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De wereld van infra
infra is veel meer dan straten maken, er gaat een 

wereld van beroepen achter schuil. 

infra is een ander woord voor 

grond-, water- en wegenbouw.  

De branche heeft niet alleen te 

maken met onbekendheid, maar 

ook met de uitstroom van oudere 

werknemers en een schreeuwend  

tekort aan goed opgeleide, 

gekwa lificeerde jongeren, met 

name in noord-Holland, van huis 

uit een sterke provincie op dit 

gebied. 

goede wegen en bruggen, buizen 

en kabels of veilige dijken en 

damwanden, daar hebben we 

allemaal belang bij. in de infra 

werk je meestal voor de overheid 

of grote bedrijven die gespecia-

liseerd zijn in grond-, water- of 

wegenbouw. Samen met je team 

bouw of onderhoud je de infra-

structuur. Dat zijn vaak grote 

projecten waarbij je met groot 

materieel werkt voor bijvoorbeeld 

grondverzet of asfaltering. Er 

zijn verschillende beroepen in de 

infra. Variërend van straat maker 

en waterbouwer tot machinist 

van bijvoorbeeld grondverzet-

machines. Werken in de infra is 

ook vroeg opstaan, en soms met 

je poten in de klei, maar je kunt 

ook op kantoor terecht. Denk 

bijvoorbeeld aan de voorberei-

ding bij een ingenieursbureau. 

Enthousiast? Kies voor een oplei-

ding en carrière in de infra!

iets voor jou?
Je bent geboeid door de aanleg 

van wegen, rioleringen of andere 

bouwprojecten. Je ziet een pittig 

beroep waarbij je veel buiten werkt 

wel zitten. Je hebt een goede licha-

melijke conditie. En je werkt graag 

samen met je collega’s in een team.
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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_infra

Wat zijn je kansen 
op de arbeidsmarkt?

Kijk welke opleiding de beste 

kans geeft op een baan:  

www.beroepinbeeld.nl 

www.kansopwerk.nl  

”Ik zorg ervoor dat 
de afwerkbalk van de 

asfaltspreid machine op de 
juiste hoogte is ingesteld. 
Dat gevoel moet je in je 

vingers hebben. ”

”Ik wil graag bijblijven,  
de technieken ontwik-

kelen zich zo snel.  
De praktijk lessen zijn 

een goede aanvulling op 
de opleiding. Wij zijn 

buiten mensen en willen 
de theorie maar wat 
graag in de praktijk 

brengen.”



_kijk voor uitgebreide opleidingsinformatie op www.regiocollege.nl
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Heb je geen vmbo-diploma, maar wil 

je toch een infra-opleiding volgen? 

Volg dan eerst de 1-jarige entree-

opleiding bij het regio college. 
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straatmaker

	 	 BBL, niveau 3

  2 – 3 jaar

   heerhugowaard 

» als straatmaker:
- leg je nieuwe bestrating aan, repareer je bestratingen 

en doe je het onderhoud aan het straatwerk;

- moet je behoorlijk kunnen aanpakken en heb je een 

goede lichamelijke conditie;

- werk je nauwkeurig en zelfstandig;

- heb je oog voor veiligheid;

- geef je leiding aan een ploeg straatmakers;

- organiseer je het dagelijks werk van je ploeg;

- bewaak je de kwaliteit en de voortgang;

- onderhoud je de contacten met de uitvoerder en 

rapporteer je aan je opdrachtgever.

» Waar werk je?
Je kunt aan de slag bij kleine of grote bedrijven die 

gespecialiseerd zijn in bestrating. Je werkt meestal 

aan straten en trottoirs, maar ook aan tuinen, bedrijfs-

terreinen, parken en speeltuinen.

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

leerbedrijf in de infra en je gaat acht uur per week naar 

school. Ben je ouder dan 23 jaar of in het bezit van een 

startkwalificatie, dan kun je ook 's avonds naar school.

» mogelijke vervolgopleiding
Uitvoerder bouw en infra niveau 4

» Toelating
Mbo-diploma Opperman bestratingen niveau 2

» Kosten (zie ook p22) 
- cursusgeld (vanaf 18 jaar);

- opleidingsgebonden leermiddelen ± € 360;

- vrijwillige bijdrage € 25.

Opperman bestratingen

	 	 BBL, niveau 2

  2 jaar

   heerhugowaard 

» als opperman bestratingen:
- leg je nieuwe bestrating aan, repareer je bestratingen

en doe je het onderhoud aan het straatwerk;

- doe je het voorbereidende werk: je plaatst materiaal 

en materieel zo op het werkterrein dat jij en je 

team je werk praktisch, veilig en efficiënt kunnen 

uitvoeren;

- ruim je na afloop van het werk alles op;

- moet je behoorlijk kunnen aanpakken en heb je een 

goede lichamelijke conditie;

- werk je nauwkeurig;

- werk je altijd buiten;

- kun je goed met collega’s samenwerken.

» Waar werk je?
Je kunt aan het werk bij bedrijven die gespecialiseerd 

zijn in bestrating.

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

leerbedrijf in de infra en je gaat acht uur per week naar 

school. Ben je ouder dan 23 jaar of in het bezit van een 

startkwalificatie, dan kun je ook 's avonds naar school 

gaan. 

» mogelijke vervolgopleidingen
- Straatmaker niveau 3;

- een andere opleiding in de infra op niveau 3.

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

scheikunde 1;

- diploma Assistent bouw en infra niveau 1;

- vergelijkbaar entreediploma op niveau 1.

» Kosten (zie ook p22) 
- cursusgeld (vanaf 18 jaar);

- opleidingsgebonden leermiddelen ± € 240;

- vrijwillige bijdrage € 25.

opleidingen_infra

”Straatmaken is hard werken, 
maar het is een machtig mooi 

vak. Je werkt met je handen en 
met je hoofd en je bent lekker 

vaak buiten.”

    geen vmbo-
      diploma?
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”Xxxxxxxxxxxxxx”

     
xxxxxxxxxxxx?

asfaltafwerker

	 	 BBL, niveau 2

  2 jaar

   heerhugowaard

» als asfaltafwerker:
- werk je bij een asfaltafwerkmachine en de 

bijbehorende walsen;

- ben je als lid van de asfaltploeg bezig met het 

aanleggen en onderhouden van wegen; 

- verzorg je alle werkzaamheden rond de asfaltafwerk-

machine zoals randen bijwerken en asfalt egaliseren 

met de hark;

- voer je een aantal werkzaamheden uit die vooraf 

gaan aan het spreiden van de asfaltlaag;

- zorg je samen met de balkman voor het plaatsen, 

onderhouden en verwijderen van verkeersafzettingen;

- richt je het werkterrein in en ruimt het weer op.

» Waar werk je?
Je kunt aan het werk bij aannemers in de infra die zich 

bezig houden met de aanleg en het onderhoud van 

wegen en specifieke toepassingen van asfalt.

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

leerbedrijf in de infra en je gaat acht uur per week naar 

school. Ben je ouder dan 23 jaar of in het bezit van een 

startkwalificatie, dan kun je ook 's avonds naar school.

» mogelijke vervolgopleidingen
- Vakman asfalt (balkman) niveau 3;

- Machinist wegenbouw niveau 3.

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

scheikunde 1;

- diploma Assistent bouw en infra niveau 1;

- vergelijkbaar entreediploma op niveau 1.

» Kosten (zie ook p22) 
- cursusgeld (vanaf 18 jaar);

- opleidingsgebonden leermiddelen ± € 290;

- vrijwillige bijdrage € 25.
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opleidingen_infra

Balkman

	 	 BBL, niveau 3

  2-3 jaar

   heerhugowaard 

» als balkman:
- bedien je samen met de machinist de asfaltafwerk-

machine: jij bedient de afwerkbalk en de machinist 

bestuurt de machine;

- zorg je ervoor dat de machine de asfaltlaag volgens 

  specificaties en tekeningen afwerkt; 

- maak je samen met de machinist de asfaltafwerk-

machine klaar voor transport;

- verdeel je de werkzaamheden van de ploeg en 

instrueer je ploegleden in overleg met 

de asfaltuitvoerder;

- zorg je ervoor dat de ploeg zich houdt aan de 

veiligheids- en milieuvoorschriften.

» Waar werk je?
Je kunt aan het werk bij aannemers in de infra die zich 

bezig houden met de aanleg en het onderhoud van 

wegen en specifieke toepassingen van asfalt.

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

in de infra en je gaat acht uur per week naar school. 

Ben je ouder dan 23 jaar of in het bezit van een start-

kwalificatie, dan kun je ook 's avonds naar school.

» mogelijke vervolgopleiding
Uitvoerder bouw en infra niveau 4

» Toelating
Mbo-diploma Vakman asfalt/asfaltafwerker niveau 2

» Kosten (zie ook p22) 
- cursusgeld (vanaf 18 jaar);

- opleidingsgebonden leermiddelen ± € 390;

- vrijwillige bijdrage € 25.

”Ik werk altijd buiten, 
bij weer en wind, vaak 

’s nachts en in het 
weekend. Daar moet  

je tegen kunnen.”
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Vakman gww 
(grond-, water- en wegenbouw)

	 	 BBL, niveau 2

  2 jaar

   heerhugowaard 

» als vakman gww:
- houd je je bezig met aanleg, onderhoud en recon-

structie van diverse wegconstructies, grondwerken, 

oevervoorzieningen, rioleringen en wegverhardingen;

- doe je het hiervoor benodigde grondwerk;

- werk je vaak in een drukke en gevaarlijke omgeving, 

dus ben je goed op de hoogte van veiligheidsvoor-

schriften en gebruik je persoonlijke beschermings-

 middelen;

- ben je handig en weet je van aanpakken;

- heb je geen problemen met variërende werkplekken, 

teams en werktijden;

- werk je vooral in ploegverband, samen met andere 

vaklieden en machinisten;

» Waar werk je?
Je kunt aan het werk bij aannemers in de infra. 

Opdrachtgevers zijn vaak overheden zoals rijkswater-

staat, waterschappen, provincies, gemeentes, maar 

ook nuts bedrijven, havenbedrijven en Schiphol.

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

leerbedrijf in de infra en je gaat acht uur per week naar 

school. Ben je ouder dan 23 jaar of in het bezit van een 

startkwalificatie, dan kun je ook 's avonds naar school.

» mogelijke vervolgopleidingen
- Allround vakman gww niveau 3;

- een andere opleiding in de infra op niveau 3.

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

scheikunde 1;

- diploma Assistent bouw en infra niveau 1;

- vergelijkbaar entreediploma op niveau 1.

» Kosten (zie ook p22) 
- cursusgeld (vanaf 18 jaar);

- opleidingsgebonden leermiddelen ± € 440;

- vrijwillige bijdrage € 25.
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opleidingen_infra

”Citaat … ”

allround vakman gww 
(grond-, water- en wegenbouw)

	 	 BBL, niveau 3

  2 jaar

   heerhugowaard 

Heb je al een paar jaar ervaring als vakman gww en  

wil je een allround vakman worden? Dan kun je direct 

in stromen in deze opleiding.

» als allround vakman gww:
- doe je hetzelfde werk als de vakman gww;

- moet je goed kunnen samenwerken en om kunnen 

gaan met machines en gereedschap;

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

- zorg je ervoor dat iedereen zich aan de veiligheids-

voorschriften houdt;

- geef je aanwijzingen aan de machinisten die de   

  machines bedienen.

» Waar werk je?
Je kunt aan het werk bij aannemers in de infra. 

Opdrachtgevers zijn vaak overheden zoals rijkswater-

staat, waterschappen, provincies, gemeentes, maar 

ook nuts bedrijven, havenbedrijven en Schiphol.

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

leerbedrijf in de infra en je gaat acht uur per week naar 

school. Ben je ouder dan 23 jaar of in het bezit van een 

startkwalificatie, dan kun je ook 's avonds naar school.

» mogelijke vervolgopleiding
Uitvoerder bouw en infra niveau 4

» Toelating
Mbo-diploma Vakman gww niveau 2 of een 

vergelijkbaar diploma

» Kosten (zie ook p22) 
- cursusgeld (vanaf 18 jaar);

- opleidingsgebonden leermiddelen ± € 440;

- vrijwillige bijdrage € 25.

Heb je geen vmbo-diploma, maar wil 

je toch een infra-opleiding volgen? 

Volg dan eerst de 1-jarige entree-

opleiding bij het regio college. 

    geen vmbo-
      diploma?



_kijk voor uitgebreide opleidingsinformatie op www.regiocollege.nl
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allround waterbouwer 

	 	 BBL, niveau 3

  2-3 jaar

   heerhugowaard

» als allround waterbouwer:
- ben je bezig met het maken, onderhouden en 

verwijderen van meer complexe waterbouwkundige 

constructies of delen van constructies, zoals afmeer-

constructies voor de scheepvaart, steigers en kleine 

bruggen, grond- en waterkerende constructies;

- voer je kleinschalig baggerwerk uit;

- signaleer je verontreinigde grond en stel je deze 

veilig;

- heb je verantwoordelijkheidsgevoel en kun je 

zelfstandig en systematisch werken;

- heb je oog voor veiligheid, kwaliteit en milieu;

- verdeel je het werk in je ploeg en geef je instructies 

aan collega’s.

» Waar werk je?
Je kunt aan het werk bij aannemers in de infra.  

De opdrachtgevers zijn vaak overheidsinstellingen, 

particulieren en het bedrijfsleven.

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

leerbedrijf in de infra en je gaat acht uur per week naar 

school. Ben je ouder dan 23 jaar of in het bezit van een 

startkwalificatie, dan kun je ook 's avonds naar school.

» mogelijke vervolgopleiding
Uitvoerder bouw en infra niveau 4 

» Toelating
Mbo-diploma Waterbouwer niveau 2 of een 

vergelijkbaar diploma

» Kosten (zie ook p22) 
- cursusgeld (vanaf 18 jaar);

- opleidingsgebonden leermiddelen ± € 440;

- vrijwillige bijdrage € 25.

Waterbouwer 

	 	 BBL, niveau 2

  2 jaar

   heerhugowaard

» als waterbouwer:
- ben je bezig met het maken, onderhouden en 

verwijderen van eenvoudige waterbouwkundige 

constructies of delen van constructies, zoals afmeer-

constructies voor de scheepvaart, steigers en kleine 

bruggen, grond- en waterkerende constructies;

- assisteer je bij kleinschalig baggerwerk;

- heb je een goede lichamelijke conditie;

- werk je graag in de buitenlucht op wisselende locaties;

- heb je verantwoordelijkheidsgevoel en kun je 

zelfstandig en systematisch werken;

- heb je oog voor veiligheid, kwaliteit en milieu;

- kun je goed samenwerken met de collega’s in je 

  ploeg.

» Waar werk je?
Je kunt aan het werk bij aannemers in de infra.  

De opdrachtgevers zijn vaak overheidsinstellingen, 

particulieren en het bedrijfsleven.

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

leerbedrijf in de infra en je gaat acht uur per week naar 

school. Ben je ouder dan 23 jaar of in het bezit van een 

startkwalificatie, dan kun je ook 's avonds naar school.

» mogelijke vervolgopleiding 
Allround waterbouwer niveau 3

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

scheikunde 1;

- diploma Assistent bouw en infra niveau 1;

- vergelijkbaar entreediploma op niveau 1.

» Kosten (zie ook p22) 
- cursusgeld (vanaf 18 jaar);

- opleidingsgebonden leermiddelen ± € 440;

- vrijwillige bijdrage € 25.

opleidingen_infra

Kijk ook eens op 
www.waterbouw.nl met 

informatie over de sector, 
opleidings- en loopbaan-

mogelijkheden en 
beroepenfilmpjes.
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allround monteur mobiele 
werktuigen

	 	 BBL, niveau 3

  2-3 jaar

   heerhugowaard

» als allround monteur mobiele werktuigen:
- controleer, onderhoud en repareer je zelfstandig 

allerlei mobiele werktuigen zoals bulldozers, shovels, 

mobiele en torenkranen, asfaltafwerkmachines en 

walsen;

- stel je meer complexe machineproblemen vast en lost 

ze op;

- kun je deze machines bedienen en testen;

- kun je systematisch en nauwgezet werken, ook onder 

tijdsdruk;

- kun je logisch nadenken, ben je oplossingsgericht 

en zeer zelfstandig.

» Waar werk je?
Je kunt aan de slag bij een mechanisatiebedrijf. Deze 

bedrijven zijn bijvoorbeeld actief in de grond-, water- 

en wegenbouw of landbouwmechanisatie.

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

leerbedrijf in de infra en je gaat acht uur per week naar 

school. Ben je ouder dan 23 jaar of in het bezit van een 

startkwalificatie, dan kun je ook 's avonds naar school.

» mogelijke vervolgopleiding
Uitvoerder bouw en infra niveau 4

» Toelating
- vmbo-diploma kl, gl of tl met wiskunde of natuur- of 

scheikunde 1; 

- overgangsbewijs van 3 naar 4 havo; 

- mbo-diploma Monteur mobiele werktuigen niveau 2.

» Kosten (zie ook p22) 
- cursusgeld (vanaf 18 jaar);

- opleidingsgebonden leermiddelen ± € 490;

- vrijwillige bijdrage € 25.

monteur mobiele werktuigen 

	 	 BBL, niveau 2

  2 jaar

   heerhugowaard

» als monteur mobiele werktuigen:
- onderhoud en repareer je zelfstandig allerlei mobiele 

werktuigen zoals bulldozers, shovels, mobiele en 

torenkranen, asfaltafwerkmachines en walsen;

- stel je eenvoudige machineproblemen vast en lost 

ze op;

- verricht je soms verspanende- en 

constructiewerkzaamheden;

- kun je deze machines zelfstandig verplaatsen;

- kun je systematisch en nauwgezet werken, ook onder 

tijdsdruk.

» Waar werk je?
Je kunt aan de slag bij een mechanisatiebedrijf. Deze 

bedrijven zijn bijvoorbeeld actief in de grond-, water- 

en wegenbouw of landbouwmechanisatie.

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

leerbedrijf in de infra en je gaat acht uur per week naar 

school. Ben je ouder dan 23 jaar of in het bezit van een 

startkwalificatie, dan kun je ook 's avonds naar school.

» mogelijke vervolgopleidingen
- Allround monteur mobiele werktuigen niveau 3; 

- Machinist niveau 3.

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

scheikunde 1;

- mbo-diploma Assistent bouw en infra niveau 1;

- vergelijkbaar entreediploma op niveau 1.

» Kosten (zie ook p22) 
- cursusgeld (vanaf 18 jaar);

- opleidingsgebonden leermiddelen ± € 470;

- vrijwillige bijdrage € 25.

opleidingen_infra
_kijk voor uitgebreide opleidingsinformatie op www.regiocollege.nl

”Ik weet alles van machines zoals heftrucks, 
tractoren en grondverzetmachines. Ik doe 

onderhoud en voer reparaties uit, zodat ze 
zonder storing weer veilig hun werk kunnen 

doen. Machtig mooi werk!”



_kijk voor uitgebreide opleidingsinformatie op www.regiocollege.nl
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opleidingen_infra

eerste monteur gas-, water- 
en warmtedistributie 

	 	 BBL, niveau 3

   2-3 jaar

   heerhugowaard

Heb je al enkele jaren ervaring opgedaan als monteur 

gas-, water- en warmtedistributie en wil je doorgroeien 

in je vak?

» als eerste monteur gas-, water- en 
warmtedistributie:

- leg je leidingen en (de)monteer je onderdelen van 

nieuwe en bestaande distributienetten voor gas, 

(drink)water of warmte, zoals afsluiters, drukrege-

laars en brandkranen;

- maak je aangelegde en gemonteerde distributie-

netten gebruiksklaar;

- pleeg je onderhoud;

- lokaliseer, analyseer en verhelp je storingen; 

- heb je oog voor de veiligheid van jezelf, de ploeg en 

de omgeving;

- verdeel je de dagelijkse werkzaamheden in een ploeg 

en geef je instructies;

- begeleid je collega’s bij het uit te voeren werk.

» Waar werk je?
Je kunt aan het werk bij bedrijven die zich vooral bezig 

houden met de aanleg en het onderhoud van infra-

structuur, zoals aannemers, energiebedrijven, water-

bedrijven of datacommunicatiebedrijven.

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

leerbedrijf in de infra. Op vrijdag ga je naar school.

» mogelijke vervolgopleiding
Uitvoerder bouw en infra niveau 4

» Toelating
Mbo-diploma Monteur gas-, water- en warmte-

distributie niveau 2

» Kosten (zie ook p22) 
- cursusgeld (vanaf 18 jaar);

- opleidingsgebonden leermiddelen ± € 390;

- vrijwillige bijdrage € 25.

monteur gas-, water- en 
warmtedistributie 

	 	 BBL, niveau 2

  2 jaar

   heerhugowaard

» als monteur gas-, water- en warmtedistributie:
- leg je leidingen en (de)monteer je onderdelen van 

nieuwe en bestaande distributienetten voor gas, 

(drink)water of warmte, zoals afsluiters, drukrege-

laars en brandkranen;

- maak je aangelegde en gemonteerde distributie-

netten gebruiksklaar;

- pleeg je onderhoud en verhelp je eventuele storingen;

- controleer je op lekkages en help je bij het verhelpen 

van storingen;

- ben je vooral uitvoerend bezig;

- werk je onder uiteenlopende weersomstandigheden 

op steeds verschillende locaties;

- werk je zorgvuldig om ervoor te zorgen dat er geen 

beschadigingen ontstaan;

- heb je oog voor de veiligheid van jezelf, de ploeg en 

de omgeving.

» Waar werk je?
Je kunt aan het werk bij bedrijven die zich vooral bezig 

houden met de aanleg en het onderhoud van infra-

structuur, zoals aannemers, energiebedrijven, water-

bedrijven of datacommunicatiebedrijven.

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

leerbedrijf in de infra. Op vrijdag ga je naar school.

» mogelijke vervolgopleiding
Eerste monteur gas-, water- en warmtedistributie 

niveau 3

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

scheikunde 1;

- mbo-diploma Assistent bouw en infra niveau 1;

- vergelijkbaar entreediploma op niveau 1.

» Kosten (zie ook p22) 
- cursusgeld (vanaf 18 jaar);

- opleidingsgebonden leermiddelen ± € 390;

- vrijwillige bijdrage € 25.

Heb je geen vmbo-diploma, maar wil 

je toch een infra-opleiding volgen? 

Volg dan eerst de 1-jarige entree-

opleiding bij het regio college. 

    geen vmbo-
      diploma?
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» Waar werk je?
Je kunt aan de slag bij bedrijven in de bouw en infra, 

het transport, bij agrarische bedrijven, loonbedrijven 

en/of verhuurbedrijven. Deze bedrijven houden zich 

vooral bezig met grondverzet, aanleg en onderhoud van 

wegen, hijs- en sloopwerk.

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

leerbedrijf in de infra en je gaat acht uur per week naar 

school (maandag en dinsdag). Ben je ouder dan 23 jaar 

of in het bezit van een startkwalificatie, dan kun je ook 

's avonds naar school.

» mogelijke vervolgopleiding
Uitvoerder bouw en infra niveau 4

 

» Toelating
- vmbo-diploma kl, gl of tl met wiskunde of natuur- 

en scheikunde 1;

- overgangsbewijs van 3 naar 4 havo;

- mbo-diploma in de infra op niveau 2.

» Kosten (zie ook p22) 
- cursusgeld (vanaf 18 jaar);

- opleidingsgebonden leermiddelen ± € 515;

- vrijwillige bijdrage € 25.

machinist grondverzet
machinist wegenbouw
machinist hijswerk

	 	 BBL, niveau 3

  2 -3 jaar

   heerhugowaard

» als machinist in de infratechniek:
- ben je werkzaam op bijvoorbeeld draglines, mobiele 

kranen, bulldozers, hydraulische graafmachines, 

asfaltafwerkmachines en walsen;

- kun je één of meerdere graaf-, grondverzet- of wegen-

bouwmachines bedienen;

- voer je onderhoud en reparaties uit en verhelp je 

storingen;

- ben je nauwkeurig en houd je je altijd aan de 

veiligheidsvoorschriften;

- heb je verantwoordelijkheidsgevoel;

- beschik je over technisch inzicht;

- werk je altijd buiten;

- hou je van afwisseling en heb je geen moeite met 

onregelmatige werktijden.

» als machinist grondverzet:
- voer je met grondverzetmachines grondverzet-

werkzaamheden uit, zoals:

- sleuven, cunetten, bouwputten en sloten graven en 

afwerken;

- werkzaamheden langs en op wegen zoals (berm)

  sloten opschonen, en bermen en taluds afwerken;

- transportmiddelen laden, terreinen egaliseren, 

overslagwerkzaamheden, civiel- en cultuurtechnisch 

grondverzet en (milieu)baggeren vanaf een ponton.

» als machinist wegenbouw:
- voer je met wegenbouwmachines wegenbouw-

werkzaamheden uit;

- breng je gesloten verhardingen aan en voer je alle 

voorkomende walswerkzaamheden uit.

» als machinist hijswerk:
- voer je met hijskranen hijswerkzaamheden uit;

- rijd je waar nodig met de hijskraan naar de werkplek 

of laad je de hijskraan op een transportmiddel voor 

vervoer naar de werkplek;

- werk je op zeer verschillende locaties en kies je die 

werkmethode die past bij de situatie, omgeving, type 

kraan en type last.

opleidingen_infra
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”Het is geweldig om deze 
machines te bedienen.  
Ik word steeds ergens 

anders ingezet, dus 
ik ben vaak onderweg. 
Geen dag is hetzelfde, 

daar hou ik van!"
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uitvoerder bouw en infra
 

	 	 BBL, niveau 4

  3 jaar

   Zaandam en heerhugowaard

» 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 werkt binnen of buiten en je bent betrokken bij 

het voorbereiden en bouwen, produceren, renoveren 

en herstellen van (delen van) allerlei soorten gebou-

wen, (water)wegen, spoorwegen of ondergrondse 

transportsystemen.

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

in de infra en je gaat per week één middag en –  

aansluitend – één avond naar school.

» mogelijke vervolgopleidingen
civiele techniek (hbo) of bouwopleiding KOB

» Toelating
- vmbo-diploma kl, gl of tl met wiskunde of natuur- 

en scheikunde 1;

- overgangsbewijs van 3 naar 4 havo met wis- 

of natuurkunde;

- diploma in de infra op niveau 3.

» Kosten (zie ook p22)
- cursusgeld (vanaf 18 jaar);

- opleidingsgebonden leermiddelen ± € 150;

- vrijwillige bijdrage € 25.

opleidingen_infra

”Ik ben verantwoordelijk voor  
de coördinatie en uitvoering van 
de werkzaamheden, een grote 

verantwoordelijkheid.”
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Infra

infra Bindt is een samenwerkingsverband 

tussen de mbo- en hbo-scholen die boven  

het noordzeekanaal infraopleidingen 

verzorgen (regio college, Horizon college, 

nova college en Hogeschool inholland), 

het SPg noord-Holland (Samenwerkings-

verband Praktijkopleidingen in de grond-, 

Weg- en Waterbouw), het bedrijfsleven 

(aannemers en ingenieursbureaus) en ge-

meenten. Doel is om jongeren enthousiast 

te maken voor een opleiding en carrière 

in de infra. Op www.infrabindt.nl vind je 

meer informatie over alle infra-opleidin-

gen in noord-Holland.

 20   inFrA 

Ben jij een denker? 
Ben jij degene die 
nieuwe projecten 

gaat voorbereiden?

”Ben jij een doener? Wil jij het 
project buiten gaan maken?”
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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

Locatie infra
Bevelandseweg 200

1703 Ax Heerhugowaard

servicecentrum regio College

 (075) 681 90 01

servicecentrum@regiocollege.nl

studeren bij_infra

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


