ALLROUND TIMMERMAN


Heerhugowaard



3 jaar



BOL
BBL





Niveau 3

augustus 2022

Allround Timmerman
Als allround timmerman werk je veel met je handen en weet je alles over het monteren van houten constructies,
bouwtekeningen analyseren, eenvoudige tekeningen maken en uitzetwerkzaamheden. Je bent breed inzetbaar en
je past diverse technieken toe om het bouwproject zo goed mogelijk te laten verlopen.
De allround timmerman houdt het overzicht over de werkzaamheden en geeft de leiding aan andere timmerlieden.
Je bent intensief betrokken bij alle fasen van een bouwproject en organiseert de dagelijkse werkzaamheden van
collega's. Interesse in deze opleiding? Lees dan meer over de mbo-opleiding Allround Timmerman!

Over de opleiding
WAT LEER JE?
Je leert hoe je binnen een groep timmerlieden de dagelijkse werkzaamheden coördineert en hoe
je complexere werkzaamheden op de bouwplaats uitvoert. Je leert hoe je de voortgang bewaakt
en hoe je rapporteert aan leidinggevenden.
Je krijgt ook Nederlands, loopbaan & burgerschap, rekenen en keuzedelen.

HOELANG DUURT DE OPLEIDING?
De opleiding Allround Timmerman duurt 3 jaar.

WAT ZIJN DE KOSTEN?
• vanaf 18 jaar: lesgeld (BOL) of cursusgeld (BBL)
• onderwijsbenodigdheden*: €650,- (voor de gehele opleiding, exclusief de aanschaf van een
laptop)

laptop)
• vrijwillige bijdragen: zie algemene informatie
Voor je opleiding wordt het bezit van een laptop (met minimaal Windows 10 of OSX) geadviseerd.
Zie ook de specificatie op de boekenlijst.
* De genoemde kosten zijn onder voorbehoud, ze kunnen dus nog veranderen.

AANVULLENDE INFORMATIE
BOL: je loopt 3 dagen per week stage.
BBL: je hebt een werkgever voor 3 - 4 dagen en gaat 1 dag per week naar school.
Vooropleiding
• instroom: vmbo-kb of hoger
• doorstroom: Tiimmerman niveau 2
Vervolgopleiding
Uitvoerder Bouw of Vakman Ondernemer
Crebo: 25828

STUDIE IN CIJFERS
Wil je informatie over onder andere de kans op een baan of stage in jouw regio? Of ben je
benieuwd naar het percentage geslaagde studenten van het afgelopen schooljaar? Bekijk ‘Studie
in Cijfers’ voor deze opleiding.



Informatie en vragen
Meneer J. Jonker
J.C.M.Jonker@horizoncollege.nl
06 45 39 58 85

