＋ BEN JE OP ZOEK NAAR EEN (NIEUWE) BAAN OF FUNCTIE IN DE BOUW?
Maar wil je niet de hele dag in de schoolbanken, wil je vooral leren op de werkvloer en toch een diploma
of certificaat halen? Dan zijn de modulaire opleidingen Timmeren en/of Metselen zeker iets voor jou.
• Je bepaalt zelf wanneer je start en waar je start.
• Je maakt samen met de school een persoonlijk
opleidingsplan.
• Je kunt de hele opleiding volgen maar het is ook
mogelijk om een deel van de opleiding te volgen.
• Je volgt losse modules die samen met de vereisten
voor Nederlands, rekenen en burgerschap kunnen
zorgen voor een erkend diploma.
• Je werkt en leert tegelijkertijd.
• Je kunt het opleidingstraject vaak volgen met
subsidie van lokale en regionale instanties.

VOOR WIE?
• Je wilt je omscholen omdat je werkzaam bent of was in
een andere technische branche of sector.
• Je wilt je bijscholen omdat je met nieuwe technologieën
gaat werken.
• Je wilt je opscholen omdat je nog geen startkwalificatie
hebt of je wilt een stap in je carrière maken.
• In elk geval ben je 18 jaar of ouder óf je hebt al een
startkwalificatie (ben je jonger dan 23, dan heeft een
volledige opleiding met diploma de voorkeur).

Hoe ziet het opleidingstraject eruit?
Metselen

Timmeren
• Je kunt het opleidingstraject volgen bij meerdere ROC’s
(middelbare beroepsopleidingen) in Nederland. Bekijk hieronder
de lijst.
• Je krijgt een uitgebreid kennismakings- en planningsgesprek met
de contactpersoon bij de school die jij kiest. Samen bepaal je jouw
opleidingsplan dat bestaat uit alle of uit enkele modules.
• Het opleidingstraject vindt vooral plaats op de werkplek.
• Voor het volledige diploma moet je in elk geval de volgende
modules met succes afronden:
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Uitzetten

Metselen

Funderingen

Lijmen

Vloeren
Wanden en gevels
Dakwerk
Afbouwtimmerwerk

Waarom dit diploma (of certificaat) halen?

Hoelang duurt het opleidingstraject?

• Met dit het diploma (Timmeren of Metselen niveau 2) ben je
een vakbekwaam en gediplomeerd timmerman of metselaar.

Hoelang jij bezig bent met deze opleidingstrajecten hangt af van
een aantal factoren. Samen met je contactpersoon bekijk je
daarom:

• Je hebt daarmee een grotere kans om een baan als
timmerman of metselaar te vinden.
• Je kiest zelf, in overleg met de school, of je alle (of enkele)
modules volgt en wanneer.

• of je mogelijk in aanmerking komt voor vrijstelling op basis van
aantoonbare kennis en/of werkervaring.
• of je een diplomawens hebt of dat je één of enkele modules wilt
volgen.
• of je extra ondersteuning nodig hebt, bijvoorbeeld als het gaat
om digitale vaardigheden, Nederlands of rekenen.
• hoe snel je zelf studeert, of je rekening moet houden met
belemmeringen, meer of minder begeleiding enz.

• Je rondt elke module af met een certificaat of verklaring,
• Nadat je alle modules volledig en succesvol hebt afgerond en
je óók voldoet aan de eisen voor Nederlands, rekenen en
burgerschap, kom je in aanmerking voor het diploma.
• Als je dit diploma hebt behaald, kun je eventueel
doorstromen naar een opleiding op niveau 3
• Je bepaalt zoveel mogelijk je eigen leertempo.

Kortom: je maakt een eigen, individueel opleidingsplan.

Waar kun je de opleiding of de modules volgen?
Timmeren
•
•
•
•
•
•
•
•

Metselen

Aventus College – Apeldoorn
Deltion College – Zwolle
MBO Amersfoort - Amersfoort
MBO Rijnland - Gouda
ROC Horizon College – Heerhugowaard
ROC Mondriaan – Den Haag
ROC van Tilburg - Tilburg
ROC van Twente - Hengelo

•
•
•
•
•
•
•
•

Alfa College – Groningen
Aventus College – Apeldoorn
Curio – Bergen op Zoom
Deltion College – Zwolle
MBO Amersfoort - Amersfoort
ROC Horizon College – Heerhugowaard
ROC van Tilburg - Tilburg
ROC van Twente - Hengelo

Hoeveel kost de opleiding?
De kosten van de opleiding verschillen per persoon.
- Heb je veel of weinig kennis en/of werkervaring?
- Wil je één of alle modules volgen?
- Heb je veel of weinig begeleiding nodig?
Tijdens de aanmeldprocedure stel je dit samen met je
contactpersoon vast. In veel gevallen betaalt de werkgever of
een andere instantie de kosten.

INTERESSE OF MEER INFORMATIE NODIG?
Neem dan contact op met de coördinator van de opleiding bij jou in de buurt en vraag om een vrijblijvend
gesprek. Je kunt terecht bij de volgende personen:
Timmeren

Metselen

Aventus - Apeldoorn

Deltion College - Zwolle

Alfa College – Groningen

Aventus - Apeldoorn

Piet Geerlings

Francisco Navarro

Corine Rockers

Piet Geerlings

p.geerlings@aventus.nl

fnavarro@deltion.nl

c.rockers@alfa-college.nl

p.geerlings@aventus.nl

06 – 1134 8016

06 – 5200 5455

06 – 5135 1381

06 – 1134 8016

MBO Amersfoort - Amersfoort

mboRijnland - Gouda

Curio – Breda

Deltion College - Zwolle

Eric Okhuijsen

Ineke de Graaf- Breederland

Frans van Beeck

Francisco Navarro

ohn@mboamersfoort.nl

igraaf@mborijnland.nl

f.vanbeeck@curio.nl

fnavarro@deltion.nl

06 – 1019 4919

06 – 2294 4951 / 088 – 297 8096

088 – 209 7550

06 – 5200 5455

ROC Horizon College Heerhugowaard

ROC Mondriaan – Den Haag

MBO Amersfoort - Amersfoort

Eric Zegwaard

Eric Okhuijsen

ROC Horizon College Heerhugowaard

bouw.infra@rocmondriaan.nl

ohn@mboamersfoort.nl

06-81626037

06 – 1019 4919

ROC van Tilburg - Tilburg

ROC van Twente - Hengelo

ROC van Tilburg - Tilburg

ROC van Twente - Hengelo

Erwin Zilverberg

René Heupink

Erwin Zilverberg

René Heupink

ezilverberg@roctilburg.nl

rheupink@rocvantwente.nl

ezilverberg@roctilburg.nl

rheupink@rocvantwente.nl

06 - 2822 1697 / 013 - 539 7080

06 – 53550116

06 - 2822 1697 / 013 - 539 7080

06 – 53550116

Ben Sinnige
b.t.sinnige@horizoncollege.nl
06 - 4670 3626

Ben Sinnige
b.t.sinnige@horizoncollege.nl
06-4670 3626

