Bedrijf

Henssen BV

Leerbedrijf ID

100308548

KvK-vestigingsnummer

14054071

Toelichting
Hieronder treft u het totaaloverzicht van uw erkenningen aan.
(betekent dat het werkproces niet uitvoerbaar is.)
Uw erkenningsoverzicht
Erkend tot en met 26-01-2021
Informatie opgehaald op: 12-08-2019

Uw opleidingsmogelijkheden

Status

Datum

Allround monteur mobiele werktuigen (25241) (3)

Erkend

26-1-2017

Erkend

26-1-2017

Erkend

26-1-2017

B1-K1 Voert onderhoud uit aan voertuigen of mobiele werktuigen
• B1-K1-W1 Bereidt onderhoudswerkzaamheden voor
• B1-K1-W2 Voert onderhoudswerkzaamheden uit
• B1-K1-W3 Rondt onderhoudswerkzaamheden af en rapporteert
B1-K2 Voert reparaties uit aan voertuigen of mobiele werktuigen
• B1-K2-W1 Bereidt reparatiewerkzaamheden voor
• B1-K2-W2 Voert reparatiewerkzaamheden uit
• B1-K2-W3 Rondt reparatiewerkzaamheden af en rapporteert
P8-K1 Stelt diagnose
• P8-K1-W1 Bereidt de diagnosewerkzaamheden voor
• P8-K1-W2 Stelt diagnose aan mobiele werktuig of installatie
• P8-K1-W3 Rondt de diagnosewerkzaamheden af
P8-K2 Voert modificatiewerkzaamheden uit
• P8-K2-W1 Bereidt de modificatiewerkzaamheden voor
• P8-K2-W2 Voert modificatiewerkzaamheden aan mobiele werktuigen uit
• P8-K2-W3 Rondt de werkzaamheden af
P8-K3 Inspecteert mobiele werktuigen of installaties
• P8-K3-W1 Bereidt de inspectiewerkzaamheden voor
• P8-K3-W2 Voert de inspectie uit
• P8-K3-W3 Rondt de inspectiewerkzaamheden af
Allround vakman gww (25091) (3)
B1-K1 Basis gww-werk uitvoeren
• B1-K1-W1 Richt de verkeersafzetting in en onderhoudt deze
• B1-K1-W2 Richt werkterrein in en onderhoudt het
• B1-K1-W3 Maatvoeren
• B1-K1-W4 Verricht voorbereidende werkzaamheden
• B1-K1-W5 Verhardingen aanbrengen
• B1-K1-W6 Werkterrein in afgesproken staat brengen
P6-K1 GWW-werk uitvoeren
• P6-K1-W1 Bemaling toepassen en onderhouden
• P6-K1-W2 Wegfundering aanbrengen
• P6-K1-W3 Riool en rioolconstructies plaatsen/repareren en sleuven in stand houden
• P6-K1-W4 Bermen aanleggen
• P6-K1-W5 Banden en kolken, straatpotten en putranden, goten, verhardingen (opnieuw) stellen/plaatsen
• P6-K1-W6 Straatmeubilair, hekken en afrasteringen plaatsen
• P6-K1-W7 Grondkering plaatsen
P6-K2 Organiseert dagelijkse werkzaamheden van collega's
• P6-K2-W1 Verdeelt de werkzaamheden en instrueert collega's
• P6-K2-W2 Bewaakt de kwaliteit en controleert op naleving van voorschriften
• P6-K2-W3 Bewaakt de voortgang
• P6-K2-W4 Rapporteert aan leidinggevende
Assistent bouwen, wonen en onderhoud (25250) (1)
B1-K1 Werkt als assistent in een arbeidsorganisatie
• B1-K1-W1 Bereidt (assisterende) werkzaamheden voor
• B1-K1-W2 Voert (assisterende) werkzaamheden uit
• B1-K1-W3 Meldt zich ter afsluiting van zijn (assisterende) werkzaamheden af
P4-K1 Verricht werk op het gebied van bouwen, wonen en onderhoud
• P4-K1-W1 Verzamelt benodigdheden voor een opdracht en maakt de werkplek gebruiksklaar
• P4-K1-W2 Voert werk uit in de bouw, infra, afbouw, hout- en meubelbranche, schildersbranche of AMBOR
• P4-K1-W3 Rondt het werk in bouw, infra, afbouw, hout- en meubelbranche, schildersbranche of AMBOR af

Bron: SBB

Aan dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend
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Uw opleidingsmogelijkheden

Status

Datum

Assistent plant of (groene) leefomgeving (25258) (1)

Erkend

26-1-2017

Erkend

26-1-2017

Erkend

26-1-2017

Erkend

26-1-2017

Erkend

26-1-2017

Erkend

26-1-2017

B1-K1 Werkt als assistent in een arbeidsorganisatie
• B1-K1-W1 Bereidt (assisterende) werkzaamheden voor
• B1-K1-W2 Voert (assisterende) werkzaamheden uit
• B1-K1-W3 Meldt zich ter afsluiting van zijn (assisterende) werkzaamheden af
P8-K1 Zorgt voor het groene product, materiaal en omgeving
• P8-K1-W1 Plant of legt groen aan
• P8-K1-W2 Verzorgt het gewas of onderhoudt groen
• P8-K1-W3 Onderhoudt materiaal, middelen en omgeving
• P8-K1-W4 Transporteert producten en materialen
Machinist grondverzet (25099) (3)
B1-K1 Bereidt voor en voert met de machine werkzaamheden uit
• B1-K1-W1 Bereidt werken met de machine voor.
• B1-K1-W2 Maakt de machine gebruiksklaar.
• B1-K1-W3 Laadt en lost de machine op en van een transportmiddel
• B1-K1-W4 Verplaatst de machine
• B1-K1-W5 Voert machinaal werkzaamheden uit
• B1-K1-W6 Rapporteert en registreert werkzaamheden
B1-K2 Voert onderhoud en reparaties uit en verhelpt storingen
• B1-K2-W1 Bereidt onderhoud en reparaties aan de machine voor.
• B1-K2-W2 Voert onderhoud en reparaties uit.
• B1-K2-W3 Signaleert, analyseert en verhelpt machinestoringen.
• B1-K2-W4 Rapporteert en registreert onderhoud
Medewerker agrarisch loonwerk (25555) (2)
B1-K1 Zorgdragen voor het agrobusinessproduct *
• B1-K1-W1 Draagt zorg voor de kwaliteit van het agrobusinessproduct*
• B1-K1-W2 Draagt zorg voor machines, apparatuur en technische installaties
• B1-K1-W3 Draagt zorg voor bedrijfsgebouwen en terreinen
• B1-K1-W4 Draagt zorg voor informatie in de keten
P2-K1 Verzorgen agrarisch loonwerk
• P2-K1-W1 Maakt machines en werktuigen gebruiksklaar en rijdt ermee
• P2-K1-W2 Voert met inzet van machines werkzaamheden uit voor teelt van product/gewas
Medewerker groen en cultuurtechniek (25451) (2)
B1-K1 Uitvoeren werkzaamheden tbv aanleg/inrichting en onderhoud/beheer natuur, grond en water
• B1-K1-W1 Draagt zorg voor natuur, grond en water
• B1-K1-W2 Hanteert gereedschappen ten behoeve van aanleg/inrichting en beheer/onderhoud
• B1-K1-W3 Communiceert met klanten, gasten, publiek en/of derden
• B1-K1-W4 Voert voorber. en afrondende werkzaamheden rondom aanleg/inrichting en onderhoud/beheer uit
P2-K1 Uitvoeren van groen- en cultuurtechnische werkzaamheden
• P2-K1-W1 Bedient machines ten behoeve van groen- en cultuurtechnisch werk
• P2-K1-W2 Voert onderhoud aan machines en gereedschappen uit
Medewerker hovenier (25452) (2)
B1-K1 Uitvoeren werkzaamheden tbv aanleg/inrichting en onderhoud/beheer natuur, grond en water
• B1-K1-W1 Draagt zorg voor natuur, grond en water
• B1-K1-W2 Hanteert gereedschappen ten behoeve van aanleg/inrichting en beheer/onderhoud
• B1-K1-W3 Communiceert met klanten, gasten, publiek en/of derden
• B1-K1-W4 Voert voorber. en afrondende werkzaamheden rondom aanleg/inrichting en onderhoud/beheer uit
P1-K1 Uitvoeren aanleg en onderhoud tuinen en parken
• P1-K1-W1 Legt tuinen en/of parken aan
• P1-K1-W2 Voert onderhoud uit aan tuinen en/of parken
Medewerker natuur, water en recreatie (25453) (2)
B1-K1 Uitvoeren werkzaamheden tbv aanleg/inrichting en onderhoud/beheer natuur, grond en water
• B1-K1-W1 Draagt zorg voor natuur, grond en water
• B1-K1-W2 Hanteert gereedschappen ten behoeve van aanleg/inrichting en beheer/onderhoud
• B1-K1-W3 Communiceert met klanten, gasten, publiek en/of derden
• B1-K1-W4 Voert voorber. en afrondende werkzaamheden rondom aanleg/inrichting en onderhoud/beheer uit
P3-K1 Uitvoeren beheerwerk van bos, natuur, landschap en recreatieterreinen
• P3-K1-W1 Beheert terreinen
• P3-K1-W2 Onderhoudt gebouwen en/of voorzieningen
P3-K2 Zorg dragen voor publiek en/of gasten

Bron: SBB
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Uw opleidingsmogelijkheden
• P3-K2-W1 Voert gastheerschap uit
• P3-K2-W2 Assisteert bij activiteiten

Status

Datum

Medewerker secretariaat en receptie (25150) (2)

Erkend

2-5-2018

Erkend

26-1-2017

Erkend

26-1-2017

Erkend

26-1-2017

B1-K1 Voert ondersteunende receptie- en secretariaatswerkzaamheden uit
• B1-K1-W1 Verzorgt de inkomende en uitgaande post
• B1-K1-W2 Beheert een agenda
• B1-K1-W3 Bedient de communicatiemiddelen en handelt telefoongesprekken af
• B1-K1-W4 Ontvangt bezoekers
B1-K2 Voert ondersteunende administratieve werkzaamheden uit
• B1-K2-W1 Voert administratieve gegevens in in een geautomatiseerd systeem
• B1-K2-W2 Controleert ingevoerde administratieve gegevens
• B1-K2-W3 Archiveert administratieve gegevens
B1-K3 Voert ondersteunende logistieke en facilitaire werkzaamheden uit
• B1-K3-W1 Houdt voorraden bij
• B1-K3-W2 Ontvangt en verzendt goederen per post, pakketdienst en/of koerier
• B1-K3-W3 Verwerkt interne reserveringen voor vergaderruimte, faciliteiten mbt apparatuur en catering
P1-K1 Zakelijke correspondentie
• P1-K1-W1 Verzamelt en verwerkt gegevens tot zakelijke (concept)teksten
• P1-K1-W2 Controleert zakelijke teksten en verzendt e-mails/correspondentie
Monteur mobiele werktuigen (25246) (2)
B1-K1 Voert onderhoud uit aan voertuigen of mobiele werktuigen
• B1-K1-W1 Bereidt onderhoudswerkzaamheden voor
• B1-K1-W2 Voert onderhoudswerkzaamheden uit
• B1-K1-W3 Rondt onderhoudswerkzaamheden af en rapporteert
B1-K2 Voert reparaties uit aan voertuigen of mobiele werktuigen
• B1-K2-W1 Bereidt reparatiewerkzaamheden voor
• B1-K2-W2 Voert reparatiewerkzaamheden uit
• B1-K2-W3 Rondt reparatiewerkzaamheden af en rapporteert
P7-K1 Stelt diagnose
• P7-K1-W1 Bereidt de diagnosewerkzaamheden voor
• P7-K1-W2 Stelt diagnose aan mobiele werktuig of installatie
• P7-K1-W3 Rondt de diagnosewerkzaamheden af
P7-K2 Voert modificatiewerkzaamheden uit
• P7-K2-W1 Bereidt modificatiewerkzaamheden voor
• P7-K2-W2 Voert modificatiewerkzaamheden uit aan mobiele werktuigen
• P7-K2-W3 Rondt de modificatiewerkzaamheden af
P7-K3 Assisteert bij inspectie van mobiele werktuigen of installaties
• P7-K3-W1 Bereidt de inspectiewerkzaamheden voor
• P7-K3-W2 Voert delen van de inspectie uit
• P7-K3-W3 Rondt de inspectiewerkzaamheden af
Opperman bestratingen (25095) (2)
B1-K1 Basis gww-werk uitvoeren
• B1-K1-W1 Richt de verkeersafzetting in en onderhoudt deze
• B1-K1-W2 Richt werkterrein in en onderhoudt het
• B1-K1-W3 Maatvoeren
• B1-K1-W4 Verricht voorbereidende werkzaamheden
• B1-K1-W5 Verhardingen aanbrengen
• B1-K1-W6 Werkterrein in afgesproken staat brengen
P3-K1 Straatwerk uitvoeren
• P3-K1-W1 Fundering controleren en baanmaken
• P3-K1-W2 Banden en kolken, straatpotten en putranden, goten, verhardingen (opnieuw) stellen/plaatsen
• P3-K1-W3 Straatmeubilair verwijderen en/of plaatsen
Opzichter/uitvoerder groene ruimte (25454) (4)
B1-K1 Uitvoeren werkzaamheden tbv aanleg/inrichting en onderhoud/beheer natuur, grond en water
• B1-K1-W1 Draagt zorg voor natuur, grond en water
• B1-K1-W2 Hanteert gereedschappen ten behoeve van aanleg/inrichting en beheer/onderhoud
• B1-K1-W3 Communiceert met klanten, gasten, publiek en/of derden
• B1-K1-W4 Voert voorber. en afrondende werkzaamheden rondom aanleg/inrichting en onderhoud/beheer uit
P7-K1 Organiseren van het werk in de groene ruimte
• P7-K1-W1 Stelt een plan op en draagt zorg voor de realisatie
• P7-K1-W2 Calculeert en bewaakt budget
• P7-K1-W3 Levert het werk op

Bron: SBB
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Uw opleidingsmogelijkheden
• P7-K1-W4 Optimaliseert proces/werkwijze
• P7-K1-W5 Stuurt medewerkers aan (in projecten)

Status

Datum

Straatmaker (25096) (3)

Erkend

26-1-2017

Erkend

17-10-2017

Erkend

26-1-2017

Erkend

26-1-2017

B1-K1 Basis gww-werk uitvoeren
• B1-K1-W1 Richt de verkeersafzetting in en onderhoudt deze
• B1-K1-W2 Richt werkterrein in en onderhoudt het
• B1-K1-W3 Maatvoeren
• B1-K1-W4 Verricht voorbereidende werkzaamheden
• B1-K1-W5 Verhardingen aanbrengen
• B1-K1-W6 Werkterrein in afgesproken staat brengen
P4-K1 Straatwerk uitvoeren
• P4-K1-W1 Fundering controleren en baanmaken
• P4-K1-W2 Banden en kolken, straatpotten en putranden, goten, verhardingen (opnieuw) stellen/plaatsen
• P4-K1-W3 Straatmeubilair verwijderen en/of plaatsen
P4-K2 Organiseert dagelijkse werkzaamheden van collega's
• P4-K2-W1 Verdeelt de werkzaamheden en instrueert collega's
• P4-K2-W2 Bewaakt de kwaliteit en controleert op naleving van voorschriften
• P4-K2-W3 Overlegt en stemt af met derden
• P4-K2-W4 Bewaakt de voortgang
• P4-K2-W5 Rapporteert aan leidinggevende
Technicus mobiele werktuigen (25247) (4)
B1-K1 Voert onderhoud uit aan voertuigen of mobiele werktuigen
• B1-K1-W1 Bereidt onderhoudswerkzaamheden voor
• B1-K1-W2 Voert onderhoudswerkzaamheden uit
• B1-K1-W3 Rondt onderhoudswerkzaamheden af en rapporteert
B1-K2 Voert reparaties uit aan voertuigen of mobiele werktuigen
• B1-K2-W1 Bereidt reparatiewerkzaamheden voor
• B1-K2-W2 Voert reparatiewerkzaamheden uit
• B1-K2-W3 Rondt reparatiewerkzaamheden af en rapporteert
P9-K1 Stelt diagnose
• P9-K1-W1 Bereidt de diagnosewerkzaamheden voor
• P9-K1-W2 Stelt diagnose aan het mobiele werktuig of installatie
• P9-K1-W3 Rondt de diagnosewerkzaamheden af
P9-K2 Voert modificatiewerkzaamheden uit
• P9-K2-W1 Bereidt modificatiewerkzaamheden voor
• P9-K2-W2 Voert modificatiewerkzaamheden uit aan mobiele werktuigen
• P9-K2-W3 Rondt modificatiewerkzaamheden af
P9-K3 Inspecteert mobiele werktuigen of installaties
• P9-K3-W1 Bereidt de inspectiewerkzaamheden voor
• P9-K3-W2 Voert de inspectie uit
• P9-K3-W3 Rondt de inspectiewerkzaamheden af
P9-K4 Ondersteunt bedrijfsvoering in de werkplaats
• P9-K4-W1 Begeleidt werkzaamheden
• P9-K4-W2 Maakt reparatiebegroting
Uitvoerder bouw/infra (25119) (4)
B1-K1 Bereidt het werk/project voor
• B1-K1-W1 Verzamelt projectinformatie
• B1-K1-W2 Stelt uitvoeringsinformatie samen en draagt over
• B1-K1-W3 Organiseert de materialen en middelen
P4-K1 Realiseert de werkzaamheden
• P4-K1-W1 Organiseert en coördineert de uitvoering
• P4-K1-W2 Voert KAM- en veiligheidsbeleid uit
• P4-K1-W3 Stuurt personeel aan
P4-K2 Bewaakt de werkzaamheden
• P4-K2-W1 Bewaakt begroting
• P4-K2-W2 Bewaakt en controleert de voortgang
• P4-K2-W3 Bewaakt en controleert de kwaliteit
Vakbekwaam medewerker agrarisch loonwerk (25557) (3)
B1-K1 Zorgdragen voor het agrobusinessproduct *
• B1-K1-W1 Draagt zorg voor de kwaliteit van het agrobusinessproduct*
• B1-K1-W2 Draagt zorg voor machines, apparatuur en technische installaties
• B1-K1-W3 Draagt zorg voor bedrijfsgebouwen en terreinen

Bron: SBB

Aan dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend
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Uw opleidingsmogelijkheden
• B1-K1-W4 Draagt zorg voor informatie in de keten

Status

Datum

Erkend

26-1-2017

Erkend

26-1-2017

Niet erkend

1-12-2011

P6-K1 Verzorgen agrarisch loonwerk
• P6-K1-W1 Maakt machines en werktuigen gebruiksklaar en rijdt ermee
• P6-K1-W2 Voert met inzet van machines werkzaamheden uit voor teelt van product/gewas
• P6-K1-W3 Bewaakt de planning op de uitvoeringslocatie
• P6-K1-W4 Verzorgt gewasgezondheid
Vakbekwaam medewerker groen en cultuurtechniek (25456) (3)
B1-K1 Uitvoeren werkzaamheden tbv aanleg/inrichting en onderhoud/beheer natuur, grond en water
• B1-K1-W1 Draagt zorg voor natuur, grond en water
• B1-K1-W2 Hanteert gereedschappen ten behoeve van aanleg/inrichting en beheer/onderhoud
• B1-K1-W3 Communiceert met klanten, gasten, publiek en/of derden
• B1-K1-W4 Voert voorber. en afrondende werkzaamheden rondom aanleg/inrichting en onderhoud/beheer uit
P5-K1 Uitvoeren en begeleiden van groen- en cultuurtechnische werkzaamheden
• P5-K1-W1 Bedient machines ten behoeve van groen- en cultuurtechnisch werk
• P5-K1-W2 Voert onderhoud aan machines en gereedschappen uit
• P5-K1-W3 Begeleidt medewerkers op vaktechnisch gebied
• P5-K1-W4 Bewaakt de planning op de uitvoeringslocatie
Vakman gww (25097) (2)
B1-K1 Basis gww-werk uitvoeren
• B1-K1-W1 Richt de verkeersafzetting in en onderhoudt deze
• B1-K1-W2 Richt werkterrein in en onderhoudt het
• B1-K1-W3 Maatvoeren
• B1-K1-W4 Verricht voorbereidende werkzaamheden
• B1-K1-W5 Verhardingen aanbrengen
• B1-K1-W6 Werkterrein in afgesproken staat brengen
P5-K1 GWW-werk uitvoeren
• P5-K1-W1 Wegfundering aanbrengen
• P5-K1-W2 Riool en rioolconstructies plaatsen/repareren en sleuven in stand houden
• P5-K1-W3 Bermen aanleggen
• P5-K1-W4 Banden en kolken, straatpotten en putranden, goten, verhardingen (opnieuw) stellen/plaatsen
• P5-K1-W5 Straatmeubilair, hekken en afrasteringen plaatsen
• P5-K1-W6 Grondkering plaatsen
Allround waterbouwer (25092) (3)
B1-K1 Basis gww-werk uitvoeren
• B1-K1-W1 Richt de verkeersafzetting in en onderhoudt deze
• B1-K1-W2 Richt werkterrein in en onderhoudt het
• B1-K1-W3 Maatvoeren
• B1-K1-W4 Verricht voorbereidende werkzaamheden
• B1-K1-W5 Verhardingen aanbrengen
• B1-K1-W6 Werkterrein in afgesproken staat brengen
P8-K1 Waterbouwkundig werk uitvoeren
• P8-K1-W1 Waterbouwkundige constructies maken
• P8-K1-W2 Waterbouwkundige constructies verwijderen
• P8-K1-W3 Kleinschalig baggerwerk uitvoeren
P8-K2 Organiseert dagelijkse werkzaamheden van collega's
• P8-K2-W1 Verdeelt de werkzaamheden en instrueert collega's
• P8-K2-W2 Bewaakt de kwaliteit en controleert op naleving van voorschriften
• P8-K2-W3 Overlegt en stemt af met derden
• P8-K2-W4 Bewaakt de voortgang
• P8-K2-W5 Rapporteert aan leidinggevende

Bron: SBB

Aan dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend
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