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Allround Constructiewerker
Als allround constructiewerker maak je zelfstandig onderdelen voor bruggen, gebouwen, zware transportmiddelen,
machines en apparaten. Deze onderdelen zijn opgebouwd uit staaf-, plaat-, pijpen/ of profielmateriaal.
Je werkt aan de hand van werktekeningen, opdrachten, handboeken, voorschriften en instructies. Je voert complex
laswerk, plaatwerk en montagewerk uit. Je bereidt je werk zelfstandig voor en bepaalt zelf welke werkmethodiek je
gebruikt. Interesse in deze opleiding? Lees dan meer over de mbo-opleiding Allround Constructiewerker!

Studiefeiten
WAT LEER JE?
Je leert:
• bedrijfsleer/zorgsystemen
• meettechniek
• bewerkingstechnieken
• lasapparatuur
• lasprocessen
Je krijgt ook Nederlands, loopbaan & burgerschap en rekenen.

HOELANG DUURT DE OPLEIDING?
De opleiding duurt 2 tot 3 jaar (afhankelijk van vooropleiding).
WAT ZIJN DE KOSTEN?
• vanaf 18 jaar: lesgeld (BOL) of cursusgeld (BBL)
• onderwijsbenodigdheden*: ca. € 700, - (voor de gehele opleiding)

• onderwijsbenodigdheden*: ca. € 700, - (voor de gehele 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 de boekenlijst.
* De genoemde kosten zijn onder voorbehoud en kunnen nog veranderen.

AANVULLENDE INFORMATIE
Beroepspraktijkvorming
BBL: je hebt een werkgever voor minimaal 20 uur per week en gaat 1 dag per week naar school.
Vooropleiding
• vmbo-kb, vmbo-gl of vmbo-tl
• havo 3 met overgangsbewijs
• mbo Constructiewerker niveau 2
Vervolgopleiding
• Werkvoorbereider Fabricage
Crebo: 25286

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
Bij de BOL/BBL-leerweg wordt het eerste leerjaar (BOL) aangeboden in Hoorn en
leerjaar 2 en 3 (BBL) in Heerhugowaard.
Ga je de BBL-route volgen? Dat kan in samenwerking met Tetrix.



Informatie en vragen
Meneer H. Borgman
H.J.Borgmann@horizoncollege.nl
(072) 547 61 49

