
Praktijkgerichte houtrotopleidingen 
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DE BASIS IN HOUTREPARATIE



“Voor mijn eerste opleidingsdag had ik nog nooit met de producten van Repair Care 
gewerkt, maar ik was al snel enthousiast. De toepassing in de praktijk is lastiger dan 
je denkt, daarom is de opleiding ook zo waardevol. Je leert echt de fijne kneepjes van 
het verwerken. En ook niet onbelangrijk: alles is goed geregeld. Zo kon ik de opleiding 
bijvoorbeeld bij mijn eigen verfdealer volgen. Lekker dicht bij huis dus”.

Mark Herms - Directeur Hout & Timmerwerk Wijchen

Toegankelijk & flexibel 
Kenmerkend voor de opleidingen van Repair Care is dat ze zeer 
toegankelijk en flexibel zijn. Zo zijn de opleidingen voor iedereen 
mogelijk; ongeacht de bedrijfsgrootte of het kennisniveau. 

Er wordt gewerkt namelijk gewerkt met verschillende modules, de 
zogenaamde Niveaus. Niveau 1 leert deelnemers de basis, terwijl 
Niveau 2 en 3 zich verdiepen in specifieke reparaties. Alle niveaus 
zijn interactief van opzet; ze hebben allemaal een theoriegedeelte, 
maar de aandacht richt zich vooral op de praktijk.

Door de flexibele, open inschrijving kan daarnaast zelf bepaald 
worden wanneer een niveau gevolgd wordt. De opleidingen 
worden niet alleen op het hoofdkantoor van Repair Care in 
Waalwijk gegeven: er zijn ook altijd opleidingen gepland bij de 
verkooppunten (voor data zie www.repair-care.nl/opleidingen). 
Voor grotere klanten is het bovendien mogelijk om de opleidingen 
bij henzelf op locatie te verzorgen. Zo is er altijd wel een opleiding 
in de buurt te vinden!

Sinds de introductie van de opleidingen is Repair Care continu bezig het opleidingsaanbod te verbeteren. 
Dit zorgt ervoor dat Repair Care toonaangevend is op de markt. Niet voor niets worden de opleidingen door 
opleidingsinstituten als Savantis, Schilder’sCOOL en SPOS ondersteund.

Repair Care biedt echter niet alleen scholing voor vakmensen die houtreparaties uitvoeren, ook heeft ze 
een opleiding voor projectleiders en onderhoudscoördinatoren. Hiermee kunnen zij de fijne kneepjes van 
het toezicht houden op de uitvoering van de werkzaamheden leren. Of hoe houtaantasting vroegtijdig 
gesignaleerd kan worden. Dit maakt de opleiding een slimme investering voor opdrachtgevers die onnodige 
kosten willen voorkomen.
 

Repair Care praktijkopleidingen  
Een belangrijk onderdeel in het kunnen leveren van duurzaam onderhoud vormen de praktijkopleidingen van 
Repair Care. De reden en gedachte hierachter is kwaliteit. Je kunt namelijk nog zulke kwalitatief hoogstaande 
producten maken, ze moeten nog wel op de juiste manier toegepast worden. Goed resultaat hangt namelijk 
vooral af van de vaardigheden van de persoon die de houtrotreparatie uitvoert. Daarom introduceerde 
Repair Care al in 1993 haar eigen succesvolle opleidingsprogramma. Jaarlijks worden ruim 1.000 vakmensen 
opgeleid.





Niveau 1
Kennismaking met duurzaam 
onderhoud  

Programma 

“Vooral het praktijkgedeelte is erg leerzaam. Juist in deze tijd is het goed als je vanuit 
je expertise kunt aantonen dat reparatie van een kozijn duurzamer en goedkoper is dan 
vervanging. Dankzij de opleiding kan ik die adviesfunctie nu nog beter vervullen. Ik wil hier 
graag in doorgroeien, dus ik heb me meteen aangemeld voor Niveau 2!”

Romeo Hendriks - Schildersbedrijf Romeo Hendriks

Interactieve, eendaagse opleiding, bedoeld als kennismaking met duurzaam onderhoud. De 7 stappen naar 
een duurzame reparatie staan hierbij centraal. Het programma omvat zowel theorie als praktijkoefeningen. 
Cursisten gaan zelf aan de slag met de meest voorkomende houtreparaties. 

Introductie

• Inleiding in duurzaam onderhoud

• Praktische uitleg over de kern van duurzaam houtherstel
 - De 7 stappen naar duurzaamheid
 - De juiste freestechniek
 - De juiste afmestechniek
 - Producteigenschappen van de reparatiepasta’s

Theorie

• Materiekennis van geveltimmerwerk

• Arbo- en milieuaspecten

Praktijk

• Praktijkoefening frezen 

• Het opzetten en afmessen van een pastareparatie (C1)



Niveau 2
Technische verdieping in onder 
andere lamineren onderhoud  

Programma 

“De opleiding is een uitstekende kennismaking met Repair Care. Ik had al eerder met 
de producten gewerkt, maar nu beheers ik de techniek veel beter. Bovendien kan ik mijn 
klanten nu goed informeren. Als er sprake is van houtrot, gebruik ik mijn proefstuk uit de 
opleiding om de werking van het product en mijn aanpak te demonstreren. Zo kom je veel 
professioneler voor de dag.”

Eric Arnoldussen -  De Klussenier Eric Arnoldussen

Deze eendaagse opleiding concentreert zich op de praktijk van lamineren en stopverfvanging. Naast een 
korte theoretische sessie bestaat het programma vooral uit praktijkoefeningen. Hierbij wordt gewerkt met 
de zogeheten praktijksimulator; een perfecte nabootsing van een kozijn. Hierdoor is er sprake van een 
realistische oefensituatie, geheel in lijn met de dagelijkse werkomstandigheden.

Introductie

• Opfris van de kern van houtherstelwerkzaamheden
 - De 7 stappen naar duurzaamheid

Theorie

• Theorie praktijkoefening werkwijze C2 - Herstellen van 
aangetast hout in houtconstructies d.m.v. lamineren

• Theorie praktijkoefening PG2 - Vervangen van 
ondeugdelijke stopverfkanten

• Verdieping houtkennis

Praktijk m.b.v. praktijksimulator

• Praktijkoefening werkwijze C2

• Praktijkoefening werkwijze PG2



Niveau 3
Technische verdieping in onder 
andere deelvervanging 

Programma 

“Toen ik verkozen was tot winnaar van de SchildersVakprijs bood Repair Care mij een 
opleiding aan. Een zeer waardevol geschenk. Al na de eerste cursusdag was ik helemaal 
‘om’. Ik mag me nu voortaan Repair Care Systeem Professional noemen!”

Eric Grim - Schildersbedrijf Eric Grim

Niveau 3 richt zich op de praktijk van deelvervanging. Na een theoretisch deel over het uitvoeren van een 
inspectie en een korte uitleg over deelvervanging gaan de deelnemers in de praktijk aan de slag. Ook deze 
opleiding wordt uitgevoerd met behulp van de praktijksimulator.
Na het succesvol doorlopen van de Niveau 3 opleiding ontvangen deelnemers een persoonsgebonden pas en de 
titel Repair Care Systeem Professional. 

Introductie

• Opfris van de kern van houtherstelwerkzaamheden
 - De 7 stappen naar duurzaamheid

Theorie

• Theorie praktijkoefening werkwijze C4 - Herstellen van 
aangetast hout in houtconstructies d.m.v. deelvervanging

• Theorie praktijkoefening P7 - Afronden van verweerde en/
of scherpe kanten

• Theorie praktijkoefening P6 - Afdichten van kale en/of 
kopse kanten

• Theorie praktijkoefening P11 - Herstellen van 
gedelamineerd geveltimmerwerk en haarscheuren in 
onderdorpels (glasvlies systeem)

Praktijk m.b.v. de praktijksimulator

• Praktijkoefening werkwijze C4

• Praktijkoefening werkwijze P7

•  Praktijkoefening werkwijze P6

• Praktijkoefening werkwijze P11 



Inschrijven voor een opleiding

Geïnteresseerd in een opleiding van Repair Care? Vraag dan nu online een offerte 
aan via www.repair-care.nl/opleidingen of bel 0416 - 34 72 29. U ontvangt dan zo 
spoedig mogelijk een vrijblijvend voorstel. Hier kunt u ook terecht met uw vragen 
of voor meer informatie.

Opfriscursus 

Opzichtersopleiding houtrenovatie 

Speciaal voor mensen van wie de erkenning voor Niveau 1, 2 of 3 is verlopen of die willen doorstromen naar een 
volgend niveau, maar daarbij de termijn van 1 jaar hebben overschreden, is er de Opfriscursus van Repair Care.

De Opfriscursus bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte, waarbij de duur en inhoud volledig zijn 
afgestemd op het op te frissen niveau. Na afloop zijn deelnemers volledig op de hoogte van de actuele stand 
van zaken met betrekking tot de technieken en producten.

Toezichthoudende medewerkers van woningcorporaties en uitvoerende bedrijven hebben vaak onvoldoende 
kennis van het reparatieproces bij houtschades. Speciaal hiervoor heeft Repair Care de Opzichtersopleiding 
ontwikkeld.

Na afloop van de opleiding weten de deelnemers wat van belang is voor een goede, duurzame reparatie van 
houtschade én kunnen ze uitvoerende medewerkers begeleiden, en indien nodig bijsturen. Per onderdeel van 
het reparatieproces wordt geleerd welke werkwijzen in de praktijk gangbaar zijn en hoe de risico’s, welke zich 
tijdens de uitvoeringswerkzaamheden kunnen voordoen, te herkennen. Op deze manier kan de kwaliteit van 
de uitvoering van een reparatie op de juiste waarde geschat worden.

De Opzichtersopleiding beslaat 1 dagdeel en kan zowel op locatie bij de klant als op het hoofdkantoor van 
Repair Care verzorgd worden. De minimale groepsgrootte beslaat 6 personen.



Hout is één van de mooiste materialen die onze natuur voortbrengt. 
Een product om zuinig op te zijn.

Repair Care staat voor totaaloplossingen in duurzaam houtherstel en -onderhoud. Hiervoor bieden we 
niet alleen producten, maar ook opleidingen en kennis. We hebben een breed assortiment hoogwaardige 
producten voor houtreparatie voor de professionele markt. De kennis en vaardigheden die nodig zijn 
voor de juiste toepassing, brengen we over via gecertificeerde opleidingen. Zo maken we samen met 
vakmensen waar wat we beloven: reparaties met onze producten gaan minstens tien jaar mee. Daarnaast 
verzorgen we projectbegeleiding, geven we advies en zijn we een vertrouwde samenwerkingspartner voor 
woningcorporaties.

Repair Care Nederland
Tel.: +31 (0)416 65 00 95
E-mail: salesnl@repair-care.com

www.repair-care.com

Repair Care Deutschland
Tel.: +49 (0)30 41 70 63 76
E-mail: salesde@repair-care.com

Repair Care United Kingdom
Tel.: 01827 302 517
E-mail: salesuk@repair-care.com
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