
 

BEROEP VAN BETONSTAALVERWERKER MBO NIVEAU 2  

Ben jij op zoek naar een nieuwe baan of een nieuwe opleiding? In de mbo opleiding  

Betonstaalverwerker (bbl) ga je beide combineren. 

Je gaat een mooi specialistisch vak leren en je 

bouwt mee aan de mooiste projecten van 

Nederland. Dit kan zijn in de infrastructuur 

(bruggen, viaducten en sluizen), de woningbouw 

en de utiliteitsbouw (kantoren, 

overheidsgebouwen en voetbalstadions). Je start 

direct met werken waarbij je salaris verdient 

(bruto maandbedrag tussen €1.880,- en €2.145,-) 

en daarnaast volg je de mbo 2 opleiding 

Betonstaalverwerker. De opleiding leidt jou op tot 

dé professional waar ieder bedrijf in de betonstaalverwerking naar op zoek is!  

WAT GA JE DOEN ALS BETONSTAALVERWERKER? 

Bij het gieten van beton moet er een betonstaalconstructie (wapening) worden gebruikt. Zonder 

deze constructie kan het beton scheuren of zelfs breken. Door het toepassen van bouwstaal als 

wapening is er een sterke constructie. Voorbeelden van wapening zijn staven, korven of netten. 

Jouw werk bestaat uit het samenstellen van betonstaalconstructies door middel van het verbinden 

van losse wapeningsonderdelen. Een uiterst secuur en belangrijk werk, waar je skills voor nodig 

hebt. 

Is onderstaande op jou van toepassing? 

• Je werkt graag buiten. 

• Je bent een harde werker en je kunt onder druk werken. 

• Je bent graag fysiek aan het werk. 

• Je wilt graag meewerken aan de mooiste bouwprojecten van Nederland. 

• Je hebt technisch inzicht en je bent nauwkeurig in je werk. 

• Je hebt een goede motivatie om in de bouw te willen werken én een diploma  

te krijgen. 

• Je bent in het bezit van een rijbewijs of wilt dit op korte termijn gaan behalen. 

• Bereid om het VCA-diploma te behalen. 

Dan past dit beroep zeker bij je! 

 

VAN BEGINNER TOT PROFESSIONAL  
Werken en leren in de bouw mét een arbeidscontract. Dat ga je doen als betonstaalverwerker in 

opleiding. Wat is er mooier dan geld verdienen én een opleiding volgen bij een erkend 

opleidingscentrum. De bouw staat voor kameraadschap en samen trots zijn op wat je maakt! Je 

gaat een mooi specialistisch vak leren en je bouwt mee aan de mooiste projecten van Nederland.  

AAN DE SLAG ALS BETONSTAALVERWERKER VIA CIVILION 

• Vakopleiding tot betonstaalverwerker met een erkend diploma. 

• Goede begeleiding. 

• Projecten bij jou in de omgeving. 

• Instromen op elk moment van het jaar.  

https://www.civilion.nl/werken-en-leren-in-de-bouw/


 

 

SALARIS VAN EEN BETONSTAALVERWERKER  
Het salaris van een betonstaalverwerker in de opleiding start op €12,38 bruto per uur voor 21 jaar 

en ouder (bruto maandsalaris tussen €1.880,- en € 2.145,-). Heb je je diploma behaald en 

werkervaring opgebouwd? Dan groeit je salaris met je mee! 

 

HOE ZIET DE OPLEIDING BETONSTAALVERWERKER ERUIT?  

• Vakken zoals  vlechten, tekening lezen en CO2 lassen; 

• De opleiding duurt twee jaar;  
• Wij werken samen met bedrijven in de 

betonstaalverwerking en zoeken een leuke en passende 

werkplek voor je waar je gekoppeld wordt aan een 

ervaren leermeester die jou gedurende de opleiding 

begeleidt op je werk; 

• De opleiding is zo ingericht dat een 

betonstaalverwerker 7 weken per schooljaar 4 dagen 

naar school komt. De andere dag in die schoolweek ga 

je aan de slag op je werkplek. 

• De werkdag start om 06:45 uur op de bouwplaats. Om 15:45 uur zit je in de auto terug naar 

huis. Houd rekening met max. 1 uur reistijd enkele reis. 

 

WAT WIJ BIEDEN VOOR DE OPLEIDING BETONSTAALVERWERKER 

(MBO NIVEAU 2) 
Dit krijg je in het leerwerktraject: 

• Een mbo opleiding die bij je past. 

• Leerwerkplek. 

• Doorgroeimogelijkheden. 

• Salaris (bruto maandsalaris tussen €1.880,- en €2.145,-). 

• Les van Praktijkdocenten. 

• Begeleiding op je werk en op school. 

• Reiskostenvergoeding. 

• VCA diploma. 

• Kleding en gereedschap. 

• Mogelijkheden voor overnachten gedurende de opleidingsweek. 

INFORMATIEDAG OF PROJECT BIJWONEN? 

Civilion organiseert het gehele jaar door activiteiten om jou de wereld van de civiele bouw te 

laten zien. Per maand zijn er diverse informatiedagen in ‘s-Hertogenbosch waar jij alle informatie 

ontvangt over de bbl-opleiding tot betonstaalverwerker mbo niveau 2. Wil jij liever een beter 

beeld krijgen van wat een betonstaalverwerker doet? Dan gaan we met jou een project bezoeken 

bij één van onze bedrijven. Zie ook dit beroepenfilmpje. 

WIE ZIJN WIJ? 

Civilion is hét opleidingscentrum dat landelijk mensen opleidt tot vakmensen in de Civiele Bouw. 

Civilion is werken en leren op alle niveaus. De opleiding tot betonstaalverwerker is een 

samenwerking tussen Civilion, de brancheorganisatie Vereniging Wapenstaal Nederland (VWN) 

en het SOMA college. Heb je belangstelling? Neem contact op met Jan-Willem Bakx, Talent 

Coach, van Civilion, tel. 085 - 2738315 of 06 – 13245934 of via email bakx@civilion.nl 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iXory-Fa9ik
mailto:bakx@civilion.nl

