
Basiskennis Bouwmaterialen/Basiskennis Verkoop 

Een gratis online opleiding voor nieuwe medewerkers in de bouwmaterialenhandel  

Inleiding 
Het personeelsbestand van de bouwmaterialenhandel groeit met nieuwe medewerkers 

in de branche naar verwachting in 2018 met 1-2%. Voor werkgevers is het van belang 
dat deze nieuwe medewerkers direct inzetbaar zijn en dat ze daarom bij voorkeur snel 

over de basiskennis van bouwmaterialen of verkoop beschikken. 

Voorstel 
De Commissie Vakopleiding (CVO) wil elke nieuwkomer in de branche gratis een E-
learning opleiding aanbieden. Achterliggende gedachte is dat nieuwe mensen sneller 
op basisniveau inzetbaar zijn. In de praktijk wachten werkgevers met het aanbieden 

van opleidingen tot de proeftijd of een eerste tijdelijk contract afgelopen is. Hibin 
Opleidingen hoopt, door de financiële drempel weg te nemen, dat het opleidingsproces 

naar voren wordt gehaald. Tegelijkertijd wordt de werknemer meegenomen in de 
gedachte dat blijven leren niet alleen noodzakelijk is, maar ook bijdraagt aan de eigen 
ontwikkeling en inzetbaarheid.  

 
De opleiding neemt ca. 40 studie-uren in beslag afhankelijk van vooropleiding en 

ervaring. Een medewerker kan maximaal 4 maanden over de opleiding doen. De 
medewerker bepaalt zelf (in overleg met werkgever/werkplekbegeleider) wanneer 
hij/zij de studie-uren inplant. Er zijn tijdens de opleiding ook contactmomenten met 

deelnemer/werkplekbegeleider vanuit Servicebureau Hibin Opleidingen. Lees hier 
meer over de begeleiding tijdens een E-learning opleiding. 

Voorwaarden 
 De nieuwe medewerker heeft sinds 2017 of 2018 een arbeidsovereenkomst met 

een werkgever in de bouwmaterialenhandel; 
 Er is plaats voor 200 nieuwe medewerkers in volgorde van aanmelding; 

 Actieperiode voor aanmelden (datum digi) – 1 december 2018; 
 Bij niet afronden van de opleiding door de medewerker wordt € 195, - in rekening 

gebracht bij de werkgever; 

 De nieuwe medewerker kan na het positief afronden van de cursus een persoonlijk 
certificaat downloaden. Bij Basiskennis Bouwmaterialen ontvangt de deelnemer na 

afronden van de 5 deelmodules een certificaat van Hibin Opleidingen per post. 
 
NB Uitzendkrachten hebben via het scholingsfonds van het uitzendwezen recht op een 

scholingsbudget. Uitzendkrachten kunnen hier naar mogelijkheden informeren: 
http://www.stoof-online.nl/tegemoetkomingen/scholingsvoucher/ 

 

Aanmelden 
Aanmelden van nieuwe werknemers voor de opleiding Basiskennis Bouwmaterialen: 
http://www.hibinopleidingen.nl/opleiding-inschrijven.php?id=8&hgr=2&sgr=7&opl=59.  

 
Aanmelden van nieuwe werknemers voor de opleiding basiskennis Verkoop: 
https://www.hibinopleidingen.nl/opleiding-inschrijven.php?id=8&hgr=2&sgr=7&opl=61 

 
In het opmerkingenveld dient de datum van indiensttreding van de nieuwe 

medewerker en voucheractie 2018 vermeld te worden. 
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