
Barneveldse Bouw Opleidingen (BBO): 
samen bouwen aan je toekomst! 
BBO is dé plek waar jij als technisch talent met 
interesse voor de bouw lerend werkt en 
werkend leert. Aan de Zonnebloemstraat in 
Barneveld bieden we je 
een moderne en praktijkgerichte BBL 
opleiding om jouw vakmanschap en kwaliteiten 

voor de bouw te ontwikkelen. Een moderne opleiding, omdat de laatste ontwikkelingen in 
duurzaamheid, energietransitie en andere relevante ontwikkelingen in de bouw gedurende de 
opleidingen worden meegenomen. Het leren in de praktijk als uitgangspunt en jouw persoonlijke 
ontwikkeling staan daarbij centraal. De opleiding wordt verzorgd in directe afstemming met de 
opleidingsbedrijven ReVaBo Oosterbeek en Bouwmensen. Binnen de regio Barneveld zijn er meer 
dan 100 deelnemende bedrijven aangesloten bij Revabo of Bouwmensen. 

BBO zorgt voor een optimale aansluiting bij het VMBO De Meerwaarde. 

Lerend werken, werkend leren 
Binnen BBO werken ReVaBo, Bouwmensen en MBO locatie De Meerwaarde, onder 
verantwoordelijkheid van MBO Amersfoort, intensief samen aan het opleiden en begeleiden van 
vakkundige technische talenten. Dit levert een optimale mix op praktijk en theorie. Daarbij werk je 
gericht aan je persoonlijke ontwikkeling en kun jij je vak optimaal leren. BBO is dan ook dé plek 
waar jij, als technisch talent met interesse voor de bouw, lerend werkt en werkend leert. Je volgt 
een mbo-opleiding op niveau 2 of 3. Hierdoor kun je als gediplomeerd vakman of vakvrouw als 
vakbekwame collega aan de slag bij één van de lid bedrijven van ReVaBo of Bouwmensen. 

Hybride leren bij BBO 
Leren vanuit de beroepspraktijk staat centraal en is de basis van de opleiding. De theorie is 
daarbij ondersteunend. Er wordt gewerkt met theorie- en praktijkopdrachten, die gekoppeld zijn 
aan wat je in de brede beroepspraktijk tegenkomt. De praktijkgerichte opdrachten worden 
uitgevoerd onder begeleiding van docenten van MBO locatie De Meerwaarde in samenwerking 
met gekwalificeerde instructeurs vanuit de opleidingsbedrijven. De docenten begeleiden en 
coachen je gericht bij jouw leren. Daarbij hebben ze aandacht voor je persoonlijke – en 
loopbaanontwikkeling. Je krijgt van hen ook burgerschap, de algemeen vormende vakken,  de 
vak-theorie van de opleiding en ze begeleiden bij de Beroeps Praktijk Vorming (BPV). De 
instructeur vanuit het opleidingsbedrijf begeleid je bij het maken van je praktijkopdrachten in de 
BPV en zij ondersteunen de leermeesters gedurende de tijd dat jij aan het leren bent in de praktijk 
. 
Naast ondersteunen in de praktijk kunnen de instructeurs ook praktijkworkshop tijdens de lesdag 
verzorgen. 
Door de nauwe samenwerking tussen onderwijs en opleidingsbedrijf ben jij verzekerd van een 
goede gekwalificeerde praktische en theoretische opleiding. Je werkt gericht aan jouw 
vakmanschap en je persoonlijke ontwikkeling. 

Hoe ziet de opleiding eruit? 
Je werkt en leert gemiddeld vier dagen bij een lid-bedrijf van Bouwmensen of ReVaBo of via een 
individueel erkend leerbedrijf. Je hebt één lesdag per week bij de BBO-locatie aan de 
Zonnebloemstraat. Zo leer je het vak in de praktijk en leer je de theorie die je tijdens je werk 
nodig hebt! 



Om de verbinding te maken van theorie naar praktijk is er op  de mbo locatie aan de 
Zonnebloemstraat een lokaal ingericht met verschillende modellen uit de dagelijkse 
beroepspraktijk van de bouw. In deze praktijkruimte kun je naast de theorie die je aangeboden 
krijgt ook de koppeling maken naar praktische voorbeelden in de praktijk.  Dit zorgt ervoor dat de 
lesdag afwisselend en boeiend is! En het is van meerwaarde voor jou als student om inzicht te 
krijgen in de nieuwste ontwikkelingen wat betreft materialen in de bouw.   

Kosteloos studeren én salaris 
Voor jou zijn er geen kosten verbonden aan deze opleiding, want BBO betaalt alle studiekosten. 
BBO vraagt geen lesgeld en ook vergoeden zij de kosten van het lesmateriaal, werkkleding, 
gereedschappen en veiligheidsmiddelen. Je treedt voor de duur van de opleiding in dienst bij één 
van de lid-bedrijven van ReVaBo of Bouwmensen. Elke maand krijg je salaris uitgekeerd. Je salaris 
wordt ook doorbetaald tijdens de lesdag bij BBO. De kans is groot dat je na je opleiding bij een 
lid-bedrijf aan de slag kunt. 

BBO-locatie 
Op de BBO-locatie in Barneveld wordt de opleiding verzorgd door gekwalificeerde docenten van 
MBO locatie De Meerwaarde in samenwerking met instructeurs van de opleidingsbedrijven. 
Daarbij wordt de vakgerichte theorie gecombineerd met de praktijk. De opleiding sluit zoveel 
mogelijk aan bij de beroepspraktijk. Op de BBO-locatie wordt gewerkt en geleerd waarbij de 
koppeling en verbinding  van praktijk en theorie centraal staat. 

De voordelen: 

1. Je werkt gericht werken aan vakmanschap en persoonlijke ontwikkeling 
2. Kleinschalig 
3. Dichtbij 
4. Je wordt begeleid door betrokken en professionele begeleiders 
5. Doorbetaling van de lesdag 
6. Je gaat direct aan de slag bij een lid-bedrijf van BBO 
7. Het is een praktische en moderne opleiding 
8. MBO-diploma en baanzekerheid 

Opleidingsaanbod BBO 

Bouwtechniek 

Opleiding Crebo Niveau BBL/BOL 

Timmerman 25128 2 BBL 

Allround Timmerman 25118 3 BBL 

Metselaar 25103 2 BBL 

Allround Metselaar 25102 3 BBL 

 


