
‘‘Ik bouw aan een 

zekere toekomst. Ik 

volg een bouwkunde 

opleiding van 

BouwTalent Noord’’
Soraya Kudding (23)

Werkvoorbereider bij Schakel en 

Schrale 

Ook interesse als afgestudeerde hbo'er om te switchen naar een 
aantrekkelijke functie in de  bouw? Lees dan verder.



Programma Techniek B&U en
Bouwmanagement 1 & 2 

Leerjaar 1 - Techniek B&U
 Module Bouwtechniek van de KOB met diploma KOB Bouwtechniek
Behalen VOL VCA-diploma (Veiligheid Certificaat Aannemer voor leidinggevenden)
Behalen GPI (Generieke Poort Instructie)
• Oriëntatie op de bouw, bestaande uit:

Minimaal 6 excursies naar innoverende projecten/bedrijven/ontwikkelingsinitiatieven
• Introductie BIM (Building Information Modeling)

Leerjaar 2 - Bouwmanagement 1 & 2
Module Bouwmanagement 1 (Opdrachtverwerving & Calculatie) van de KOB
Module Bouwmanagement 2 (Werkvoorbereiding & Uitvoering) van de KOB
Afsluiting met diploma Bouwmanagement van de KOB

Standaard in het leertraject van BouwTalent:
• Persoonlijke begeleiding door een coach van BouwTalent
• Persoonljk advies volgens het DISC model gedurende workshops
• Opbouw van je persoonlijke portfolio, waarin onder andere zijn opgenomen zaken 

zoals bouwkundige opdrachten, DISC model-vooruitgang, POP ontwikkeling en 
logboeken

• 4 dagen werken bij gerenommeerde bedrijven (in jouw regio)
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BouwTalent Noord
Verrijn Stuartweg 48
1112AX Diemen
www.bouwtalentnoord.nl
info@bouwtalentnoord.nl

Volg BouwTalent Noord

Kenmerken van de opleidingen
• Elk cursusjaar duurt maximaal 9 maanden en wordt afgesloten met een door 

Bouwend Nederland erkend diploma
• Elke opleiding kost € 1.500 inclusief boeken
• De theorielessen (een keer per week) worden georganiseerd bij BouwTalent 

Noord te Diemen
• De opleiding bestaat een combinatie van werken & leren. Vier dagen per 

week in de praktijk bij een gerenommeerd bouwbedrijf en een dag per week 
theorie bij BouwTalent in Diemen

Voor wie toegankelijk
Het opleidingstraject is toegankelijk voor afgestudeerde hbo'ers (ongeacht 
studierichting in de leeftijd van 21 jaar en ouder)
Een test maakt onderdeel uit van het selectieproces van BouwTalent. Inschrijving is mogelijk tot oktober 2020

Wij bieden
• Arbeidsovereenkomst voor een jaar op basis van 32 uur
• Inkomen van bruto € 1.408 per maand of € 1.300 per vier weken
• Gegarandeerde leer-werkplaats bij een gerenommeerd bouwbedrijf in jouw regio
• Garantie op werk na afloop van het opleidingstraject

Meer informatie? Neem contact op!
Martin van den Heuvel, projectleider BouwTalent Noord
06 - 53 69 59 94
m.vandenheuvel@bouwtalentnoord.nl


