
Middenkader- 
functionaris bouw

Hele week naar school & aantal periodes stage.

1                   2                  3              4 jaarBOL

Hele week naar school.  Leren & werken. 

1                   2                  3               4 jaarDUAAL

Kies voor BOL of duaal!



_kijk voor meer informatie op www.regiocollege.nl

OPLEIDINGEN_BOUW

Middenkaderfunctionaris 
bouw

	 	 BOL & duaal, niveau 4

  4 jaar

   Zaandam

Op de bouwplaats is het altijd een drukte 

van belang. Vakmensen werken inten

sief samen om een bouwproject goed af 

te ronden. Als middenkaderfunctionaris 

bouw ben je betrokken bij het ontwerp, de 

realisatie en de instandhouding van bouw

projecten. Je bent onderdeel van de totale 

bouwcyclus. Alles wat je wel of niet doet 

binnen een project heeft gevolgen, voor de 

kosten, de planning of de kwaliteit. Dat 

vraagt een flinke dosis verantwoordelijk

heidsgevoel. Heb jij daarnaast technisch, 

ruimtelijk en wiskundig inzicht, en ben je 

iemand die beslissingen durft te nemen? 

Kies dan voor de opleiding tot midden

kaderfunctionaris bouw! 

» 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 de 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 verant

woordelijkheidsgevoel;

 heb je technisch, ruimtelijk en 

wiskundig inzicht;

 durf je beslissingen te nemen.

 

» Waar werk je?
Als je het diploma middenkaderfuncti

onaris bouw op zak hebt, kun je aan de 

slag bij bouwbedrijven, aannemers, een 

architectenbureau of de overheid. 

» Toelating
 vmbodiploma kl, gl of tl met 

  wiskunde of natuur en scheikunde 1; 

 overgangsbewijs van 3 naar 4 havo.

Deze opleiding kun je volgen in de 
studievorm BOL of duaal.  
Kies je voor BOL dan ga je de hele 

week naar school. Na het behalen 

van je diploma kun je aan het werk. 

Tijdens je opleiding loop je een aantal 

periodes stage. 

Bij de duale studie ga je de eerste 

twee jaar de hele week naar school 

en in de laatste twee jaar combineer 

je leren en werken. Je gaat aan de 

slag voor een werkgever en komt een 

aantal dagdelen per week naar school. 

Werk en studie vullen elkaar aan. In 

de periode die je werkt, ben je werk

nemer en ontvang je een salaris.


