Wij leiden onze
leerlingen op tot
echte vakmensen!
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Wij bieden vmbo scholen en hun leerlingen
verschillende beroepsoriënterende activiteiten
aan. Wilt u weten welke? Kijk dan snel verder!
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www.wordwegenbouwer.nl

buurt (hiervoor zijn verschillende mogelijkheden
in noord en oost Nederland). De overige vier
dagen werken de leerlingen bij een infrabedrijf
onder leiding van een ervaren vakman, kortom zij
volgen een BBL-opleiding. Dit kan vanaf niveau 1,
de entree-opleiding, tot en met niveau 4.
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InfraVak is hét opleidingsbedrijf voor de infra
(grond-, weg- en waterbouw) in noord en oost
Nederland. Wij werken samen met circa 40
infrabedrijven en zoeken doorlopend voor hen
nieuwe, aankomende vakmensen in de sector.
Ervaring is niet nodig en geïnteresseerden
kunnen direct aan de slag! Onze leerlingen
krijgen gemiddeld één dag in de week theorieles van een ROC, bijvoorbeeld in ons opleidingscentrum in Holten, of op een ROC in de
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Bekijk onze activiteiten

BEROEPSORIËNTATIEACTIVITEITEN

Wij bieden
de volgende
activiteiten aan

Bel of mail voor
het maken van
een afspraak!
T 0548-370550
E info@infravak.nl

MEELOOPDAGEN
Belangstellenden uit de bovenbouw van
het vmbo kunnen een dag meelopen in ons
opleidingscentrum in de maanden januari/
februari (tijdens de praktijkschooldagen van
onze leerlingen).

EXCURSIES/RONDLEIDINGEN
OPEN DAGEN- EN AVONDEN/
VOORLICHTINGEN
In de regio noord en oost zijn wij vaak
te vinden bij open dagen- en avonden
georganiseerd door middelbare scholen,
mbo-scholen en/of andere instanties.
Met een informatiestand staan wij graag
leerlingen en hun ouder(s) en/of verzorger(s)
te woord. Indien mogelijk verzorgen wij ook
een voorlichting.
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KEUZEDELEN
Vmbo leerlingen uit de bovenbouw moeten
keuzedelen kiezen. Er zijn in totaal 2
keuzedelen die met de wegenbouw te maken
hebben, namelijk; BWI Bouw- en woonrijp
maken en BWI Terreinafwerking. Leerlingen
kunnen, in overleg, verschillende taken van
de keuzedelen in ons opleidingscentrum
uitvoeren.

In samenwerking met de leerbedrijven
organiseren wij excursies voor
belangstellenden op een werk in uitvoering.
Dit bestaat veelal uit een rondleiding met een
(eventuele) zelfuitvoerende opdracht.

GASTLESSEN /VOORLICHTINGEN
Vmbo leerlingen (van de bovenbouw) komen
wij graag informeren over de infra, de
opleidingsmogelijkheden en natuurlijk welke
beroepen zij later zouden kunnen uitoefenen.

STAGEBEMIDDELING

OPEN DAGEN
BIJ INFRAVAK

Voor de bovenbouw
leerlingen bemiddelen wij bij
meeloopstages/snuffelstages
bij de leerbedrijven.

Wij organiseren regelmatig open
dagen voor belangstellenden zodat
zij, eventueel met ouder(s)/
verzorger(s) een kijkje kunnen
nemen in ons opleidingscentrum.
Kijk voor de actuele data op
www.infravak.nl/agenda.

(BIJ-)SCHOLING
DOCENTEN
Ook is het mogelijk om gebruik te maken
van onze praktijkhal. Docenten kunnen
dan werken aan hun praktijkervaring om
dit vervolgens door te kunnen geven aan
de leerlingen.

VOORDELEN
VAKANTIEWERK

TECHNIEKDAGEN
Binnen ons werkgebied (noord en oost
Nederland) doen we mee aan diverse
Techniek oriëntatiedagen / Techniekdagen
etc. voor vmbo leerlingen zodat zij kennis
kunnen maken met de wegenbouw.

Na het eindexamen kunnen
scholieren, indien gewenst
starten met vakantiewerk alvorens
zij aan hun BBL-opleiding
beginnen. De opleiding gaat na de
zomervakantie van start.

WEGENBOUW:
✓ Baangarantie
✓ Werken én leren
✓ Afwisselend werk
✓ Lekker buiten werken
✓	Volop doorgroeimogelijkheden
✓ Je komt je werk vaak weer tegen
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WAAROM INFRAVAK?
IN DE BUURT

InfraVak biedt
veel gemak voor
de leerling

Onze leerbedrijven liggen verspreid door
heel noord en oost Nederland. Zo is er
altijd een wegenbouwbedrijf te vinden
vlakbij de woonplaats van de leerling.

ONZE VOORDELEN:
•	InfraVak zoekt het leerbedrijf waarbij
de beste match is met de leerling
• Kleinschalig
• Praktijkgericht
• Ruim 35 jaar ervaring
• Intensieve begeleiding
• Aanvullende praktijkscholing
• InfraVak betaalt het lesgeld
• Tegemoetkoming in leermiddelen
• Instroom is op ieder moment mogelijk
• 	Arbeidsovereenkomst voor de duur van de opleiding
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HOLTEN

ONZE LEERBEDRIJVEN

Altijd een
leerbedrijf
in de buurt!
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WIL JE MEER WETEN?
Neem contact met ons op voor een
kennismaking en een rondleiding in ons
opleidingscentrum of kijk op
www.infravak.nl/opleidingen.

AANMELDEN
Aanmelden voor één van onze
opleidingen kan eenvoudig via
www.infravak.nl/aanmelden.

Meer weten?
Neem contact
met ons op!
Produktieweg 13
7451 PR Holten
T 0548-370550
E info@infravak.nl
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