Werkvoorbereider industrieel
produceren met hout (bbl)
Plannen en inschatten met een timmermansoog
begeleiden | creatieve technische ideeën bedenken | digitaal werken |
makkelijk in de omgang | nieuwsgierig naar nieuwe technieken | organiseren |
plannen | structuur | technisch inzicht | verrassende oplossingen zoeken |
zelfstandig
Als werkvoorbereider bereid je projecten voor. Je maakt technische tekeningen,
koopt materialen in en berekent te kosten. De totale voorbereiding van
meubel/interieur- en timmerproducten komt hierbij aan bod.Jij bekijkt
technische tekeningen en weet wat moet gebeuren. Je rekent uit hoeveel
materiaal nodig is en hoeveel tijd de opdracht kost. Opdrachtgevers en collega’s
geef je advies over het project. Met een goede voorbereiding zorg je dat jouw
team vakwerk levert.
Je werkt soms alleen, maar vaak ook in een team. Bij grote bedrijven werk je
samen met bijvoorbeeld inkopers, verkopers, tekenaars of andere
werkvoorbereiders. Het werk is afwisselend. Tijdens de opleiding leer je
technische tekeningen maken, calculeren, offertes maken en werken met
moderne software. Met deze opleiding timmer je goed aan je carrière!

Niveau 4
bbl
2 jaar
Startmoment: flexibel
20% werk
80% werk
Crebo: 25587

Interessegebied(en)
Bouwen, Wonen en Interieur

Summa Wonen & Design
De Run 4250, Veldhoven
('techniekHuys)

Werkvoorbereider industrieel produceren met hout (bbl)
Wat word je?
Als werkvoorbereider industrieel produceren met hout kun je
aan de slag bij een machinaal timmerbedrijf, een
timmerwerkplaats of een meubel-, scheeps- of
interieurbedrijf. Binnen de meubel/interieur- of
timmerindustrie heb je mogelijkheden door te groeien naar
leidinggevende en commerciële functies. Denk aan
projectleider, productontwikkelaar, hoofd afdeling
werkvoorbereiding of hoofd afdeling inkoop. Je kunt ook
doorstromen naar een hbo-opleiding, bijvoorbeeld
Technische Bedrijfskunde of Bouwkunde.

Hoe ziet je opleiding eruit?
Je volgt 1 dag per week onderwijs op school. Daarnaast werk
je 4 dagen per week bij een leerbedrijf.

Studiekosten
Het wettelijk vastgestelde cursusgeld voor schooljaar
2020-2021 bedraagt 606 euro. Kijk voor een inschatting van
de overige kosten voor deze opleiding op de website
van Studers. Ieder jaar worden daar uiterlijk 1 juli alle
schoolkosten bekendgemaakt voor het daarop volgende
schooljaar. Voor het daadwerkelijk bestellen moet je op de
juiste manier inloggen.
Laptop
Bij veel opleidingen kun je als student niet zonder
computer. Kijk in het overzicht of dit voor jouw opleiding
geldt en download de juiste specificaties.

Studie in cijfers
Studie in cijfers geeft duidelijke informatie over deze
opleiding en de kansen op de arbeidsmarkt. Wil je meer
weten over deze cijfers? Bekijk dan deze uitleg (pdf).

Welke vooropleiding heb je nodig?
Om te worden toegelaten tot deze opleiding heb je minimaal
nodig:
• diploma vmbo kaderberoepsgerichte, theoretische of
gemengde leerweg of;
• overgangsbewijs van 3 naar 4 havo of vwo of;
• diploma mbo niveau 2 of niveau 3. Wij gaan altijd met je
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in gesprek en adviseren je of je een goede kans hebt om de
opleiding succesvol af te ronden.
Op deze pagina vind je de volledige wettelijke
vooropleidingseisen voor een niveau 4 opleiding. Heb je een
diploma mbo vakopleiding niveau 3 in dezelfde richting, dan
kun je de opleiding dan in 2 jaar afronden.
Werk
Tijdens een persoonlijk gesprek of kennismakingsbijeenkomst
kijken we of deze opleiding bij je past. Om deze opleiding te
kunnen volgen, moet je werken bij een erkend leerbedrijf.
Werk je niet bij zo’n bedrijf, dan bieden we je hulp bij het
vinden van een geschikte leerwerkplek. Je gaat zelf op zoek.
Je kunt hiervoor solliciteren bij het samenwerkingsverband
BosMti in Nuenen of je solliciteert zelf bij een
leerwerkbedrijf. Kijk voor een overzicht van erkende
leerbedrijven en meer informatie over de arbeidsmarkt,
stages en beroepen op www.s-bb.nl.

