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Bouwen en Wonen
Onder Bouwen en Wonen vallen opleidingen waarmee je in
de bouw aan de slag kunt. Denk bijvoorbeeld aan de bouw
van kantoren, huizen, wegen en bruggen. Je creëert met je
handen of op papier. Samen met collega’s bouw je letterlijk
aan een project en brengt dat tot een goed einde. Daarna
komen de schilders in actie met een ‘finishing touch’: de
mooie afwerking van het bouwproject.

Wanneer word ik toegelaten?

Je vooropleiding bepaalt op welk niveau je een
mbo-opleiding kunt volgen.

Opleidingsbedrijven

Bij deze opleidingen werken wij samen met
opleidingsbedrijven. ROC Rivor verzorgt de lessen en de
opleidingsbedrijven kunnen jou helpen met het vinden van een
werkplek bij een erkend leerbedrijf.

Naast je vooropleiding zijn er voor sommige opleidingen
aanvullende toelatingseisen. Deze vind je op onze website
www.rocrivor.nl bij de desbetreffende opleiding.

Vmbo - geen diploma
→ mbo niveau 1

B

Vmbo - basisberoepsgerichte leerweg
→ mbo niveau 2

K

Vmbo - kaderberoepsgerichte leerweg
→ mbo niveau 3 en 4

GTL

Wat betekent BOL en BBL?

Het mbo heeft 2 leerwegen:
• Beroepsopleidende leerweg (BOL) → school + stage
Je gaat naar school en loopt tijdens je opleiding een of
meerdere keren stage.
• Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) → school + werken
Je werkt bij een erkend leerbedrijf en gaat daarnaast
ongeveer 1 dag per week naar school.

•

H

Vmbo - gemengde of theoretische leerweg
→ mbo niveau 4
Havo - overgangsbewijs havo 3 naar 4
en havo 4 naar 5 → mbo niveau 4

Locatie van de opleidingen

Deze opleidingen worden gegeven op de locatie
Poppenbouwing in Geldermalsen. Deze locatie bestaat uit
verschillende praktijkruimtes, waar je als student veel kunt
oefenen in de praktijk.

ROC Rivor

Laptop

Je bent verzekerd van een goede opleiding
bij ROC Rivor. Wij staan op de vijfde plaats
van beste mbo-scholen in Nederland en op
nummer 1 in Gelderland! Onze docenten
kennen je persoonlijk en helpen je om het
beste uit jezelf te halen. Door de fijne sfeer
op school voel je je snel thuis.

Voor de opleidingen in de Bouwen en Wonen dien je te
beschikken over een laptop. Informatie over de specificaties
van de laptop en het aanschaffen vind je op
www.rocrivor.nl/laptop.

Studie in cijfers

Benieuwd hoe tevreden de studenten zijn over onze
opleidingen? Op onze website www.rocrivor.nl vind je de
studie in cijfers per opleiding.

Niveau
2
3
2
3
2
3
2
4
4

Houten
Houten Castellum

Culemborg
Beesd

Hier zit jouw
opleiding!

6 min

6 min

Geldermalsen

12

6

Duur
2 jaar
3 jaar
2 jaar
3 jaar
2 jaar
3 jaar
2 jaar
2 jaar
4 jaar

Kosten leermiddelen
1e jaar € 395,- (indicatie)
1e jaar € 375,- (indicatie)
1e jaar € 260,- (indicatie)
1e jaar € 300,- (indicatie)
1e jaar € 495,- (indicatie)
1e jaar € 725,- (indicatie)
1e jaar € 260,- (indicatie)
1e jaar € 575,- (indicatie)
1e jaar € 500,- (indicatie)

Kesteren

11 min

Opheusden

12 min

Tiel

ZettenAndelst

16 min

Elst

HemmenDodewaard

Tiel
Passewaaij

in

m

Arkel

m

in

Leerdam

5 min

OV

Leerweg
BBL
BOL/BBL
BBL
BBL
BBL
BBL
BBL
BBL
BOL

In dit overzicht zie je de reistijd vanaf de belangrijkste stations in
omgeving Tiel en Geldermalsen. Houd er rekening mee dat eventuele
overstaptijden niet in het overzicht staan en dat treintijden gewijzigd
kunnen zijn. Voor de actuele treintijden kijk op ns.nl.
9 min

Bekijk op de volgende pagina’s
onze opleidingen binnen
Bouwen en Wonen!

Opleidingsaanbod Bouwen en Wonen
Timmerman
Allround Timmerman
Metselaar
Allround Metselaar
Schilder
Gezel Schilder
Tegelzetter
Uitvoerder avondopleiding
Smart Building

Gorinchem

2

Bouwen en wonen

Zaltbommel

Bouwen en wonen

3

Timmerman

niveau 2 - BBL

B

K

Als Timmerman werk je aan het bouwen of herstellen van huizen, kantoren of andere panden.
Je werkt meestal in een klein team, onder leiding van een collega. Je leest bouwtekeningen
en je doet werkzaamheden met machines. Daarnaast maak je dakconstructies, trappen,
gevelbekleding, ramen, deuren en kozijnen.
De opleiding tot Timmerman is zeer praktijkgericht. Je bent
vooral met je handen bezig. Tijdens de opleiding leer je:
•
•
•
•
•
•

tekeningen lezen
maten uitzetten
profielen stellen
kozijnen en deuren plaatsen
vloeren leggen
daken en plafonds maken

Waar kun je gaan werken?
•
•
•
•
•

nieuwbouw
utiliteitsbouw
woningbouw
onderhoud
renovatie en/of restauratie

Aanmelden

Tijdens de opleiding ga je naar school en werk je minimaal 20
uur per week bij een erkend leerbedrijf.
Na deze opleiding kun je gaan werken of doorstromen naar
een niveau 3 opleiding. Een opleiding die goed aansluit is
Allround Timmerman.

Hoef jij niet meer te kiezen en wil je deze
opleiding volgen? Meld je aan voor de
opleiding op www.rocrivor.nl en klik rechts
bovenin op ‘Aanmelden’. Tot ziens bij ons op
school!

Allround Timmerman

niveau 3 - BOL/BBL

K

GTL

Als Allround Timmerman werk je aan het (ver)bouwen van huizen, kantoren en andere
panden. Je maakt dakconstructies, trappen, gevelbekleding, ramen, deuren en kozijnen.
Daarbij maak je gebruik van machines en handgereedschappen. Je bereidt het werk voor
metselaars en schilders voor. Je werkt zelfstandig, plant de werkzaamheden in en stuurt
collega’s aan.
De opleiding Allround Timmerman is zeer praktijkgericht. Je
bent vooral met je handen bezig. Tijdens de opleiding leer je:
• tekeningen lezen
• maten uitzetten
• profielen stellen
• kozijnen en deuren plaatsen
• vloeren leggen
• daken en plafonds maken
• collega’s aansturen
• projectadministratie bijhouden
Bij deze opleiding volg je theorie- en praktijklessen op school
en loop je stage bij een erkend leerbedrijf.

Opdrachten voor bedrijven

Tijdens de opleiding werk je ook aan opdrachten voor
echte opdrachtgevers in de regio!

Na het behalen van deze opleiding kun je gaan werken of
doorstromen naar een niveau 4 opleiding. Een opleiding die
goed aansluit is de opleiding Smart Building.

Waar kun je gaan werken?
• aannemersbedrijven
• timmerbedrijven
• bouwbedrijven
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Allround Metselaar

niveau 3 - BBL

K

GTL

Als Allround Metselaar voer je complex metselwerk uit met verschillende metselverbanden. Je repareert
bijvoorbeeld muren met een scheur of met missende stenen. Je maakt daarbij gebruik van verschillende
metseltechnieken. Je werkt vaak zelfstandig en soms geef je leiding aan een kleine ploeg.
De Allround Metselaar opleiding is heel praktijkgericht; je bent
vooral met je handen bezig. Tijdens de opleiding leer je over:
•
•
•
•
•
•

het metselen met verschillende materialen
het werken met de nodige gereedschappen en machines
het metselen van complexe vormen
het lezen van bouwtekeningen
het vertalen van bouwtekeningen naar metselwerk
het onderling verdelen van de taken

Tijdens de opleiding ga je naar school en werk je minimaal 20
uur per week bij een erkend leerbedrijf.
Na deze opleiding kun je gaan werken of doorstromen naar
een niveau 4 opleiding. Een opleiding die goed aansluit is de
opleiding Smart Building.

Metselaar

niveau 2 - BBL

B

Waar kun je gaan werken?
• aannemersbedrijf
• metselbedrijf
• bouwbedrijf

SkillsHeroes

Ben jij goed in je vak? Dan kun je gedurende de
opleidingen binnen Bouwen en Wonen mee doen aan
SkillsHeroes. Je gaat strijden tegen studenten uit heel
Nederland in jouw vakgebied.

K

Als Metselaar verwerk je stenen of verlijm je steenachtige materialen. Je gaat onder andere aan de slag
met eenvoudige bouwwerken. Dat wil zeggen: het metselen van muren, het maken van betonfunderingen
en het voegen van gevels en muren. Dit doe je zowel binnen als buiten. Je gaat zelfstandig aan de slag met
eenvoudig metselwerk en bijzonder metselwerk voer je uit onder begeleiding.

De opleiding Metselaar is zeer praktijkgericht. Je bent vooral
met je handen bezig. Tijdens de opleiding leer je over:
•
•
•
•
•
•

het werken met verschillende metseltechnieken
het metselen met verschillende materialen
het werken met de nodige gereedschappen en machines
het metselen van rechte, blinde muren
het metselen van deur- en raamopeningen en boogjes
het herstellen van beschadigingen in bestaande muren

Aanmelden

Hoef jij niet meer te kiezen en ga je deze
opleiding volgen? Meld je aan voor de
opleiding op www.rocrivor.nl en klik rechts
bovenin op ‘Aanmelden’. Tot ziens bij ons op
school!

Tijdens de opleiding ga je naar school en werk je minimaal 20
uur per week bij een erkend leerbedrijf.
Na het afronden van deze opleiding kun je gaan werken of
doorstromen naar een niveau 3 opleiding. Een opleiding die
goed aansluit is Allround Metselaar.

6

Bouwen en wonen

Bouwen en wonen

7

Gezel schilder

niveau 3 - BBL

K

GTL

Als Gezel Schilder heb je veel organisatorische en begeleidende taken. Je begeleidt nieuwe en jonge collega’s
en hebt de praktische leiding van het schilderproject. Jij bent het aanspreekpunt voor collega’s, bewoners en
opdrachtgevers. Ook administratieve werkzaamheden behoren tot jouw taken. Als Gezel Schilder werk je zowel
binnen als buiten. Met jouw gevoel voor kleur kun je een plan opstellen dat voldoet aan de wensen van de klant.
De opleiding tot Gezel Schilder is zeer praktijkgericht. Wat je
tijdens de lessen leert, wordt direct in de praktijk gebracht. Je
leert:

Na het afronden van deze opleiding kun je gaan werken of
doorstromen naar een niveau 4 opleiding.

•
•
•
•
•
•
•

• bij een schildersbedrijf
• een eigen schildersbedrijf oprichten

met kleuren werken
omgaan met klanten
samenwerken
collega’s begeleiden
projectmanagement
calculeren
glaszetten en behangen

Word jij hier blij van?

Tijdens de opleiding ga je naar school en werk je minimaal 20
uur per week bij een erkend leerbedrijf.

Schilder

niveau 2 - BBL

B

•
•
•
•
•

verfproducten gebruiken
glaszetten en behangen
veilig werken
omgaan met klanten
samenwerken

Checken of deze opleiding echt bij jou past? Bekijk
op www.rocrivor.nl de checklist, meer informatie,
beroepsfilmpjes en stel je vragen aan onze docenten.

K

Als Schilder geef je kleur aan gebouwen. Je zorgt
ervoor dat jouw schilderwerk mooi afgewerkt is.
Daarmee blijft het gebouw lang onderhouden. Als
Schilder werk je zowel binnen als buiten, voor onder
andere nieuwbouwprojecten en onderhoudsprojecten.
Je krijgt te maken met verschillende ondergronden om
op te werken. Naast schilderen, kun je glas plaatsen
en wandbekleding aanbrengen.
De opleiding tot Schilder is zeer praktijkgericht. Wat je tijdens
de lessen leert, wordt direct in de praktijk gebracht. Je leert:

Waar kun je gaan werken?

Nummer 1
schilder
Job Budding

Schilderstudent Job
Budding werd tijdens
SkillsHeroes 2019 de
beste van Nederland.
In de zomer van 2019 mocht
Job mee naar WorldSkills
in Rusland. Dit zijn de
wereldkampioenschappen
voor beroepen. Daar werd hij
17e van de wereld! Wie weet
sta jij daar volgend jaar wel?

Tijdens de opleiding ga je naar school en werk je minimaal 20
uur per week bij een erkend leerbedrijf.
Na het behalen van deze opleiding kun je gaan werken of
doorstromen naar een niveau 3 opleiding. Een opleiding die
goed aansluit is Gezel Schilder.
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Tegelzetter

niveau 2 - BBL

B

K

Als Tegelzetter bekleed je wanden en vloeren met keramische, glazen en natuurstenen tegels. Je bereidt
de ondergrond voor, zet het tegelwerk uit en maakt een vlakverdeling op de ondergrond. Je knipt de tegels
op maat, lijmt ze vast of zet ze in specie. Het afwerken en controleren van het tegelwerk hoort ook bij jouw
werk. Je voert deze werkzaamheden uit in de nieuwbouw, renovatie en restauratie van woningen.
De opleiding Tegelzetter is heel praktijkgericht; je bent vooral
met je handen bezig. Dit is wat je leert tijdens de opleiding:
•
•
•
•
•

het leren kennen van tegels in alle soorten, maten en diktes
het aanbrengen van tegels aan een wand of vloer
het werken met lijm en specie
het bijsnijden van tegels
het leggen van tegelpatronen

Tijdens de opleiding ga je naar school en werk je minimaal 20
uur per week bij een erkend leerbedrijf.
Na het afronden van deze opleiding kun je gaan werken of
doorstromen naar een niveau 3 opleiding. Een opleiding die
goed aansluit is de opleiding Allround Timmerman.

Waar kun je gaan werken?
• aannemersbedrijf
• tegelzetbedrijf
• bouwbedrijf
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Smart Building

niveau 4 - BOL

K

GTL

Als Smart Builder ben je betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van bouwprojecten voor zowel nieuwbouw
als verbouw. Jij hebt het overzicht over het totale bouwproject. Met de nieuwste software en mooiste 3D ontwerp
technieken leer je 3D ontwerpen ontwikkelen van bouwwerken, inclusief materialen, systemen en installaties.
Het opstellen en doen van aanvragen van omgevingsvergunningen horen bij jouw taak. Daarnaast begeleid je
technische werkzaamheden, werk je technische ontwerpen uit en controleer je begrotingen en offertes. Kortom,
je hebt veelzijdig, verantwoordelijk en afwisselend werk.

Waar kun je gaan werken?
•
•
•
•
•
•
•

Tijdens de opleiding ga je direct aan de slag met theorie en
praktijk. Je kennis haal je niet alleen uit boeken en lessen. Je
gaat in projecten zelf aan de slag waarbij je kennis die je nodig
hebt ook opzoekt op het internet. Gedurende de opleiding
komt de nadruk meer op het praktijkdeel te liggen.

bouwbedrijf
architectenbureau
ingenieursbureau
woningbouwvereniging
energiebedrijf
service- en onderhoudsbedrijf
gemeente

Hoe ziet de opleiding Smart Building eruit?

Het is een vierjarige opleiding waarbij je leert op school en
in de praktijk. Denk daarbij aan stages en praktijkopdrachten
bij regionale bedrijven. Tijdens de opleiding leer je wat er
komt kijken bij de voorbereiding en uitvoering van innovatieve
bouwprojecten. Je doet kennis op over de bouwsector én
de installatietechniek. Je leert over het Bouw Informatie
Model (BIM). Dit biedt een digitale manier van communiceren
aan de hand van 3D beelden, waarmee aannemers uit de
bouw, installatie-en elektrotechniek efficiënt samenwerken.
Materialen, installaties en systemen komen voorbij tijdens de
opleiding. Daarnaast leer je plannen en organiseren, calculeren
en begroten. Jij leert hoe je technische werkzaamheden kunt
begeleiden en hoe je technische ontwerpen uitwerkt.
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Wat kun je na de opleiding doen?
Na de afronding van de mbo-opleiding Smart Building kun je
gaan werken of doorstromen naar het hbo. Deze opleiding
sluit goed aan op de Associate Degree (AD) opleiding gebouw
Gebonden Installaties en opleiding Hbo Techniek.

Les van verschillende bedrijven in de
regio

Bedrijven uit het Rivierengebied denken mee aan de
inhoud van deze opleiding. Tijdens je stage kom je in
contact met bedrijven, maar de bedrijven komen ook
naar school toe om les te geven. Zo leer jij de nieuwste
technieken van het bedrijfsleven!

Bouwen en wonen
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Uitvoerder

niveau 4 - BBL avondopleiding

Als Uitvoerder in de bouw leid je één of meerdere
projecten. Je stuurt het projectteam aan en je
werkt nauw samen met de werkvoorbereider,
projectleider en opzichter. Je bent op de
bouwplaats verantwoordelijk voor de uitvoering van
werkzaamheden en voor alle benodigde producten
en materialen. Je leidinggevende is hiervoor
eindverantwoordelijk. Andere taken die horen bij een
Uitvoerder, zijn werkzaamheden plannen en bewaken.

Aanmeldinformatie

Deze opleiding kun je starten met een mbodiploma niveau 3 in de bouw.

De opleiding Uitvoerder is een avondopleiding. Wat je tijdens
de lessen leert, kun je direct in de praktijk brengen. Je leert
over:
•
•
•
•
•
•

plannen en organiseren
leidinggeven
communiceren
projectmanagement
toezicht houden
veiligheid en kwaliteit waarborgen

Tijdens de opleiding ga je 2 avonden per week naar school.
Daarnaast heb je een baan van minimaal 20 uur per week bij
een erkend leerbedrijf.
Na het behalen van deze opleiding kun je gaan werken of
doorstromen naar een hbo-opleiding.

Waar kun je gaan werken?

Met de opleiding Uitvoerder kun je werken bij een middelgroot
tot groot bouwbedrijf.
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Locaties

Contact

Social Media

Open dagen

Tiel
• Bachstraat 1 (hoofdlocatie)
4003 KZ Tiel

Heb je een algemene vraag?
Neem dan telefonisch contact
op via 0344-656200 of mail
naar info@rocrivor.nl.
Je kunt ook gebruik maken van
het contactformulier onderaan
de website.

Wil je op de hoogte blijven van
nieuws, projecten en events?
Dan kun je ROC Rivor volgen via
social media:  

Benieuwd naar onze locaties,
de sfeer in de school en de
opleidingen? Kom dan langs op
een van onze Open Dagen in Tiel
en Geldermalsen en maak kennis
met ROC Rivor!

• Beethovenstraat 22
4003 KX Tiel
• Franklinstraat 1
4004 JK Tiel

facebook.com/jouwrocrivor

Wij zijn bereikbaar van ma t/m
vrij van 08.00 tot 16.30 uur
(feestdagen uitgezonderd).

• Gijsbert Stoutweg 11
4005 LE Tiel

instagram.com/roc_rivor

Algemeen postadres:
ROC Rivor
Postbus 365
4000 AJ Tiel

• Voor de Kijkuit 5
4001 HG Tiel
Geldermalsen
• Oudenhof 3
4191 NW Geldermalsen

youtube.com/rocrivor

NE

CULEMBORG

DE

RR

Informatieavond
• Donderdag 24 juni 2021
• 18.30 - 20.30 uur

linkedin.com/school/roc-rivor

Heb je een vraag over een
opleiding of cursus?
Op www.rocrivor.nl vind je
onderaan elke opleidingspagina
een knop waarmee je direct
aan een docent je vragen kunt
stellen.

• Poppenbouwing 3b
4191 NZ Geldermalsen

Open Dag
• Donderdag 26 november 2020
18.00 - 20.30 uur
• Donderdag 11 maart 2021
18.00 - 20.30 uur

Meld je vooraf aan via
www.rocrivor.nl/opendag.

twitter.com/rocrivor

Meelopen

Wil je een goed beeld krijgen van
een opleiding en hoe het is om
bij ROC Rivor op school te zitten?
Kom dan een dagje bij een van
onze mbo-opleidingen meelopen.
Dit kan van oktober 2020 t/m mei
2021. Aanmelden hiervoor via
www.rocrivor.nl/meelopen.
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Kijk voor het actuele opleidingsaanbod en meer informatie op www.rocrivor.nl

