
Vakopleiding 
timmerman N3

Weet je nu al dat je na het behalen
van je niveau 2 opleiding Timmerman
ook voor niveau 3 wilt gaan? En wil
je dit graag doen met een versneld
traject? Schrijf je dan in voor
Timmerman N3. Bij deze opleiding
haal je je diploma voor niveau 3
(Allround timmerman) in 3 jaar! 

NIEUW
Niveau 2 & 3in 3 jaar!



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

OPLEIDINGEN_BOUW

Vakopleiding timmerman 
N3

	 	 BBL, niveau 2 en 3

  3 jaar

   Zaandam en Edam 

Bijna alle Nederlandse huizen hebben 

trappen en kozijnen. Dakkapellen zie je 

bij jou in de straat misschien ook veel. 

Allemaal gebouwd door een vakkundig 

timmerman die zijn hand niet omdraait 

voor het werken op grote hoogte of voor 

precisiewerk op de grond. Ben jij handig 

en kun je goed in een team werken? Dan 

ben je uit het juiste hout gesneden voor 

de opleiding tot timmerman.

 

» Als timmerman:
- doe je de gangbare timmerwerk- 

 zaamheden;

- 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?
Als je de opleiding tot timmerman 

hebt afgerond, kun aan de slag bij een 

bouw- of aannemersbedrijf of bij een 

timmerbedrijf.

 » Mogelijke vervolgopleiding
Mbo-opleiding Uitvoerder bouw/infra 

(bouw), niveau 4. 

Heb je inmiddels al wat ervaring 

opgedaan dan kun je, eventueel door 

het volgen van cursussen, doorgroeien 

naar functies zoals voorman/uitvoerder, 

werkvoorbereider/calculator, chef werk-

plaats of restauratiemedewerker.   

 

» Toelating
vmbo-diploma bl; diploma Assistent 

bouw en infra niveau 1 of een vergelijk-

baar entreediploma op niveau 1.

kom naar de 

open dag
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