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Hoe mooi is het bouwvak



Wat belangrijk is?
Jouw motivatie!!!!!

Wil je dit nu echt!!!!!





Of dit?



Of dit?









Gezelligheid !







Bijzonder metselwerk



Opleidingen die wij hebben:

Voor VMBO Basis en Kader leerlingen VMBO Kader en GT, GL en Havo leerlingen

• Timmerman   (BBL-2) 2 jarig Allround Timmerman   (BBL-3) 3 jarig

• Metselaar       (BBL-2) 2 jarig Allround Metselaar     (BBL-3) 3 jarig

Daarna

• Allround Timmerman  (BBL-3) 2 jarig

• Allround Metselaar      (BBL-3) 2 jarig 

• Uitvoerder bouw (BBL-4) 3 jarig (alleen toegang via BBL-3 opleiding)

Studenten met voldoende motivatie en capaciteiten en bouwkundig inzicht kunnen ook sneller door de opleiding heen. 

Wat moet je weten:



Wat betekend BBL?   Beroeps Begeleidende Leerweg

• Dat houdt dus in: 1 dag school   4 dagen werken

Wat betekend BOL ?          Beroeps Opleidende Leerweg

• Dat houdt dus in:   5 dagen school met veel stages

• Middenkaderfunctionaris Bouw (Amersfoort & Rotterdam Niveau 4) alleen 

in BOL

❖ Werkvoorbereider

❖ Calculator



Wat heb je nodig:



Welke papieren regelt school?

• Onderwijsovereenkomst (OOK): ROC, deelnemer

• Praktijkovereenkomst (POK): ROC, deelnemer, werkgever

Welke papieren moet je met jouw werkgever regelen?

• Arbeidsovereenkomst: Deelnemer, werkgever

Wat is er nog meer nodig:



Wanneer start de opleiding:

• Na ontvangst inschrijving / inschrijfformulier

• AMN talentscan en loopbanadviesgesprek op het Hoornbeeck College, dit gaat 

over inschatten van het behalen van de opleiding en praktische afspraken.

• Begeleiding (persoonlijk maatwerk mogelijk)

Hoe beëindig je de opleiding?

• Door diplomering (op basis van afgesloten beoordelingseenheden)



De lesdag:

Timmerman / Metselaar 

niveau 2 - 2 jarig (instroom)

Dinsdag of woensdag  

Allround Timmerman / Allround Metselaar 

niveau 3 - 3 jarig (instroom)

1e & 2e jaar   Dinsdag of woensdag 

3e jaar Dinsdag- & Woensdagavond

Of

Woensdag- & donderdagavond

Allround timmerman / Allround Metselaar niveau 3 – 2 jarig (doorstroom)

Dinsdag- en woensdagavond 
of 

Woensdag- en Donderdagavond



Invulling van de lesdag:

• Godsdienst & Leren Loopbaan en Burgerschap LLB (1 uur/week)

• Nederlands (1 uur / week)

• Rekenen 1e jaar 3 perioden & 2e jaar 1 periode (1 uur / week)

• Beroepstaken (Theorie op school en praktijk) (4 uur/ week)

• Keuzedeel 2e jaar (2 uur / week)

• Trajectmap (altijd bij je hebben, 5 dagen in de week)



• Verdieping en verbreding van kennis en vaardigheden

– Bouwkunde wordt complexer (na 1e jaar 3 jarige opleiding)

– Werkorganisatie

– Wiskunde, Natuurkunde & Mechanica 

• Groeien naar volledige zelfstandigheid

Steeds meer zelfstandig op de bouwplaats en op school. Eigen verantwoordelijkheid!

Wat houdt niveau 3 in?









Nieuwe opleiding niveau 2

Industrieel Produceren met Hout



Industrieel Produceren met Hout



Industrieel Produceren met Hout



Industrieel Produceren met Hout



Industrieel Produceren met Hout

- Godsdienst
- Burgerschap
- Rekenen
- Nederlands

AVO – Vakken (samen met timmerman en metselaar)



Industrieel Produceren met Hout

- Werken via SWVhout in Woerden

- Uitgeplaatst worden in de timmerwerkindustrie
- Elke 14 dagen 1 dag naar het samenwerkingsverband 

voor specialistische bijscholing en de vinger aan de pols wat betreft 
schoolwerk.

- In principe elk half jaar bij ander bedrijf i.v.m. brede ervaring opdoen.

Praktijkdeel van de opleiding



Your Own Device

Your Own Device
Facts

• Alle studenten eigen laptop

• Twee mogelijkheden:

• Bring Your Own Device; student neemt eigen device mee

• Choose Your Own Device; student kiest device uit catalogus

Advantages

• Altijd en overal toegang tot documenten

• Flexibiliteit tijdens de les

• De beroepspraktijk in school

What to do?

• Na aanmelding krijg je informatie over leermiddelenlijst

• Elke opleiding heeft minimum vereisten, waaraan device moet voldoen

• Zelf aanschaffen of kiezen uit Hoornbeeck-catalogus



Wat nog meer nodig



Inschrijven !

A.u.b voor 1 april

• Let op!! Digitaal, inlogcode staat al op je schoolmail (begin 

november) gaat er iets fout dan bij decaan of mentor navragen.

• Alleen degene die van buiten een reformatorische VO school 

komen kunnen nog een aanmeldingsformulier krijgen. 



Zien we jou hier volgendjaar?



Zijn wij iets vergeten of zijn er nog vragen ?

H. (Herman) Lindhout 
HL@Hoornbeeck.nl

O6 44258070

• Docent Bouwkunde

• Coördinator Bouwkunde

L. (Lennard) Oskam 
omL@Hoornbeeck.nl

O6 27825031

• Docent Bouwkunde

• Verzuimcoördinator Bouwkunde

mailto:HL@Hoornbeeck.nl
mailto:omL@Hoornbeeck.nl

