Wij leiden onze
leerlingen op tot
échte vakmensen!
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InfraVak is hét opleidingsbedrijf voor de grond,weg- en waterbouw, ook wel infra genoemd.
Wij werken samen met circa 40 lidbedrijven en
zijn altijd op zoek naar nieuwe, aankomende
vakmensen in Groningen, Friesland, Drenthe,
Overijssel en Gelderland. Ervaring is niet direct
nodig en je kunt gelijk aan de slag! Onze leerlingen
krijgen gemiddeld één dag in de week theorieles
op een ROC in hun regio. De overige vier dagen
werken zij bij een infrabedrijf (lidbedrijf) onder
leiding van een leermeester of ervaren vakman,
kortom zij volgen een BBL-opleiding. Dit kan bij
InfraVak vanaf niveau 1 tot en met niveau 4.
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Bekijk onze opleidin

ONZE OPLEIDINGEN
ASSISTENT BOUW, WONEN EN
ONDERHOUD (ENTREE INFRA)
Niveau 1
Heb jij geen vooropleiding maar wil je wel
graag werken en een opleiding volgen
in de grond-, weg- en waterbouw? Dan
is de entree-opleiding misschien iets
voor jou. Deze opleiding is gericht op de
grond-, weg- en waterbouw en je leert
de basisvaardigheden in bijvoorbeeld
het grond-, -riool- en/of straatwerk. Je
assisteert de vakmensen in de grond-,
weg- en waterbouw. Nog niet uitgeleerd?
Dan kun je na het behalen van je
diploma doorstromen naar één van de
vervolgopleidingen in de grond-, weg- en
waterbouw op niveau 2

OPPERMAN BESTRATINGEN
Niveau 2
Je werkt onder toezicht en begeleiding
van een ervaren leermeester/straatmaker,
die jou het vak leert. Als leerling opperman
bestratingen houd je je bijvoorbeeld
bezig met (het voorbereiden van)
bestratingswerkzaamheden voor het
aanleggen, onderhouden van een
(nieuwe) straat, of herbestraten van
bestaand straatwerk. Verder bestaan je
werkzaamheden o.a. uit het maken van een
zandbed (baan), het leggen van straatwerk in
allerlei verbanden (dit zijn de verschillende
patronen) en natuurlijk het afwerken van
straatwerk.
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VAKMAN GWW
Niveau 2
Je houdt je, onder leiding van een
leermeester/ervaren vakman, bezig met
het aanleggen en/of het onderhouden van
rioleringen, bestratingen en wegen. Het
grondwerk dat hierbij hoort, valt ook onder
jouw werkzaamheden. Meestal doe je dat
in samenwerking met een kraanmachinist
en andere vakmensen. Als vakman GWW
ben je dus van alle markten thuis! Er is veel
afwisseling in projecten, zowel in locatie
als de werkzaamheden. Hierdoor wordt
het werk niet snel saai. Je werkt lekker
in de buitenlucht, samen met een team
vakmensen, aan projecten die je later weer
tegenkomt!

WATERBOUWER
Niveau 2
Als waterbouwer assisteer je de machinist
of de ervaren vakman/leermeester bij
het aanleggen en onderhouden van
waterbouwkundige constructies zoals
beschoeiingen, bruggen, kanalen en sluizen
en het grondwerk dat daarbij nodig is.
Denk hierbij aan het profileren, egaliseren,
verdichten van grondwerk en sleuven
graven. Ook assisteer je bij het baggeren
en maak je diverse houtconstructies voor
waterbouwkundige constructies, zoals een
houten brug of een vissteiger.

ALLROUND VAKMAN GWW

ASFALTAFWERKER

Niveau 3
Je werkt mee aan het aanleggen
en onderhouden van wegen,
waterbouwkundige constructies,
bestratingen, oevers en rioolstelsels. Je
doet dit samen met andere vakmensen.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan een machinist
die jij aanwijzingen geeft. Je werkt zelf
ook met elektrische, hydraulische en
pneumatische gereedschappen en je
assisteert de uitvoerder bij de dagelijkse
werkzaamheden. Je wordt heel breed
opgeleid zodat jij ingezet kunt worden op
alle voorkomende projecten in de grond-,
weg- en waterbouw! Je bent lekker buiten
en iedere dag is anders!

Niveau 2
Als asfaltafwerker werk je mee aan
de aanleg van asfaltwegen. Je bent
verantwoordelijk voor alle werkzaamheden
rond de asfaltafwerkmachine, zoals het
af- en bijwerken van randen en naden.
Ook ben je medeverantwoordelijk voor de
voorbereidingen van het werk zodat de
balkman en machinist het asfalt kunnen
aanbrengen. Je hebt een belangrijke taak
in de asfaltploeg! Je werkt lekker in de
buitenlucht en op verschillende locaties.

BALKMAN
Niveau 3
Als balkman ben je een belangrijke
schakel in de asfaltploeg. Je bedient
de asfaltafwerkmachine samen met de
machinist. Jij bent verantwoordelijk voor
de afwerkbalk (dit is de balk achter op de
asfaltafwerkmachine). Je leert hoe je deze
moet instellen en waar je op moet letten bij
het aanleggen van het asfalt, denk hierbij
aan bijvoorbeeld de juiste spreiding en dikte
van de asfaltlagen.

STRAATMAKER
Niveau 3
Je leert om zelfstandig
straatwerkzaamheden uit te voeren,
mechanisch of handmatig en je assisteert de
uitvoerder bij de dagelijkse werkzaamheden.
Samen met de opperman(nen) bestratingen
houd je je bezig met het voorbereiden van
bestratingswerkzaamheden, het aanleggen
van een (nieuwe) straat, het onderhouden
van een straat of het herbestraten van
bestaand straatwerk. Verder bestaan je
werkzaamheden o.a. uit het maken van een
zandbed (baan), het leggen van straatwerk in
allerlei verbanden (dit zijn de verschillende
patronen) en natuurlijk het afwerken van
straatwerk. Ook stel je kolken en voer je
verschillende reparaties uit aan straatwerk.
Als straatmaker ben je breed inzetbaar!
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WAAROM INFRAVAK?

ONZE OPLEIDINGEN
MACHINEMONTEUR

MACHINIST GRONDVERZET

Niveau 3
Ben je handig, houd je van sleutelen aan
motoren, elektronica en hydrauliek? En ben
je gek op grote mobiele werktuigen, zoals
grondverzetmachines en asfalteermachines?
Dan is machinemonteur wat voor jou! Je
spoort storing aan machines op, verhelpt
deze en repareert of vervangt defecte
onderdelen. Ook voer je onderhoud en
ingewikkelde reparaties uit aan allerlei
wegenbouwmachines, van groot tot klein.
Het keuren van bijvoorbeeld elektrisch
gereedschap en machines behoort ook tot
je takenpakket. Je werkt zowel binnen in de
werkplaats (het bedrijf) als buiten op locatie.
Een uitdagende en verantwoordelijke baan!

Niveau 3
Je werkt met een grote, sterke en stoere
machines. Dit kan een wiellaadschop of
hydraulische graafmachine zijn. Je graaft
bijvoorbeeld de bouwgrond van een
(nieuwe) woonwijk af of je graaft sleuven
voor rioleringen. Ook graaf je taluds voor
bruggen en wegen. De machinist moet de
machine volledig kennen en beheersen
om de grondverzetwerkzaamheden uit
te voeren. Het is belangrijk dat je veilig in
teamverband kunt werken op een terrein
waar van alles gebeurt. Als machinist heb
je ook technische vaardigheden nodig om
(kleine) onderhoudswerkzaamheden aan de
machine te kunnen verrichten wanneer dit
nodig is. Als machinist heb je een veelzijdig
beroep en ben je van alle markten thuis!

ALLROUND WATERBOUWER
Niveau 3
Je monteert bruggen en houten steigers
en je assisteert bij het machinaal bekleden
van dijkglooiingen en oevers. Ook zul
je je bezighouden met het uitzetten
van meetlijnen en het berekenen van
oppervlaktes en hoeveelheden. Je
assisteert de uitvoerder bij de dagelijkse
werkzaamheden. Als Allround Waterbouwer
ben je in alle waterbouwkundige werken
inzetbaar!

www.wordwegenbouwer.nl

MIDDENKADERFUNCTIONARIS
INFRA (UITVOERDER INFRA)
Niveau 4
Je houdt je bezig met het ontwerpen,
calculeren, uitvoeren en het beheren
van verschillende infra projecten. Als
werkvoorbereider maak je begrotingen,
planningen en bereid je projecten voor. Je
kunt ook kiezen om als uitvoerder aan de slag
te gaan. Je geeft dan leiding aan uitvoerend
personeel en bent verantwoordelijk voor
de kosten en de voortgang van de diverse
projecten. Dat kan zowel in de wegenbouw,
de betonbouw of de waterbouw zijn. Een
dynamische wereld die veel mogelijkheden
biedt.

InfraVak biedt
veel gemak voor
de leerling
ONZE VOORDELEN:

IN DE BUURT

•	InfraVak zoekt de beste match
De leerbedrijven en ROC liggen verspreid
tussen leerling en leerbedrijf
door Noord- en Oost Nederland. Zo is er
• Kleinschalig
altijd een wegenbouwbedrijf en school
• Praktijkgericht
locatie te vinden vlakbij de woonplaats
• Ruim 35 jaar ervaring
van de leerling.
• Intensieve begeleiding
• Aanvullende praktijkscholing
• InfraVak betaalt het lesgeld
• Tegemoetkoming in de kosten van de leermiddelen
• Instroom is op ieder moment mogelijk
• 	Arbeidsovereenkomst voor de duur van de opleiding

HOLTEN
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BEROEPSORIËNTATIEACTIVITEITEN
Wij bieden vmbo scholen en
hun leerlingen verschillende
beroepsoriënterende activiteiten aan.
Benieuwd welke? Kijk dan snel verder!

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

(BIJ-)SCHOLING DOCENTEN

OPEN DAGEN EN - AVONDEN
Wij zijn vaak te vinden bij open dagen- en
avonden georganiseerd door voortgezet
onderwijs, ROC’s en 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.

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.
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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.

MEELOOPDAGEN
Belangstellende leerlingen kunnen een
dag meelopen in ons opleidingscentrum
in de maanden januari/februari (tijdens de
praktijkschooldagen van onze leerlingen) of
op het werk van één van onze leerbedrijven.

EXCURSIES/RONDLEIDINGEN
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.

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.

VAKANTIEWERK
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.

OPEN DAGEN
BIJ INFRAVAK
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.

VOORDELEN
WEGENBOUW:

KEUZEDELEN

✓ Baangarantie

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 met onze hulp uitvoeren.

✓ Direct een prima salaris
✓ Werken én leren
✓ Afwisselend werk
✓ Lekker buiten werken
✓	Volop doorgroeimogelijkheden
✓ Je komt je werk vaak weer tegen
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dusseldorp
infra · sloop · milieutechniek

WIL JE MEER WETEN?

AANMELDEN

Neem contact met ons op
voor een kennismaking
en een rondleiding in ons
opleidingscentrum of kijk op
www.infravak.nl/opleiding

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

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

