
NOA Opleidingsbedrijf Afbouw wil graag: 

  Kwalitatief goede vakmensen opleiden voor de sector. 
  Zoveel mogelijk leerlingen laten kennismaken met de mooie beroepen in de afbouw. 
  Samenwerken met vmbo-scholen met het profiel vmbo Bouwen, Wonen en Interieur  

en hen ondersteunen in het onderwijs en de begeleiding.



Natuursteen

Vloeren & Terrazzo

Stukadoren & Afbouw

Plafond- & Wandmontage

Meer informatie?

Kijk op www.noaopleidingsbedrijfafbouw.nl voor een  
NOA Opleidingsbedrijf bij jou in de buurt en voor meer  
uitleg over de opleidingen tot stukadoor, vloerenlegger, 
natuursteen bewerker en plafond- en wandmonteur.  
Of neem contact op met het landelijke secretariaat:

T 088 08 08 818
E info noaopleidingsbedrijfafbouw.nl

Volg ons op Facebook voor actuele informatie rondom  
open dagen en interessante activiteiten:  
www.facebook.com/noaopleidingsbedrijf
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Informatie voor vmbo-scholen

Een goede  
afbouwer is  
goud waard
Vakmensen met toekomst



 

Wat betekent NOA Opleidingsbedrijf  
Afbouw voor leerlingen?

Na een zorgvuldige intake en introductieperiode komen leerlingen  
bij NOA Opleidingsbedrijf Afbouw als leerling-werknemer in dienst.  
We bieden een arbeidsovereenkomst tijdens de gehele opleiding en 
volgen daarbij de cao Afbouw. NOA Opleidingsbedrijf Afbouw leidt de 
leerlingen op en plaatst hen bij een aangesloten en erkend leerbedrijf.  
De leerling werkt gemiddeld vier dagen per week en gaat één dag per 
week naar school om de theorie en praktijkscholing te volgen. 



Wat is de sector Afbouw?
De sector afbouw is een sector binnen Bouwen,  
Wonen en Interieur. Leerlingen in deze sector  
worden opgeleid tot: 

  Stukadoor
  Plafond- en Wandmonteur
  Natuursteenbewerker
  Dekvloerenlegger

Na de niveau 2-opleiding kunnen leerlingen eenvoudig 
doorstromen naar niveau 3 en 4.

In het vmbo-profiel Bouwen, Wonen en Interieur  
komt afbouw terug in de keuzevakken: 

  Wandafwerking 
  Scheidingswanden  

De sector afbouw zet zich in voor het vmbo,  
door bij te dragen aan de leermiddelen van het 
Platform, bestuursdeelname en ondersteuning  
in de regio. 

 

“Met de ondersteuning van NOA Opleidingsbedrijf   
   Afbouw kunnen we nu ook de keuzevakken 
         Afbouw aanbieden.” ZuidWestHoek College



  

Wat kan NOA Opleidingsbedrijf Afbouw voor  
vmbo-scholen betekenen?
NOA Opleidingsbedrijf Afbouw helpt je graag bij het 
aanbieden van de keuzevakken wandafwerking en 
scheidingswanden, in de vorm van onder andere:

  Bijscholing (kijk op bijscholingvmbo.nl)
   Het beschikbaar stellen van materiaal

Daarnaast verzorgen we stageplaatsen, verzorgen  
we gastlessen en zorgen we voor goede voorlichting.

Graag bespreken we met jou de mogelijkheden  
van een samenwerking. We streven namelijk naar  
een soepele doorstroom vanuit het vmbo, via het  
mbo naar een goede baan in de afbouw. 

Wat doet NOA Opleidingsbedrijf Afbouw nog meer? 
   Enthousiasmeert jongeren voor de branche  

en helpt hen met hun keuze
   Ondersteunt het ROC in het (praktische) onderwijs  

en het werven en selecteren van leerlingen
  Biedt een starterstraject voor nieuwe leerlingen
  Ondersteunt het praktijkonderwijs
   Heeft contact met partijen als de branche-

vereniging NOA, Savantis en het Platform vmbo 
BWI om hen te informeren over ontwikkelingen  
in opleiden

   Draagt bij aan afspraken over arbeidsvoorwaarden  
voor leerlingen


