WIJ MAKEN VAN JOU
DE COMPLETE VAKMAN

Activiteiten schooljaar
2015-2016
16 november 2015

5 april 2016

NXT-LVL MBO-opleidingen

Inschrijfavond

NXT-LVL Apeldoorn is HET evenement op het gebied van vervolgonderwijs in Apeldoorn. Het is een unieke kans om in één
avond informatie te krijgen over de opleidingen waar je interesse naar uitgaat. Ook Bouwmensen Apeldoorn zal deze avond
aanwezig zijn.
Locatie: Aventus Apeldoorn, Laan van Mensenrechten 500

Op deze avond heb je van 18.00 tot 21.00 uur de mogelijkheid om je
in te schrijven voor een opleiding bij Bouwmensen Apeldoorn.
Locatie: Aventus Apeldoorn, Laan van Mensenrechten 500

23 januari 2016

Nog geen opleiding gekozen?
Nu de laatste kans om aan onze docenten je vragen te stellen over
onze opleidingen. Kom langs en ontdek jouw opleiding bij Bouwmensen! Je bent van harte welkom op 11 mei 2016 tussen
16.30 en 19.30 uur in Apeldoorn
Locatie: Aventus Apeldoorn, Laan van Mensenrechten 500

Open dag
Maak kennis met Bouwmensen Apeldoorn!
Kom naar de Open dag voor meer informatie over onze opleidingen,
een rondleiding, leuke activiteiten en natuurlijk om sfeer te
proeven! Je bent van harte welkom op 23 januari 2016 tussen
10.00 en 15.00 uur aan de Sleutelbloemstraat 69-b te Apeldoorn.
16 en 17 februari 2016

Beroepenwedstrijd
Eén keer per jaar, in februari, organiseert Bouwmensen de
VMBO-beroepenwedstrijd. Leerlingen van scholen uit de regio
kunnen zich opgeven voor de wedstrijd, die bestaat uit het
onderdeel 'metselen' en het onderdeel 'timmeren'.
Locatie: Bouwmensen Apeldoorn, Sleutelbloemstraat 69-b
17 februari 2016

Open dag Bouwmensen
Maak kennis met Bouwmensen Apeldoorn!
Kom naar de Open dag voor meer informatie over onze opleidingen,
een rondleiding, leuke activiteiten en natuurlijk om sfeer te proeven!
Je bent van harte welkom op 17 februari 2016 aan de
Sleutelbloemstraat 69-b te Apeldoorn.
16 maart 2016

Open dag
Maak kennis met Bouwmensen Apeldoorn!
Kom naar de Open dag voor meer informatie over onze opleidingen,
een rondleiding, leuke activiteiten en natuurlijk om sfeer te
proeven! Je bent van harte welkom op 16 maart 2016 tussen
16.00 en 21.00 aan de Sleutelbloemstraat 69-b te Apeldoorn.

11 mei 2016

Informatiemarkt

31 mei 2016

Inschrijfavond
Op deze avond heb je van 18.00 tot 21.00 de mogelijkheid om je
in te schrijven voor een opleiding bij Bouwmensen Apeldoorn.
Locatie: Aventus Apeldoorn, Laan van Mensenrechten 500
15 juni 2016

Informatiemarkt
Nog geen opleiding gekozen?
Nu de laatste kans om aan onze docenten je vragen te stellen over
onze opleidingen. Kom langs en ontdek jouw opleiding bij Bouwmensen! Je bent van harte welkom op 15 juni 2016 tussen
16.30 en 19.30 uur in Apeldoorn
Locatie: Aventus Apeldoorn, Laan van Mensenrechten 500
5 juli 2016

Inschrijfavond
Op deze avond heb je van 18.00 tot 21.00 uur de mogelijkheid om je
in te schrijven voor een opleiding bij Bouwmensen Apeldoorn.
Locatie: Aventus Apeldoorn, Laan van Mensenrechten 500

akman
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van de toek
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VAN VMBO OF HAVO NAAR HET MBO
Met welke vooropleiding verlaat je het VMBO?

Bouwmensen leidt jou op voor:
Assistentopleiding

NIVEAU

1
Basis beroepsopleiding

2
Dit is Sophie, zij
heeft het VMBO
diploma Basis
Beroepsgerichte
Leerweg

Dit is Jesse, hij
heeft het VMBO
diploma Kader
Beroepsgerichte
Leerweg

Dit is Tim, hij
heeft het VMBO
diploma
Theoretische
Leerweg/HAVO

School & Stage

Het einddoel is:

BGL Beroeps Gestuurde Leerweg.
Hier leg je de basis voor een carrière in de bouw met 2
dagen theorieles, 1 dag praktijklessen in de opleidingswerkplaats en 2 dagen stage bij een bouwbedrijf.

Hoger Beroeps Onderwijs
HBO

Vakmaster Complete vakman

Werken & Leren

Vakopleiding

NIVEAU

BBL Beroeps Begeleidende Leerweg
Dit is werkend leren. Als BBL-leerlingwerknemer bij Bouwmensen werk je vier dagen per week en ga je één dag per
week naar school.

3
Middenkaderspecialist

NIVEAU

BouwAcademie

BGL en BBL

HBO

NIVEAU
Dit is Bram, hij
komt van het
VMBO zonder
diploma

WIJ MAKEN VAN JOU DE COMPLETE VAKMAN

4
MBO
NIVEAUS

Vooropleiding:
VMBO, zonder diploma

Vooropleiding:
VMBO, Basis Beroepsgerichte Leerweg

Vooropleiding:
VMBO, Kader Beroepsgerichte Leerweg

Vooropleiding:
VMBO, Theoretische Leerweg/HAVO

NIVEAU

1

Als hét opleidingsbedrijf voor de bouw in de regio Apeldoorn, bieden wij jou de beste bouwopleiding en perspectief op
de baan die bij jou past. Zo weet je zeker dat jij het gaat maken in de bouw! Wij bieden opleidingen op allerlei niveaus
– van assistent in de bouw tot en met hbo. Docenten van Aventus geven theorielessen die aansluiten bij wat je bij Bouwmensen in de praktijk leert. Zo word jij de vakman of vakvrouw die aan de slag kan bij één van de bedrijven in de bouw.
Breed kijken, dan beroep kiezen
Bij Bouwmensen maak je eerst breed kennis met verschillende beroepen in de bouw. Daarna kies jij welke richting het
beste past. Wij begeleiden jou daarin vanaf dag één, richting een passende baan. Bij ons combineer je een bouwopleiding
met werken in een bedrijf. Je leert bij ons de theorie en krijgt ook praktijk in onze werkplaats. Wij bieden opleidingen in
het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) op vier niveaus. Ook kun je je ontwikkelen tot uitvoerder of werkvoorbereider.
Het MBO kent vier verschillende niveaus. Wat betekenen die?
Doe je Niveau 1, dan krijg je echt een Basisopleiding. Die duurt maximaal een jaartje en
zorgt ervoor dat je genoeg weet én kan als een assistent in de bouw. Voor een goede baan
is meer nodig, maar je kunt ook later nog doorleren. Er zijn een paar specifieke opleidingen
op niveau 1 en er is de AKA-opleiding.
Met een opleiding op Niveau 2 zet je een stap verder: daarmee wordt je medewerker in de
sector die je hebt gekozen. Je krijgt een baan met uitvoerende werkzaamheden. Niveau 1 en 2 heten ook wel 'funderend beroepsonderwijs'. Opleidingen op Niveau 3 worden ook wel de 'vakopleidingen' genoemd. Hier leer je werkzaamheden volledig zelfstandig uit te voeren. Vaak stuur je ook andere medewerkers aan tijdens het werk.
Op Niveau 4 volg je een 'middenkaderopleiding'. Je leert dan niet alleen het vak, maar je leert ook verantwoordelijkheid te dragen over het werk van anderen, leidinggeven en werkplanningen maken. Met een diploma op niveau 4 kun
je ook door naar het hoger beroepsonderwijs (hbo).

Diverse opleidingsmogelijkheden bij Bouwmensen

NIVEAU 1
BGL 1

BGL-School & Stage
Wij begeleiden de
stage van de BGLleerlingen niveau 1 en
2 van de afdeling
Bouw van Aventus en
de stagiaires van de
VMBO-scholen.

NIVEAU

2
NIVEAU 2
BGL 2

NIVEAU 2
BGL 2

NIVEAU 2
BGL 2

BBL-Werken & Leren
Als je in het derde of
het vierde jaar van
het MBO zit ga je
werken en leren. Als
BBL’er heb je een arbeidsovereenkomst
met Bouwmensen.

NIVEAU 2
BGL 2

HAVO leerlingen
Havo-leerlingen starten met de opleiding op niveau 2 maar kunnen deze
versneld doorlopen zodat zij na één
jaar al kunnen doorstromen naar niveau 3.

NIVEAU

3
VAKMASTER

NIVEAU 3
BBL 3

VAKMASTER

NIVEAU 3
BBL 3

VAKMASTER

NIVEAU 3
BBL 3

VAKMASTER

Maatwerk
Een individueel traject, geheel aangepast aan je wensen en leerdoelen.
Heb je al de nodige ervaring? Zonder
problemen kun je je richten op één vak,
één detail waar je je in wilt verdiepen.

Wat is een Kickstart?

NIVEAU 3
BBL 3

Uitzendbureau Vakmasters

Soms is het fijn om te kunnen testen of een beroep wat voor
jou is. Het is leuk om je te oriënteren op wat je wel en niet
aantrekt in het vak van metselaar, timmerman, voeger of tegelzetter. Bij Bouwmensen Apeldoorn kun je twee weken lang
stage lopen om te kijken of de bouw wat voor jou is. Dit heet
een Kickstart. De Kickstart is geschikt voor:

NIVEAU

4

VMBO’ers die nog niet zeker weten of ze in de bouw willen werken.
Zij-instromers met ervaring in andere beroepen.
VAKMASTER

NIVEAU 4
BBL 4

VAKMASTER

NIVEAU 4
BBL 4

VAKMASTER

Vakmaster
Je gaat aan de slag
in de bouw via ons
uitzendbureau
Vakmasters.

NIVEAU 4
BBL 4

VAKMASTER

NIVEAU 4
BBL 4

HBO

Meer informatie?

VAKMASTER

HBO

VAKMASTER

HBO

VAKMASTER

HBO

VAKMASTER

HBO

• LEREN IN EEN PRIMA SFEER • GOED LEREN SAMENWERKEN: DE BOUW IS TEAMWORK! • INDIVIDUELE LOOPBAANBEGELEIDING VANAF DAG ÉÉN • VEEL DOORGROEIMOGELIJKHEDEN • JE MÁÁKT IETS IN DE BOUW: DAAR KUN JE TROTS OP ZIJN! •

Meer weten over onze opleidingen en mogelijkheden?
Bel en maak een afspraak. Dan maken we kennis tijdens een
persoonlijk gesprek en krijg je een rondleiding bij Bouwmensen.
Bel met Martien van Reen, telefoon (06) 53979409 of mail
naar info@bouwmensen-apeldoorn.nl.
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Herintreders die (met behoud van uitkering) willen proeven
aan werken in de bouw.

Bouwbedrijven in de
regio kunnen vakmensen
goed gebruiken! Met een
bouwdiploma op zak
moet een baan vinden
dus geen punt zijn.
Duurt dat toch iets langer? Dan kun
jij je inschrijven bij Vakmasters Salland Stedendriehoek. Dit uitzendbureau voor de bouw is opgezet
voor werkgevers in de bouw.

