LEERWERKSETTING

WERKEN EN LEREN
IN DE BOUW

Gemeente Apeldoorn en het UWV zijn met Bouwmensen
een overeenkomst aangegaan met betrekking tot de
leerwerksetting.
Dit traject is opgezet om je een start te laten maken met
je ontwikkeling tot een complete vakkracht. Na afloop
van het traject ben je in staat om onder een begeleidend
vakman op de bouwplaats te functioneren.

Deelname is, na goedkeuring van jouw uitkeringsinstantie,
met behoud van je uitkering. Uiteindelijk wordt er naar
gestreefd dat je na afloop voldoende werkervaring en
vaardigheden hebt ontwikkelt, dat je betaalde arbeid kunt
verrichten op de bouw of in kunt stromen in een reguliere
bouwopleiding.

BOUWMENSEN APELDOORN

DE OPLEIDING
De opleiding bestaat uit twee delen. Week 1 tot 12 bevat het theoriedeel van de opleiding aangevuld
met practicumlessen. Voor het praktijkdeel wordt je uitgeplaatst voor een stage bij een bouwbedrijf in
de regio Apeldoorn.
Week 1-12: Theorie en practicum
•
Theoriemodulen uit reguliere opleiding (verkort);
•
Veiligheidskunde;
•
Toolbox-instructiefilms;
•
VCA, eventueel met examen;
•
NANO-begeleiding;
•
Weerbaarheidstraining;
•
Huiswerkbegeleiding (optioneel);
•
Practicumlessen
De practicumlessen bestaan uit de volgende onderdelen:
o
Uitzetten
o
Funderingen
o
Machinale houtbewerking
o
Stellen
o
Metselen
o
Balklagen
o
Hellende daken
o
Plafonds
o
Aftimmeren
o
Afhangen en sluitbaar maken
Week 13-24: Stage
•
Stage bij een bouwbedrijf;
•
Begeleiding door een jobcoach;
•
Elke maand een evaluatiegesprek;
•
Voortgangsbewaking en verslaglegging naar gemeente/UWV.

CERTIFICERING

DE OPLEIDING
Leerroute:
Hoe lang duurt de opleiding:
Startdatum:

Leerwerksetting
6 maanden
Flexibele instroom

Wanneer je het traject volledig hebt doorlopen
en van de begeleiders een positieve
beoordeling hebt gekregen, ontvang je een
certificaat van deelname aan dit traject.

DE KOSTEN
TOESTING/BEOORDELING EN
EXAMINERING
De instructeurs en docenten van Bouwmensen
Apeldoorn, en tijdens de stage de begeleidend
vakman op de bouw, beoordelen jouw
functioneren.
Zij zullen je helpen en je regelmatig feedback
geven. Er zijn geen toetsen en ook geen
examinering.

Lesgeld:
geen kosten
Boeken:
geen kosten
Gereedschap: geen kosten, je krijgt gereedschap in
bruikleen
Werkkleding en PBM: geen kosten, je ontvangt een
gratis vastgesteld pakket

TOELATINGSEISEN

THEORIE EN PRAKTĲK
De theorie van de opleiding wordt gegeven door
docenten van Bouwmensen Apeldoorn.
Zowel de theorie als ook de
practicumlessen zijn toegespitst op de benodigde
basiskennis om als beginnend medewerker onder
begeleiding van een vakman op de bouw te kunnen
functioneren. Het praktijkdeel van de
opleiding bestaat uit de practicumlessen en de
stage bij een bouwbedrijf. Bouwmensen Apeldoorn
regelt de stageplaatsen.

MEER INFORMATIE

Wil je meer informatie over dit traject, neem dan
gerust contact met ons op of vul het
contactformulier in.

