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Je werkt met hout, 
maar ook met kunststoffen 

en aluminium. Deze materialen 
vergen bijzondere 

snij gereedschappen.

WERKEN IN_BOUW

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 steekt 

graag je handen uit je mouwen 

en bent een echte aanpakker. 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.
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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 samen

leving maakt daar dankbaar 

gebruik van. Wie kiest voor 

een baan in de bouw is 

verzekerd van afwisselend 

werk met vele uitdagingen, 

loopbaanmogelijkheden 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 NoordHolland, 

is er zelfs alweer een tekort 

aan vakmensen zoals tim

mermannen, metselaars en 

tegel zetters. Grijp dus 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 gebrui

ken, ga je aan de slag in de 

bouw. Je kunt je ontwikkelen 

van beginnend vakman tot 

zelf standig ondernemer.

WERKEN IN_BOUW
B
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Flexibele instroom
Bij de BBLopleidingen is 

flexibele instroom mogelijk in 

overleg met de intaker.  

Dat betekent dat je op elk 

gewenst moment met je  

opleiding kunt beginnen.

De opleidingen Bouw van het 

Regio College worden aan

geboden in samenwerking met 

Bouwmensen.



_kijk voor meer informatie over onze opleidingen op www.regiocollege.nl
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Allround timmerman

	 	 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 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 timmerman:
 ben je betrokken bij de nieuw en verbouw, 

renovatie of restauratie van huizen en andere 

gebouwen;

 voer je naast de gangbare timmer

werkzaamheden ook de complexere werk

zaamheden 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 aan

nemersbedrijf of bij een gespecialiseerd 

timmerbedrijf.

» Mogelijke vervolgopleiding 
Uitvoerder bouw/infra niveau 4

» Toelating
Mbodiploma Timmerman niveau 2

Timmerman

	 	 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 dak

kapel, 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 aanne

mersbedrijf of bij een timmerbedrijf.

» Mogelijke vervolgopleiding
 Allround timmerman niveau 3;

 Allround machinaal houtbewerker niveau 3 

  (wordt niet aangeboden op het Regio   

  College).

» Toelating
 vmbodiploma bl;

 diploma Assistent bouw en infra of een   

  vergelijkbaar entreediploma op niveau 1.

Na aanmelding volgt een uitgebreide intake 

van één tot twee weken.
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Je maakt houten 
onder delen voor huizen, 

zoals dakkapellen of 
trappen. Van een stuk 

onbewerkt hout een 
kant-en-klaar 

product maken is 
mooi werk.
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Allround metselaar

	 	 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 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 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 

aannemersbedrijf. Ook kun je als zelfstandige 

aan de slag. 

» Mogelijke vervolgopleidingen
 Uitvoerder bouw/infra niveau 4;

 Middenkaderfunctionaris bouw niveau 4. 

» Toelating
Mbodiploma Metselaar niveau 2

Metselaar

	 	 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. 

» Mogelijke vervolgopleiding
Allround metselaar niveau 3 

» Toelating
 vmbodiploma bl;

 diploma Assistent bouw en infra of een 

vergelijkbaar entreediploma op niveau 1.

Na aanmelding volgt een uitgebreide intake 

van één tot twee weken.

_kijk voor meer informatie over onze opleidingen op www.regiocollege.nl

OPLEIDINGEN_BOUW
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Voeger

	 	 BBL, niveau 2

  Maximaal 2 jaar

   Zaandam en Edam 

» 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 voegbe

drijven. Je werkt voornamelijk aan gevels 

bestaande uit steenachtige materialen, maar 

ook aan schoon metselwerk binnen. 

» Mogelijke vervolgopleidingen
Een bouwopleiding op niveau 3.

» Toelating 
 vmbodiploma 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.
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_kijk voor meer informatie over onze opleidingen op www.regiocollege.nl
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Allround tegelzetter 

	 	 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 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 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.

» Mogelijke vervolgopleidingen
 Uitvoerder bouw/infra niveau 4;

 Werkvoorbereider/calculator.

» Toelating
Mbodiploma Tegelzetter niveau 2

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, 

egaliseer 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.

» Mogelijke vervolgopleiding
Allround tegelzetter niveau 3

» Toelating
 vmbodiploma bl;

 diploma Assistent bouw en infra of een 

vergelijkbaar entreediploma op niveau 1.

Na aanmelding volgt een uitgebreide intake 

van één tot twee weken.
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Het is iedere 
keer weer 

een sport om 
het tegelwerk 

precies 
passend te 

krijgen.
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Bouwwerken ontwerpen, 
ontwikkelen, voorbereiden 

en uitvoeren: met deze 
 opleidingen kun je laten zien 

wat je in huis hebt!



_kijk voor meer informatie over onze opleidingen op www.regiocollege.nl
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Middenkaderfunctionaris 
bouw

	 	 BOL, niveau 4

  4 jaar

   Zaandam

» Als middenkaderfunctionaris bouw
(zie ook pagina 4/5):

 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, construc

ties, vergunningen en uitvoeringsaspecten;

 begeleid je bouwwerkzaamheden en houd je 

planning en kosten 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 verantwoordelijk

heidsgevoel;

 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. 

» Mogelijke vervolgopleiding
Hbo, bijvoorbeeld bouwkunde, bouw

technische bedrijfskunde of technische 

bedrijfskunde

» Toelating
 vmbodiploma kl, gl of tl

  met wiskunde of natuur en scheikunde 1;

 overgangsbewijs van 3 naar 4 havo.

Uitvoerder bouw/infra (bouw)

	 	 BBL, niveau 4

  2 jaar (2 avonden per week)

   Zaandam

» Als uitvoerder bouw:
 ben je verantwoordelijk voor de organisatie, 

coördinatie en uitvoering van de werkzaam

heden op de bouwplaats;

 ben je de rechterhand van de hoofd

uitvoerder 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 verantwoordelijk

heidsgevoel;

 durf je beslissingen te nemen.

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

nemersbedrijf. Je werkt vaak op verschillende 

locaties.

» Mogelijke vervolgopleidingen
Aannemer bouwbedrijf, opzichter of 

lerarenopleiding

» Toelating
 mbodiploma Allround timmerman niveau 3;

 mbodiploma Allround metselaar niveau 3;

 mbodiploma Allround tegelzetter niveau 3.
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