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Deze cursuswijzer is 
gemaakt om informatie te 
geven, aan ouders en 
leerlingen, over de 
verschillende branche-
gerichte cursussen die op 
onze school worden 
aangeboden. 

In deze cursuswijzer lees je 
informatie over:
• de cursus
• competenties
• vakkenpakket
• wat wordt er van je 

gevraagd

Assistent metselaar

Cursuswijzer:
Als metselaar maak je mooi en sterk metselwerk: schoonmetselwerk, 
vuilmetselwerk, voegwerk en stelwerk. Je verlijmt ook 
kalkzandsteenelementen. Meestal werk je samen met een collega, 
maar soms ook in een ploeg onder verantwoordelijkheid van een 
voorman.  Tijdens je opleiding leer je hoe je bouwtekeningen leest, hoe 
je moet metselen, hoe je moet voegen, over verschillende 
steensoorten, lijmen en species. Met deze vakkennis leer je mooie 
rechte en gebogen muren maken met diverse metselverbanden. Ook 
leer je hoe je spouw- en enkel- steens muren bouwt en hoe je ruimte 
voor kozijnen uitspaart.

Aan deze cursus kunnen (examen)kosten zijn 
verbonden die in rekening worden gebracht bij 
ouders/verzorgers. De vakdocent kan u hierover 
informeren.
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Wat doet een assistent metselaar?
• Als metselaar maak je de muren en wanden in de bouw.
• Je metselt of lijmt bijvoorbeeld de binnen- en

buitenmuren van woningen en kantoorpanden.
• Je verwerkt daarbij onder meer baksteen, metselspecie en    

kunststeen.

Competenties
Vakspecifieke competenties bij deze cursus
• Kunnen voorbereiden van het metselwerk
• Juist kunnen hanteren van de metselgereedschappen
• Kunnen aanmaken van de specie
• Werken met de juiste metseltechniek
• Kennis van gereedschappen en materialen
• Kennen van de juiste begrippen en vaktermen
• Veilig en doelmatig kunnen werken en inrichten van de 

werkplek
De competenties worden getoetst in de praktijk door de 
leermeester aan de hand van het Boristraject. 

Vakkenpakket
Welke praktijkvakken krijg je?
Naast metselen krijg je: metseltheorie, technisch tekenen, VCA.

Wat moet je verder elke week doen?
Naast de praktijk krijg je theorielessen. Vakken o.a. rekenen,Nederlands
en burgerschap. Ook heb je een uur gym.

Belangrijk bij deze cursus
Deze cursus duurt een jaar en je wordt opgeleid tot metselaar. 

Tijdens de cursus loop je stage. Deze stage moet met succes worden 
afgerond.  

Aan het eind van de cursus is er  een examen en als je hiervoor bent 
geslaagd ontvang je een erkend certificaat.

Verplichte aanwezigheid van 80% bij zowel stage als lessen.


