
 
 

 
 
Kans in regio Groot-Amsterdam voor statushouders om aan de slag te gaan in de bouw & techniek.  
 
Voorwaarden: 

- Woonachtig in Groot-Amsterdam 
- Werkervaring in de sector niet vereist 
- Fit en gemotiveerd om te werken 
- Handig met de handen en/of met machines 
- Taalniveau A1-A2 
- 32 uur per week beschikbaar 

Je krijgt Nederlandse taalles als dat nog nodig is tijdens de zomermaanden (taalboost max 2 maanden ), 
een praktijkopleiding van 3 maanden, een stage van 3 maanden en daarna ga je 12 maanden fulltime aan 
het werk bij een werkgever in de bouw of de funderingssector.  
Tijdsbeslag tijdens praktijkopleiding en werkperiode is fulltime.  
 
De vaardigheden die je in de praktijkopleiding leert zijn: 

Bouw: nieuwbouw of renovatie: nieuwbouw (plaatsen van prefab wanden) of renoveren van woningen 
(dubbel glas ramen, keuken vernieuwen, isoleren)  

of 
 
Fundering: het maken van funderingen (ondergrond/basis) voor grote gebouwen, bruggen en viaducten.  
Je bent machinist op een funderingsmachine, je graaft bouwputten in de grond met een machine en maakt 
funderingen in de grond door palen in de grond te drukken met machines.  
 
Beide opleidingen worden afgerond met een diploma (inclusief inburgeringsexamen en VCA-diploma nodig 
voor de bouw).  
 
Doorlooptijd:   
De start is half september 2019. Na een eventuele taalboost van maximaal 2 maanden, 3 maanden 
praktijkopleiding en 3 maanden stage met behoud van uitkering en tenslotte 12 maanden met salaris aan 
het werk bij de werkgever. 
 
Filmpjes:   
https://youtu.be/Qz85onufvFon   en  en    https://youtu.be/lrQT9-PEWGI 
 
Informatie: Eveline Wagenaar  06 50 262 051 of info@stichtingdenieuweburen.nl (naam en mobiel 
nummer). 
Website: www.stichtingdenieuweburen.nl 

https://youtu.be/Qz85onufvFone
https://youtu.be/lrQT9-PEWGI
mailto:info@stichtingdenieuweburen.nl


     

Opportunity for refugees in the region of Groot-Amsterdam to start to work in the building-construction-
industry.  

 Criteria for joining: 

 Living in the municipality of Groot-Amsterdam 

 Working experience in the area not necessary 

 Physically fit and motivated to work 

 Handy with the hands and/or with machines 

 Language- level A1-A2 

 32 hours a week available for work 

The project consists of 2 months of a Dutch language ‘boost’ during summertime (if necessary) , 3 months 
of practical education, 3 months of internship while receiving social security and 12 months of working at a 
construction-employer with a salary and the perspective of a longer contract.  

It will take about 4 days a week during the education and 4 days during the working period.  

The skills you will learn and practice are: 

·         Construction:  building/renovation and maintenance of houses and apartments by ‘building’a new 
house and using prefab-walls, or by renovation of a house (renovation of windows, kitchen and the 
inside of a house) 

or  

·         Foundation industry: building/renovation of foundation (base/underground) for big buildings, 
bridges and fly-overs. You will be a driver on an digging-machine and will dig holes in the ground 
and make foundations by driving piles in the ground with machines. 

Both courses will be rewarded with a certificate and all courses will be included (VCA-diploma and 
inburgeringsexamen)  

Planning:  

This project will start half september 2019. The language-boost will take a maximum of 2 months, then 3 
months of practical education, 3 months internship and a 12 monthperiod  of working with a salary for an 
employer.  

Youtube-movies:   
https://youtu.be/Qz85onufvFon   en   https://youtu.be/lrQT9-PEWGI 
 
For more information: Eveline Wagenaar  06 50 262 051 or info@stichtingdenieuweburen.nl (name and 
mobile number). Website: www.stichtingdenieuweburen.nl 

https://youtu.be/Qz85onufvFone
https://youtu.be/lrQT9-PEWGI
mailto:info@stichtingdenieuweburen.nl

