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Groen

cursus minigraver

Doel en inhoud van de cursus
De leerling leert veilig en verantwoord werken met een minigraver en -loader. De leerling
bedient de machine zelfstandig en neemt verantwoordelijkheid voor de veiligheid van zijn
omgeving. Verder bereidt de leerling zijn werk voor en voert de opdracht uit.
Praktische onderdelen die in deze cursus aan bod komen zijn:
• veiligheidsvoorschriften met normen, regels en wetten
• uitleg en inzetbaarheid machines
• machines bedrijfsklaar maken
• BLOKS controle
• machine versus instructieboek
• veilig op en afrijden dieplader
• wisselen hulpstukken
• manoeuvreren + oefenen drooggraven op verharding
• ARBO
• cunet sleuf trekken op diepte
• bouwput constructie werken
• spitten
• grondverzet rupskruiwagen
• uitzetten werk + ontgraven
• grondverzet rupskruiwagen
• cunet inrit / bouwput
• grond in depot zetten
• controle werkzaamheden
• machines reinigen en toepassen onderhoud
• toets Werkvoorbereiding en praktijk
Theoretische onderdelen die in deze cursus aan bod komen zijn:
• werken met de minigraver -> BLOKS, Bediening, onderhoud (reinigen en smeren)
• persoonlijke beschermingsmiddelen en de veiligheid omstanders
• mobilisatie en transport van de minigraver
Toelating tot de cursus
Om met deze cursus te kunnen starten moet de leerling minimaal 16 jaar oud zijn.
Duur en startmoment van de cursus
Deze cursus start in de derde week van januari. Cursusdagen zijn woensdag, donderdag en
vrijdag.
Afsluiting van de cursus
Aan het einde van de cursus worden kennis en vaardigheden getoetst. Bij voldoende resultaat
ontvangt de leerling het certificaat Grondverzet met minigraver.
Kosten van de cursus
De ouderbijdrage aan deze cursus bedraagt € 350,-. Dit bedrag moet betaald worden aan
Buitenhof. Indien gewenst kan dit in termijnen worden betaald.
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Groen

cursus veilig werken met de bosmaaier

Doel en inhoud van de cursus
De leerling leert in deze cursus veilig te werken met de bosmaaier.
Tijdens de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:
• dagelijks onderhoud van bosmaaiers (bedrijfsklaar maken)
• typen bosmaaiers
• snijgarnituur maaikoord / slagmes
• draagsteller
• gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen
• ARBO-aspecten
• praktisch werken met de bosmaaier met maaikoord
Aangezien de praktische instructie en veiligheid voorop staan in deze training, wordt gewerkt
in kleine groepen van maximaal zes personen.
Toelating tot de cursus
Om aan het examen te kunnen deelnemen moet de leerling minimaal 16 jaar oud zijn.
Duur en startmoment van de cursus
De cursus start direct aan het begin van het schooljaar. De cursus wordt verdeeld over het
hele schooljaar. De cursusdag is iedere woensdag.
Afsluiting van de cursus
Aan het einde van de cursus worden kennis en vaardigheden getoetst. Dit examen vindt in
juni plaats. Bij voldoende resultaat ontvangt de leerling het certificaat Bosmaaien - basis.
Kosten van de cursus
De ouderbijdrage aan deze cursus bedraagt € 75,-.
Dit bedrag moet betaald worden aan Buitenhof. Indien gewenst kan dit in termijnen worden
betaald.
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Groen

cursus veilig werken met de motorkettingzaag

Doel en inhoud van de cursus
Na afloop van de cursus kan de leerling werken volgens de ARBO-richtlijnen op een veilige en
verantwoorde manier bij het bedrijfsklaar maken, praktische uitvoering en onderhoud van de
motorkettingzaag.
Tijdens de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:
• dagelijks onderhoud van de motorkettingzaag (bedrijfsklaar maken)
• scherpen van zaagkettingen
• gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen
• ARBO-aspecten
• veilige werktechniek
• vellen, uitsnoeien en afkorten
Toelating tot de cursus
Om aan het examen te kunnen deelnemen moet de leerling minimaal 16 jaar oud zijn.
Duur en startmoment van de cursus
De cursus start in maart (na het examen van de vorige groep) en loopt tot en met het examen
in maart volgend jaar. De cursusdag is maandag.
Afsluiting van de cursus
Aan het einde van de cursus worden kennis en vaardigheden getoetst. In maart vindt dit
examen plaats. Bij voldoende resultaat ontvangt de leerling het certificaat Motorkettingzagen
- basis. / lichte vellingen.
Kosten van de cursus
De ouderbijdrage aan deze cursus bedraagt € 75,-.
Dit bedrag moet betaald worden aan Buitenhof. Indien gewenst kan dit in termijnen worden
betaald.
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Groen

cursus veilig werken langs de weg

Doel en inhoud van de cursus
Deze cursus bevat alle maatregelen die moeten worden genomen om een werksituatie langs
de weg op een veilige manier tijdelijk aan te passen.
Tijdens de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:
 theorie auto- en scooter-rijbewijs)
 betekenis verkeersborden
 benaming van materialen
 bestaande wegafzettingen bekijken a.d.h.v. CROW 96B
 (onder begeleiding) inzetten van een juiste wegafzetting a.d.h.v. CROW 96B
 inrichten van een werkvak
 ARBO-maatregelen
Toelating tot de cursus
Om aan het examen te kunnen deelnemen moet de leerling minimaal 16 jaar oud zijn.
Duur en startdatum van de cursus
Aan het begin van het schooljaar wordt gestart met de theorie voor de auto/scooter. De
cursus zelf start in mei. Vanaf dan wordt ingegaan op de richtlijnen en maatregelen die
beschreven staan in het boek CROW 96B.
In de laatste week van de cursus wordt met de bordenwagen in de praktijk een aantal
oefensituaties uitgezet. Daarna zal het examen plaatsvinden.
Afsluiting van de cursus
Aan het einde van de cursus worden kennis en vaardigheden getoetst. Bij voldoende resultaat
ontvangt de leerling het certificaat Veilig werken langs de weg.
Kosten van de cursus
De ouderbijdrage aan deze cursus bedraagt € 100,-.
Dit bedrag moet betaald worden aan Buitenhof. Indien gewenst kan dit in termijnen worden
betaald.
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Horeca

cursus HACCP

Doel en inhoud van de cursus
In deze cursus leert de leerling veilig omgaan met bederfelijke eet- en drinkwaren volgens de
Hygiënecode HACCP.
Tijdens de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:
• hygiënecode en bedrijfsbeleid
• persoonlijke hygiëne en schoonmaak
• temperatuurbeheersing
• kruisbesmetting en ongediertebestrijding
• inkoop, ontvangst, opslag en bereiding van producten
• presenteren en serveren
• levensmiddelenafval
• inrichten bedrijfsruimten
Toelating tot de cursus
Er zijn geen specifieke toelatingseisen om met deze cursus te kunnen starten.
Duur en startmoment van de cursus
Deze cursus start rond de Kerst. De cursus duurt 12 dagen en wordt gedurende 12 weken op
woensdag gegeven.
Afsluiting van de cursus
Aan het einde van de cursus worden kennis en vaardigheden getoetst. Bij voldoende resultaat
ontvangt de leerling het certificaat HACCP.
Kosten van de cursus
De ouderbijdrage aan deze cursus bedraagt € 75,-.
Dit bedrag moet betaald worden aan Buitenhof. Indien gewenst kan dit in termijnen worden
betaald.
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Horeca

cursus allergenen

Doel en inhoud van de cursus
In deze cursus leert de leerling over de verplichte kennis van allergenen en de
allergenenwetgeving.
Tijdens de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:
• wat houdt de allergenenwetgeving in?
• wat is voedselallergie en voedselintolerantie?
• welke wettelijke allergenen zijn er?
• in welke producten zitten allergenen?
• samenstellen van allergeneninformatie
• receptuur en ingrediënten
• allergenenbeleid en etikettering
• allergeneninformatie communiceren naar gasten
Toelating tot de cursus
Er zijn geen specifieke toelatingseisen om met deze cursus te kunnen starten.
Duur en startmoment van de cursus
De cursus start direct aan het begin van het schooljaar. De cursus duurt 12 dagen en wordt
gedurende 12 weken op woensdag gegeven.
Afsluiting van de cursus
Aansluitend op de cursus wordt de toets afgenomen. De toets is schriftelijk en bestaat uit 30
meerkeuzevragen. Bij voldoende resultaat ontvangt de leerling het Allergenen Certificaat.
Kosten van de cursus
De ouderbijdrage aan deze cursus bedraagt € 75,-.
Dit bedrag moet betaald worden aan Buitenhof. Indien gewenst kan dit in termijnen worden
betaald.
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Horeca

cursus sociale hygiëne

Doel en inhoud van de cursus
In deze cursus vergroot de leerling zijn of haar vakkennis om professioneel in een
Horecabedrijf aan de slag te kunnen.
Tijdens de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:
• horecamarkt van vraag en aanbod
• serveren en afruimen (bijvoorbeeld welke serveermanieren zijn er)
• drankenkennis (bijvoorbeeld welke soorten bier, wijn en andere dranken zijn er)
• eetwaren en apparatuur (bijvoorbeeld hoe werken verschillende apparaten)
• brandveiligheid in het horecabedrijf
Toelating tot de cursus
Er zijn geen specifieke toelatingseisen om met deze cursus te kunnen starten.
Duur en startmoment van de cursus
De cursus start rond Pasen. De cursus duurt 12 dagen en wordt gedurende 12 weken op
woensdag gegeven.
Afsluiting van de cursus
Aan het einde van de cursus worden kennis en vaardigheden getoetst. Bij voldoende resultaat
ontvangt de leerling het certificaat sociale hygiëne.
Kosten van de cursus
De ouderbijdrage aan deze cursus bedraagt € 150,-.
Dit bedrag moet betaald worden aan Buitenhof. Indien gewenst kan dit in termijnen worden
betaald.
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Logistiek

cursus VCA

Doel en inhoud van de cursus
Deze cursus gaat over alle regels omtrent veiligheid in bedrijven.
Tijdens de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:
 veiligheid
 wetten en regels
 gevaarlijke stoffen
 brand en explosie
 elektriciteit
 regelen en overleggen
 gereedschap en machines
 lasten verplaatsen
 arbeidsplaatsen
 persoonlijke beschermingsmiddelen
Toelating tot de cursus
Om met deze cursus te kunnen starten moet de leerling minimaal 16 jaar oud zijn.
Duur en startmoment van de cursus
De cursus start direct na de herfstvakantie. De cursus duurt 13 dagen en wordt gedurende 13
weken op woensdag gegeven.
Afsluiting van de cursus
De leerling sluit de cursus af met een examen. Wordt dit examen goed afgesloten, dan
ontvangt de leerling certificaat ‘VCA’. Dit certificaat is 10 jaar geldig.
Kosten van de cursus
De ouderbijdrage aan deze cursus bedraagt € 75,-.
Dit bedrag moet betaald worden aan Buitenhof. Indien gewenst kan dit in termijnen worden
betaald.
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Logistiek

cursus heftruck

Doel en inhoud van de cursus
De leerling leert in deze cursus veilig en verantwoord werken met de heftruck in de dagelijkse
werkomgeving. Na het deelnemen aan deze training kent de leerling de veiligheidsregels en
kunt hij ze in de praktijk toepassen.
In de training wordt les gegeven over ARBO & veiligheid en de wettelijke voorschriften.
De leerling oefent het rijden met een heftruck in een groep van maximaal zes personen in een
trainingshal. Hier rijdt de leerling met een heftruck en diverse lasten. De leerling wordt
daarbij begeleid door een ervaren instructeur.
Tijdens de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:
 ARBO-wet
 veiligheidsregels en verkeersregels met betrekking tot het gebruik van de heftruck
 pictogrammen
 bouw en technische begrippen van de heftruck
 bediening en dagelijkse controle van de heftruck
 laden en Lossen
 stapelen van lasten in blokstapeling
 werken in diverse magazijnstellingen
 zwaartepunt bepaling, Lastdiagram en stabiliteit van de heftruck
 bijzondere verrichtingen en helling rijden
Toelating tot de cursus
Om met deze cursus te kunnen starten moet de leerling minimaal 16 jaar oud zijn.
Duur en startmoment van de cursus
De cursus start direct na de carnavalsvakantie. Deze cursus wordt verdeeld over acht weken.
De eerste zeven weken wordt op woensdag de theorie aangeboden. In de achtste week gaan
we vier dagen naar Horst voor de praktijk.
Afsluiting van de cursus
Aan het einde van de cursus worden kennis en vaardigheden getoetst. Bij voldoende resultaat
ontvangt de leerling het certificaat Heftruckchauffeur, inclusief pasje.
Kosten van de cursus
De ouderbijdrage aan deze cursus bedraagt € 400,-.
Dit bedrag moet betaald worden aan Buitenhof. Indien gewenst kan dit in termijnen worden
betaald.
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Logistiek

cursus logistiek medewerker

Doel en inhoud van de cursus
Tijdens de cursus worden de leerlingen zich bewust van de plaats van het magazijn in de
bedrijfskolom en de gevolgen van hun handelen in het logistiek proces.
Zo leren de cursisten:
• de plaats en de functie van het magazijn in de bedrijfskolom onderkennen
• de relatie leggen tussen het gebruik van diverse opslag-transportmiddelen en de te
verrichten taken
• een actieve bijdrage te leveren aan het vergroten van de veiligheid op de werkplek
• een actieve bijdrage te leveren aan het beheersbaar houden van de logistieke kosten
De onderwerpen die tijdens de cursus worden behandeld, zijn:
• het magazijn en de logistieke functie
• middelen
• de inkomende goederenstroom
• de uitgaande goederenstroom
• arbeidsomstandigheden
Tijdens de lessen voeren de leerlingen praktijkopdrachten uit in het simulatiemagazijn van het
opleidingscentrum.
Toelating tot de cursus
Om met deze cursus te kunnen starten moet de leerling minimaal 16 jaar oud zijn.
Duur en startmoment van de cursus
De cursus start na de meivakantie. Deze cursus wordt verdeeld over acht weken. De eerste
zeven weken wordt op woensdag de theorie aangeboden. In de achtste week gaan we vijf
dagen naar Venlo voor het examen.
Afsluiting van de cursus
Aan het einde van de cursus worden kennis en vaardigheden getoetst. Bij voldoende resultaat
ontvangt de leerling het diploma logistiek medewerker.
Kosten van de cursus
De ouderbijdrage aan deze cursus bedraagt € 500,-.
Dit bedrag moet betaald worden aan Buitenhof. Indien gewenst kan dit in termijnen worden
betaald.
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Techniek

cursus lassen

Doel en inhoud van de cursus
Deze cursus gaat over alle regels omtrent veiligheid en lassen.
De onderwerpen die worden behandeld, zijn:
 Mig / Mag lassen;
 Elektrode lassen.
Toelating tot de cursus
Om met deze cursus te kunnen starten moet de leerling minimaal 16 jaar oud zijn.
Duur en startmoment van de cursus
De cursus start direct aan het begin van het schooljaar. Deze cursus vindt elke woensdag
plaats. De cursus wordt verdeeld over het hele schooljaar.
Afsluiting van de cursus
Aan het einde van de cursus worden kennis en vaardigheden getoetst. Dit examen vindt in
juni plaats. Bij voldoende resultaat ontvangt de leerling het certificaat lassen.
Kosten van de cursus
De ouderbijdrage aan deze cursus bedraagt € 600,-.
Dit bedrag moet betaald worden aan Buitenhof. Indien gewenst kan dit in termijnen worden
betaald.
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