Uitvoerder B&U Kleinschalige Bouw
“Ik kan nu zelfstandig kleinschalige B&U-projecten begeleiden en uitvoeren.”
Wil jij, als beginnend uitvoerder, helemaal zelf projecten in de kleinschalige bouw kunnen draaien?
Dan is de opleiding Uitvoerder B&U Kleinschalige Bouw perfect voor jou! Aan de hand van een
voorbeeldproject, bijvoorbeeld de bouw van een woning, kantoor of school, leer je eerst bestekken
en tekeningen lezen. Daarna leer je hoe het hele bouwproces tot en met oplevering precies in
elkaar steekt, door alle stappen te doorlopen. Alles wat jij zelf graag wilt leren en jouw eigen
projecten staan daarbij centraal. Je zult zien dat je enorm groeit in je functie als uitvoerder en dat je
alle nieuwe kennis meteen in de praktijk kunt toepassen. Na afloop kun jij kleinschalige onderhouds, renovatie-, verbouw- en nieuwbouwprojecten van A tot Z uitvoeren en begeleiden.

Inhoud
Vakinhoudelijk
• Taken uitvoerder, projectanalyse contractstukken.
• Logistiek op de bouw en veiligheid op de bouwplaats.
• Techniek en maakbaarheid.
• Overall planning en LEAN planning.
• Veilig werken & risico’s en kwaliteit.
• Administratie, projectbewaking en urenbewaking.
• Oplevering.
Sociale vaardigheden
• Gespreks- en vergadertechnieken.
• De juiste werkzaamheden/activiteiten voorrang geven.
• Leidinggeven, motiveren en conflicthantering.
• Bewonersgericht renoveren, omgaan met lastige situaties en onderhandelingen.
• Omgaan met werk- en tijdsdruk.

Voor wie?
Je kunt deze opleiding volgen als je uitvoerder bent bij een klein(er) aannemings- of bouwbedrijf in
de B&U-sector. Het liefst heb je al een mbo-diploma bouwkunde op zak. Zo niet, schrijf je dan toch
in en vul het digitale intakeformulier in die je per e-mail ontvangt. We kunnen dan samen kijken of
deze opleiding goed bij jou past.

Werkwijze
We werken met voorbeeldprojecten en jouw eigen ervaringen uit de praktijk. De oefeningen en
cases zijn hierop afgestemd. Je volgt om de week een lesdag, waarna je het geleerde in je eigen
werk gaat toepassen. Bij de volgende bijeenkomst bespreek je met je medecursisten hoe dit ging.
We bezoeken bij deze opleiding ook een bouwplaats en je krijgt twee persoonlijke
coachgesprekken.

Afronding

De opleiding wordt afgesloten met het maken van eindopdrachten. Deze worden na een positieve
beoordeling, tijdens een presentatie verdedigd. Geslaagden ontvangen het branche-erkende
diploma Uitvoerder B&U Kleinschalige Bouw.

Vervolgopleiding
• Projectleider B&U Kleinschalige Bouw

