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BranchePlatform Natuursteen 
Postbus 170 
3840 AD Harderwijk 
Telefoon: 0341-740112
 
info@brancheplatformnatuursteen.nl 
www.brancheplatformnatuursteen.nl

Hoofdsector
ABN Natuursteen 

Het BranchePlatform Natuursteen heeft de taak om de scholing 
in de natuursteenbranche blijvend te stimuleren, dit gebeurt 
in nauwe samenwerking met ROC Midden Nederland. Andere 
taken van BPN zijn het verbeteren van arbeidsomstandigheiden, 
kennis en promotie van het vakmanschap.

Ben jij bijna klaar met je vmbo-opleiding?  
Neem dan contact op met het BranchePlatform Natuursteen.  
Bel (0341) 740112 of mail info@brancheplatformnatuursteen.nl. 
Zij kunnen je informeren over het zoeken naar een werkplek. 
Zodra je een baan hebt, kun je starten met de opleiding. Heb je 
geen baan, dan kun je niet geplaatst worden op de opleiding. 
Kijk ook eens op www.natuursteenbanen.nl. 

Enthousiast?  
Meld je nu aan!

Werken met
natuursteen
Een machtig

mooi vak!

Vraag naar het informatiepakket bij je decaan
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Mooie producten maken 
met een uniek materiaal:

• aanrechtbladen
• badkamers
• grafmonumenten
• vensterbanken
• dorpels
• restauratiewerk

Ken jij het Colosseum in Rome, de piramides in Egypte of  
de Taj Mahal in India? Deze wereldberoemde gebouwen zijn  
allemaal gemaakt van natuursteen. Je bent vast zelf ook  
weleens in een gebouw van natuursteen geweest, bijvoor-
beeld in het Paleis op de Dam of de Sint-Jan in Den Bosch.  
Natuursteen is overal om je heen, let maar eens op! 

Hou je ervan om mooie dingen te maken? Wil je een vak  
leren dat al eeuwen oud is? Wil jij zelf ook met dit machtige 
materiaal aan de slag? Een opleiding die anders is dan  
andere opleidingen? Met direct loon, goede werkomstandig- 
heden en persoonlijke aandacht? Volg dan de opleiding  
Natuursteenbewerker! Je gaat dan direct aan het werk bij 
een natuursteenbedrijf. Eén dag in de week ga je naar school. 
Zo leer je alles over natuursteen bewerken.
  

Als natuursteenbewerker niveau 2 werk je aan leuke en gave 
dingen. Je maakt aanrechtbladen, vloeren, trappen, gevel- 
stenen, grafmonumenten of restauratiewerk. Je werkt met  
natuursteen van over de hele wereld met de mooiste 
tekening en kleuren! Kies vervolgens je eigen specialisme: 
Natuursteenbewerker Machinaal of Natuursteenbewerker 
Ambachtelijk. Ook is er een niveau 3 opleiding Allround  
Natuursteenbewerker en wil je daarna nog meer? Dan kun  
je de niveau 4 opleiding Werkvoorbereider volgen.

Een machinaal natuursteenbewerker werkt veel in de werk-
plaats. Vaak staan hier moderne machines en je zaagt, polijst 
en freest allerlei soorten natuursteen. Zo werk je aan vloeren, 
aanrechtbladen of andere producten van natuursteen.
Lijkt je dit leuk? Kies dan voor de richting  
Natuursteenbewerker Machinaal.

Een ambachtelijk natuursteenbewerker werkt zowel binnen  
als buiten de werkplaats. Je maakt bijvoorbeeld grafstenen,  je 
leert machinale technieken, maar ook handgehakte ontwerpen  
komen naar voren. Daarnaast ga je ook regelmatig mee stellen. 
Je herstelt bijvoorbeeld de gevelsteen van een oud grachten-
pand of je bevestigt de gevel van een nieuw kantoorpand. 
Lijkt je dit leuk? Kies dan voor de richting  
Natuursteenbewerker Ambachtelijk. 

Een opleiding  
met veel afwisseling  

Werken met natuursteen 
is mooi anders!

Uw natuursteenkennis



Nino 
“een machtig 

mooi vak”

Dion 
“heel

afwisselend”

“Natuursteenbewerker is anders dan andere vakken, 
maar wel op een mooie manier anders. Als je met  
natuursteen werkt, is het materiaal ook elke keer anders. 
Elke steen is uniek. Ik werk met imposante platen en ver-
schillende kleuren. Het is afwisselend werk en ik maak 
leuke en gave dingen, zoals aanrechtbladen, dorpels, 
vloeren, bedenk het maar! Daarom vind ik werken met 
natuursteen een machtig mooi vak”

“Het is fantastisch werk met leuke collega’s.  
Kijk maar eens naar een blok natuursteen, prachtig! 
Het materiaal varieert in tekening, kleuren en heeft 
een natuurlijke kracht. Ik doe elke keer weer iets  
anders en gebruik verschillende technieken.  
Soms is het heel secuur en de andere keer werk ik aan 
een enorme steen. Ik vind werken met natuursteen 
niet alleen een mooi ambacht, maar het is ook nog 
eens heel afwisselend!”

Je gaat direct aan het werk bij het bedrijf dat een baan  
voor je heeft. De opleiding Natuursteenbewerker is een  
bbl-opleiding (beroepsbegeleidende leerweg).  
Dat betekent dat je één dag in de week naar school gaat 
aan de ROC Midden Nederland in Nieuwegein. De andere 
vier dagen leer je in de praktijk. Zo leer je alles over natuur-
steen bewerken in de lessen op school en in de praktijk.  
Ook leer je tekenen, zagen en polijsten. 

Na twee jaar studeer je af als natuursteenbewerker en kun 
je aan de slag bij een natuursteenbedrijf of steenhouwerij. 
Je kan ook verder blijven studeren binnen het mbo. Je kunt 
dan doorstromen naar de opleiding Allround Natuursteen- 
bewerker op niveau 3 en eventueel de opleiding Werkvoor-
bereider op niveau 4.

Wat zijn de kosten?
Ben je nog geen 18? Dan betaal je geen lesgeld. Als je 18 jaar 
of ouder bent, dan ben je verplicht lesgeld te betalen. Vaak 
betaalt het bedrijf waar je gaat werken de schoolkosten 
voor je. Voor een bbl-opleiding entree en niveau 2 is het 
lesgeld € 236,- in het cursusjaar 2017-2018, voor niveau 3 en 
4 is dit € 573,-. 

Direct aan het werk 
en 1 dag per week 
naar school

Dit leer je als  
natuursteenbewerker:
• zagen
• polijsten
• ambachtelijk steenhouwen
• stellen
• graveren
• werken met CNC-machines
• werkvoorbereiden

Dion is leerling 
Allround 
Natuursteen- 
bewerker  
aan het ROC  
Midden Nederland. 

Nino is leerling 
Natuursteen- 
bewerker  
Machinaal  
aan het ROC  
Midden Nederland.


