
OPLEIDINGSROUTE:  BBL
DUUR OPLEIDING: 1 JAAR
START DATUM:  1-11-2020
TOELATING:  MBO NIVEAU 3&4    
WERKERVARING:  2 A 5 JAAR
GROEPSGROOTTE:  MIN. 12 PERSONEN

SPECIALISTENOPLEIDING

TECHNISCH  
LEIDINGGEVENDE
VOOR MEDEWERKERS MET AMBITIE

NIEUW



Ken je (of ben je) een medewerker met ambitie  

die door zou willen groeien naar een functie als 

teamleider? Dan is de complete en praktische 

parttime studie ‘Technisch Leidinggevende’ op 

mbo-niveau 4 wellicht interessant. 

STAPPEN  
ZETTEN IN JE 
LOOPBAAN

Deze studie is geschikt voor ambitieuze mede-
werkers in de mobiliteit, bouw, metaal, installatie- 
of elektrotechniek die een vervolgstap willen 
maken in hun loopbaan. De opleiding verloopt 
via de beroepsbegeleidende leerweg (bbl), 
waarin de cursist één dag per week aan de 
opleiding besteedt. Elke deelnemer start met een 
eigen Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) en 
wordt getraind op de ontwikkeling van persoonlijke 
vaardigheden en vakinhoudelijke kennis. In deze 
opleiding werkt de cursist samen met de werk-
gever aan studieopdrachten van het bedrijf. 
Zo levert de studie niet alleen de deelnemer, 
maar ook de werkgever waardevolle input.  

WERKEN ALS TECHNISCH LEIDINGGEVENDE
Een leidinggevende is de aanvoerder van een 
team en zorgt voor een adequate planning en 
organisatie van een project of een afdeling. 
Hij of zij onderhandelt met derden en draagt de 
eindverantwoording voor de werkzaamheden, 

het materiaal en de werkomgeving van het 
project. Een dergelijke rol vraagt, naast praktische 
werkervaring, om goede projectbeheersing, 
organisatorische vaardigheden en communicatie 
skills. De modules in deze opleiding zijn ontwikkeld 
om daarbij te helpen.

DE OPLEIDING
De opleiding bestaat uit 12 lesmodules en een 
Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP). Deelnemers 
starten met het schrijven van een eigen POP en 
geven hierin aan op welk vlak de gewenste 
ontwikkelpunten liggen. Gedurende de hele 
opleiding wordt er aandacht besteed aan de 
voortgang op deze punten. De opdrachten worden 
uitgevoerd binnen het leerbedrijf. Zo kunnen  
de opgedane kennis en vaardigheden direct 
toegepast worden in de dagelijkse praktijk.  
De opleiding wordt afgerond met een Ambitie-
plan. Het Ambitieplan beschrijft de korte termijn-
plannen van de cursist en die van het bedrijf.



ALGEMEEN VORMEND ONDERWIJS (AVO)
In mbo-opleidingen zijn algemeen vormende 
vakken als Rekenen, Nederlands en Engels verplicht. 
Deelname aan deze avo-vakken is in de studie 
Technisch Leidinggevende afhankelijk van het 
niveau van de deelnemer. Elke deelnemer maakt 
een instaptoets. De uitkomst van de instaptoets is 
bepalend voor de mate waarin een avo-vak 
gevolgd moet worden. Alleen kandidaten die 
ondersteuningslessen nodig hebben volgen de 
tweewekelijkse avo-lesdag. Alle deelnemers doen 
het Centrale Instellingsexamen. Deelnemers ouder 
dan 30 jaar krijgen een vrijstelling voor het vak 
Burgerschap. 

STRUCTUUR VAN DE OPLEIDING 
Er wordt gewerkt met een compacte studiegroep 
afkomstig uit verschillende technische branches. 
Elke 14 dagen is er een module-lesdag.  
De lessen worden verzorgd door professionele 
docenten afgewisseld met gastsprekers uit het 

bedrijfsleven. Deelnemers die de algemene 
vakken Nederlands, Engels en Rekenen volgen, 
hebben naast de module-lesdagen om de week 
een avo-lesdag. 

RESULTAAT: KENNIS EN VAARDIGHEDEN
Na afronding van deze specialistenopleidingen 
wordt een erkend mbo-diploma niveau 4 uitge-
reikt, aangevuld met eventuele certificaten van 
keuzedelen. Deze opleiding levert inzicht in eigen 
handelen en voorziet in een complete set aan 
kennis en vaardigheden gericht op: 
•  het opstellen van een projectplan
•  het toepassen van leiderschapsstijlen 
•  het organiseren en leiden van werkoverleg
•  projectbegeleidingssystematiek
•  het creëren en beïnvloeden van groepsdynamiek
•  het toepassen van begeleidings- en coaching 

vaardigheden

LESMODULES

•  Reflectie en Persoonlijk Ontwikkelingsplan

• Projectbeheersing

• Plannen 

• Organiseren

• Werkoverleg 

• Methodisch werken en risicobeheersing

• Kwaliteitsbewaking

• Kostenbewaking

• Communicatie met derden 

• Begeleiding van medewerkers

• Onderhoud en Veiligheid

• Reflectie en Ambitieplan



VOLG ONS OP

TOELATING
Om te kunnen starten met deze studie is minimaal 
een afgeronde technische opleiding op mbo-niveau 
3 of 4 nodig. Daarnaast heeft de deelnemer 
werkervaring in een technische functie en een 
goede beheersing van de Nederlandse taal.  
Een voorwaarde voor deelname aan de opleiding 
is de aanwezigheid van een gecommitteerd 
leerbedrijf dat de deelnemer begeleidt en faciliteert. 
Voorafgaand aan de inschrijving voor deze 
opleiding nodigen wij deelnemers uit voor een 
intakegesprek. 

INVESTERING
Voor deze complete specialistenopleiding inclusief 
de maatwerk toevoeging en begeleiding op het 
gebied van reflectie, het Persoonlijk Ontwikkelings-
plan en het ambitieplan rekenen wij € 2.995,- 
excl. BTW. Deze prijs is gebaseerd op een 
minimale groepsgrootte van 12 medewerkers. 
Deze investering is inclusief:
• het wettelijk cursusgeld
• het keuzedeel Inspelen op Innovaties
• de inzet van ervaren docenten
• gastlessen
•  het gebruik van machines, materialen en 

leermiddelen 

AANVULLENDE MODULES
Deze opleiding kan vrijblijvend, tegen additionele 
kosten, aangevuld worden met arbeidsrelevante 
keuzedelen. Wij bieden de modules:
•  Calculeren in Techniek en de Gebouwde  

Omgeving 
• Klantcontact en Verkoop

MAATWERK VOOR BEDRIJVEN
Alle onderdelen van de opleidingsinhoud  
kunnen in meer of mindere mate ook separaat 
aangeboden worden als maatwerk voor  
bedrijven. Ook kunnen specifieke wensen/ 
eisen ten aanzien van de opleiding worden  
toegevoegd. Wij informeren u hier graag over!

INFORMATIE & AANMELDEN 

Wilt u meer weten over deze opleiding,  
de optionele keuzedelen of maatwerk  
in scholing? 
 
Neem contact op met:  
Marieke van Halm 
Accountmanager 
mvanhalm@davinci.nl 
06 30 79 81 24

Kijk op onze website voor aanvullende  
informatie of aanmelden:  
WWW.DAVINCI.NL

WWW.DAVINCI.NL


