
ESPEQ Opleidingen  
Kom leren, werken en geld verdienen met praktijkgerichte  
MBO opleidingen!
Kies je voor een opleiding bij ESPEQ, dan kies je voor een combinatie van werken en leren. Deze opleidingsvorm noemt 
men BBL, Beroeps Begeleidende Leerweg, en biedt jou een mooie toekomst met uitstekende carrièremogelijkheden in 
de bouw. In individuele gevallen kunnen onze opleidingen ook in een BOL-variant worden gevolgd.

www.espeq.nl

Direct geld verdienen 
Timmeren, metselen, schilderen, houtbewerken en 
tegelzetten leer je niet alleen maar uit een boekje. 
Theorie is belangrijk, maar wij zijn er van overtuigd 
dat je het nergens beter leert dan in de praktijk op 
de bouwplaats. We plaatsen je dan ook altijd bij 
een erkend leerbedrijf bij jou in de buurt, waar je 
tijdens jouw BBL opleiding 4 dagen per week werkt 
en leert. Een ervaren leermeester begeleidt jou op 
de bouwplaats en leert jou de fijne kneepjes van het 
vak. En, omdat je zo’n topper bent, ontvang je een 
uitstekend salaris!

Nederland mooier maken 
Het maakt niet uit welke BBL opleiding je bij ons kiest, 
maar jij gaat Nederland mooier maken. Of dat nu is bij het 
verbouwen van woningen, het nieuw bouwen van kantoren 
of tijdens restauratiewerkzaamheden; Jij maakt van 
Nederland een mooiere plek. 

Het Horizon College en ROC Kop van Noord-Holland zijn onze 
opleidingspartners. Zij verzorgen de wekelijkse theoriedag. 
Het Horizon College verzorgt de lessen in Heerhugowaard 
en Hoorn. ROC Kop van Noord-Holland verzorgt de lessen in 
Schagen.

Bouw aan je toekomst 
Met een BBL bouwopleiding van ESPEQ bouw je 
letterlijk aan je toekomst. Het maakt hierbij niet uit 
of je al een (bouwgerichte) vooropleiding hebt, als 
passie voor de bouw en een goede werkhouding 
maar aanwezig zijn! Je kiest bij ESPEQ uit MBO 
opleidingen van niveau 1 t/m niveau 4. Al onze 
opleidingen geven je een waardevol diploma 
waarmee je je carrière een razendsnelle start geeft.



Onze BBL opleidingen  
in de bouw 
Leren, werken en geld verdienen met praktijkgerichte  
MBO opleidingen!

Opleiding Timmerman 
MBO niveau 1, 2, 3, 4

Opleiding  
Houtbewerking / Timmerindustrie 
MBO niveau 1, 2, 3

Opleiding Metselaar 
MBO niveau 1, 2, 3, 4

Opleiding Schilderen 
MBO niveau 1, 2, 3, 4

Opleiding Tegelzetter 
MBO niveau 1, 2, 3

Onze MBO opleidingen 
Je kunt bij ons terecht voor de volgende opleidingen:  

 

De bouw groeit, dus ook de vraag naar vakmensen die 
keihard werken om Nederland een stukje mooier te maken. 
Jezelf goed voorbereiden op een carrière in de bouw doe 
je met één van onze BBL opleidingen waarbij we jou direct 
een baan geven. Tijdens je opleiding verdien je dus direct 
een prima salaris. In individuele gevallen kunnen onze 
opleidingen ook in een BOL-variant worden gevolgd.

Contact
W.M. Dudokweg 66, 1703 DC Heerhugowaard 
Telefoon: 072 - 576 30 30
E-mail: mail@espeq.nl

Kijk voor meer informatie op www.espeq.nl
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Opleiding Timmerman 
MBO niveau 1, 2, 3, 4

Klaar voor het echte werk? 
Wil jij jezelf echt onmisbaar maken? Dan is de opleiding 
(bouw) timmerman écht iets voor jou. Tijdens de opleiding 
Timmerman leren we jou in korte tijd hoe je woningen, 
kantorencomplexen en andere bouwwerken bouwt, 
verbouwt, renoveert. Hoe groter, hoe uitdagender.  
En jij bent de belangrijkste schakel!

De opleiding Timmerman is de meest brede 
techniekopleiding van Nederland en geven wij zowel 
in Heerhugowaard als in Hoorn. Van de fundering 
leggen tot het plaatsen van de laatste dakpan, het 
zijn allemaal werkzaamheden die we je leren tijdens 
de opleiding Timmerman. Je wordt dan ook een echte 
allround vakman of vakvrouw! We leren je hoe jij 
constructies maakt voor gebouwen als huizen, scholen, 
kantoren en fabrieken, maar ook hoe je onderdelen 
maakt.

Denk hierbij aan trappen, deuren, dakkapellen en 
bijvoorbeeld vloeren. Als timmerman werk je zowel 
binnen als buiten en kun je bouwtekening zowel lezen als 
(eenvoudige tekeningen) maken. Het is hierbij belangrijk 
dat je een echte teamspeler bent en graag samenwerkt, 
want als timmerman werk je nauw samen met je collega’s. 
Daarbij is het handig als je met allerlei gereedschappen en 
houtbewerkingmachines overweg kunt en inzicht hebt in 
bouwconstructies Je werkt nauwkeurig aan de hand van 
bouwtekeningen en je hebt geen last van hoogtevrees.

Direct salaris tijdens  
je opleiding 
Als je een goede timmerman wilt worden, dan leer 
je dat niet alleen maar uit een boekje. Theorie is 
belangrijk, maar wij zijn er van overtuigd dat je het 
nergens anders beter leert dan op de bouwplaats. 
We plaatsen jou, tijdens je opleiding Timmerman, dan 
ook altijd bij een erkend leerbedrijf bij jou in de buurt, 
waar je tijdens jouw BBL opleiding 4 dagen per week 
werkt en waar je direct een goed salaris verdient! In 
individuele gevallen kan deze opleiding ook in een 
BOL-variant worden gevolgd.

Doorleren? 
Ben je na het volgen van je opleiding 
Timmerman nog niet uitgeleerd? Dan kun je 
natuurlijk ook doorleren bij ESPEQ. De opleiding 
wordt namelijk gegeven op MBO niveau 1, 2, 3 
en 4!

Dit ga je doen als timmerman 

www.espeq.nl



Van kozijn tot  
kant-en-klare dakkapel 
Wil jij bijdragen aan de mooiste projecten en producten? 
Dan is de BBL opleiding Houtbewerking écht iets voor jou. 
Met onze opleiding Houtbewerking leren wij jou hoe je met 
gereedschap, maar ook met de grootste machines, hout 
kunt bewerken tot producten als kozijnen, trappen,  
kant-en-klare dakkapellen en zelfs complete gevels.

Dit ga je doen als 
houtbewerker 
Met de opleiding Houtbewerking op zak, kun je 
op verschillende plaatsen komen te werken. Zo 
werken oud-leerlingen bij (grote) bouwbedrijven, 
aannemingsbedrijven en professionele 
timmerfabrieken. Hier draag jij zorg voor het bewerken 
van hout. Dat kan machinaal, bijvoorbeeld met een 
computergestuurde zaag- en freesmachines, maar 
ook handmatig door bijvoorbeeld te zagen, lijmen of

schaven. Hoe je het doet, hangt altijd af van het product. 
Maar dat het toffe producten worden, dat is één ding dat 
zeker is! Als houtbewerker werk je voornamelijk binnen en 
maak je complete producten. Het is hierbij belangrijk dat 
je nauwkeurig bent en goed constructief kunt denken. Als 
jouw kozijn bijvoorbeeld een paar millimeter scheef is, dan 
past het niet in de constructie. Daarbij is het belangrijk dat 
je ook goed met (grote) machines overweg kunt, aangezien  
computergestuurde machines een steeds belangrijkere rol 
spelen.

Direct salaris tijdens  
je opleiding 
Als je een goede houtbewerker wilt worden, dan 
leer je dat niet alleen maar uit een boekje. Theorie is 
belangrijk, maar wij zijn er van overtuigd dat je het 
nergens anders beter leert dan in een timmerfabriek. 
We plaatsen jou, tijdens je opleiding Houtbewerking, 
dan ook altijd bij een erkend leerbedrijf bij jou in de 
buurt, waar je tijdens jouw BBL opleiding 4 dagen 
per week werkt en waar je direct salaris verdient. In 
individuele gevallen kan deze opleiding ook in een 
BOL-variant worden gevolgd.

Doorleren? 
Ben je na het volgen van je opleiding 
houtbewerking nog niet uitgeleerd? Dan kun je 
natuurlijk ook doorleren bij ESPEQ. De opleiding 
wordt namelijk gegeven op MBO niveau 1, 2 en 3.

Opleiding  
Houtbewerking / Timmerindustrie 
MBO niveau 1, 2, 3

www.espeq.nl



Opleiding Metselaar 
MBO niveau 1, 2, 3, 4

Kaarsrecht of perfecte 
boogjes? Jij metselt het! 
Als metselaar ga jij aan de slag met het kaarsrecht 
metselen van muren bij nieuwbouwprojecten van kantoren 
en woningen. Voor het vernieuwen van een muur van een 
oud gebouw draai jij je hand echter ook niet om. En een 
boog of een bijzonder patroon in jouw metselwerk? Dat zie 
jij niet als een probleem, maar als een uitdaging! Hoe je dat 
allemaal doet leren wij je tijdens de opleiding Metselaar.

Dit ga je doen als metselaar 
Eer van je werk! Dat heb je zeker als metselaar. Alles 
wat jij aan woningen en kantoren doet is namelijk 
zichtbaar. Ook na tientallen jaren staat jouw 
metselwerk namelijk nog fier overeind! Als metselaar 
werk je zowel binnen als buiten, vaak in een team, 
en pas je diverse technieken toe met de modernste 
gereedschappen.

Tijdens de opleiding Metselaar krijg je les over alles wat 
met metselen te maken heeft. Je leert over verschillende 
metselverbanden, steensoorten en species. Zo kan je niet 
alleen maar metselen, maar ook advies geven over het 
gebruik van de juiste producten. Daarnaast leren we jou 
hoe je bouwtekeningen leest, eenvoudige tekeningen kunt 
maken en is rekenen een belangrijk onderdeel.

Direct salaris tijdens  
je opleiding 
Als je een goede metselaar wilt worden, dan leer 
je dat niet alleen maar uit een boekje. Theorie is 
belangrijk, maar wij zijn er van overtuigd dat je het 
nergens anders beter leert dan op de bouwplaats. 
We plaatsen jou, tijdens je opleiding Metselaar, dan 
ook altijd bij een erkend leerbedrijf bij jou in de buurt, 
waar je tijdens jouw BBL opleiding 4 dagen per week 
werkt en waar je direct een goed salaris verdient. In 
individuele gevallen kan deze opleiding ook in een 
BOL-variant worden gevolgd.

Doorleren? 
Ben je na het volgen van je opleiding metselaar 
nog niet uitgeleerd? Dan kun je natuurlijk ook 
doorleren bij ESPEQ. De opleiding wordt namelijk 
gegeven op MBO niveau 1, 2, 3 en 4.

www.espeq.nl



Opleiding Schilder 
MBO niveau 1, 2, 3

Zorg jij voor de finishing 
touch? 
Als schilder ben jij de specialist in het kleur geven van 
nieuwbouwprojecten, renovaties en verbouwingen. Alle 
kennis die je nodig hebt over verven, voorbewerken,  
kleuren en bijvoorbeeld plamuren leer je tijdens de 
opleiding Schilderen. Onze schildersopleiding maakt van 
jou een specialist die allerlei projecten en producten van 
een mooi kleurtje (wit mag natuurlijk ook) voorziet.

Dit ga je doen als schilder 
De opleiding schilder volg je in Heerhugowaard of op 
onze vestiging in Zaandam. Als schilder zorg jij ervoor 
dat gebouwen, producten en muren weer strak in de 
lak zitten. Als schilder heb je enorm afwisselend werk, 
zowel binnen als buiten. Afhankelijk van de grootte 
van het project werk je wel/niet samen met collega-
schilders. Als schilder ben je niet enkel maar bezig 
met verven van hout, metaal en steen.

Onze schildersopleiding leert jou ook hoe je materiaal 
beschermt tegen weersinvloeden en hoe je cruciale 
reparaties (bijv. houtrot) uitvoert. Je bent dus niet alleen 
maar diegene die alles ‘een kleurtje geeft’, maar ook een 
reparateur van bijvoorbeeld kozijnen of ander houtwerk. 
Naast deze zaken leer je tijdens de opleiding Schilder ook 
alles over het veilig bouwen van steigers en over glaszetten, 
wandafwerking en behangen.

Direct salaris tijdens  
je opleiding 
Als je een goede schilder wilt worden, dan leer 
je dat niet alleen maar uit een boekje. Theorie is 
belangrijk, maar wij zijn er van overtuigd dat je het 
nergens anders beter leert dan op de bouwplaats. 
We plaatsen jou, tijdens je schildersopleiding, dan 
ook altijd bij een erkend leerbedrijf bij jou in de buurt, 
waar je tijdens jouw BBL opleiding 4 dagen per week 
werkt en waar je direct een goed salaris verdient. In 
individuele gevallen kan deze opleiding ook in een 
BOL-variant worden gevolgd.

Doorleren? 
Ben je na het volgen van je opleiding schilder 
nog niet uitgeleerd? Dan kun je natuurlijk ook 
doorleren bij ESPEQ. De opleiding wordt namelijk 
gegeven op MBO niveau 1, 2, 3 en 4.

www.espeq.nl



Opleiding Tegelzetter 
MBO niveau 1, 2, 3

Tegels plakken of (kleine) 
kunstwerken maken? 
Als tegelzetter ben jij, keer op keer, bezig met het maken van 
kunstwerken! Of het nu de muur van de badkamer is, of het 
‘tegelen’ van een creatieve muur, jij legt de finishing touch 
aan een groot aantal soorten projecten. Bij nieuwbouw, 
verbouw of renovatie; Jij bent overal inzetbaar. Hoe je 
dat doet en op welke manier leer je tijdens de opleiding 
Tegelzetter.

Dit ga je doen als 
tegelzetter 
Als tegelzetter werk jij voornamelijk binnen, maar 
soms ook buiten, aan zowel grote als kleine projecten. 
Hier voorzie jij wanden en vloeren van een mooie 
afwerking. Niet alleen omdat het er mooi uitziet, maar 
ook om de muren te beschermen van invloeden van 
buitenaf.

Het is belangrijk dat je snel, maar ook nauwkeurig werkt.  
Met jouw vakmanschap creëer jij ware kunstwerken en 
sierlijke tegelwerken op verschillende locaties in gebouwen, 
tuinen en andere locaties. Naast tegelzetten, leren wij je ook 
alles over specie, voegen, lijmen en tegels snijden.

Direct salaris tijdens  
je opleiding 
Als je een goede tegelzetter wilt worden, dan leer 
je dat niet alleen maar uit een boekje. Theorie is 
belangrijk, maar wij zijn er van overtuigd dat je het 
nergens anders beter leert dan op de bouwplaats. 
We plaatsen jou, tijdens je opleiding Tegelzetter, dan 
ook altijd bij een erkend leerbedrijf bij jou in de buurt, 
waar je tijdens jouw BBL opleiding 4 dagen per week 
werkt en waar je direct een goed salaris verdient. In 
individuele gevallen kan deze opleiding ook in een 
BOL-variant worden gevolgd.

Doorleren? 
Ben je na het volgen van je opleiding tegelzetter 
nog niet uitgeleerd? Dan kun je natuurlijk ook 
doorleren bij ESPEQ. De opleiding wordt namelijk 
gegeven op MBO niveau 1, 2 en 3.

www.espeq.nl


