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WERKEN IN_INFRA

Iets voor jou?
Je bent geboeid door de aanleg van 

wegen, rioleringen of andere bouw

projecten. Je ziet een pittig beroep 

waarbij je veel buiten werkt wel zit

ten. Je hebt een goede lichamelijke 

conditie. Daarnaast werk je graag 

samen met je collega’s in een team.
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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 NoordHolland, 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 infrastructuur. Dat zijn 

vaak grote projecten waarbij 

je met groot materieel werkt 

voor bijvoorbeeld grond

verzet of asfaltering. Er zijn 

verschillende  beroepen in de 

infra, variërend van straat

maker en water bouwer tot 

sloper en machinist van 

bij voorbeeld 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 voor

bereiding bij een ingenieurs

bureau. Enthousiast? Kies 

voor een  opleiding en 

 carrière in de infra!

WERKEN IN_INFRA

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 praktijklessen 
zijn een goede 

aanvulling  
op de opleiding.  

Hiermee kun je de  
theorie meteen in  

de praktijk brengen.  
In de grond-, 

water- en wegen-
bouw werk je veel 

buiten.

IN
F
R

A



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

OPLEIDINGEN_INFRA

62

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 gespeci

aliseerd zijn in bestrating.

» Mogelijke vervolgopleidingen
 Straatmaker niveau 3;

 een andere opleiding in de infra op niveau 3.

» Toelating
 vmbodiploma bl met wiskunde of natuur en 

scheikunde 1;

 entreediploma niveau 1, bij voorkeur 

Assistent bouw en infra.

Assistent bouwen, wonen,  
onderhoud

	 	 BBL, niveau 1

  1 jaar

   Heerhugowaard 

» Assistent bouwen, wonen, onderhoud:
Heb je geen vmbodiploma? En wil je toch 

verder leren of straks een leuke baan vinden? 

Kies dan voor de entreeopleiding assistent 

bouwen, wonen, onderhoud.  

» Dit is entree:
 een eenjarige mboopleiding op niveau 1;

 BBL: minimaal drie dagen werken, overige 

dagen naar school;

 eenvoudige werkzaamheden leren waarmee 

je wordt voorbereid op een beroep;

 een diploma waarmee je kunt doorstromen 

naar een vervolgopleiding op niveau 2 of een 

baan;

 jouw eerste stap op weg naar een 

startkwalificatie!

» Mogelijke vervolgopleidingen
Met het entreediploma kun je doorstromen 

naar een vervolgopleiding op niveau 2 of naar 

een passende werkplek.

» Toelating
 Je hebt nog geen vmbo of mbodiploma.

 Je bent op 31 juli van het schooljaar 16 jaar 

of ouder of je hebt al twaalf volledige jaren 

op school gezeten.
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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 bedrij

ven die gespecialiseerd zijn in bestrating. Je 

werkt meestal aan straten en trottoirs, maar 

ook aan tuinen, bedrijfs terreinen, parken en 

speeltuinen.

» Mogelijke vervolgopleiding
Uitvoerder bouw en infra niveau 4

» Toelating
 mbodiploma Opperman bestratingen 

niveau 2

Andere vooropleidingen mogelijk.
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Balkman

	 	 BBL, niveau 3

  2-3 jaar

   Heerhugowaard 

» Als balkman:
 bedien je samen met de machinist de 

asfaltafwerkmachine: jij bedient de afwerk

balk 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 

asfaltafwerkmachine 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 bezighouden met de aanleg en het 

onderhoud van wegen en specifieke toepassin

gen van asfalt.

» Mogelijke vervolgopleiding
Uitvoerder bouw en infra niveau 4

» Toelating
 mbodiploma Asfaltafwerker niveau 2

Andere vooropleidingen mogelijk.

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 

asfaltafwerkmachine zoals randen bijwerken 

en asfalt egaliseren met de hark;

 voer je werkzaamheden uit die voorafgaan 

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 ruim je het 

weer op.

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

die zich bezighouden met de aanleg en het 

onderhoud van wegen en specifieke toepassin

gen van asfalt.

» Mogelijke vervolgopleidingen
 Balkman niveau 3;

 Machinist wegenbouw niveau 3.

» Toelating
 vmbodiploma bl met wiskunde of natuur en 

scheikunde 1;

 entreediploma niveau 1, bij voorkeur 

Assistent bouw en infra.
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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 

veiligheidsvoorschriften 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, pro

vincies, gemeentes, maar ook nuts bedrijven, 

havenbedrijven en Schiphol.

» Mogelijke vervolgopleiding
Uitvoerder bouw en infra niveau 4

» Toelating
 mbodiploma Vakman gww niveau 2

Andere vooropleidingen mogelijk.

Vakman gww 
(grond-, water- en  
wegenbouw)

	 	 BBL, niveau 2

  2 jaar

   Heerhugowaard 

» Als vakman gww:
 houd je je bezig met aanleg, onderhoud en 

reconstructie van diverse wegconstruc

ties, 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 veiligheidsvoorschriften en gebruik je 

persoonlijke beschermingsmiddelen;

 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, pro

vincies, gemeentes, maar ook nuts bedrijven, 

havenbedrijven en Schiphol.

» Mogelijke vervolgopleidingen
 Allround vakman gww niveau 3;

 een andere opleiding in de infra op niveau 3.

» Toelating
 vmbodiploma bl met wiskunde of natuur en 

scheikunde 1;

 entreediploma niveau 1, bij voorkeur 

Assistent bouw en infra.
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Kijk ook eens op 
www.waterbouw.nl met 

informatie over de sector, 
opleidings- en loopbaan-

mogelijkheden en 
beroepenfilmpjes.
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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 water

bouwkundige constructies of delen van 

constructies, zoals afmeerconstructies 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 overheids

instellingen, particulieren en het bedrijfsleven.

» Mogelijke vervolgopleiding
Uitvoerder bouw en infra niveau 4 

» Toelating
 mbodiploma Waterbouwer niveau 2 

Andere vooropleidingen mogelijk.

Waterbouwer 

	 	 BBL, niveau 2

  2 jaar

   Heerhugowaard

» Als waterbouwer:
 ben je bezig met het maken, onderhouden 

en verwijderen van eenvoudige water

bouwkundige constructies of delen van 

constructies, zoals afmeerconstructies 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 overheids

instellingen, particulieren en het bedrijfsleven.

» Mogelijke vervolgopleiding 
Allround waterbouwer niveau 3

» Toelating
 vmbodiploma bl met wiskunde of natuur en 

scheikunde 1;

 entreediploma niveau 1, bij voorkeur 

Assistent bouw en infra.
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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 oplossings 

gericht en zeer zelfstandig.

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

bedrijf. Deze bedrijven zijn bijvoorbeeld 

actief in de grond, water en wegenbouw of 

landbouwmechanisatie.

» Mogelijke vervolgopleiding
Uitvoerder bouw en infra niveau 4

» Toelating
 vmbodiploma kl, gl of tl met wiskunde of 

natuur of scheikunde 1

Andere vooropleidingen mogelijk.

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, asfalt

afwerkmachines 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 mechanisatie

bedrijf. Deze bedrijven zijn bijvoorbeeld 

actief in de grond, water en wegenbouw of 

landbouwmechanisatie.

» Mogelijke vervolgopleidingen
 Allround monteur mobiele werktuigen 

niveau 3; 

 Machinist niveau 3.

» Toelating
 vmbodiploma bl met wiskunde of natuur en 

scheikunde 1;

 entreediploma niveau 1, bij voorkeur 

Assistent bouw en infra.
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Het repareren en onderhouden van  
machines, zoals heftrucks, tractoren en  

grondverzetmachines, is schitterend werk.  
Jij zorgt ervoor dat ze zonder storing weer 

veilig hun werk kunnen doen.
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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 distributie netten 

voor gas, (drink)water of warmte, zoals 

afsluiters, druk regelaars en brand kranen; 

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 bezighouden met de aanleg en het 

onderhoud van infrastructuur, zoals aan

nemers, energiebedrijven, water bedrijven of 

datacommunicatiebedrijven.

» Mogelijke vervolgopleiding
Uitvoerder bouw en infra niveau 4

» Toelating
 mbodiploma Monteur gas, water en 

warmte  distributie niveau 2

Andere vooropleidingen mogelijk.

Monteur gas-, water- en 
warmtedistributie 

	 	 BBL, niveau 2

  2 jaar

   Heerhugowaard

» Als monteur gas-, water- en warmte-
distributie:

 leg je leidingen en (de)monteer je onderdelen 

van nieuwe en bestaande distributie netten 

voor gas, (drink)water of warmte, zoals 

afsluiters, druk regelaars en brand kranen; 

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 weers

omstandigheden 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 bezighouden met de aanleg en het 

onderhoud van infrastructuur, zoals aan

nemers, energiebedrijven, water bedrijven of 

datacommunicatiebedrijven.

» Mogelijke vervolgopleiding
Eerste monteur gas, water en warmtedistri

butie niveau 3

» Toelating
 vmbodiploma bl met wiskunde of natuur en 

scheikunde 1;

 entreediploma niveau 1, bij voorkeur 

Assistent bouw en infra.
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» 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 trans

portmiddel 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.

» Waar werk je?
Je kunt aan de slag bij bedrijven in de bouw 

en infra, het transport, bij agrarische bedrij

ven, loonbedrijven en/of verhuurbedrijven. 

Deze bedrijven houden zich vooral bezig met 

grondverzet, aanleg en onderhoud van wegen, 

hijs en sloopwerk.

» Mogelijke vervolgopleiding
Uitvoerder bouw en infra niveau 4

 

» Toelating
 vmbodiploma kl, gl of tl met wiskunde of 

natuur en scheikunde 1;

 mbodiploma in de infra op niveau 2.

Andere vooropleidingen mogelijk.

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 wegenbouwmachines 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;

 houd 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 

wegenbouwwerkzaamheden uit;

 breng je gesloten verhardingen aan en voer 

je alle voorkomende walswerkzaamheden 

uit.
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Als machinist in de infra 
ben je vaak onderweg, 
want je wordt steeds 
ergens anders ingezet. 

Lekker afwisselend!
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Uitvoerder bouw/infra (infra)
 

	 	 BBL, niveau 4

  3 jaar

   Heerhugowaard

» Als uitvoerder infra:
 bereid je het werk/project voor, verzamel je 

projectinformatie, stel je uitvoerings

informatie samen en draag je deze over en 

organiseer je de materialen en middelen;

 realiseer je de werkzaamheden, organiseer en 

coördineer je de uitvoering, voer je KAM en 

veiligheidsbeleid uit en stuur je personeel 

aan;

 bewaak en controleer je de werkzaamheden, 

  de begroting, de voortgang en de kwaliteit;

 geef je zelf leiding bij kleinere infrastructurele 

werken; bij grotere projecten werk je onder 

de (hoofd)uitvoerder;

 heb je een flinke dosisverantwoordelijkheids

  gevoel;

 durf je beslissingen te nemen.

» Waar werk je?
Je werkt binnen of buiten en je bent betrok

ken bij het voorbereiden, realiseren en 

bewaken van de werkzaamheden aan 

(water)wegen, spoorwegen of ondergrondse 

transportsystemen.

» Mogelijke vervolgopleidingen
Civiele techniek (hbo) of bouwopleiding KOB

» Toelating
 vmbodiploma kl, gl of tl met wiskunde of 

natuur en scheikunde 1;

 diploma in de infra op niveau 3.

Andere vooropleidingen mogelijk.
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Infra Bindt is een samenwerkings

verband tussen de mbo en hbo 

scholen die boven  het Noordzee

kanaal infraopleidingen verzorgen 

(Regio College, Horizon College, 

Nova College en Hogeschool 

Inholland), het SPG Noord

Holland (Samenwerkingsverband 

Praktijkopleidingen in de Grond, 

Weg en Waterbouw), het bedrijfs

leven (aannemers en ingenieurs

bureaus) en gemeenten. 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-

opleidingen in Noord-Holland.
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Het Regio College werkt samen 

met SPGNH. Sinds 1986 heeft 

SPGNH duizenden leerlingen 

in de infra begeleid tot en met 

diplomering op de volgende 

vlakken:

 het verzorgen en begeleiding  

 op werkplek en school;

 plaatsing bij één van onze 

 55 aangesloten bedrijven in 

 NoordHolland; 

 praktijklessen op je school 

 dag in de praktijkhal;

 wij betalen je school en 

 cursusgeld;

 je ontvangt een goed salaris 

 conform de bouwcao.

INFRABen jij een doener? 
Wil jij het project  

buiten gaan maken?

Infra
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