
#BAANBORREL is een initiatief van HorecaGroningen.nl, Koninklijke Horeca 
Nederland, arbeidsmarktregio Werk in Zicht en Kansrijkberoep.nl

Bouw in Zicht  is een initiatief van UWV,  
arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe Werk in Zicht (Kansrijkberoep.nl) 
in samenwerking met SSPB Praktijkcentrum bouw

Informatie en aanmelding
Meer weten? Overleg met je werkcoach. Of bel of mail Koert Vermeulen, 06-11144590 , koert.vermeulen@sspbgroningen.nl 
Meteen aanmelden voor Omscholingstraject BouwinZicht kan via onderstaande link of de QR code:

www.sspbgroningen.nl/werken-leren/aanmeldformulier/

Je werkt of hebt gewerkt en wilt een baan in de bouw

Bouw in Zicht!
Je hebt werk, maar wilt wat 
anders. Of je hebt geen werk, 
maar wel werkervarig.  
De bouw biedt volop kansen 
voor mensen die willen 
omscholen naar kansrijke 
beroepen als metselaar of 
timmerman. Pak jij deze kans? 

Omscholingstraject  
Bouw in Zicht 
Speciaal voor mensen met  
werkervaring hebben SSPB  
Praktijkcentrum bouw, uitzend-
bureau Vakmasters Bouw Groningen 
en Kansrijkberoep/WerkinZicht, het 
maatwerk omscholingstraject  
Bouw in Zicht ontwikkeld. 
Daarin leer je in 10-16 weken de 
basis van de vakken timmeren en 
metselen. Na afronding van het 
traject krijg je een certificaat. 

En kun je doorstromen naar een 
baan. Of kiezen voor een praktische  
BBL2 vervolgopleiding.
 
Goed om te weten
• De opleiding duurt 10-16 weken
• Per week werk je 4 dagen bij  

een bouwbedrijf
• Je gaat 1 dag per week naar 

SSPB Praktijkcentrum bouw in 
Sappemeer

• Je wordt begeleid door onze 
instructeurs, leerlingbegeleiders 
en je leermeester

• Je ontvangt salaris.
 
Erkend leerbedrijf in de bouw
Het bouwbedrijf waar je aan de slag 
gaat is altijd een erkend leerbedrijf. 
Daar krijg je echt de kans om het vak 
in de praktijk te leren. Zie jij jezelf al 
timmeren of metselen? 

Dit kun je leren in 
het praktische 
omscholingstraject 
Bouw in Zicht
 
Algemene kennis en vaardigheden:  
• Basishandelingen timmeren, 

tekening lezen, gereedschappenleer, 
machinale houtbewerking, 
veilig werken en persoonlijke 
beschermingsmiddelen.  
 

Vakvaardigheden timmeren:   
• Uitzetten, betonfunderingen, prefab 

elementen, profielen stellen, 
• Dakwerk, aftimmeren, deuren en 

ramen afhangen en plafonds    

Vakvaardigheden metselen: 
• Basis metselen, voegen, onderdelen 

aanbrengen 

Je woont in Groningen of Noord-Drenthe

Pak je kans en school je nu om...

https://kansrijkberoep.nl/
http://www.sspbgroningen.nl/werken-leren/aanmeldformulier/

