
Leg jij de fundering voor de bouw? 
 
Wil jij een afwisselende opleiding waar je breed en technisch wordt opgeleid? 
Ben jij geboeid door grote machines en zie jij een beroep waarbij je veel buiten 
werkt wel zitten? Vanaf september 2020 start de nieuwe opleiding: 
 

MBO Vakman Fundering – niveau 2 

Brede infra opleiding 
Je krijgt een zeer brede op maat gemaakte infra opleiding. De technische studies van machinist, 
grondwerker, lasser en monteur zijn hierin samengevoegd. Ook de theoretische basisvakken vallen 
onder de opleiding.  
 
Leerbedrijf 
Natuurlijk leer je alle ins en outs van de funderingstechniek pas echt in de praktijk. Bij een leerbedrijf 
in jouw regio werk je op verschillende bouwterreinen en projecten in en soms buiten Nederland. 
Deze projecten bevinden zich binnen of buiten de bebouwde kom, op industrieterreinen of in 
woonwijken, havens en/of (petrochemische) industrie. Tussendoor volg je met de andere studenten 
theorie, waarna je weer terugkeert naar je leerbedrijf. 
 
Wat leer je? 
Je leert veel, zoals hoe jij samen met het team ervoor zorgt dat een funderingsmachine veilig op het 
bouwterrein verplaatst wordt. Welke verschillende paalsystemen er allemaal toegepast worden in de 
infra. En je leert sleutelen en onderhoud te plegen aan groot materieel, doet aan maatvoering en 
leert ook lassen. Veiligheid staat hoog in het vaandel en je gaat met een klein team op pad om dit 
alles ook in de praktijk toe te passen. Kortom, we zorgen samen voor de perfecte fundering onder 
deze opleiding.   
 
Na je studie 
Na het afronden van je studie heb je meteen een baan. Tijdens de opleiding krijg je al een goede 
indruk van het leerbedrijf. En het bedrijf weet tegen de tijd dat je je diploma hebt waar ze jou het 
beste kunnen inzetten. Daarbij kun je ook nog verder leren in de funderingsbranche, want met deze 
opleiding beschik je over een hele goede basis. 
 

Funderingswerker 
• Veel verantwoordelijkheid 
• Teamwork 
• Goed salaris 
• Uitdagende klussen  
• Wisselende bouwlocaties 
• 100% baangarantie 
• Betrokken Branche 
• Optie tot werken in het buitenland 
 

Duur: 1,5 - 2 jaar 
Niveau: MBO 2 BBL 
Locatie: alle regio’s 
 

 

MBO Vakman Fundering, de meest brede infra opleiding! 
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