Uitvoerder bouw
BBL (niveau 4 - doorstroomvariant)
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Jouw toekomst?
Met de opleiding tot uitvoerder bouw leer je hoe je de
touwtjes in handen neemt bij de bouw van woningen, winkels,
kantoorgebouwen of de aanleg van wegen. Als geen ander
weet jij wie waar nodig is en wanneer iets klaar moet zijn op
de bouwplaats. Naast een overzichtelijke blik is het belangrijk
dat je vooruit denkt om de projectplanning niet in de war te
schoppen. Je bent ook handig met computers, want je moet
regelmatig schema's maken en weer aanpassen. Als
uitvoerder bouw werk je bij een klein, middelgroot of groot
uitvoerend bouwbedrijf of infrabedrijf met als hoofdactiviteit
het realiseren bouw- of infrawerken. Jouw belangrijkste
activiteiten zijn het voorbereiden van de uitvoering van een
werk en het organiseren en bewaken van de uitvoering.

Je werkt vaak op verschillende werklocaties. De uitvoerder
bouw bereidt de uit te voeren werkzaamheden van een project
voor. Jij organiseert en bewaakt de voortgang. De uitvoerder
bouw zet personeel en middelen op het juiste moment in. Je
hebt contact met leveranciers en onderaannemers. De
uitvoerder bouw verzamelt informatie om een project te
kunnen uitvoeren, bewaakt de begroting, de kwaliteit en de
voortgang van het werk. Jij stuurt daar waar nodig bij, stuurt
personeel aan en je kan leidinggevende stijlen toepassen. De
uitvoerder bouw is verantwoordelijk voor de veiligheid op de
bouwplaats. Jij maakt medewerkers bewust van de risico’s. Je
durft beslissingen te nemen en toont initiatief.
Verantwoordelijk werk dus.

De opleiding
Je bent een echte doener. Schoolbanken zijn daarom eigenlijk
niks voor jou. Maar je wilt toch wat leren. Daarom bieden wij
je een praktische oplossing. Je gaat één dag per week naar
school. De rest werk je in een zogenaamd leerbedrijf. Op
school richt je je op het ontwerpen van constructies en
detailleringen, het organiseren en leiding geven aan de
uitvoering, het adviseren en infomeren van klanten en
opdrachtgevers, het inspecteren en controleren bouwwerken,
het begeleiden van de

technische uitvoering, het verzorgen van bouwproject- en
bouwprocesinformatie, het controleren en bewaken van
begrotingen, offertes, planningen, bestekken,
werkomschrijving en tekeningen. Vooropleidingseisen:
(verwant) mbo-diploma op niveau 3. 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
Als uitvoerder bouw/infra heb je veel mogelijkheden. Als
uitvoerder kun je aan de slag bij een bouwbedrijf of
infrabedrijf. Je kunt bijvoorbeeld gaan werken bij een
architectenbureau, een woningbouwcorporatie, als aannemer
of bij grond-, weg- en waterbouw. Bij grote bedrijven
specialiseer

je je vaak, bij kleinere bedrijven zijn je taken breder. Voor
jezelf beginnen kan natuurlijk ook. Je kunt ook doorstuderen
op het hbo. Dan kun je bijvoorbeeld hbo Built Environment,
hbo Bouwtechnische Bedrijfskunde, hbo Werktuigbouwkunde,
hbo Bouwkunde en hbo Civiele Techniek.
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