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Cursuswijzer:
Werk je graag met je handen? En lijkt het je wat om vakmensen te
assisteren bij het werken aan gebouwen? Als assistent binnen de
bouw en ben je onmisbaar. Je helpt de vakmensen op de
bouwplaats met tal van klussen. Zo bewerk je materialen en bouw
je constructies. Je kunt goed samenwerken en aanwijzingen
opvolgen. En tijdens het werk let je op de veiligheid en het milieu.
Lijkt je dit wat? En wil je elke dag nieuwe dingen leren? Dan is de
opleiding assistent bouw echt iets voor jou!

Positief, Respectvol en Ontdekkend!

PRO Emmen

Assistent bouw

Deze cursuswijzer is
gemaakt om informatie te
geven, aan ouders en
leerlingen, over de
verschillende branchegerichte cursussen die op
onze school worden
aangeboden.
In deze cursuswijzer lees je
informatie over:
• de cursus
• competenties
• vakkenpakket
• wat wordt er van je
gevraagd

Tijdens de opleiding ga je vier dagen aan het werk bij een erkend
leerbedrijf, meestal een bouwbedrijf uit de regio. Voor de dagen dat je
werkt ontvang je een stagevergoeding. Je komt dan voor één theoriedag terug op school. De opleiding wordt in samenwerking met
Bouwmensen verzorgd. In het schooljaar vinden er 4 praktische
toetsen plaats in de werkplaats bij Bouwmensen. Deze opleiding is voor
Assistent timmeren en metselen.

Schooldag:
De schooldag zal bestaan uit:
• Vak-theorie via bouw-infranet. Dit is een E-learning systeem met
filmpjes en opdrachten uit de modules.
• Vaktekenen met de hand en digitaal tekenen met Autocad.
• De AVO-lessen gaan over rekenen, taal en burgerschap. Voor
eventuele doorstroming naar niveau 2 zal een bepaald niveau moeten
worden gehaald.

Wat doet een assistent bouw?
•
•
•
•

Je helpt de vakmensen op de bouwplaats met tal van klussen.
Je bewerkt je materialen en je bouwt constructies.
Je helpt met het aanbrengen en monteren van onderdelen
Je assisteert een metselaar bij het maken van schoonmetselwerk en
wanden in de bouw.
• Je metselt of lijmt bijvoorbeeld de binnen- en
buitenmuren van woningen en kantoorpanden.

Belangrijk bij deze cursus
Deze cursus duurt een jaar en je wordt opgeleid tot Assistent Bouw.
Voordat je start met deze opleiding is het handig dat je het VCA diploma
in je bezit hebt omdat je vier dagen gaat werken op de bouwplaats.
Wij raden aan om in het vierde jaar stage te lopen op de bouwplaats om
uit te vinden of dit echt iets voor je is om daarna in het vijfde jaar bewust
te kiezen voor deze opleiding.

Competenties:
De Opleiding is opgebouwd uit drie modules:
• Werkomgeving
• Maatvoeren en Uitzetten
• Timmeren
Voor het metselen vervalt de module timmeren en krijg je een
module metselen. De competenties worden getoetst in de
beoordelingsweek op de locatie van Bouwmensen. Tijdens de
werk-/stagedagen vindt er een boordeling plaats door de
leermeester op de bouwplaats aan de hand van het Boristraject.

Verplichte aanwezigheid van 80% bij zowel stage als lessen.

