Boormeester diepboringen niv. 3
Na het volgen van de cursus Boormeester diepboringen is geen enkele grondlaag meer veilig voor jou. Je beheerst de
verschillende boortechnieken, boort volgens de veiligheidsmaatregelen en kunt betrouwbare systemen aanleggen op basis
van verticaal geboorde schachten. Diepboringen zijn onder andere noodzakelijk voor het plaatsen van pompputten voor
drinkwatervoorziening. Op deze manier draag jij bij aan onder andere zuiver drinkwater, wat voor iedereen van levensbelang
is.
Waar kun je aan de slag als Boormeester?
Als Boormeester diepboringen kun je bij diverse bedrijven die diepboringen uitvoeren aan de slag. Wil je graag doorleren?
Dat kan! Je kunt namelijk met genoeg ervaring doorleren voor Uitvoerder Infra.
Inhoud
In de cursus Boormeester
diepboringen niveau 3 leer je alle
facetten die te maken hebben met
diepboringen. Je leert alle technieken
om een diepboring uit te voeren, zodat
je na het afnemen van een
grondmonster precies weet welke
techniek geschikt is voor de plek waar
je moet boren. Je voert de
diepboringen volgens de richtlijnen uit.
Daarnaast ben je als Boormeester
diepboringen het aanspreekpunt voor
de aannemer en ben je
verantwoordelijk voor de afwerking van
het boorgat en het regenereren van de
boorput. Oftewel, je zorgt dat de boring
volgens de juiste technieken wordt
uitgevoerd en dat de boorput veilig
gebruikt kan worden.
De cursus Boormeester diepboringen
duurt in totaal zeven dagen. Dit is
inclusief een theorie-examen. Het
praktijkexamen vindt op een andere
dag plaats, op de locatie waar je op
dat moment werkzaam bent. Wat kun
je allemaal na je de cursus
Boormeester diepboringen?

 Je kunt een systeem


aanleggen op basis van
verticaal geboorde schachten.
Je kunt de boorinstallatie

Voor wie?
Medewerkers die de boringen
uitvoeren en de assistent aanstuurt.
Toelatingseisen
Deze cursus is geschikt voor iedereen
die al een diploma Assistent
Boormeester heeft en drie jaar
werkervaring heeft opgebouwd als
Assistent Boormeester. Daarnaast is
het advies om wel vast het diploma
VCA vol en BHV op zak te hebben.

Duur
7 dagen, inclusief theorie-examen
en excl. praktijkexamen. Het
praktijkexamen vindt op een andere
dag plaats op locatie.
Prijs per deelnemer
€ 1600,00
Prijs is voor cursusjaar 2020-2021.
Prijzen zijn excl BTW
Cursusdata en aanmelden
www.somabedrijfsopleidingen.nl
Voor informatie of vragen kunt u
contact opnemen met:
Tel: 0341-499450
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onderhouden en controleren
op de juiste werkingen.
Je kunt werken volgens de
veiligheidsmaatregelen.
Je kunt verticaal geboorde
schachten inrichten en werkt
deze netjes af.
Je organiseert de dagelijkse
werkzaamheden van de ploeg.

Nadat je de cursus inclusief de beide
examens succesvol hebt afgerond
ontvang je een branche erkende
diploma op MBO niveau 3. Je mag
jezelf gecertificeerd boormeester
diepboringen noemen en kun jij
werken volgens de laatste protocollen
en richtlijnen van het SIKB (Stichting
Infrastructuur Kwaliteitsborging
Bodembeheer).

