
Afdeling Infra 



School voor Techniek & ICT

» Welkom bij Infratechniek

» Voorstellen:
» Ramon Smit



Na het vmbo, en nu?
Doorleren?

Andere functie binnen jouw 
bedrijf?

BBL Heerhugowaard 
INFRATECHNIEK 

(grond- weg en waterbouw)



Eerste indruk  Infra-opleidingen



De BBL-opleiding
» Vier dagen werken
» Een dag school 

bestaat uit volgende vakken:
» Vaktheorie
» Nederlands
» Burgerschap
» Rekenen
» Keuzedelen
» Praktijk 

Studeren in je eigen tempo



Niveau 1

» Bouwen, Wonen en 
onderhoud

» Mogelijkheid om door te stromen 
naar alle niveau 2-opleidingen 
binnen de Infra 



Niveau 2
Civiele opleidingen
» Waterbouwer
» Vakman Grond,weg en 

waterbouw
» Opperman bestratingen
» Asfaltafwerker
» Monteur gas, water en warmte
» Monteur mobiele werktuigen



Niveau 3
Machinist
» Grondverzet
» Wegenbouw

Monteur
» Allround monteur mobiele werktuigen

Civiele opleiding
» Allround vakman GWW
» Allround straatmaker
» Eerste monteur gas, water en warmte
» Allround waterbouwer
» Straatmaker



Niveau 4
Kaderfunctionaris  Bouw/Infra

» Werkvoorbereiding
» Calculatie
» Uitvoering 



Theorie en praktijk

Bij de school is een praktijkhal



BBL-opleidingen
» vier dagen werken
» een dag naar school
» salaris
» erkend leerbedrijf!!!



Intake bij het 
Regio College Heerhugowaard
Voor meer info of een afspraak:

» 072 - 572 66 25

Vragen ??????



Infra bindt

» www.infrabindt.nl

Filmpjes en informatie over 
de diverse studierichtingen

http://www.infrabindt.nl/


www.stagemarkt.nl
Je vindt hier alle erkende leerbedrijven

Werkgever vinden?
Ga naar:



Regio College - Infratechniek
Bevelandseweg 200
1703 AX Heerhugowaard
tel. 072 – 572 66 25

Mail: 
SGI@regiocollege.nl
SRN@regiocollege.nl

Voor info

mailto:SGI@regiocollege.nl
mailto:SRN@regiocollege.nl


» Wij geven op gepaste afstand op school les aan halve groepen (max. 10 studenten )
» Online, mail en via telefoon elke dag bereikbaar
» Aandacht en individuele begeleiding
» Geen achterstand door 

– extra aandacht van de loopbaancoaches
– Op schooldagen werken in kleine groepen > meer aandacht voor de student

Regio College en corona
Fysiek les om de week



Dank voor je aandacht, 
succes met je keuze!

» Weet je al wat je wilt gaan studeren, meld je dan aan via regiocollege.nl

» Voor vragen of hulp bij digitaal aanmelden,
studiekeuze en extra begeleiding tijdens je studie, 

bel 072-572 66 25
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