
Werkend leren, MBO niveau 3 
Vakspecialist Infra, Sport of Groen

LEER HET VAK VAN 
DE ECHTE PRO’S



BUITEN BEN 
JE OP JE BEST

De vakinhoudelijke kennis wordt door erk-
ende specialisten onderwezen, zij zijn op de 
hoogte van de nieuwste technieken. Dit is een 
enorm pluspunt ten opzichte van de reguliere 
opleidingen, waar vernieuwing vaak meer tijd 
kost. 

Deze werkzaamheden lopen uiteen van  
het aanleggen en onderhouden van: 
• riolering of een wegfundering met  

bijbehorend grondwerk
• bermen, sloten en bomen
• buitensportaccommodaties
• groenvoorziening
• asfalt, geleiderail en  

verzorgingsplaatsen langs de weg

Omdat we in kleine groepen en met echte 
klanten en projecten werken, kunnen we 
gedurende de opleiding kijken wat het beste 
bij jou past en in welke richting jij je graag wilt 
ontwikkelen. De algemene vakken zoals Neder-
lands, Rekenen en Leren, Loopbaan en Burger-
schap worden zoveel mogelijk geïntegreerd in 
de vak gerelateerde lessen. 

Ga aan de slag bij 
Weijs werkend leren.  
Je zit minder in de 
schoolbanken en leert 
het vak buiten in de 
praktijk.

Het is een driejarige erkende 
MBO- opleiding waarmee je 
vakspecialist in de aanleg en 
onderhoud van de buitenruimte wordt. 
Je kan kiezen uit de vakgebieden 
Infra, Sport of Groen. Wekelijks volg 
je één lesdag en draai je vier dagen 
mee op projecten. Na een succesvolle 
afronding bezit je een erkend MBO 
diploma niveau 3.



DIRECT SALARIS EN 
GÉÉN OPLEIDINGSKOSTEN

Leren én werken, dus direct 
verdienen! Bovendien kan je 

de opleiding gratis volgen (op 
voorwaarde dat je slaagt).

UITGEBREIDE 
VAK-ORIËNTATIE

In het eerste leerjaar draai je 
met alle vakgebieden mee. 

Daarna specialiseer je in 
Groen, Infra of Sport.

DE BELANGRIJKSTE VOORDELEN:

VASTE BAAN 
GEGARANDEERD

Na je opleiding heb je gelijk 
een vaste baan bij één van 

onze partners en ga je lekker 
aan de slag.



RUIMTE VOOR 
VAK-ORIËNTATIE
In de eerste twee jaar leren we je 
een heel brede basis. In het derde 
jaar verdiep en verbreed je in Infra, 
Sport of Groen. Je stroomt uit als 
vakspecialist Infra, Sport of Groen.

ÉÉN DAG LES, 
VIER DAGEN WERKEN
Vier dagen in de week  werk je bij ons 
bedrijf en leer je in de praktijk van de 
beste vakmensen. Eén dag in de week 
volg je onderwijs, óók op ons bedrijf.

VAKTECHNISCHE 
INFORMATIE
In de praktijk krijg je uitgebreide 
vaktechnische informatie over 
machines, materiaal, bodemkunde, 
achtergronden en regelgeving. 
Daarnaast natuurlijk hoe je, je werk 
veilig kunt uitvoeren. 

UITGEBREID E-LEARING 
PROGRAMMA
De theorielessen worden klassikaal 
gegeven. Daarnaast maak je gebruik 
van e-learning, praktijkopdrachten 
en een beperkt gedeelte huiswerk- 
opdrachten.

ALGEMENE 
VORMENDE VAKKEN
De opleiding heeft een geïntegreerd 
algemeen vormend deel waarin 
we je voorbereiden op je examen 
Nederlands, Rekenen en Leren, 
Loopbaan en Burgerschap.

PERSOONLIJKE 
BEGELEIDING
Tijdens de gehele opleiding word je 
begeleid door een leermeester en 
is je opleidingscoördinator je vaste 
aanspreekpunt.

De opleiding vindt plaats bij de deelnemende 
bedrijven. Je kan aangeven welke locatie jouw 
voorkeur heeft. 

GA NAAR WEIJSWERKENDLEREN.NL OF BEL 

DIRECT MET EEN VESTIGING IN JOUW BUURT

ZO ZIET JE 
OPLEIDING 
ERUIT

INSCHRIJVEN, 
PROEFDRAAIEN 
OF MEER INFO?

Ik heb een
 fantastisch beroep, 

lekker buiten, 
vrij en actief.

Voordat je begint vindt er een intake plaats waarin wij kijken of we een  
goede match hebben. Elk jaar start de opleiding in september. De theorie- 
lessen worden zowel klassikaal als online gegeven. Curio college is betrokken  
bij het klassikale gedeelte van de Weijs opleiding. In samenwerking met 
Agri Holland heeft Weijs een online lespakket ontwikkeld.



EEN INITIATIEF VAN VIER 
BEDRIJVEN, ACTIEF IN 
DE BUITENRUIMTE

Binnen het vakgebied van infra, sport en groen zien 
wij een groeiende behoefte aan goed geschoolde 
medewerkers. De lat wordt vanuit de opdrachtgevers 
steeds hoger gelegd en er is een tekort aan breed 
opgeleid personeel. Zo ontstond gezamenlijk het idee 
voor de oprichting van een passende opleiding. 
Hieruit ontstond Weijs werkend leren.

Bij de ontwikkeling van de opleiding hebben we vooral 
gekeken naar waar behoefte aan is in het werkveld. 
Weijs werkend leren zorgt ervoor dat jij kennis verwerft 
van een gedegen en breed niveau. Een goede vakman is 
nu eenmaal de basis voor kwaliteit en veiligheid in een 
bedrijf. Wij bieden jou een opleiding die goed aansluit 
bij het veilig werken in de buitenruimte. Met meer 
praktische vaardigheden, relevante kennis en sociale 
vaardigheden. Wij zorgen ervoor dat jouw talenten 
buiten in de praktijk tot bloei komen. 
Want buiten ben je op je best!

Weijs werkend leren is een gezamenlijk initiatief 
van JvESCH, Van Wijlen, Van Berkel en Van Doorn. 
Allen op en top Familiebedrijven die dagelijks 
aan de buitenruimte werken.

Best

Nijmegen

Van Wijlen
Sprang-Capelle

Noord-Brabant

Gelderland

JvESCH
Cromvoirt

Van Doorn
Geldermalsen

Van Berkel
Veghel

Van Wijlen, met ruim 65 werknemers, 
is opgericht in 1934 en actief in de divisies Infra, 

Milieu, Sport en Groen. Door onze jarenlange 
ervaring kunnen wij jou een hele brede en unieke 

opleiding aanbieden. 

JvESCH, met ruim 125 werknemers, is sinds 1962 
actief in de buitenruimte binnen de sectoren 

Groen, Sport, Infra, Bomen,
Sloop & sanering, Grond en reststoffen.

Van Doorn: Met ruim 350 medewerkers,
 ontwerpen, vormen en onderhouden  

wij (bedrijfs-) terreinen, infrastructuur en  
groenvoorzieningen. Zie ook:  

www.vandoornbuitenruimte.nl

Van Berkel Landschap & Infra: met ruim 100 
medewerkers weten wij van aanpakken bij 

aanleg, onderhoud en dienstverlening op het 
gebied van landschap en infrastructuur. Zie ook: 

www.vanberkellandschapeninfra.nl

De initiatiefnemers vlnr: Jos van Esch, Bart van Wijlen, 

Erik van Doorn en Hein van Berkel

WE WILLEN HET 
KENNIS-GAT DICHTEN 
TUSSEN SCHOOL EN 
HET BEDRIJFSLEVEN



Participant worden?
Biedt jouw organistie ook mooie leerplekken? 
We gaan graag met je in gesprek over de  
mogelijkheden. Neem contact op via 
info@weijswerkendleren.nl

INSCHRIJVEN, 
PROEFDRAAIEN 
OF MEER INFO?
GA NAAR WEIJSWERKENDLEREN.NL
OF BEL DIRECT MET EEN VESTIGING
IN JOUW BUURT

Best

Nijmegen

Van Wijlen
Sprang-Capelle

Noord-Brabant

Gelderland

JvESCH
Cromvoirt

Van Doorn
Geldermalsen

Van Berkel
Veghel

Best

Nijmegen

Van Wijlen
Sprang-Capelle

Noord-Brabant

Gelderland

JvESCH
Cromvoirt

Van Doorn
Geldermalsen

Van Berkel
Veghel

Van Doorn
Sofie van der Wal
+31 (0)6 13 88 33 53

Van Berkel 
Michelle van Schijndel
+31 (0)6 47 84 85 27

Van Wijlen
Eveline van Peer - Broeks
+31 (0)416 27 95 69

JvESCH
Kelsey Lazet
+31 (0)6 51 59 18 10

NEEM DIRECT 
CONTACT OP:
De opleiding vindt plaats 
bij de deelnemende bedrijven. 
Je kan aangeven welke locatie 
jouw voorkeur heeft. 


