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Werkplaatstimmerman
Als werkplaatstimmerman stel je producten samen, zoals ramen, deuren, kozijnen en andere houten onderdelen
voor huizen, kantoren, scholen en fabrieken. Dit gebeurt volgens de strenge eisen die gelden in de
timmerindustrie. Je kunt omgaan met de machines en gereedschappen die je daarbij gebruikt. De aantrekkelijke
kanten van dit beroep zijn: buitenwerken, het maken van complete producten en werken in teamverband. Interesse
in deze opleiding? Lees dan meer over de mbo-opleiding Werkplaatstimmerman!

Studiefeiten
WAT LEER JE?
• voormonteren en afmonteren van houten elementen
• machinaal houtbewerken
• materialenkennis
• tekenen
Je krijgt ook Nederlands, loopbaan & burgerschap en rekenen.

HOELANG DUURT DE OPLEIDING?
De opleiding duurt 2 jaar.

WAT ZIJN DE KOSTEN?
• vanaf 18 jaar: cursusgeld
• onderwijsbenodigdheden*: ca. €625,-. Dit is exclusief de aanschaf van een laptop.
• vrijwillige bijdragen: zie algemene informatie
Voor deze opleiding heb je een laptop nodig.

Voor deze opleiding heb je een laptop nodig.
* We benoemen de kosten van het eerste jaar, tenzij anders is vermeld. De genoemde kosten zijn
onder voorbehoud, ze kunnen dus nog veranderen.

AANVULLENDE INFORMATIE
Beroepspraktijkvorming
BOL: 3 dagen per week stage.
BBL: je hebt een werkgever voor 3-4 dagen en gaat 1 dag per week naar school.
Vooropleiding
• vmbo-bb of hoger
• Entree-opleiding
Vervolgopleiding
Allround Werkplaatstimmerman (niveau 3)
Crebo: 25583
Crebonaam: Montagemedewerker Houttechniek

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.



PUNT VAN AANDACHT
BOL is alleen bij hoge uitzondering via ESPEQ mogelijk.
Ga je de BBL-route volgen? Dat kan in samenwerking met ESPEQ.



Informatie en vragen
Meneer J. Molenaar
J.N.Molenaar@horizoncollege.nl
06- 38 78 51 78

