Lerend aan het werk als
veldtechnicus bodem en milieu
Samen met Helicon MBO Velp werkt de Vereniging Kwaliteitsborging
Bodembeheer (VKB) aan een BBL opleiding (MBO niveau 4) voor veldtechnicus bodem en milieu. Jij kunt als student gaan werken bij een erkend
opleidingsbedrijf (bijvoorbeeld één van de VKB leden) en daarnaast ga je
één dag in de week naar school in Velp.
Wie zijn wij?

VKB is een vereniging gevormd door 20 milieuadviesbureaus. De vereniging zet zich in voor
goed vakmanschap en kennisontwikkeling
in het werkveld van bodem en ondergrond.
Onze leden zijn maatschappelijk betrokken
bedrijven die graag meewerken aan duurzaam bodembeheer.
Milieu-adviesbureaus werken aan hetzelfde
doel: de bodem van Nederland schoon en
duurzaam maken én houden. Onze leden
werken op het gebied van milieu, bouw en
leefomgeving via projecten in ruimtelijke
ordening, bodem, water, lucht, geluid, afvalstoffen, biodiversiteit, flora- en fauna.
Met onze leden bedienen we circa 75% van
de markt in Nederland. Vakmanschap en
kennisontwikkeling vinden wij van groot
belang. Hier werken we aan door kennis te
delen tussen onze leden maar ook door mee
te werken aan goede opleidingen. Zo zorgen
we dat we ook in de toekomst kunnen blijven
werken met goed opgeleide medewerkers.

Wat heeft de opleiding jou te bieden?

Je kan meteen aan de slag in het bedrijf en
daarnaast ga je één dag in de week naar
school. Je leert met de opleiding en door het
werken in de praktijk om veldonderzoek uit
te voeren. Hierbij zul je leren hoe je (hand)
boringen uitvoert en peilbuizen plaatst voor
grondwateronderzoek, hoe je monsters
neemt van bodem en grondwater, en de opgeboorde bodem moet beschrijven. Je zorgt
dat de verzamelde gegevens worden ingevoerd in de computer en maakt eenvoudige
kaartjes van het onderzoeksgebied.

Wie kan meedoen?

Heb jij interesse voor bodem, bouwstoffen en milieu? Kun je goed in teamverband
werken, maar ben je ook zelfstandig? Werk
je graag in de buitenlucht en wil je tijdens
je werk opgeleid worden en doorgroeien?
Zoek je een garantie op een werkplek met de
benodigde scholing op maat? Dan willen we
graag met jou verder!

Je kunt in overleg met onze leden verkennen of je aan deze opleiding wilt deelnemen.
Neem contact op met VKB en wij zorgen dat
je in gesprek komt met één of meer van onze
leden.

Opleiding in kernwoorden:

Naast het leren op school, leer je ook tijdens
het werk. Dit betekent dat je tijdens het werk
oefent met de vaardigheden en werkzaamheden die je aan het eind van de opleiding
moet beheersen. Je wordt daarin begeleid
door een praktijkopleider.

Veldtechnicus bodem en milieu
MBO niveau 4, Beroepsbegeleidende
leerweg (BBL), crebo: 25459
De opleiding duurt drie jaar. In het eerste
jaar leer je vooral de theorie die nodig is om
jou (na 200 dagen werk) te kunnen certificeren voor de noodzakelijke BRL’s (beoordelingsrichtlijnen). Ook andere thema’s met
betrekking tot veilig werken zijn bewust opgenomen in het eerste studiejaar waardoor
het mogelijk is dat je zo snel mogelijk vol aan
het werk kan.

Onze contactgegevens:
Secretariaat VKB
Ingeborg van Oorschot
Tel. 06 - 22 69 20 74
info@vkb-online.nl
www.vkb-online.nl

Onze leden:

