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DRIEJARIGE VAKOPLEIDING TIMMEREN

De naam timmerman dekt allang 
de lading niet meer! Als allround 
timmerman ben je de handen, ogen 
en oren van de uitvoerder op de 
bouw. Je vertaalt vanuit tekeningen 
en (product) beschrijvingen de 
werkzaamheden op de bouwplaats 
zelf.  Binnen jouw opdracht stem je 
werkzaamheden af met alle partijen 
in de uitvoering, die daarbij betrok-
ken zijn om het project zo efficiënt 
mogelijk te laten verlopen volgens 
planning en ben je gericht op het 
voorkomen van fouten.

(En hij kan natuurlijk 
net zo goed een zij zijn.)
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Als allround timmerman denk je, binnen de opdracht, mee 
over hoe je werkzaamheden gaat uitvoeren. Deze werkzaam-
heden bestaan uit onder andere: maatvoeren en stellen van 
profielen en kozijnen, prefab elementen monteren, werken 
met machines en gereedschappen, bouwplaats inrichten en 
voorzieningen aanbrengen met betrekking tot veiligheid. 
Dit alles stem je af met de projectleiding, onderaannemers 
en collega’s. Dat maakt het werk zeer divers en uitdagend. 
Iedereen is belangrijk op de bouw, maar jij bent de spil in de 
trap!

In de bouwwereld is er veel werk voor 
ambitieuze doeners. Voor vakmensen 
die traditionele technieken beheersen 
en openstaan voor vernieuwingen 
en uitdagingen, die graag de leiding 
op zich nemen en over de schutting 
kijken bij andere bouwspecialisten.
In jouw vakgebied is veiligheid (VCA) 
erg belangrijk!

•	 kennis	van	constructies;
•	 kennis	van	uitvoeringstechnieken;
•	 de	vaardigheden	om	te	bouwen;
•	 	ruimtelijk	inzicht	om	tekeningen	te	

vertalen	naar	de	uitvoering;
•	 	gevoel	voor	nauwkeurigheid	om	

bijvoorbeeld	te	maatvoeren;
•	 	gevoel	voor	veiligheid,	kosten,	

milieu	en	kwaliteit;
•	 kennis	van	wet-	en	regelgeving;
•	 		goede	communicatieve	vaardig-

heden;
•	 	een	mate	van	zelfstandigheid	en	

taakverantwoordelijkheid;
•	 een	reflecterend	vermogen.

Heb jij zo’n passie voor bouw en  
techniek, dan is de Driejarige  
vakopleiding timmeren echt iets voor 
jou. Het is de technische opleiding 
voor	een	leidinggevende	functie	in	de	
bouwwereld. Een ideaal vertrekpunt 
voor jouw carrière in de bouw!

Deze opleiding is een praktische 
springplank voor een niveau 4 
opleiding bouw.

DE DRIEJARIGE VAKOPLEIDING  
TIMMEREN: “HET VERTREKPUNT VOOR 
AMBITIEUZE DOENERS IN DE BOUW”

EEN GOEDE  
TIMMERMAN:
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1. Het uitzetten van een bouwwerk.
2.  Het stellen van profielen en  

kozijnen.
3.  Het maatvoeren en het aanbrengen 

van stelwerk voor gebogen  
metselwerk en gemetselde bogen.

4.  Het maken balkbekisting en een 
strokenfundering.

5.  Het maken van betonnen wanden, 
betonnen kolommen en betonnen 
vloeren.

6.	 	Het	leggen	van	een	ps-combinatie-
vloer.

7.  Het maken van scheidingswanden.
8.	 Het	stellen	van	HSB-elementen.
9.	 	Staalconstructies	en	een	prefab	

funderingsbalk	stellen.

DRIEJARIGE VAKOPLEIDING 
TIMMEREN NIVEAU 3:

10. Autocad.
11. Digitale vaardigheden.
12.  Het renoveren van daken, vloeren, 

wanden en gevelkozijnen.
13.  Het vervaardigen van kozijnen, 

ramen en deuren.
14.		Het	afhangen	en	sluitbaar	maken	

van	deuren	en	het	aftimmeren	
van een woonruimte.

15.  Het bewaken van de voortgang en 
de kwaliteit van het project.

16.  Het organiseren van de werk-
zaamheden en instrueren van 
collega’s.

17.  Het uitvoeren van administratie 
en bewaken van de veiligheid.

STARTNIVEAU

DOORSTROMEN/ 
KEUZEMOMENT

DUUR VAN DE  
OPLEIDING:

BouwSchool Breda kan voor iedere 
deelnemer een gepaste opleiding 
aanbieden. Echter voor de Drieja-
rige vakopleiding timmeren is het 
volgende startniveau vereist:

Diploma:
- Gemengde - of theoretische leerweg.
- Havo.

Om er zeker van te zijn dat een 
opleiding bij BouwSchool Breda echt 
iets voor jou is, houden we samen 
met het ROC een uitgebreide intake.
Dit betekent:
1.  We houden een kennismakingsge-

sprek met jou en je ouders/verzor-
gers.

2.  We houden een gesprek met de 
mentor/decaan van je vorige school.

3.	 	Je	volgt	acht	kennismakings- 
dagen.

4.	 	Je	krijgt	een	prestatie- 
motivatietest.

5.  We houden een uitslaggesprek 
met jou en je ouders/verzorgers.

Als je de Driejarige vakopleiding 
timmeren volgt en het eerste jaar 
positief	hebt	afgesloten,	dan	heb	je	
het recht om, naast het doorstromen 
naar de 2de klas in de BBL, in het 2de 
jaar	Middenkaderfunctionaris	Bouw	
in de BOL te starten.  

Als je de Driejarige vakopleiding  
timmeren hebt behaald, kun je  
doorstromen naar de 3 jarige  
Kaderopleiding Bouw om door te 
leren voor uitvoerder. Het voordeel is 
dat je een praktijk achtergrond hebt 
en daardoor meer kans hebt op de 
arbeidsmarkt. 

-	 3	jaar.
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Want iedereen waardeert 
goede vakmensenBIESDONKWEG 31

4826 KS  BREDA


