BBL - opleiding op maat - “Technisch
Leidinggevende”
“Te
Marktontwikkeling in de techniek
De arbeidsmarkt staat op dit moment aardig onder
de druk. Er zijn te weinig goede techneuten en de
ontwikkelen volgen elkaar in een rap tempo op. In
deze markt krijgen (junior) techneuten dan ook
sneller de mogelijkheid om door te groeien naar
een leidinggevende functie. Maar wat houdt dit
allemaal in en wat komen er dan voor uitdagingen
op je af? In de opleiding ‘Technisch
Leidinggevende’ ontwikkel je ‘soft skills’ van het
managen van teams en projectpartners. Deze
opleiding is branche specifiek en modulair in te
zetten.

Voor wie?
Technische medewerkers die een team aansturen
of daar naartoe willen groeien. De opleiding is
tevens interessant voor medewerkers die
projectmatig veel te maken hebben met diverse
leveranciers en/of (onder)aannemers.

Programma
De opleiding richt zich op de competenties
leidinggeven, persoonlijk leiderschap,
kwaliteitsmanagement en bedrijfsprocessen en
bestaat uit de volgende modules:
 Reflectie en Persoonlijk Ontwikkelingsplan
 Projectbeheersing
 Planning en organiseren
 Werkoverleg en methodisch werken
 Kwaliteitsbewaking
 Risicobeheersing en continuiteit
 Kostenbewaking
 Interne en externe communicatie
 Begeleiding van medewerkers
 Onderhoud en Veiligheid
 Inspelen op Innovaties

Duur en lestijden
Gedurende de periode van een jaar heb je
wekelijks 1 dag les in de Duurzaamheidsfabriek in
Dordrecht.

De wekelijkse inspirerende bijeenkomsten zetten je
aan om de theorie direct toe te passen in de praktijk.
Zo leer jij in de praktijk en heeft het bedrijf waar je
werkt ook direct iets aan de input van deze
opleiding.

Specialistische MBO – 4 opleiding
Na afronding van deze specialistenopleiding
ontvang je een erkend MBO – 4 diploma additioneel
aangevuld met eventuele certificaten. Elk keuzedeel
kan worden gekoppeld aan een opleidingsadvies
voor een eventueel verder vervolg. Om deel te
kunnen nemen aan de opleiding heb je een
afgeronde technisch opleiding op MBO - niveau 3 of
4. Daarnaast is een goede beheersing van de
Nederlandse taal vereist.

Mogelijkheden bedrijfs – of branchespecifiek
Bij voldoende deelnemers vanuit een bedrijf of
vanuit een branche, kan de opleiding op maat
worden aangeboden. Hierbij kunnen specifieke
processen, systemen of andere bijzonderheden
worden meegenomen. In een later stadium zal de
opleiding ook modulair worden aangeboden.

Investering
De kosten bedragen € 2.995,- excl. BTW. Deze prijs
is inclusief maatwerk voor een specifieke branche of
bedrijf. Deze prijs is gebaseerd op een minimale
groepsgrootte van 12 inschrijvingen.
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