
WAT EEN METSELAAR DOET?
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erp: Com
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Een metselaar bouwt muren en 
wanden. Dat is meer dan alleen 
stenen stapelen, een metselaar werkt 
nauwkeurig en verstaat de kunst van 
verschillende soorten metselwerk. 
Hij geniet van zijn werk.

(En hij kan natuurlijk net zo goed  
een zij zijn.)  
––––––––––––––––––––––––



–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Als metselaar kom je op allerlei plekken in de bouw terecht: 
nieuwbouw, onderhoud, restauratie. Je bent daar breed 
inzetbaar. Je metselt stenen op elkaar tot een muur, zorgt  
voor een goede maatvoering en organiseert je werkplek. Alleen 
al het aanvoeren van stenen vereist een goede voorbereiding, 
maar dat geldt ook voor het maken van specie. Daar komt bij 
dat de aanpak voor elke bouwproject anders is. Zo bestaat 
metselwerk uit verschillende verbanden, zoals halfsteens- 
verband, staandverband en kettingverband. Het is een kunst 
om al dat werk goed onder de knie te krijgen. Klinkt dat goed? 
BouwSchool Breda maakt van jou de beste metselaar! 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––  

WAT LEER JE BIJ 
DE OPLEIDING  
METSELEN  
NIVEAU 2:
1. Het aanbrengen van isolatie- 
 materiaal, het metselen van een  
 blinde muur en het metselen van  
 een gevel met muuropening en  
 rollaag.  
2. Schoonmetselwerk van een gevel  
 met meerdere muuropeningen.
3. Het metselen vanaf de fundering  
 tot de begane grondvloer, het  
 metselen van een klampmuur,  
 het metselen van een wand met  
 snelbouwisolatieblokken en het  
 metselen van een wand van  
 kalkzandsteen met muuropeningen  
 en lateien.
4. Het verlijmen van binnenwanden  
 van kalkzandsteen. 
5. Lijmen van elementen, het lijmen  
 van handzame blokken.
6. Het aanbrengen van voegwerk  
 bijv.: platvol, borstelwerk en  
 verdiept voegwerk.
7. Het aanbrengen van kantplanken,  
 raamdorpelstenen, vensterbanken  
 en muurafdekkers.
8. Het stellen van profielen  
 en kozijnen.
–––––––––––––––––––––––– 

–––––––––––––––––––––––– 

EEN GOEDE  
METSELAAR:
– kan goed tekening lezen;
– heeft een goed ruimtelijk inzicht;
– kan nauwkeurig maatvoeren;
– werkt planmatig;
– werkt milieubewust;
– werkt goed zelfstandig, maar ook  
 in teamverband.
––––––––––––––––––––––––



–––––––––––––––––––––––– 

DOORSTROMING
Als je niveau 3 hebt gehaald, kun  
je doorstromen naar een vervolg-
opleiding niveau 4:
– Middenkaderfunctionaris  
 Bouwkunde.
– Kaderfunctionaris Bouwkunde.

DUUR VAN DE 
OPLEIDING:
BOL 1 bouwplaatsassistent: 
1 jaar 
BOL 2/BBL 2 Metselen:  
1,5 tot 2 jaar 
BOL 3/BBL 3 Metselen:   
1,5 tot 2 jaar 
––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––– 

WAT LEER JE BIJ 
DE OPLEIDING  
METSELEN  
NIVEAU 3:
1. Het maken van bijzonder metsel- 
 werk, het metselen van een gevel  
 met vlechting en het metselen  
 van een muur met ezelsrug. 
2. Het metselen van een gevel met  
 muuropening(en) afgewerkt met  
 boogconstructies.
3. Het metselen van een kolom  
 en een schoorsteen.
4. Het organiseren van werkzaam- 
 heden op de bouwplaats, de  
 voortgang, kwaliteit en veiligheid  
 bewaken en administratie voeren.
5. Het monteren en demonteren van  
 diverse soorten steigers.
6. Het verlijmen van gevelstenen.
7. Repareren van metselwerk.  
 inboeten en het repareren van  
 stucwerk, tegelwerk en voegwerk.
8. Aanbrengen van stucwerk,  
 wandtegels, vloertegels en  
 een zandcementdekvloer.
9. Aanbrengen en storten van  
 funderingen en betonvloeren.

–––––––––––––––––––––––– 
Bij de vakonderdelen van metselen 
niveau 3 hoef je niet alle 9 vak- 
onderdelen te beheersen. Bij de 
start van de opleiding maken we een 
keuze tussen de richtingen nieuwe 
metseltechnieken, herstel en 
restauratie en aan- en verbouw.

STARTNIVEAU
BouwSchool Breda kan iedere 
deelnemer een gepaste opleiding 
aanbieden. Afhankelijk van je 
ambitie en kwaliteiten kies je voor: 
– BOL 1: Bouwplaatsassistent.
– BOL 2/BBL 2: Metselen.
– BOL 3/BBL 3: Metselen.

Om er zeker van te zijn dat een 
opleiding bij BouwSchool Breda ècht 
iets voor jou is, houden we samen 
met het ROC een uitgebreide intake. 
Dit betekent:
1. We houden een kennismakings- 
 gesprek met jou en je ouders/ 
 verzorgers.
2. We houden een gesprek met de  
 mentor/decaan van je vorige  
 school.
3. Je volgt vier aaneengesloten  
 kennismakingsdagen.
4. Je krijgt een prestatie- en  
 motivatietest.
5. We houden een uitslaggesprek  
 met jou en je ouders/verzorgers.
––––––––––––––––––––––––
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T (076) 530 60 60
F (076) 530 60 69
–––––––––––––––––––––– 
INFO@BOUWSCHOOLBREDA.NL 
–––––––––––––––––––––– 
WWW.BOUWSCHOOLBREDA.NL
––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Want iedereen waardeert 
goede vakmensenBIESDONKWEG 31

4826 KS  BREDA


