetting en de
nette oplevering .
Tijdens het theoriedeel van de opleiding leer je:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Wet- en regelgeving, controle en inspectie
Veiligheidsvoorschriften en persoonlijke beschermingsmiddelen hanteren
Werktekeningen en een klic-tekening te lezen
Welke voorzetstukken gebruikt kunnen worden
Verharding open te breken en een sleuf te graven
Buizen en kabels te leggen volgens de werktekening, DP/Handholes te plaatsen
Een gegraven sleuf te dichten en verharding te herstellen

Tijdens de praktijkopleiding Kraanmachinist ( Bobcat/minigraver) leer je:
✓
✓
✓
✓

De minigraver te bedienen en om te gaan met diverse voorzetstukken
Regels en wetgeving in de praktijk toe te passen en welke controle en inspectie van toepassing is
Dagelijks en wekelijks onderhoud aan de minigraver
Transport van de minigraver

Duur: De opleiding duurt totaal 3 weken (fulltime). Gestart wordt met taalles om de vaktermen te leren en te slagen
voor je VCA-examen, nodig om te weten hoe je veilig en volgens de regels werkt in de glasvezelsector.
Daarna volgen theorie- en praktijk-onderdelen en tussendoor werkbezoeken bij de projecten/werkgevers.
Aan het eind van de opleiding krijg je een certificaat. Daarna krijg je een fulltime dienstverband van minimaal 6
maanden bij een werkgever in de glasvezelsector. Je kunt doorstromen naar een MBO-2-niveau opleiding in de
glasvezelsector, als je dat wilt en er geschikt voor bent.
Eisen: Taalniveau A2. Als je een lager taalniveau hebt dan krijg je een taalleerbaarheidstoets. Je hebt geen

werkervaring nodig, wel moet je fysiek sterk en gezond zijn.
Start: december 2021/januari 2022.
Informatie: info@stichtingdenieuweburen.nl of Eveline Wagenaar, M 06 50 262 051

