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OPLEIDINGEN_INFRA

Vakman fundering

	 	 BBL, niveau 2 

  1,5 tot 2 jaar

   Heerhugowaard 

Durf je risico’s te nemen maar wel op 

een veilige manier? Houd je van groot 

materieel, sleutelen en afwisseling in je 

werkzaamheden en locaties? En werk je 

graag buiten? Dan is de opleiding Vakman 

fundering iets voor jou!

Deze praktijkgerichte opleiding bereid 

je voor op een mooie baan in de 

 funderingsbranche. Waar je baas je het 

vertrouwen geeft om in teamverband een 

klus te klaren. Waar je onmisbaar bent 

voor je team en je de basis legt voor o.a. 

 woningen, ziekenhuizen, stations en 

bedrijfsgebouwen. Niets is zo belangrijk 

als een goede fundering! 

» Als vakman in de fundering:
- werk je samen met de Machinist 

  funderingsmachine rondom de   

  machine; 

- je bereidt het werk en de werkplek 

voor;

- je assisteert bij het opbouwen, 

aanpassen en keuren van de funde-

ringsmachine en daarnaast breng je 

damwanden en funderingselementen 

aan;

- je assisteert bij het verplaatsen van 

de machine op de werkplek;

- je voert laswerk uit en stort beton;

- je zet maten uit en maakt 

berekeningen van het werk;

- je helpt bij het aanbrengen van   

  funderingselementen;

- je helpt bij het bedienen van de   

  funderingsmachine;

- heb je een veelzijdige functie waarbij 

je zowel met je hoofd als met je 

handen werkt.

» Waar werk je?
Je werkt tijdens je opleiding en na 

het behalen van je diploma, bij gespe-

cialiseerde funderingsbedrijven die 

 funderingen maken, damwanden 

aanbrengen en werken aan funderings-

herstel van bestaande gebouwen..  

» Mogelijke vervolgopleiding
Na deze opleiding kun je ervoor 

kiezen om  een niveau 3 infra-

opleiding te gaan volgen, bijvoor-

beeld de opleiding Machinist hijswerk 

(funderingsmachine).

» Toelating
- vmbo-diploma bl;

- diploma Assistent bouw en infra 

niveau 1 of een vergelijkbaar entree-

diploma op niveau 1.
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