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Werkvoorbereider
Meubelindustrie/(Scheeps)
interieurbouwer (bbl, mbo)

In het kort
Leerweg / Niveau

Duur

Start

BBL / Niveau 4

2-3 jaar / Versnellen
tijdens je opleiding

Eind augustus 2022

Locatie

Lesgeld

Crebonummer en naam

Nieuwegein

€ 612,-

25020 Werkvoorbereider
meubelindustrie/(scheeps)i
nterieurbouw

Harmonielaan 2

Wat doe je in dit beroep?
Je bent van begin tot eind betrokken bij de bouw van grote objecten van hout en ander materiaal voor bedrijven, winkels of
luxe jachten. Je werkt bijvoorbeeld bij een bedrijf in interieurbouw, standbouw of jachtbouw.

Is dit iets voor mij?
Je geeft graag leiding, bent nauwkeurig en sociaal. En zie jij een uitdaging in het maken van goede producten tegen zo
weinig mogelijk kosten? Dan is de opleiding Werkvoorbereider Meubelindustrie/(Scheeps)interieurbouwer iets voor jou!

Wat leer je tijdens deze mbo-opleiding?
Je krijgt tijdens de opleiding les in logistiek en productieleiding. Ook leer je alles over werkvoorbereiding, tekenen met
AutoCAD en CNC-machines programmeren.

Hoe ziet deze mbo-opleiding eruit?
Dit is een bbl-opleiding en dat betekent dat je één dag in de week naar school komt en vier dagen per week in de praktijk
leert. Je krijgt les in vakken die je nodig hebt voor je toekomstige beroep en een aantal algemene vakken.
Tijdens de opleiding krijg je de volgende lessen:
Werkvoorbereiding
Logistiek
Productieleiding
Kwaliteit, Arbo en milieu
AutoCAD (2D + beginselen 3D) tekenen
Producten (door)ontwikkelen zodat deze voldoen aan de klantvraag
CNC-machines (computers) programmeren
Basisprincipes van lean manufacturing
Algemene vakken:
Nederlands
Engels

Rekenen
Leren, Loopbaan en Burgerschap/Werknemersvaardigheden

Werkend leren
Je kunt je voor deze opleiding aanmelden als je een vakdiploma hebt. Daarnaast heb je vooraf een baan bij een erkend
leerbedrijf nodig. Je hebt een relevant diploma in de richting meubelindustrie op mbo-niveau 3 nodig. Dit heeft te maken
met de basisvaardigheden van het vak.

Na je opleiding
Na twee jaar studeer je af als werkvoorbereider en kun je aan de slag bij een bedrijf in de timmerindustrie. Of je studeert
verder en gaat naar het hbo. Je kunt dan doorstromen naar een van de volgende opleidingen: Management,
Binnenhuisarchitectuur, Industrieel ontwerp of Docentenopleiding Bouwkunde. Wat je ook kiest, wij zorgen er samen met
jou voor dat je goed bent voorbereid op de toekomst.

Vooropleiding
Diploma vmbo: kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg
Of een diploma op mbo-niveau 3, of vergelijkbaar
Of een overgangsbewijs van havo of vwo 3 naar 4
Let op: Om met een bbl-opleiding te kunnen starten heb je een baan nodig bij een erkend leerbedrijf. Leerbedrijven vind je
op de site van Stagemarkt. Als je geen baan hebt, dan kun je niet geplaatst worden op de opleiding.
Voor deze opleiding is het van belang dat je een baan hebt waar je de juiste werkervaring op doet. We merken dat je met
een niveau 3 diploma in de bouw de juiste basiskennis en ervaring hebt om zo'n baan te vinden.
Heb je een havo-diploma of al een opleiding op niveau 3 afgerond? Dan kun je deze opleiding sneller afronden.

Kosten opleiding
Voor je achttiende betaal je geen lesgeld. Ben je op 1 augustus 18 jaar of ouder, dan ben je wettelijk verplicht lesgeld te
betalen. Voor een bbl-opleiding op niveau 3 en 4 is het lesgeld € 612.
Wil je meer weten over lesgeld en schoolkosten, kijk dan op onze website.
Houd daarnaast rekening met kosten voor boeken en lesmateriaal. Voor sommige opleidingen moet je ook persoonlijke
onderwijsbenodigdheden aanschaffen.

Aanmelden
De landelijke mbo-aanmelddatum is 1 april. Bij aanmelding voor die datum heb je toelatingsrecht. Voor aanmelden heb je
DigiD nodig. Heb je die nog niet? Om DigiD aan te vragen heb je je BSN (burgerservicenummer) nodig. Deze vind je op je
identiteitsbewijs, paspoort of rijbewijs. Je kunt hier je DigiD aanvragen.

Direct aanmelden
Aanmelden Nieuwegein

bedrijfsopleidingen.rocmn.nl

