
CIVILION

ONZE OPLEIDINGEN 
Civilion en het SOMA College bieden 
de volgende mbo opleidingen aan:

 Betontimmerman

 Allround betontimmerman

 Uitvoerder civiele betonwerken

 Betonstaalverwerker

 Allround betonstaalverwerker

Amerikastraat 7-11
5232 BE ’s-Hertogenbosch

T 085-2738315
E  mbo@civilion.nl
I  www.civilion.nl

CIVILION

Civilion draagt zorg voor de instroom en MBO opleidingen 
van de volgende brancheverenigingen:

Civilion en het SOMA College bieden deze mbo opleidingen aan.Civilion is hét opleidingsinstituut dat 

landelijk studenten opleidt tot waar 

vakpersoneel in de Civiele Bouw. Bij 

Civilion komen mensen samen die 

affiniteit hebben met techniek, die 

maatschappelijke verantwoordelijkheid 

nemen en verantwoord werken aan 

het verbeteren van de infrastructuur, 

watermanagement en energievoorziening 

in Nederland.

Civilion is opgericht voor en door civiele 

aannemersbedrijven om ondersteuning 

te bieden op het gebied van werven, 

selecteren, coachen en opleiden van 

vakkundig personeel. Civilion is werken en 

leren op alle niveaus.

Tijdens een intakegesprek kijken we aan de hand van je behaalde diploma’s welke opleiding 

voor jou geschikt is. Heb je geen diploma, dan zullen we aan de hand van een test bepalen in 

welke opleiding je kunt instromen.

Heb je interesse in één van deze vakopleidingen? 
Neem dan contact met ons op en kom vrijblijvend naar een meeloopdag.

Volg ons ook op social media:

Met voldoende ervaring is het mogelijk om in een hoger leerjaar in te stromen.  

Tijdens een persoonlijk gesprek zullen wij jouw optimale leerroute samenstellen.

Betontimmerman/ 

Betonstaalverwerker

Diploma  

mbo niveau 2
LEERJAAR 1 LEERJAAR 2

Diploma  

mbo niveau 3

Allround  

Betontimmerman/ 

Betonstaalverwerker

LEERJAAR 1 LEERJAAR 2

Diploma  

mbo niveau 4

Uitvoerder 

Gespecialiseerde 

aannemerij

LEERJAAR 1 LEERJAAR 2 LEERJAAR 3

Dit krijg je in het leerwerktraject:

• Een mbo opleiding die bij je past

• Leerwerkplek

• Doorgroeimogelijkheden

• Salaris

• Les van Praktijkdocenten

• Begeleiding op je werk en op school

• Reiskostenvergoeding

• Kleding en gereedschap

• VCA diploma

• Mogelijkheden voor overnachten 

gedurende opleidingsweek

• Civilion faciliteert je overnachting  

als je dat wilt!

Ben je een technische teamplayer die een 

probleemoplossende instelling heeft? Dan 

is werken in de civiele bouw wellicht jouw 

nieuwe stap in je carrière!
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Duur: 2 jaar

Vorm: BBL

Niveau: mbo 2

Toelatingseis:

Vmbo-diploma.

Als je geen afgeronde vooropleiding 

hebt, maar wel interesse, dan kan je toch 

solliciteren. Met behulp van een test wordt 

gekeken wat de mogelijkheden zijn.

Een betontimmerman is een timmerman 

die zich heeft gespecialiseerd in het 

maken van betonbekistingen. Deze 

betonbekistingen worden gebruikt 

om een betonconstructie te kunnen 

maken van bijvoorbeeld een brug. Als 

betontimmerman werk je over het 

algemeen met bekistingen van hout en 

metaal. Een betontimmerman is aan te 

merken als een echte vakman, omdat 

het maken van goede bekistingen 

niet eenvoudig is. Daarnaast moet 

een betontimmerman goed vanaf een 

bouwtekening kunnen werken, omdat 

een betontimmerman alle maatvoeringen 

doorvoert op de juiste plek.

BETONTIMMERMAN

Duur: 2 jaar

Vorm: BBL

Niveau: mbo 3

Toelatingseis:

Diploma betontimmerman /vmbo-diploma, 

tenminste niveau kaderberoepsgericht. 

Je hebt ondertussen een dosis ervaring op 

zak en een motivatie om je talenten in de 

Civiele Betonbouw door te ontwikkelen. In 

de opleiding tot allround betontimmerman 

op mbo niveau 3 wordt je vakkennis 

uitgebreid en ontwikkel je vaardigheden op 

het gebied van leidinggeven, samenwerken 

en communiceren.

ALLROUND
BETONTIMMERMAN

CIVILION

Duur: 3 jaar

Vorm: BBL

Niveau: mbo 4

Toelatingseis:

Vmbo-diploma, tenminste niveau 

kaderberoepsgericht, allround 

betontimmerman niveau 3.

Tijdens deze niveau 4 opleiding leer je 

vanaf de basis het vakmanschap in de 

Civiele Betonbouw: bekistingstechnieken 

voor bruggen, tunnels, sluizen en 

viaducten. Je hebt grote ambitie om verder 

te groeien. Met jouw probleemoplossend 

vermogen, goede communicatieve 

vaardigheden, technisch inzicht en 

organisatorisch vermogen ben jij de 

toekomstig voorman/uitvoerder van de 

civiele bouw.

Heb je geen ervaring in de betonbouw? 

Via een 2-jarig voorschakeltraject allround 

betontimmerman kun je deze opleiding in 2 

jaar afronden.

UITVOERDER  
CIVIELE
BETONWERKEN
GESPECIALISEERDE  
AANNEMERIJ

ALLROUND
BETONSTAAL- 
VERWERKER
Duur: 2 jaar

Vorm: BBL

Niveau: mbo 3

Toelatingseis:

Diploma betonstaalverwerker niveau 2. 

Als je werkt als allround betonstaalverwerker 

op mbo niveau 3 wordt je vakkennis 

uitgebreid en ontwikkel je vaardigheden op 

het gebied van leidinggeven, samenwerken 

en communiceren.  

 

Tijdens de opleidingen van Civilion werk 

je bij een van de aangesloten civiele 

bouwbedrijven en zal een begeleider je het 

vak leren!

BETONSTAAL- 
VERWERKER
Duur: 2 jaar

Vorm: BBL

Niveau: mbo 2

Toelatingseis:

Vmbo-diploma, tenminste niveau 

basisberoepsgericht. Als je geen afgeronde 

vooropleiding hebt, maar wel interesse, dan 

kan je toch solliciteren. Met behulp van een 

test wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn.

Als je werkt als betonstaalverwerker

dan ben je een belangrijke medewerker op de 

bouwplaats.

Het team van betonstaalverwerkers

is medeverantwoordelijk voor het skelet van 

onder andere bruggen, viaducten, tunnels, 

windmolenparken en sluizen. Zonder al deze 

kunstwerken kan Nederland niet bestaan.

Achter ieder project staan vaklieden, die deze 

spraakmakende kunstwerken bouwen. Jij kunt 

die vakman worden!

Civilion zorgt voor een 
leerwerkplek in jouw 
woonomgeving.  
Je krijgt een contract, salaris en 
een opleiding!

Interesse om een keer mee 
te lopen met een van onze 
vakmannen?  
Stuur je contactgegevens naar  
mbo@civilion.nl en wij regelen 
het voor je.

7 weken per jaar kom je naar 
’s-Hertogenbosch voor  
theorie- en praktijklessen.  
Civilion faciliteert je 
overnachting als je dit wilt!
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