
Bouw 
BOL 4 techniek opleidingen  



BOUWKUNDE



Instroomrecht   oftewel
Je bent welkom als je in het bezit bent van:

Vmbo Niveau Mbo opleidingsnaam

Kaderopleiding  
Gemengde Leerweg  
Theoretische Leerweg
HBO Route
Havo 3 naar 4

4 Middenkader 
techniek   Bouw



Niveau 4
Opleidingsduur  4 jaar
Opleiding tot middenkaderfunctionaris Bouw
BOL opleiding dus 5 dagen  school
Doorstroommogelijkheid naar HBO



1e jaar  geen stage
2e jaar  20 weken ( HBO route loopt deze stage niet )
3e jaar  20 weken keuzerichting uitvoering/beheer/ontwerp
4e jaar  20 weken Proeve van Bekwaamheid

Stages (Bpv) op de werkvloer



Werkgebieden: uitvoering
Bouwplaatsmanager
Uitvoerder 
Werkvoorbereider
Calculator
Etc.



Werkgebieden: beheer
Bouwkundig opzichter
Medewerker woningbouwvereniging
Projectontwikkelaar
Bouwplantoetser, enz



Werkgebieden: ontwerp
Architect (via HBO)
Bouwkundig tekenaar
BIM-modelleur
Constructeur
Etc.



Vakkenpakket
» Wiskunde & Natuurkunde
» Architectuurgeschiedenis
» Constructieleer
» Autocad & Revit (BIM)
» Vormgeven,Tekenen, Schetsen
» Bouwfysica
» Mechanica
» Materialen/Gereedschappen
» Moderne Bouwtechnieken
» Calculeren
» Bedrijfskunde
» Nederlands
» Engels
» Praktijklessen 

» 3D-printen
» Keuzevakken

» duurzaamheid
» doorstroom naar HBO
» enz.



Projecten





Nieuwe Technieken
3D – printen
Drone vliegen
Infrarood camera
Virtual Reality modellen



Smart building
» In een Smart Building is de aanwezige technologie 

afgestemd op de medewerker of bezoeker en de 
activiteiten die in het gebouw plaatsvinden. Van de 
parkeerplaats tot de ontvangstruimte en van de 
werkplek tot aan een vergaderzaal denkt het gebouw 
met de persoon mee. Het gebouw leert, stimuleert en 
verzamelt gegevens. Deze worden gebruikt om 
processen te optimaliseren, fouten te verminderen en 
de gebruikservaring te verbeteren.



Werkwijze

Er wordt gebruik gemaakt van digitale leermiddelen en programmatuur 
zoals: Autocad, Revit, Calculatie- en Besteksoftware etc.

Daarom dient de leerling in het bezit te zijn van een hiervoor geschikte 
laptop.



Kosten van de opleiding
De kosten voor boeken / leermiddelen:

jaar 1 €  625
jaar 2 €  155
jaar 3 €   90
jaar 4 €   90

De verplichte VCA cursus kost ca. € 150,-







Opendagen
Vrijdag 20 november van 18.00 - 21.00 uur
Zaterdag 21 november van 10.00 – 13.00 uur

Woensdag 27 januari van 18.00 – 20.30 uur

Proefstuderen.  Wanneer je maar wil.

Bouwmensen  zijn ook open op deze dagen

Tot ziens in Zaandam



Zijn er nog vragen?

U kan ook bellen naar
075 – 681 90 00





Succes met het kiezen van een studie
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