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Constructiewerker
Als constructiewerker vervaardig je producten van ferro- en non-ferromaterialen. Er worden hoge eisen aan de
kwaliteit van je werk gesteld, zoals aan de maatvoering, de nauwkeurigheid en eventuele andere kenmerken. Je
werkt bij een bedrijf op het gebied van constructie-, plaat-, en isolatieplaatwerk of op het gebied van machine- en
apparatenbouw, scheepsbouw, enzovoorts. Je doet je werk in een werkplaats of op locatie. Dit beroep is vooral
leuk omdat je veel variatie hebt in je werkzaamheden en zelf oplossingen kunt zoeken voor technische problemen.
En er is een grote vraag naar vakkundige metaalbewerkers. Interesse in deze opleiding? Lees dan meer over de
mbo-opleiding Constructiewerker!

Studiefeiten
WAT LEER JE?
• veilig werken (VCA)
• aftekenen en tekening lezen
• materialenkennis
• kwaliteit en nauwkeurigheid
• communicatieve vaardigheden
• bedrijfsleer
• wis- en natuurkunde
• bewerkingstechnieken
• verbindingstechnieken
• samenstellen
Je krijgt ook Nederlands, loopbaan & burgerschap en rekenen.

HOELANG DUURT DE OPLEIDING?
De opleiding duurt 2 jaar.

WAT ZIJN DE KOSTEN?
• vanaf 18 jaar: lesgeld (BOL) of cursusgeld (BBL)
• onderwijsbenodigdheden*: € 750,- (BOL) (gehele opleiding)
• vrijwillige bijdragen: zie algemene informatie
Voor de opleiding heb je een laptop nodig. Zie ook de specificatie op de boekenlijst.

* De genoemde kosten zijn onder voorbehoud, ze kunnen dus nog veranderen.

AANVULLENDE INFORMATIE
BOL: je loopt twee dagen per week stage.
BBL: je hebt een werkgever voor minimaal 20 uur per week en gaat 1 dag per week naar school.
Vooropleiding
• vmbo-bb
• mbo Assistent Installatie- en Constructietechniek
Vervolgopleiding
• Allround Constructiewerker
Crebo: 25291

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 wordt alleen aangeboden in Hoorn en BBL alleen in Heerhugowaard.
Ga je de BBL-route volgen? Dat kan in samenwerking met Tetrix.



Informatie en vragen:
Meneer B. Steenhoek
B.J.Steenhoek@horizoncollege.nl

