
WORD JIJ DE BOUWPROFESSIONAL MET BREDE KENNIS EN VAARDIGHEDEN?
De steeds snellere ontwikkelingen in de bouw en infra vragen om breed ontwikkelde professionals die in staat zijn om 

buiten het eigen vakgebied te denken. Die professional kun je worden met de KOB.

Opleiding Bouwmanagement

Om goed te calculeren, het werk voor te bereiden of de uitvoering aan 
te sturen moet je weten wat er in het gehele bouwproces gebeurt.  
Het is van belang dat je het geheel overziet om verantwoorde keuzes 
te maken. Die brede kennis krijg je niet vanzelf. De KOB heeft hiervoor 
een unieke opleiding, waarin je in twee jaar tijd alle belangrijke 
aspecten van de projecten en de bedrijfsvoering leert kennen. Met als 
bekroning het branche-erkende diploma Bouwmanagement!

Ideale basis

Als je wilt doorgroeien naar meer verantwoordelijkheden in een bouw- 
en infrabedrijf is deze opleiding zeer geschikt. Met deze opleiding 
maak je carrière in de bouwsector!

Leerzaam en praktijkgericht

Samen met je medecursisten werk je aan eigen praktijkvragen en 
herkenbare projecten. Je leert daarbij niet alleen met elkaar, maar ook 
van elkaar. Vandaag geleerd is morgen toegepast. 

Voor wie?

De opleiding Bouwmanagement is bedoeld voor professionals met 
ervaring op de bouwplaats of op het bedrijfsbureau. Ook aankomend 
professionals aan het begin van hun carrière kunnen met deze 
opleiding een grote stap maken. De opleiding legt een uitstekende 
basis voor allround kaderfunctionarissen.

Voor bouwbedrijven
Door het brede karakter van de opleiding Bouwmanagement 
past deze uitstekend bij jobrotationtrajecten en meerjarige 
traineeshiptrajecten. 

Vervolg
Met het diploma Bouwmanagement kun je doorstromen naar 
de eenjarige deelopleiding Ondernemen bij de KOB om het 
Vakdiploma Aannemer te behalen. Je kunt je ook specialiseren 
in een vakgebied met een functiegerichte opleiding bij BOB 
opleidingen. 

Vakdiploma Aannemer
Voor het verkrijgen van het Vakdiploma Aannemer van Bouwend 
Nederland is ook kennis van bedrijfskundige en financiële sturing 
van een bouwbedrijf noodzakelijk. De deelopleiding Ondernemen 
reikt je deze kennis aan. Een must voor het resultaatgericht 
managen van een bouw- en infrabedrijf. 

Opleiding techniek
Bouwkundige kennis of kennis van de infratechniek is een 
voorwaarde om succesvol projecten te kunnen sturen en 
bouwbedrijven te kunnen leiden. Bij onvoldoende technische 
bagage heeft de KOB de vooropleiding Techniek.

Diploma Techniek

  Diploma Bouwmanagement

Techniek 

Met een mbo-4-diploma
bouwkunde of infra krijg je vrijstelling 

voor de opleiding Techniek

Opdrachtverwerving
&

Calculatie

Werkvoorbereiding
&

Uitvoering

Vakdiploma Aannemer

Elke opleiding kun je in de
richting B&U en Infra volgen.

Elke (deel)opleiding duurt 
1 studiejaar:
• 1 avond per week les
• Na afronding van het gehele 

traject ontvang je een erkend 
post-mbo-diploma en het 
Vakdiploma Aannemer.

KOB voor hbo
Voor deelnemers met een
afgeronde hbo-opleiding
bouwkunde of civiele techniek
is er een speciaal traject.
In een intensief jaar met
veel zelfstudie leer je hoe
je op een bedrijfskundig
en bedrijfseconomisch
verantwoorde manier leiding
kunt geven aan een klein tot
middelgroot bouwbedrijf en
complexe bouwprojecten.
Na afronding ontvang je een
erkend post-hbo-diploma en
het Vakdiploma Aannemer.

Ondernemen

BOB-KOB is van en voor de Bouw en Infra.

De diploma’s worden uitgegeven door

Bouwend Nederland.

KOB VOOR BOUWPROFESSIONALS MET BREDE KENNIS

VAK

https://kob.nl/opleidingen/opleidingen-bu/opleiding-techniek-bu/
https://kob.nl/opleidingen/opleidingen-bu/opleiding-bouwmanagement-bu/
https://kob.nl/opleidingen/opleidingen-bu/opleiding-aannemer-bu/
https://kob.nl/opleidingen/opleidingen-bu/kob-voor-hboers-bu-post-hbo-2/
https://kob.nl/opleidingen/opleidingen-bu/opleiding-techniek-bu/techniek-bu-2/
https://kob.nl/opleidingen/opleidingen-bu/opleiding-bouwmanagement-bu/werkvoorbereiding-uitvoering-bu-2/
https://kob.nl/opleidingen/opleidingen-bu/opleiding-bouwmanagement-bu/opdrachtverwerving-calculatie-bu-2/
https://kob.nl/opleidingen/opleidingen-bu/opleiding-aannemer-bu/ondernemen-bu-2/



