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Kwaliteitscharter voor bedrijfsinterne opleidingen met steun van het 

Sociaal Fonds van de Betonindustrie 

Het sociaal Fonds van de Betonindustrie wenst alle bedrijven actief in de sector te ondersteunen op 

vlak van kwalitatief opleidingsaanbod. Kwalitatieve opleiding betekent voor SFBI dat de deelnemer 

een programma aangeboden krijgt op maat van zijn ervaring, achtergrond en zijn functie die hij  

uitoefent. Een van de beste oplossingen is een bedrijfsinterne opleiding omdat er geoefend kan 

worden met eigen toestellen. Een opleiding op de werkvloer vraagt dan ook meer aandacht voor 

veiligheid en de noodzakelijke logistieke organisatie zodat de kwaliteit gewaarborgd blijft.  

Bedrijven die een bedrijfsinterne opleiding wensen te organiseren met steun van het Sociaal Fonds 

van de Betonindustrie, verbinden zich toe om dit kwaliteitscharter steeds toe te passen.  

Minimumvereisten voor het maximum rendement van de opleiding: 

1. Vooraf:  

 Realistische/correcte bepaling van het niveau en ervaring bij de deelnemers en de 

inschrijving voor de juiste opleiding in samenspraak met de gekozen opleidingspartner.  

 Communicatie van de leerdoelen naar de werknemers.  

 Logistieke voorzieningen – praktisch gedeelte: 

- Heftruck/hoogwerker/wiellader: minimum 1 werktuig voor vier deelnemers met 

toebehoren.  

- Oefenparcours aangepast aan het niveau van de deelnemers om tijdens de 

opleiding ongestoord te kunnen gebruiken.  

 Logistieke voorzieningen – theoretisch gedeelte: 

- Een zaal: voldoende groot, verwarmd en verlicht;  

- Whiteboard/flipchart, schrijfgerief, beamer + plaats om te projecteren  

2. Tijdens: 

 De werknemers niet wegroepen tijdens de opleiding.  

 De aanwezigheidslijst correct laten ondertekenen. 

 Evaluatieformulier laten invullen.   

3. Nadien: 

 Bespreken met de trainer wat de vooruitgang is bij de deelnemers en welke 

aandachtspunten werden gedetecteerd.  

 Deelnemers aansporen om de nieuw verworven vaardigheden en kennis effectief toe te 

passen op de werkvloer.  

Verklaring op eer 

Ondergetekende bevoegd om een engagement te nemen in naam van het bedrijf, verklaart erop te 
zullen toezien dat de bovengenoemde voorwaarden gerespecteerd en toegepast worden.  
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