FACTSHEET
Mensen die in techniek, bouw, logistiek of zorg & dienstverlening willen werken zijn hard nodig.
Daarom bieden we deze mensen met De achthonderd op maat gemaakte opleidingen die leiden tot
een startkwalificatie. Met startkwalificatie bedoelen we een mbo-2, havo-, vwo-diploma of hoger.
Deze factsheet is speciaal voor mensen die graag in de bouw willen werken, omdat voor de bouw
andere eisen worden gesteld dan voor bijvoorbeeld logistiek of zorg & dienstverlening.
Leren en werken in de bouw
Studenten kunnen de entree-opleiding assistent bouwen, wonen en onderhoud nu ook volgen via De
achthonderd.
Wat houdt het in?
Het leerwerktraject duurt minimaal een jaar. De kandidaat gaat één dag per week les volgen in Eindhoven.
Uitgangpunt is vier dagen werken, één dag leren. Dat betekent dat de kandidaat voor 32 uren per week
werkt. Dit kan echter ook minder zijn. Het minimum aantal uren dat nodig is om de opleiding te kunnen
volgen is 20 uur per week. Daarvoor wordt een arbeidscontract gesloten volgens de cao.
Het werk
• voorbereidende werkzaamheden
• materialen klaarleggen
• graven van sleuven
• netten plaatsen
• slopen
• assisteren van metselaar, timmerman

•
•
•
•
•
•

materialen aangeven
helpende hand
uitvoeren gestandaardiseerde werkzaamheden
betimmeren van wanden
metselen van een muurtje
opruimen van de bouwplaats

De eisen
Kandidaten moeten aan de volgende eisen voldoen:
• gemotiveerd zijn om bovenstaande werkzaamheden uit te voeren en naar school te gaan
• VCA diploma willen/kunnen behalen
• taalniveau A2 hebben
• in staat zijn om (zwaar) lichamelijk werk te doen
• in de wintermaanden buiten willen werken
• op tijd op de bouwplaats aanwezig kunnen zijn (vaak rond 7.00 uur)
Kosten
De kandidaat betaalt het wettelijk vastgestelde cursusgeld. De opleiding kost ongeveer €300,- per
schooljaar.
Aanmelden
Bij vragen of een mogelijke aanmelding, stuur een mail naar
de800@summacollege.nl.
Één van onze collega’s neemt dan zo spoedig mogelijk
contact met je op.

