SNELLER
DOOR HET
MBO!
Het Bouw & Interieur College Nieuwegein heeft een groot aanbod vakgerichte bbl-opleidingen.
Stroom je door vanuit een andere technische mbo-opleiding of ben je aan het werk en wil je
naast je baan weer studeren? Dan kun je onze opleidingen vaak sneller afronden.

SNELLER JE DIPLOMA
Een niveau 3 of 4 opleiding duurt in principe 3 jaar. Het is
echter mogelijk om een opleiding sneller af te ronden. Bijvoorbeeld omdat je minder tijd nodig hebt voor bepaalde vakken,
of omdat je al veel praktijkervaring hebt waardoor je sneller
door de stof gaat. Natuurlijk vraagt dat meer van jou. Daarom
gelden er voor versnellen naast de vooropleidingseisen ook
aanvullende toelatingsvoorwaarden.
WELKE BBL-OPLEIDING KUN JE VERSNELLEN?
Niveau 4
Uitvoerder Bouw & Infra
Werkvoorbereider Gespecialiseerde Aannemerij
Werkvoorbereider Industrieel produceren met Hout
Werkvoorbereider Meubelindustrie/
(Scheeps)Interieurbouwer
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Niveau 3
Allround Machinaal Houtbewerker
Allround Meubelmaker/(Scheeps)Interieurbouwer
Allround Montagemedewerker Industrieel
Produceren met Hout
Allround Meubelstoffeerder
Allround Parketteur
Allround Woningstoffeerder
Allround Straatmaker
Allround Vakman GWW
Gezel Schilder
Gezel Stukadoor
Allround Metselaar
Allround Tegelzetter
Allround Timmerman
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VOOROPLEIDINGSEISEN
Voor een niveau 4 opleiding geldt één van de volgende
vooropleidingseisen:
Diploma vmbo: kaderberoepsgerichte,
gemengde of theoretische leerweg.
Diploma op mbo-niveau 3 of vergelijkbaar.
Overgangsbewijs van havo of vwo 3 naar 4.
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Voor een niveau 3 opleiding geldt één van de volgende
vooropleidingseisen:
Diploma vmbo: kaderberoepsgerichte,
gemengde of theoretische leerweg.
Diploma op mbo-niveau 2 of vergelijkbaar.
Overgangsbewijs van havo of vwo 3 naar 4.
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WANNEER KUN JE VERSNELLEN?
Als je een bbl-opleiding wilt doen op niveau 3 en je hebt al een
diploma van een vakgerichte technische mbo-opleiding op niveau 2.
Als je een bbl-opleiding wilt doen op niveau 4 en je hebt al een
diploma van een vakgerichte technische mbo-opleiding op niveau 3.
Geldt dit voor jou en wil je versnellen? Geef dat aan bij je aanmelding,
we bespreken dan de mogelijkheden.
IETS VOOR JOU?
Versnellen is iets voor jou als je:
Naast je werk graag door wilt leren.
Theorie en praktijk wilt combineren.
Door wilt groeien in je bedrijf.
Doelgericht en hard wilt werken.
Aan de aanvullende voorwaarden voldoet.
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“Mijn diploma had
ik snel op zak.”

SVEN VAN BEEK
STUDENT MACHINAAL HOUTBEWERKER

“Mijn vader heeft een eigen bedrijf, daar hielp ik altijd al mee in de weekenden. Na het vmbo heb ik de opleiding
Machinaal Houtbewerker gevolgd. Dit combineerde ik met een baan bij een leerwerkbedrijf. Omdat ik daar
vier dagen werkte in de praktijk heb ik het vak snel geleerd. Toen ik mijn diploma op niveau 2 had behaald ben
ik v erder gegaan met niveau 3. Het diploma Allround Machinaal Houtbewerker had ik dankzij mijn voor
opleiding en achtergrond snel op zak. Daar had ik geen drie jaar meer voor nodig.”

ERKEND LEERBEDRIJF
Om te kunnen starten met een bbl-opleiding, heb
je een baan nodig bij een erkend leerbedrijf. Deze
vind je op de www.stagemarkt.nl. Ga tijdig op zoek
zodat je voor de start van je opleiding een erkende
leerwerkplek hebt.

BAANGARANTIE!
Het Bouw & Interieur College biedt een aantal opleidingen ook aan in samenwerking met Bouwmensen
Utrecht en Omniteq. Via deze partners werk en leer
je in de praktijk. Je bent dan tijdens en na je opleiding
verzekerd van een baan.

Interesse? Kijk op www.bouweninterieurcollege.nu
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