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Assistent Bouwen, Wonen en Onderhoud
Wil je later een beroep uitoefenen waarbij je kan bouwen of schilderen? En is vroeg opstaan en buiten of op een
hoge plek werken voor jou geen enkel probleem? Lees dan snel verder over de mbo-opleiding Assistent Bouwen,
Wonen en Onderhoud!
Als assistent bouwen, wonen en onderhoud werk je in en aan gebouwen. Dit kan zijn in nieuwbouw, maar ook een
klus in een bestaand gebouw of in een timmerfabriek. Je weet hoe je eenvoudige klussen goed en veilig moet
uitvoeren. Daarnaast kun je met gereedschap en apparaten omgaan. Na de opleiding kun je aan de slag bij
schilders-, meubel-, hout- en bouwbedrijven.

Studiefeiten
WAT LEER JE?
Je leert:
• samenwerken
• je werkplek klaar voor gebruik te maken en het juiste materiaal te halen
• met gereedschappen om te gaan
• basisvaardigheden in de bouw
• veilig en milieubewust te werken
Ook krijg je Nederlands, rekenen en loopbaan & burgerschap.
In de opleiding werk je aan de volgende kerntaken:
• kerntaak basisdeel: werken als assistent in een arbeidsorganisatie.
• kerntaak profiel: verricht werk op het gebied van bouwen, wonen en onderhoud.

HOELANG DUURT DE OPLEIDING?
De opleiding duurt 1 jaar.

WAT ZIJN DE KOSTEN?
• vanaf 18 jaar: lesgeld (BOL) of cursusgeld (BBL)
• onderwijsbenodigdheden: ca: € 150,- tot 250,-. Dit is exclusief de aanschaf van een laptop
• vrijwillige bijdragen: zie algemene informatie

AANVULLENDE INFORMATIE
BOL: je loopt 16 uur per week stage.
BBL: je hebt een werkgever voor minimaal 20 uur per week en gaat 1 dag per week naar school.
Vooropleiding
Je moet op 1 augustus 16 jaar of ouder zijn. Een diploma is niet nodig.
Vervolgopleiding
• Schilder
• Timmerman
• Meubel(Scheeps)Interieurbouwer
• Metselaar
• Montagemedewerker Timmerindustrie
Crebo: 25250
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