WAT EEN TIMMERMAN DOET?
Een timmerman zaagt, boort, schaaft,
freest èn timmert. Maar vooral heeft
hij ruimtelijk inzicht en werkt hij
nauwkeurig. Hij geniet van zijn werk.
(En hij kan natuurlijk net zo goed
een zij zijn.)
––––––––––––––––––––––––

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

Jouw werk als timmerman is heel veelzijdig. Overal
waar wordt gebouwd (nieuwbouw, onderhoud, renovatie,
restauratie), bewerk je materiaal. Daarom ben je erg
handig met gereedschap voor het frezen, zagen, boren
en schaven. Je bevestigt bouwmaterialen, repareert en
vervangt beschadigde delen van constructies. Het is
heel belangrijk dat je kunt werken vanaf een werktekening, dat je heel nauwkeurig maten van de tekening
op de werkvloer kunt overbrengen. Daarbij gebruik je
moderne meetinstrumenten. Klinkt dat goed?
BouwSchool Breda maakt van jou de beste timmerman!

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

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

EEN GOEDE
TIMMERMAN:

WAT LEER JE BIJ DE OPLEIDING
TIMMERMAN NIVEAU 2:

– kan werktekeningen uitstekend
lezen;
– heeft een goed ruimtelijk inzicht;
– kan nauwkeurig maatvoeren;
– werkt milieubewust;
– kan zelfstandig en in een team
werken;
– gaat efficiënt met materialen om.
––––––––––––––––––––––––

6. Het afhangen en sluitbaar maken
1. Het maken van verschillende
van ramen, deuren en het
betonfunderingen.
aanbrengen van montagekozijnen
2. Het stellen en monteren van
met opdekdeuren.
prefab elementen vloeren en
7.
Het aanbrengen van een plafond,
trappen.
het maken van scheidingswanden,
3. Het uitzetten van een eenvoudig
het aanbrengen van gevelbekleding.
bouwwerk en het stellen van
8. Het zagen van plaatmateriaal,
profielen en kozijnen.
het werken met diverse
4. Het maken van diverse dakconhoutbewerkingsmachines, het
structies dus het aanbrengen
maken van een raam en kozijn
van platte- en schuine daken.
volgens de moderne richtlijnen.
5. Het verrichten van aftimmerwerkzaamheden zoals het aanbrengen
van plinten, het brandwerend
bekleden van een staalconstructies
en het vervangen en herstellen
van gevelkozijnen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––

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: Timmeren.
– BOL 3/BBL 3: Timmeren.

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

WAT LEER JE BIJ DE OPLEIDING
TIMMERMAN NIVEAU 3:
1. Het aanbrengen van maatvoering
op een bouwwerk.
2. Het aanbrengen van stelwerk
voor bijzonder metselwerk.
3. Het aanbrengen van tijdelijke
ondersteuningsconstructies voor
vloeren, wanden en bij gevels bij
kozijnvervanging.
4. Het monteren en demonteren van
diverse soorten steigers.
5. Het maken van complex dakwerk
zoals een dak met hoekkepers,
kilkepers en dakdoorbrekingen
in hellende daken.
6. Het organiseren van werkzaamheden op de bouwplaats,
de voortgang, kwaliteit en
veiligheid bewaken en
administratie uitvoeren.
7. Het stellen van grote prefab
elementen zoals betonnen
trappen en balkonplaten.
8. Het samenstellen en aanbrengen
van betonbekistingen voor
kelders, wanden en kolommen.

Op niveau 3 hoef je niet alle
13 vakonderdelen te beheersen.
Bij de start van deze opleiding
maken we een keuze tussen de
richtingen nieuwbouw, bouwwerkplaats en restauratie.

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

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 kennismakingsgesprek 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.

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

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

Concept en ontwerp: Communicatiebureau Battery Battery

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––
BIESDONKWEG 31
4826 KS BREDA
––––––––––––––––––––––
T (076) 530 60 60
F (076) 530 60 69
––––––––––––––––––––––
INFO@BOUWSCHOOLBREDA.NL
––––––––––––––––––––––
WWW.BOUWSCHOOLBREDA.NL
––––––––––––––––––––––

Want iedereen waardeert
goede vakmensen

