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Montagemedewerker  
Houttechniek
Niveau: BBL (niveau 2) Duur: 2 jaar

Allround Timmerman (doorstroom)

Niveau: BBL (niveau 3) Duur: 2 jaar

Timmerman
Niveau: BBL (niveau 2) Duur: 2 jaar

Nieuwe  
opleiding!

Op deze dependance van het Hoornbeeck College 
is het plezierig studeren! Het is kleinschalig en 
dat heeft zo zijn voordelen. De docenten kennen 
je goed en vaak kennen ze je ook nog eens van 
het vmbo. Een deel van je studie doe je  
zelfstandig, maar wel onder begeleiding van een 
docent die je vragen beantwoordt en je instructie 
geeft. Het voordeel hiervan is dat je niet  
belemmerd wordt in je studiesnelheid zodat een 
2-jarige opleiding gerust in 1,5 jaar af te ronden 
is. Zo leveren we maatwerk voor onze studenten. 
De studieresultaten van onze studenten zijn erg 
goed!

Jij bent in je element in de  
houtbewerking! Op de opleiding 
Montagemedewerker  
Houttechniek leer je alles over 
gereedschappen, verschillende 
bouwmaterialen en bouw- 

constructies, om uiteindelijk als timmerman aan 
de slag te gaan.

Als allround timmerman ga je  
verder dan timmerman. je verzorgt 
de hoofdmaatvoering, voert  
complex stelwerk uit, maakt  
kappen en daken en brengt  
tijdelijke ondersteunings- 

constructies aan. Als allround timmerman  
organiseer je de dagelijkse werkzaamheden van 
je collega’s.

Heb je de niveau 2-variant van 
deze opleiding afgerond? Dan kun 
je doorstromen naar deze niveau 3 
opleiding. Als allround  
timmerman ga je verder dan de 
timmerman. Je verzorgt de hoofd-

maatvoering, voert complex stelwerk uit, maakt 
kappen en daken en brengt tijdelijke  
ondersteuningsconstructies aan. Als allround 
timmerman organiseer je de dagelijkse werk-
zaamheden van je collega’s.

Een timmerman werkt in de 
nieuwbouw, verbouw en renovatie, 
restauratie of in de werkplaats. 
Naast vakwerk maken is het  
belangrijk dat je veilig en  
milieu-bewust kunt werken. Je 

voelt je verantwoordelijk voor je werk. Je werkt 
zelfstandig, maar kunt ook in teamverband  
werken.



Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer
Niveau: BBL (niveau 2) Duur: 2 jaar

Schilder
Niveau: BBL (niveau 2) Duur: 2 jaar

Metselaar
Niveau: BBL (niveau 2) Duur: 2 jaar

Allround Metselaar
Niveau: BBL (niveau 3) Duur: 3 jaar

Gezel Schilder
Niveau: BBL (niveau 3) Duur: 3 jaar

Gezel Schilder (doorstroom)

Niveau: BBL (niveau 3) Duur: 2 jaar

Allround meubelmaker/ 
(scheeps)interieurbouwer
Niveau: BBL (niveau 3) Duur: 3 jaar

Allround meubelmaker/ 
(scheeps)interieurbouwer (doorstroom)

Niveau: BBL (niveau 3) Duur: 2 jaar

Allround Metselaar (doorstroom)

Niveau: BBL (niveau 3) Duur: 2 jaar

Je kunt als meubelmaker/
(scheeps)interieurbouwer aan de 
slag in de hout- en meubel- 
branche. Jouw kerntaak bestaat 
uit het samenstellen, bewerken 
en afwerken van meubels en 

(scheeps)interieurbouwproducten. Je werkt in de 
productieruimte en voert je opdrachten  
voornamelijk zelfstandig uit.

Als metselaar ben jij dé specialist 
in het metselen of lijmen van  
muren van verschillende 
materialen. Je kunt niet alleen 
flink aanpakken, maar ook heel 
precies werken. Vaak werk je  

buiten op een bouwplaats. Samen met collega’s 
zorg jij ervoor dat alles staat als een huis.

Als medewerker schilder kun je 
aan de slag bij bedrijven in de 
schilders- en onderhoudssector.  
Je werkzaamheden bestaan uit 
het voorbehandelen van onder-
gronden, verfsystemen  

aanbrengen, beglazingssystemen plaatsen,  
wanden afwerken, etc. Je voert je werkzaam- 
heden uit onder begeleiding of in teamverband.

Heb je de niveau 2-variant van 
deze opleiding afgerond? Dan 
kun je doorstromen naar deze 
niveau 3 opleiding. Je maakt 
meubels, interieurs of onderdelen 
van (scheeps)betimmeringen. Jij 

bent degene die het productieproces in de gaten 
houdt. Je bent volledig zelfstandig werkzaam.

Heb je de niveau 2-variant van 
metselaar afgerond? Dan kun je 
doorstromen naar deze niveau 3 
opleiding. Een allround metselaar 
aan- en verbouw is een  
aansturend vakman. Je houdt je 

bezig met complex metselwerk en het  
uitvoeren van betonwerk. Je bent een echte  
specialist op het gebied van wand- en vloer- 
afwerkingen, betonwerk en het aanbrengen en 
afwerken van steenachtige vloeren.

Heb je de niveau 2-variant van 
deze opleiding afgerond? Dan kun 
je doorstromen naar deze niveau 
3 opleiding. Als gezel schilder heb 
jij meer verantwoordelijkheden 
dan een gewone schilder en kun jij  

andere (aspirant) schilders in hun werk  
begeleiden.

Je kunt als meubelmaker/
(scheeps)interieurbouwer aan de 
slag in de hout- en meubel- 
branche. Je maakt meubels,  
interieurs of onderdelen van 
(scheeps)betimmeringen. Jij bent 

degene die het productieproces in de gaten 
houdt. Je bent volledig zelfstandig werkzaam.

Een allround metselaar aan- en 
verbouw is een echte aansturend 
vakman. Je houdt je bezig met 
complex metselwerk en het  
uitvoeren van betonwerk. Je bent 
een echte specialist op het gebied 

van wand- en vloer-afwerkingen, betonwerk en 
het aanbrengen en afwerken van steenachtige 
vloeren.

Een gezel schilder geeft  
nieuwbouw de ‘finishing touch’ en 
bij bestaande bouw zorg je ervoor 
dat wanden, deuren en kozijnen 
weer als nieuw zijn. Als gezel 
schilder heb jij meer  

verantwoordelijkheden dan een gewone schilder 
en kun jij andere (aspirant) schilders in hun werk 
begeleiden.


