
OPLEIDINGEN KOB | INFRA

Diploma Bouwmanagement

Vooropleiding

Minimaal diploma BOL-BBL 4  
in de infra

Diploma BOL-BBL 2-3 of
geen opleiding in de infra

Diploma/getuigschrift
hbo civiele techniek

Techniek
Als calculator, werkvoorbereider, 
uitvoerder of projectleider heb je een 
brede nfratechnische kennis nodig om de 
juiste beslissingen te nemen. Die basis 
krijg je bij de opleiding KOB Techniek. Je 
leert over infratechniek en uitvoering, 
bouwfysica en mechanica. Je leest 
bestekken en maakt berekeningen en 
technische details voor constructies. 
1 jaar, 1 avond per week Afronding: 
Diploma

KOB voor hbo’ers
Voor deelnemers met een afgeronde 
hbo-opleiding 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 infrabedrijf en 
complexe infraprojecten.
1 jaar, 
4 colleges van 2 dagen
4 werkbijeenkomsten middag/avond 
1 afsluitende bijeenkomst ochtend 
Intensieve zelfstudie
Afronding: erkend post-hbo-diploma 
en het Vakdiploma Aannemer.

Opdrachtverwerving 
& calculatie

Je krijgt alle kennis die nodig 
is om klanten te adviseren bij 
hun infravragen. Na afloop heb je 
het ‘gereedschap’ in huis om 
opdrachten binnen te halen en de 
juiste aannemingssom van 
infraprojecten te bepalen. 
1 jaar, 1 avond per week 
Afronding: certificaat

Werkvoorbereiding 
& uitvoering

Je krijgt alle kennis die nodig is 
om een project te sturen op geld, 
organisatie, tijd, informatie en kwaliteit. 
Na afloop heb je het ‘gereedschap’ in 
huis om een opdracht voor te bereiden 
en uit te voeren – tot volle tevredenheid 
van je klanten en opdrachtgevers.
1 jaar, 1 avond per week 
Afronding: certificaat

Ondernemen
Je leert alle financiële en zakelijke kneepjes voor het runnen van een klein tot 
middelgroot infrabedrijf. Na afloop kun jij alle onderdelen van een organisatie door een 
bedrijfsmatige en financiële bril bekijken. Zo weet jij precies hoe je een succesvol en 
winstgevend infrabedrijf moet inrichten en leiden.
1 jaar, 1 avond per week
Afronding: certificaat

       Vakdiploma Aannemer
VAK

Afzonderlijk hbo-traject

Erkend post-hbo-diploma
                 &

      Vakdiploma AannemerVAK

De opleidingen zijn concreet, praktisch en praktijkgericht:  
wat je ’s avonds leert, kun je de volgende dag al toepassen.
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