‘‘Door de eenjarige
vooropleiding van
BouwTalent heb ik me
goed kunnen oriënteren
op de bouw en volg ik nu
de tweejarige duale HBO
Ad-opleiding Bouwkunde.’’
Jens, oud-student BouwTalent

Vooropleiding HBO Bouwkunde bij BouwTalent
Het is belangrijk dat je voldoende theoretische en praktische kennis
hebt van de bouw, voordat je aan een HBO opleiding Bouwkunde gaat
beginnen. Wij merken dat jongeren, die zich hebben ingeschreven voor
deze opleiding, zonder deze voorkennis, vaak al voor de kerstvakantie
hun opleiding tussentijds beëindigen. Veel studenten vinden het allemaal
te theoretisch en missen de aansluiting door gebrek aan ervaring. De
éénjarige vooropleiding HBO Bouwkunde biedt de oplossing voor dit
probleem. Zij laat studenten zien wat er nog meer te doen is in de bouw
en opent deuren die mogelijk over het hoofd werden gezien. De bouw
biedt heel veel prachtige perspectieven.
Tijdens de éénjarige vooropleiding HBO Bouwkunde ga je studeren en
stage lopen, zodat hetgeen je leert direct in de praktijk kan worden
toegepast en omgekeerd.
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Pre-AD opleiding bij BouwTalent
Toelatingseisen en toekomstmogelijkheden

10 redenen om voor BouwTalent te kiezen
1.

Het is een duale opleiding d.w.z. per week ga je 4 dagen aan het werk
bij een bouwbedrijf en 1 dag naar school;
2. De stage wordt gevolgd bij een erkend bouwbedrijf (lid van Bouwend
Nederland) bij jou in de regio;
3. BouwTalent gaat jou intensief begeleiden tijdens de opleiding;
4. Je ontvangt een hoge stagevergoeding;
5. Je behaalt het theoriediploma Techniek B&U, afgegeven door de KOB,
met verschillende doorstroommogelijkheden;
6. Je behaalt het diploma VOL-VCA dat 10 jaar geldig is;
7. Er zijn volop doorstroommogelijkheden naar duale of voltijdse HBO
opleidingen;
8. Voordat je op stage gaat volg je praktijklessen in de werkplaats van
Bouwmensen, zodat je goed op de praktijk bent voorbereid;
9. Door het volgen van de Summerschool krijg je extra aandacht voor de
vakken Wiskunde en Mechanica;
10. De hele opleiding is gratis! Dus je betaalt geen schoolgeld of collegegeld
bij BouwTalent.

Over BouwTalent
BouwTalent Noord is in 2005 opgericht vanuit Bouwend Nederland, de
landelijke werkgeversorganisatie van bouw- en infrabedrijven. Het bestuur
bestaat uit directieleden van bouwbedrijven en op hun beurt worden zij
bijgestaan door adviseurs uit opleidingsbedrijven in de bouw en Bouwend
Nederland.
Het belangrijkste doel van BouwTalent is het promoten van opleidingen
van middenkader en hogere functies in de bouw. Zelf staat zij vaak aan
de basis van nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen, die de instroom
van goed gekwalificeerde jongeren in de bouw moet bevorderen. Lees
meer over BouwTalent Noord op onze website.

Meer informatie? Neem contact op!
René Cossé
projectleider BouwTalent Noord
06 - 53 55 73 67
r.cosse@bouwtalentnoord.nl
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