ALLROUND METSELAAR


Heerhugowaard





3 jaar



BOL
BBL



Niveau 3

augustus 2023

Allround Metselaar
Als allround metselaar verricht je allerlei, soms gecompliceerd metselwerk uit op de bouwplaats. Je werkt
overzichtelijk en bent breed inzetbaar op verschillende bouwprojecten, dit kan nieuwbouw, verbouw en renovatie
zijn. Interesse in deze opleiding? Lees dan meer over de mbo-opleiding Allround Metselaar!
Je gaat handig en veilig om met alle gereedschappen en machines, je hebt inzicht in bouwconstructies, je kunt
maatvoeren, het werk organiseren en alle voorkomende complexe metselwerkzaamheden uitvoeren, je bent
bekend met het uitvoeren van de planning van het werk en je hebt inzicht in de taken van anderen die bij de bouw
betrokken zijn. Je bent als allround metselaar intensief betrokken bij alle fasen van bouwprojecten en organiseert
de dagelijkse werkzaamheden van collega's.

Over de opleiding
WAT LEER JE?
Je leert hoe je in een groep van metselaars de dagelijkse werkzaamheden coördineert, hoe je
rapporteert aan leidinggevenden en hoe je de voortgang van een project bewaakt. Ook leer je hoe
je complexere werkzaamheden op de bouwplaats uitvoert.
Je krijgt ook Nederlands, loopbaan & burgerschap, rekenen en keuzedelen

HOE LANG DUURT DE OPLEIDING?
De opleiding duurt 3 jaar.

WAT ZIJN DE KOSTEN?
• vanaf 18 jaar: lesgeld (BOL) of cursusgeld (BBL)

• vanaf 18 jaar: lesgeld (BOL) of cursusgeld (BBL)
• onderwijsbenodigdheden*: door subsidiering vanuit de branche ca. €200,- (voor de gehele
opleiding, exclusief de aanschaf van een laptop)
• 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, ze kunnen dus nog veranderen.
Let op: je kunt voor de BBL-opleiding het STAP-budget inzetten om de kosten (deels) te dekken.
Als je je aanmeldt voor deze opleiding, vraag dan hetSTAP-aanmeldbewijs op
via:stap@horizoncollege.nl. Deze heb je nodig bij het aanvragen van het STAP-budget.
Meer weten? Lees hier meer.

AANVULLENDE INFORMATIE
Beroepspraktijkvorming
BOL: 3 dagen per week stage
BBL: je hebt een werkgever voor 3 – 4 dagen en je gaat 1 dag per week naar school
Vooropleiding
vmbo-kb of hoger
of
Doorstroom
Metselaar niveau 2
Vervolgopleiding
• Uitvoerder Bouw
• Vakman Ondernemer
Crebo: 25785

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
Ga je de BBL-route volgen? Dat kan in samenwerking met ESPEQ.



Informatie en vragen
Meneer B. Sinnige
B.T.Sinnige@horizoncollege.nl
06 46 70 36 26

