UITVOERDER BOUW


Heerhugowaard



3 jaar




BBL



Niveau 4

augustus 2022

Uitvoerder Bouw
Wil jij een mooie uitvoerdersfunctie op een bouwplaats? Ga dan voor de mbo-opleiding Uitvoerder Bouw. Je werkt
op de diverse bouwplaatsen, zoals het realiseren van woningen, kantoren of winkels. De belangrijkste activiteiten
zijn het voorbereiden van de uitvoering van bouwprojecten en het organiseren en bewaken van deze uitvoering. Je
werkt vaak op verschillende werklocaties.
Voor een optimale taakuitvoering beschikt de uitvoerder over een professionele beroepshouding die gekenmerkt
wordt door zelfstandigheid en een hoog verantwoordelijkheidsgevoel. Je kunt goed analyseren en werkt
nauwkeurig. Door je kennis en ervaring met de beroepspraktijk kun je op verschillende niveaus communiceren en
organiseren. Een uitvoerder is klantgericht, kosten- en kwaliteitsbewust.
Tijdens de opleiding Uitvoerder Bouw werk je bij een aannemersbedrijf in de functie van (assistent) uitvoerder. Een
leerbedrijf zal je deze plek alleen bieden als je beschikt over 3-5 jaar aantoonbare werkervaring als allround
timmerman of metselaar.
Een leerbedrijf kan een bedrijf zijn waar je een arbeidscontract hebt maar je kunt ook gebruikmaken van de unieke
samenwerking die het Horizon College heeft met opleidingsbedrijven. Interesse in deze opleiding? Lees dan meer
over de mbo-opleiding Uitvoerder Bouw!

Studiefeiten
WAT LEER JE?
Deze opleiding staat helemaal in het teken van de praktijk. Je leert hoe jouw toekomstige baan er
in de praktijk uitziet en je ontwikkelt kennis en vaardigheden die je straks in je werk nodig hebt
zoals:
• zelfstandig en nauwkeurig werken in de uitvoering
• opstellen van planningen en deze bewaken zodat het werk op tijd klaar is

• leidinggeven aan medewerkers van een bouwproject
Tijdens de opleiding komt de volgende lesstof aan de orde: bouwkunde, mechanica, bouwfysica,
technische installaties, begroting, planning, werkorganisatie. Daarnaast krijg je algemene vakken
als Nederlands, Engels, rekenen, loopbaan & burgerschap en keuzedelen

HOELANG DUURT DE OPLEIDING?
De opleiding duurt 3 jaar.

WAT ZIJN DE KOSTEN?
• vanaf 18 jaar: cursusgeld
• onderwijsbenodigdheden*: € 500,- (voor de hele opleiding)
• 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 je boekenlijst.
*De genoemde kosten zijn onder voorbehoud, ze kunnen dus nog veranderen.

AANVULLENDE INFORMATIE
Je hebt een werkgever voor 3 –4 dagen en gaat 1 dag per week naar school. Het is mogelijk deze
opleiding in twee jaar af te ronden.
Vooropleiding
• vmbo-kb, vmbo-gl of vmbo-tl
• havo 3 (met overgangsbewijs)
• mbo Allround Timmerman
• mbo Allround Metselaar
Vervolgopleiding
diverse hbo-opleidingen
Crebo: 25119

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.
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