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Toelichting
Hieronder treft u het totaaloverzicht van uw erkenningen aan.

(betekent dat het werkproces niet uitvoerbaar is.)

Uw erkenningsoverzicht
Informatie opgehaald op: 08-06-2022

Bron: SBB Aan dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend 1

Uw opleidingsmogelijkheden Status Datum

Allround timmerman (25828) (3) Erkend 1-5-1998

B1-K1 Bewerken en verwerken bouwmaterialen en (prefab)elementen
• B1-K1-W1 Richt werkplek in
• B1-K1-W2 Zet bouwwerk uit en controleert maatvoering
• B1-K1-W3 Verwijdert constructiedelen
• B1-K1-W4 Stelt hulp- en/of ondersteuningsconstructies
• B1-K1-W5 Bewerkt bouwmaterialen
• B1-K1-W6 Plaatst prefab elementen (ruwbouw)
• B1-K1-W7 Monteert producten en onderdelen (afbouw)
• B1-K1-W8 Ruimt werkplek op

P2-K1 Organiseert dagelijkse werkzaamheden van de collega's
• P2-K1-W1 Verdeelt werkzaamheden en begeleidt collega’s
• P2-K1-W2 Bewaakt kwaliteit en controleert op naleving van voorschriften
• P2-K1-W3 Overlegt en stemt af met derden
• P2-K1-W4 Bewaakt voortgang
• P2-K1-W5 Rapporteert aan leidinggevende

Assistent bouwen, wonen en onderhoud (25740) (1) Erkend 1-8-2000

B1-K1 Werkt als assistent in een arbeidsorganisatie
• B1-K1-W1 Bereidt assisterende werkzaamheden voor
• B1-K1-W2 Voert assisterende werkzaamheden uit
• B1-K1-W3 Meldt zich ter afsluiting van zijn assisterende werkzaamheden af

P4-K1 Verricht werk op het gebied van bouwen, wonen en onderhoud
• P4-K1-W1 Verzamelt benodigdheden voor een opdracht en maakt de werkplek gebruiksklaar
• P4-K1-W2 Voert werk uit in de bouw, infra, afbouw, hout- en meubelbranche, schildersbranche of AMBOR
• P4-K1-W3 Rondt het werk in bouw, infra, afbouw, hout- en meubelbranche, schildersbranche of AMBOR af

Middenkaderfunctionaris Bouw (25104) (4) Erkend 10-3-2017

B1-K1 Verzamelt, verwerkt en integreert projectinformatie
• B1-K1-W1 Verzamelt, registreert en beheert projectinformatie
• B1-K1-W2 Integreert projectinformatie

P1-K1 Werkt B&U-ontwerpen uit
• P1-K1-W1 Werkt ontwerp uit
• P1-K1-W2 Maakt ontwerp gereed voor aanvraag omgevingsvergunning en aanbesteding

P1-K2 Voert werkvoorbereiding voor de B&U uit
• P1-K2-W1 Maakt (deel) begroting en afspraken met leveranciers
• P1-K2-W2 Maakt uitvoeringsplan
• P1-K2-W3 Maakt werktekeningen
• P1-K2-W4 Maakt onderhoudsplan

P1-K3 Begeleidt nieuwbouw en onderhoudswerk
• P1-K3-W1 Begeleidt bouwwerkzaamheden
• P1-K3-W2 Bewaakt tijd en kosten van de bouw werkzaamheden
• P1-K3-W3 Controleert de maatvoering
• P1-K3-W4 Voert kwaliteitscontroles uit

Timmerman (25829) (2) Erkend 1-5-1998

B1-K1 Bewerken en verwerken bouwmaterialen en (prefab)elementen
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• B1-K1-W1 Richt werkplek in
• B1-K1-W2 Zet bouwwerk uit en controleert maatvoering
• B1-K1-W3 Verwijdert constructiedelen
• B1-K1-W4 Stelt hulp- en/of ondersteuningsconstructies
• B1-K1-W5 Bewerkt bouwmaterialen
• B1-K1-W6 Plaatst prefab elementen (ruwbouw)
• B1-K1-W7 Monteert producten en onderdelen (afbouw)
• B1-K1-W8 Ruimt werkplek op

Uitvoerder bouw/infra (25119) (4) Erkend 3-4-2017

B1-K1 Bereidt het werk/project voor
• B1-K1-W1 Verzamelt projectinformatie
• B1-K1-W2 Stelt uitvoeringsinformatie samen en draagt over
• B1-K1-W3 Organiseert de materialen en middelen

P4-K1 Realiseert de werkzaamheden
• P4-K1-W1 Organiseert en coördineert de uitvoering
• P4-K1-W2 Voert KAM- en veiligheidsbeleid uit
• P4-K1-W3 Stuurt personeel aan

P4-K2 Bewaakt de werkzaamheden
• P4-K2-W1 Bewaakt begroting
• P4-K2-W2 Bewaakt en controleert de voortgang
• P4-K2-W3 Bewaakt en controleert de kwaliteit

Allround Metselaar (25785) (3) Niet erkend 18-1-2001

B1-K1 Voert metselwerkzaamheden uit
• B1-K1-W1 Richt werkplek in voor metselen
• B1-K1-W2 Verricht eenvoudige stelwerkzaamheden voor het metselen
• B1-K1-W3 Maakt metselwerk
• B1-K1-W4 Brengt bouwkundige voorzieningen aan
• B1-K1-W5 Maakt gevel voegrijp
• B1-K1-W6 Brengt voegwerk aan
• B1-K1-W7 Dekt metselwerk af
• B1-K1-W8 Ruimt werkplek op

B1-K2 Voert lijmwerkzaamheden uit
• B1-K2-W1 Richt werkplek in voor lijmen
• B1-K2-W2 Stelt de kim en verricht eenvoudige stelwerkzaamheden
• B1-K2-W3 Brengt bouwkundige voorzieningen in lijmwerk aan
• B1-K2-W4 Maakt handmatig lijmwerk
• B1-K2-W5 Ruimt werkplek op

P2-K1 Organiseert dagelijkse werkzaamheden van de collega's
• P2-K1-W1 Verdeelt werkzaamheden en begeleidt collega’s
• P2-K1-W2 Bewaakt kwaliteit en controleert op naleving van voorschriften
• P2-K1-W3 Overlegt en stemt af met derden
• P2-K1-W4 Bewaakt voortgang
• P2-K1-W5 Rapporteert aan leidinggevende


