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werken in de bouw
Nieuwbouw, renovatie, onderhoud en restauratie,  

in de bouw kun je alle kanten op.

werken in de bouw is iets om 

trots op te zijn. Het werk dat je 

maakt blijft vele jaren bestaan 

en de samenleving maakt daar 

dankbaar gebruik van. wie kiest 

voor een baan in de bouw is 

verzekerd van afwisselend werk, 

met vele uitdagingen, loop-

baanmogelijkheden en een goed 

salaris. Door de aantrekkende 

woningmarkt is er in de bouw 

weer meer vraag naar goed 

opgeleide vaklui. in delen van het 

land, waar onder Noord-Holland, 

dreigt zelfs alweer een tekort 

aan vakmensen zoals timmer-

mannen, metselaars en tegel-

zetters. Dus grijp je kans en kies 

voor de bouw. Kijk ook eens op 

www.debouwmaakthet.nl, want 

Nederland kan niet zonder de 

bouw! Als je met techniek bezig 

wilt zijn, een goede lichamelijke 

conditie hebt en je creativiteit 

wilt gebruiken, ga je aan de slag 

in de bouw. Je kunt je ontwik-

kelen van beginnend vakman tot 

zelf standig ondernemer.

iets voor jou?
Je bent handig, technisch en nauw-

keurig. Je kunt goed samenwerken 

want in de bouw werk je meestal 

nauw samen in een ploeg. Je houdt 

van aanpakken en hebt een no-

nonsense mentaliteit. in sommige 

beroepen moet je vaak op steigers 

werken. Je hebt dus geen last van 

hoogtevrees. Verder kun je goed 

en veilig omgaan met machines en 

gereedschappen.

BoUw    3

Flexibele instroom
Bij de BBl-opleidingen is flexibele 

instroom mogelijk in overleg  

met de intaker. Dat betekent dat  

je op elk gewenst moment met  

je opleiding kunt beginnen.

werken in_bouw

Wat zijn je kansen 
op de arbeidsmarkt?

Kijk welke opleiding de beste 

kans geeft op een baan:  

www.beroepinbeeld.nl 

www.kansopwerk.nl  

”Ik werk met hout maar ook 
met kunststoffen en aluminium. 

Die vergen bijzondere snij
gereedschappen. Het leukste 
vind ik het instellen, bedienen 

en onderhouden van computer
gestuurde machines.”



_kijk voor uitgebreide opleidingsinformatie op www.regiocollege.nl

”Xxxxxxxxxxxxxx”

Heb je geen vmbo-diploma, maar wil 

je toch een bouw-opleiding volgen? 

Volg dan eerst de 1-jarige entree-

opleiding Assistent bouwen, wonen 

en onderhoud bij het regio college. 
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allround timmerman

	 	 BOL/BBL, niveau 3

  maximaal 2 jaar

   Zaandam en edam 

Je begint als timmerman op niveau 2. Daarna stroom 

je door naar allround timmerman en krijg je meer ver-

antwoordelijkheden. Heb je al een paar jaar ervaring 

in het vak en wil je een allround vakman worden? Dan 

kun je direct instromen in deze opleiding.

» als allround timmerman:
- ben je betrokken bij de nieuw- en verbouw, renovatie 

of restauratie van huizen en andere gebouwen;

- voer je naast de gangbare timmerwerkzaamheden 

ook de complexere werkzaamheden uit;

- maak je zelfstandig eenvoudige betonconstructies;

- verzorg je de hoofdmaatvoering;

- verricht je complex stelwerk;

- monteer en demonteer je steigers en tijdelijke 

ondersteuningsconstructies;

- verdeel je de werkzaamheden en begeleid je collega's;

- bewaak je de kwaliteit en de voortgang van 

projecten.

» Waar werk je?
Je kunt aan de slag bij een bouw- of aannemersbedrijf 

of bij een gespecialiseerd timmerbedrijf.

» Beroepspraktijkvorming (bpv)
Bol: je loopt minimaal twee dagen per week stage en 

je gaat twee dagen per week naar school. 

BBl: je werkt vier dagen per week bij een erkend leer-

bedrijf op het gebied van bouwtechniek en gaat één 

dag per week naar school. 

» mogelijke vervolgopleiding 
Uitvoerder bouw en infra niveau 4

» Toelating
- Mbo-diploma Timmerman niveau 2;

- Middenkaderfunctionaris bouw niveau 4.

» Kosten (zie ook p14) 
- lesgeld (Bol) of cursusgeld (BBl) (vanaf 18 jaar);

- opleidingsgebonden leermiddelen ± €590;

- vrijwillige bijdrage € 25.

Timmerman

	 	 BOL/BBL, niveau 2

  maximaal 2 jaar

   Zaandam en edam 

» als timmerman:
- doe je de gangbare timmerwerkzaamheden;

- ben je betrokken bij de nieuw- of verbouw, renovatie 

of restauratie van huizen en andere gebouwen;

- houd je je bezig met het maken van houten 

constructies voor gebouwen, zoals een dakkapel, trap 

of raamkozijn;

- heb je oog voor veiligheid en een groot 

verantwoordelijkheidsgevoel;

- heb je ruimtelijk inzicht en kun je precies werken;

- kun je goed in een team werken.

» Waar werk je?
Je kunt aan de slag bij een bouw- of aannemersbedrijf 

of bij een timmerbedrijf.

» Beroepspraktijkvorming (bpv)
Bol: je loopt minimaal twee dagen per week stage en 

je gaat twee dagen per week naar school.

BBl: je werkt vier dagen per week bij een erkend 

leerbedrijf op het gebied van bouwtechniek en gaat 

één dag per week naar school.

» mogelijke vervolgopleidingen
- Allround timmerman niveau 3;

- Allround machinaal houtbewerker niveau 3.

» Toelating
- vmbo-diploma bl met wiskunde of natuur- en 

scheikunde 1;

- diploma Assistent bouw en infra of een vergelijkbaar 

entreediploma op niveau 1.

Na aanmelding volgt een uitgebreide intake van 1 à 2 

weken.

» Kosten (zie ook p14) 
- lesgeld (Bol) of cursusgeld (BBl) (vanaf 18 jaar);

- opleidingsgebonden leermiddelen ± € 620;

- vrijwillige bijdrage € 25.

opleidingen_bouw

”Citaat …”

”Ik maak houten onder
delen voor huizen, 

zoals dakkapellen of 
trappen. Van een stuk 

onbewerkt hout een 
kantenklaar product 
te maken, dat vind ik 
machtig mooi werk.”

    geen vmbo-
      diploma?



_kijk voor uitgebreide opleidingsinformatie op www.regiocollege.nl

Xxxxxxxxx
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xxxxxxxxxxxx?

metselaar

	 	 BOL/BBL, niveau 2

  maximaal 2 jaar

   Zaandam en edam

» als metselaar:
- ben je bezig met standaard metselwerk op een 

bouwplaats;

- verlijm je kalkzandsteenelementen en lichte 

scheidingswanden;

- repareer en herstel je metselwerk;

- ga je zorgvuldig om met materialen, gereedschap en 

machines;

- richt je de werkplek in en ruim je na afloop alles 

weer op;

- werk je altijd veilig om ongelukken te voorkomen.

» Waar werk je?
Je kunt aan het werk bij een bouw- of aannemers-

bedrijf, meestal op een bouwplaats. 

» Beroepspraktijkvorming (bpv)
BBl: je werkt vier dagen per week bij een erkend leer-

bedrijf op het gebied van bouwtechniek en gaat één 

dag per week naar school. 

Bol: je loopt minimaal twee dagen per week stage en 

je gaat twee dagen per week naar school. 

» mogelijke vervolgopleiding
Allround metselaar niveau 3 

» Toelating
- vmbo-diploma bl met wiskunde of natuur- en 

scheikunde 1;

- diploma Assistent bouw en infra of een vergelijkbaar 

entreediploma op niveau 1.

Na aanmelding volgt een uitgebreide intake van 1 à 2 

weken.

» Kosten (zie ook p14) 
- lesgeld (Bol) of cursusgeld (BBl) (vanaf 18 jaar); 

- opleidingsgebonden leermiddelen ± € 560;

- vrijwillige bijdrage € 25.
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allround metselaar

	 	 BOL/BBL, niveau 3

  maximaal 2 jaar

   Zaandam en edam

Je begint als metselaar op niveau 2. Daarna stroom je 

door naar allround metselaar en krijg je meer verantwoor-

delijkheden. Heb je al een paar jaar ervaring in het vak 

en wil je een allround vakman worden? Dan kun je direct 

instromen in deze opleiding.

» als allround metselaar:
- verricht je naast gangbaar metselwerk ook meer 

complexe metselwerkconstructies;

- repareer en herstel je complex metselwerk;

- let je altijd op de veiligheid van jezelf en anderen;

- verdeel je de dagelijkse werkzaamheden en begeleid 

je collega's; 

- bewaak je de kwaliteit en de voortgang van de   

  werkzaamheden.

» Waar werk je?
Je kunt aan het werk bij een bouw- of aannemers-

bedrijf of als zelfstandige aan de slag. 

» Beroepspraktijkvorming (bpv)
BBl: je werkt vier dagen per week bij een erkend leer-

bedrijf op het gebied van bouwtechniek en gaat één 

dag per week naar school. 

Bol: je loopt minimaal twee dagen per week stage en 

je gaat twee dagen per week naar school. 

» mogelijke vervolgopleidingen
- Uitvoerder bouw en infra niveau 4;

- Middenkaderfunctionaris bouw niveau 4. 

» Toelating
Mbo-diploma Metselaar niveau 2

» Kosten (zie ook p14) 
- lesgeld (Bol) of cursusgeld (BBl) (vanaf 18 jaar);

- opleidingsgebonden leermiddelen ± €590;

- vrijwillige bijdrage € 25.

”Ik hou van buiten werken. 
’s Zomers lekker in het 

zonnetje. Als het weer wat 
minder is, werken we  

overdekt, want het werk 
moet door.”



_kijk voor uitgebreide opleidingsinformatie op www.regiocollege.nl

Voeger

	 	 BBL, niveau 2

  maximaal 2 jaar

   Zaandam 

» als voeger:
- beoordeel je metselwerk;

- werk je oneffenheden weg;

- breng je voegwerk aan (nieuwbouw) en verwijder 

je oude voegen (renovatie);

- repareer je oud en nieuw metselwerk;

- richt je de werkplek in en ruim je na afloop alles 

weer op;

- heb je oog voor detail en ga je efficiënt met 

materialen om.

» Waar werk je?
Je kunt aan de slag bij metsel- en voegbedrijven.  

Je werkt voornamelijk aan gevels bestaande uit steen-

achtige materialen, maar ook aan schoon metselwerk 

binnen.

» Beroepspraktijkvorming (bpv)
Je werkt vier dagen per week bij een erkend leerbedrijf 

(metsel- of voegbedrijf) en gaat één dag per week naar 

school. 

» mogelijke vervolgopleidingen
een bouwopleiding op niveau 3

» Toelating
- vmbo-diploma bl met wiskunde of natuur- en 

scheikunde 1;

- diploma Assistent bouw en infra of een vergelijkbaar 

entreediploma op niveau 1.

Na aanmelding volgt een uitgebreide intake van 1 à 2 

weken.

» Kosten (zie ook p14) 
- cursusgeld (BBl) (vanaf 18 jaar);

- opleidingsgebonden leermiddelen ± € 330;

- vrijwillige bijdrage € 25.

 8   BoUw

 

opleidingen_bouw

”Ik vind het iedere 
keer weer een sport 

het tegelwerk 
precies passend 

te krijgen!”

Tegelzetter

	 	 BOL/BBL, niveau 2

  2 jaar

   Zaandam en heerhugowaard 

» als tegelzetter:
- voer je standaard tegelzetwerkzaamheden uit, zoals 

het betegelen van wanden en vloeren;

- bereid je de ondergrond voor zodat je het tegelwerk 

kunt aanbrengen;

- doe je stelwerk en eenvoudig stukadoors- en 

steigerwerk;

- richt je de werkplek in en ruim je na afloop alles 

weer op;

- ben je fysiek sterk, want je moet vaak bukken, 

knielen en tillen;

- kun je heel precies werken en heb je oog voor detail;

- werk je op aanwijzing van je leidinggevende.

» Waar werk je?
Je kunt aan de slag bij een bouw- of tegelzetbedrijf.

» Beroepspraktijkvorming (bpv)
Bol: je loopt minimaal twee dagen per week stage en 

je gaat twee dagen per week naar school. 

BBl: je werkt vier dagen per week bij een erkend leer-

bedrijf op het gebied van bouwtechniek en gaat één 

dag per week naar school. 

» mogelijke vervolgopleiding
Allround tegelzetter niveau 3

» Toelating
- vmbo-diploma bl met wiskunde of natuur- en 

scheikunde 1;

- diploma Assistent bouw en infra of een vergelijkbaar 

entreediploma op niveau 1.

Na aanmelding volgt een uitgebreide intake van 1 à 2 

weken.

» Kosten (zie ook p14) 
- lesgeld (Bol) of cursusgeld (BBl) (vanaf 18 jaar);

- opleidingsgebonden leermiddelen € 300;

- vrijwillige bijdrage € 25.

allround tegelzetter 

	 	 BOL/BBL, niveau 3

  2 jaar

   Zaandam en heerhugowaard 

Je begint als tegelzetter op niveau 2. Daarna stroom je 

door naar allround tegelzetter en krijg je meer verant-

woordelijkheden. Heb je al een paar jaar ervaring in het 

vak en wil je een allround vakman worden? Dan kun je 

direct instromen in deze opleiding.

» als allround tegelzetter:
- voer je naast de standaard tegelzetwerkzaamheden 

ook specialistisch tegelzetwerk uit;

- werk je zelfstandig en neem je zelf beslissingen;

- verdeel je de dagelijkse werkzaamheden en begeleid 

je collega's; 

- bewaak je de kwaliteit en de voortgang van de 

werkzaamheden.

» Waar werk je?
Je kunt aan de slag bij een bouw- of tegelzetbedrijf.

» Beroepspraktijkvorming (bpv)
Bol: je loopt minimaal twee dagen per week stage en 

je gaat twee dagen per week naar school. 

BBl: je werkt vier dagen per week bij een erkend leer-

bedrijf op het gebied van bouwtechniek en gaat de ene 

week overdag naar school, de andere week 's avonds.

» mogelijke vervolgopleiding
Uitvoerder bouw en infra niveau 4

» Toelating
Diploma Tegelzetter niveau 2

» Kosten (zie ook p14) 
- lesgeld (Bol) of cursusgeld (BBl) (vanaf 18 jaar);

- opleidingsgebonden leermiddelen € 370;

- vrijwillige bijdrage € 25.



_kijk voor uitgebreide opleidingsinformatie op www.regiocollege.nl
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allround machinaal houtbewerker

	 	 BBL, niveau 3

  2 jaar

   Zaandam

Je begint als machinaal houtbewerker op niveau 2. 

Daarna stroom je door naar allround machinaal hout-

bewerker en krijg je meer verantwoordelijkheden. Heb je 

al een paar jaar ervaring in het vak en wil je een allround 

vakman worden? Dan kun je direct instromen in deze 

opleiding.

» als allround machinaal houtbewerker:
- voer je zelfstandig de meer complexe werkzaamheden 

uit;

- werk je met geavanceerde houtbewerkingsmachines;

- bewaak je de voortgang en kwaliteit van het 

productieproces;

- begeleid je andere machinaal houtbewerkers bij de 

werkzaamheden.

» Waar werk je?
Je kunt aan de slag in de houtverwerkende industrie, 

bijvoorbeeld in een timmer- of meubelfabriek of bij een 

houthandel.

» Beroepspraktijkvorming (bpv)
Je werkt vier dagen per week bij een erkend leerbedrijf 

in de houtverwerkende industrie en gaat één dag per 

week naar school. 

» mogelijke vervolgopleidingen
- Uitvoerder bouw en infra niveau 4;

- Middenkaderfunctionaris bouw niveau 4. 

» Toelating
- diploma Machinaal houtbewerker niveau 2;

- diploma Timmerman niveau 2.

» Kosten (zie ook p14) 
- cursusgeld (vanaf 18 jaar);

- opleidingsgebonden leermiddelen ± € 150;

- vrijwillige bijdrage € 25.

machinaal houtbewerker 

	 	 BBL, niveau 2

  2 jaar

   Zaandam

» als machinaal houtbewerker:
- maak je onderdelen voor meubels of bouwmaterialen 

pasklaar, zodat ze op de montageafdeling in elkaar 

gezet kunnen worden; 

- selecteer en controleer je hout- en plaatmateriaal;

- ben je heel precies, de maten van de onderdelen 

moeten op tienden van millimeters kloppen;

- werk je met grote en kleine 

houtbewerkingsmachines;

- ga je zorgvuldig om met het materiaal.

» Waar werk je?
Je kunt aan de slag in de houtverwerkende industrie, 

bijvoorbeeld in een timmer- of meubelfabriek of bij een 

houthandel.

» Beroepspraktijkvorming (bpv)
Je werkt vier dagen per week bij een erkend leerbedrijf 

in de houtverwerkende industrie en gaat één dag per 

week naar school. 

» mogelijke vervolgopleiding
Allround machinaal houtbewerker niveau 3

» Toelating
- vmbo-diploma bl met wiskunde of natuur- en 

scheikunde 1;

- diploma Assistent bouw en infra of een vergelijkbaar 

entreediploma op niveau 1.

Na aanmelding volgt een uitgebreide intake van 1 à 2 

weken.

» Kosten (zie ook p14) 
- cursusgeld (vanaf 18 jaar);

- opleidingsgebonden leermiddelen ± €  450;

- vrijwillige bijdrage € 25.

opleidingen_bouw

Heb je geen vmbo-diploma, maar wil 

je toch een bouw-opleiding volgen? 

Volg dan eerst de 1-jarige entree-

opleiding Assistent bouwen, wonen 

en onderhoud bij het regio college. 

    geen vmbo-
      diploma?

”Werken met hout vind ik het mooiste 
wat er is. En ik ben gek op machines, 
dus dit beroep past helemaal bij mij!”



”Xxxxxxxxxxxxxx”
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middenkaderfunctionaris bouw

	 	 BOL, niveau 4

  4 jaar

   Zaandam

» als middenkaderfunctionaris bouw:
- ben je betrokken bij het ontwerp, de realisatie en 

de instandhouding van bouwprojecten;

- werk je ontwerpen uit;

- bereid je de uitvoering voor: je hebt te maken 

met tekeningen, bestekken, begrotingen/ offertes, 

planningen, constructies, vergunningen en 

uitvoeringsaspecten;

- begeleid je bouwwerkzaamheden en houd je planning 

en Kosten (zie ook p14) in de gaten;

- ben je breder betrokken bij meerdere aspecten van 

een project of voer je juist een meer specialistische 

taak uit binnen een projectfase;

- heb je een flinke dosis verantwoordelijkheidsgevoel;

- heb je technisch, ruimtelijk en wiskundig inzicht;

- durf je beslissingen te nemen.

» Waar werk je?
Je kunt aan de slag bij bouwbedrijven, aannemers of de 

overheid. 

» Beroepspraktijkvorming (bpv)
Je loopt in het eerste en tweede jaar tien weken stage. 

in het derde en vierde jaar ga je twintig weken op 

stage.

» mogelijke vervolgopleiding
Hbo, bijvoorbeeld bouwkunde, bouwtechnische 

bedrijfskunde of technische bedrijfskunde

» Toelating
- vmbo-diploma kl, gl of tl;

- overgangsbewijs van 3 naar 4 havo.

» Kosten (zie ook p14)
- lesgeld (vanaf 18 jaar);

- opleidingsgebonden leermiddelen ± € 350;

- vrijwillige bijdrage € 25.

uitvoerder bouw en infra 

	 	 BBL, niveau 4

  2 jaar (2 avonden per week)

   Zaandam

» als uitvoerder bouw en infra:
- ben je verantwoordelijk voor de organisatie, 

coördinatie en uitvoering van de werkzaamheden op 

de bouwplaats;

- ben je de rechterhand van de hoofduitvoerder bij 

grotere projecten – bij kleinere projecten geef je zelf 

leiding;

- bereid je de uitvoering voor;

- organiseer en coördineer je de uitvoering en stuur je 

medewerkers aan;

- bewaak en controleer je de voortgang, de kwaliteit en 

de begroting van een project;

- heb je een flinke dosis verantwoordelijkheidsgevoel;

- durf je beslissingen te nemen.

» Waar werk je?
Je kunt aan de slag bij een bouw- of aannemersbedrijf. 

Je werkt vaak op verschillende locaties.

» Beroepspraktijkvorming (bpv)
Je werkt vijf dagen per week bij een erkend leerbedrijf 

op het gebied van uitvoering en je gaat twee avonden 

per week naar school.

» mogelijke vervolgopleidingen
Aannemer bouwbedrijf, opzichter of lerarenopleiding

» Toelating
- diploma Allround timmerman niveau 3;

- diploma Allround metselaar niveau 3;

- diploma Allround tegelzetter niveau 3.

» Kosten (zie ook p14)
- cursusgeld (vanaf 18 jaar);

- opleidingsgebonden leermiddelen ± € 620;

- vrijwillige bijdrage € 25.

opleidingen_bouw
_kijk voor uitgebreide opleidingsinformatie op www.regiocollege.nl

 ”Bouwwerken ontwerpen, 
ontwikkelen, voorbereiden 
en uitvoeren is mijn ding. ”
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Vooral naar school (Bol) of 
vooral werken (BBl)?
in de beroepsopleidende leerweg (Bol) volg je dagonder-

wijs. Je lesprogramma bestaat uit school- en stagedagen. 

Het aantal stage-uren verschilt per opleiding en per leer-

jaar. De beroepsbegeleidende leerweg (BBl) kun je alleen 

doen als je een baan hebt bij een erkend leerbedrijf. Je 

gaat meestal één dag in de week naar school.

leren in de praktijk
een deel van je opleiding vindt plaats in de praktijk, bij 

een erkend leerbedrijf. Dit wordt de beroepspraktijk-

vorming (bpv) genoemd. een overzicht van erkende leer-

bedrijven vind je op www.stagemarkt.nl.

Keuzedelen
elke opleiding biedt een aantal keuzedelen. Hiermee kun 

je je vakmanschap verbreden of verdiepen. Het precieze 

aanbod vind je in de loop van dit schooljaar op de website.

Begeleiding
wij willen dat je succesvol bent in je opleiding en daarna. 

Dat je de doelen haalt die jij jezelf leert stellen én een 

diploma haalt waarmee je verder kunt leren en werk kunt 

vinden. De begeleiders van het regio college ondersteu-

nen je daarbij. ze helpen je ook als er omstandigheden 

zijn waardoor je niet goed kunt leren. Als deelnemer heb 

je een eigen loopbaancoach, te vergelijken met een men-

tor. Voor speciale begeleiding is er het Servicecentrum. 

Servicecentrum
Hier kun je informatie krijgen over onze opleidingen én 

advies over het plannen van je eigen (studie-)loopbaan. 

Kom gerust langs, ook voordat je een opleiding kiest!

» informatiebalie servicecentrum
cypressehout 99, zaandam

T (075) 681 90 01 e servicecentrum@regiocollege.nl

Kijk voor de openingstijden op onze website.

Aanmelding & toelating
» Van het vmbo naar het mbo

Afhankelijk van je leerweg (bl, kl, gl of tl), gekozen 

sector en vakkenpakket heb je met een vmbo-diploma 

het recht om in te stromen in een passende mbo- 

opleiding. zie ook het schema op de pagina hiernaast.

» aanmelden
wil je in augustus met een opleiding beginnen? Meld 

je dan voor 1 april aan. Hoe eerder je je aanmeldt, hoe 

groter je kans op plaatsing in de opleiding van je keuze, 

want vol is vol. Je kunt je digitaal aanmelden via onze 

website. Na aanmelding word je uitgenodigd voor een 

digitale intaketest, gevolgd door een intakegesprek. 

Dit doen we om er zeker van te zijn dat je de opleiding 

kiest die bij je past. Daarna hoor je of je de opleiding 

kunt doen die je hebt gekozen. 

Kosten
» Lesgeld (BOL-opleiding)

Ben je op 1 augustus 2016 18 jaar of ouder en volg je een 

Bol-opleiding? Dan betaal je lesgeld. Dit is wettelijk 

verplicht. Het lesgeld voor 2015-2016 is € 1.131. Voor het 

schooljaar 2016-2017 zal dit bedrag iets hoger zijn.

» Cursusgeld (BBL-opleiding)
Volg je een BBl-opleiding, dan betaal je cursusgeld.  

ook dit is wettelijk verplicht. Het cursusgeld 2015-2016 is 

€ 235 voor niveau 1 en 2 en € 570 voor niveau 3 en 4. Voor 

het schooljaar 2016-2017 zal dit bedrag iets hoger zijn.

» Opleidingsgebonden leermiddelen
Dit zijn leermiddelen (bv. boeken, readers, licenties) die 

je zelf aanschaft om de opleiding te kunnen volgen.

» Vrijwillige bijdrage
Dit zijn kosten voor extra voorzieningen of activiteiten 

die het onderwijs aantrekkelijker te maken.

_studeren bij het regio college

Leerweg vmbo  instroomrecht voor mbo-opleiding
> geen vmbo-diploma niveau 1

> Diploma basisberoepsgerichte leerweg (bl) niveau 2 

> Diploma kaderberoepsgerichte (kl), 

 gemengde (gl) en theoretische leerweg (tl)  niveau 3 of 4

Ons onderwijs kent twee 
belangrijke uitgangspunten: 

1. Je leert zelf verantwoordelijk te 

worden voor wat je gaat leren en 

hoe je dat gaat leren. Je werkt zo 

zelfstandig mogelijk, net als later 

in je beroep. Natuurlijk helpen wij 

je daarbij. 

2. Al onze opleidingen zijn erop 

gericht dat je leert functioneren in 

een beroep. Dat leer je het beste 

in de praktijk. Daarom zijn stages 

en leerwerkplekken een belangrijk 

onderdeel van je opleiding.

LeT Op: iN 2016 worDeN Alle MBo-opleiDiNgeN AAN-

gepAST AAN NieUwe KwAlificATieDoSSierS, VASTgeSTelD 

Door oVerHeiD eN BeDriJfSleVeN. HierDoor KAN De 

iNforMATie iN Deze BrocHUre Nog wiJzigeN. KiJK op 

oNze weBSiTe Voor De MeeST AcTUele iNforMATie.
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www.regiocollege.nl

Locaties Bouw
Jufferstraat 3, 1508 ge zaandam

Nijverheidsstraat 2, 1135 ge edam

Bevelandseweg 200, 1703 Ax Heerhugowaard

servicecentrum regio College

 (075) 681 90 01

servicecentrum@regiocollege.nl

studeren bij_bouw

Kijk op onze website voor de meest actuele en uitgebreide informatie over al onze opleidingen. 

www.regiocollege.nl/help-mij-kiezen » een handige checklist 

www.regiocollege.nl/studeren-aan-het-regio-college » informatie over begeleiding en stageverhalen


