
Voor een geslaagd project is meer nodig dan technische kennis; ook een goede planning en 
organisatie zijn belangrijk. Het werk wordt vooruit gepland, bijgesteld waar nodig en tijdig afgerond 
en gedurende het hele project is er goed contact met de verschillende stakeholders. Hoe wordt een 
goede projectorganisatie ontworpen? Welke bedrijfsprocessen zijn van belang en hoe zorg je ervoor 
dat deze optimaal verlopen? 

NIVEAU Expert N4

VOOROPLEIDING Niet van toepassing

DUUR 20 avonden van 17:30 tot 21:00 uur, aaneensluitend of in delen in te plannen

AFRONDING Tetrix-certificaat / NLQF examen

Voor wie is deze cursus bedoeld?
Voor iedereen die meer inzage wil in het 
bedrijfsproces, zoals werkvoorbereiders.  
De opleiding is ook zeer geschikt voor monteurs 
die willen doorgroeien naar een kantoorfunctie. 

Wat houdt de cursus in?
In deze klassikale cursus speelt de interactie 
binnen de groep een belangrijke rol. Er wordt 
theorie behandeld en daarnaast maken 
deelnemers verschillende praktijkopdrachten 
tijdens de les. Deelnemers wisselen onderling 
ervaringen uit en vertalen dit door naar de eigen 
organisatie. Na afloop kan de deelnemer:
•  het belang van essentiële onderdelen van 

projectmanagement (planning, organisatie,  
inzet van bepaalde technieken, documentatie  
en bewaking) toelichten. 

•  uitleggen hoe een project opgebouwd en 
gemanaged kan worden met ERP-software.

•  uitleggen hoe het inkoopproces georganiseerd 
wordt en met welke strategieën en methoden 
(JIT, Kanban) de logistieke keten bestuurd wordt. 

•  uitleggen welke aspecten van belang zijn bij  
het aangaan en beoordelen van een relatie met 
leveranciers, zoals leverbetrouwbaarheid, 
prijsbetrouwbaarheid en communicatie.

•  het belang van een kostprijsberekening en  
voor- en nacalculatie bij een project of product 
toelichten en uitleggen hoe je deze 
berekeningen uitvoert.

•  de betekenis van het begrip kwaliteit uitleggen 
en toelichten hoe de kwaliteit in projecten  
met verschillende technieken beoordeeld en 
geoptimaliseerd kan worden.

NLQF Kwalificatie
De cursus (operations management) werkvoor-
bereider heeft een NLQF kwalificatie op niveau 4. 
Meer informatie over NLQF kwalificaties is te 
vinden op www.tetrixtechniek.nl/cursus/nlqf
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