Metselaar
BBL (niveau 2)

Crebo: 25103
Sector: Technologie
Studierichting: Bouwkunde / Infra
Niveau: Niveau 2
Locatie: Amersfoort, Apeldoorn, Gorinchem (dependance), Gouda,
Kampen, Rotterdam
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Jouw toekomst?
Wil jij een echte vakman worden? Je handjes goed laten
wapperen? Als metselaar ben jij dé specialist in het metselen
van verschillende wanden. Schoon of vuil metselwerk, jij weet
wat dat betekent! Je kunt niet alleen flink aanpakken, maar
ook heel

precies werken. Vaak werk je buiten op een bouwplaats. Soms
bij mooi weer, maar soms ook bij regen of wind. Zit je even
vast, dan kun je altijd terecht bij je collega's of je voorman.
Samen zorgen jullie ervoor dat alles staat als een huis.

De opleiding
Als metselaar in opleiding hou je van de praktijk. Daarom ga
je maar één dag in de week naar school. Je krijgt leuke
beroepsopdrachten waarbij de theorie direct behandeld wordt.
Je docent op school en begeleider binnen het bedrijf zullen je
tijdens de gehele opleiding begeleiden. Een groot gedeelte
van de opleiding volg je binnen een erkend leerbedrijf. Op
school volg je het theoretische gedeelte. Een deel van de
schooldag ben je zelfstandig of in een groepje met de vakleer
bezig, de docent ondersteunt je daarbij. Locaties: De niveau
2-opleiding Metselaar

kan gevolgd worden in Amersfoort, Kampen en Gorinchem.
Daarnaast is er een samenwerking met het Driestar College te
Gouda en het Wartburg College, locatie De Swaef te
Rotterdam waar deze opleiding ook gevolgd kan worden.
Vooropleidingseisen: vmbo-diploma in de
basisberoepsgerichte leerweg of diploma op niveau 1. Je kunt
je alleen aanmelden als BBL-student als je op 1 augustus
(startdatum cursusjaar) 16 jaar of ouder bent of als je 12 jaren
onderwijs gevolgd hebt (let dus op als je bijvoorbeeld in
havo-3 zit; dit kan dan op jou van toepassing zijn).

Vervolgstudies
Nog meer leren? Dan kun je verdergaan met een verwante opleiding niveau 3.
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