
Looptijd
18 avonden (dinsdag) van 17:30 tot 21:00 en 2 examensessies

Diploma
NLQF diploma (MBO-4)

Locatie
Tetrix Heerhugowaard - W.M. Dudokweg 66, 1703 DC

Startdatum
5 september 2023 t/m 13 februari 2024

Prijs
€2575,- (excl. btw) inclusief lesmateriaal en examinering

Cursus Werkvoorbereiding
Projectmanagement

Voor wie is de cursus bedoeld?
Deze cursus is geschikt voor iedereen die maar wil leren hoe je een project of

een verbetertraject opstart. De toegevoegde waarde van de cursus laat zich

dan ook niet beperken tot alleen die in een rol als werkvoorbereider. Er zijn

vele functies te bedenken die een voordeel zouden genieten van de

onderwerpen die behandeld worden.

Inhoud van de cursus

Introductie werkvoorbereiding
Organisatiestructuur, taken en verantwoordelijkheden | Waardestroom |

Klantwaarden/stakeholders | Kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s)

Projectorganisatie
Plan van aanpak (SMART) | Projectplanning opstellen d.m.v. fasering en

mijlpalen | Projectteam samenstellen | Projectopbouw in ERP systeem |

Documentatie, voortgang en bewaking

Kwaliteit
Procesoptimalisatie | Lean-technieken | Projectfases en risicobeheersing |

Beheersing van voorraad en doorlooptijden

Financieel
Kostprijsberekening | Offerte, directe en indirecte kosten | Kostenbeheersing |

Voor- en nacalculatie

Inkoop en Logistiek
Optimaliseren van de voorraad | Productieplanning opstellen |

Leveranciersbeoordeling

Leiderschap
Communicatieproces | Gesprekstechnieken | Projectvergadering en

presenteren | Feedback | Omgaan met weerstanden

Examinering
Theorie examen 

In dit examen staat het uitwerken van een casus centraal. Bij deze casus ga je

voor een fictieve klant calculeren en een offerte opstellen. Daarnaast bestaat

de casus uit het maken van een kostprijsberekening en het bepalen van de

verkoopprijs van een product waarvan een klant een offerte wil ontvangen.

Vervolgens moet je de opdracht van de klant uitwerken in een nacalculatie,

een planning, een productieformulier en een inkooporder.

Praktijk examen

Na beoordeling van jouw digitale portfolio ga je deze presenteren.

Diploma

De deelnemer ontvangt bij een positief resultaat op het portofolio, theorie en

praktijkexamen een landelijk erkend NLQF diploma op MBO-4 niveau.



Een cursus volgen op een opleidingslocatie
waar praktijk en theorie samenkomen in
een Techniekcampus, hoe mooi is dat!

Wij spreken de “taal” van de praktijk en
begrijpen jouw leerbehoeftes als geen
ander! Wij bieden de ruimte en flexibiliteit
die het leven soms vraagt, bespreek ze met
ons!

De opleider Dennis Kaarsemaker (project-
manager operations) , heeft diverse
gastsprekers uitgenodigd om de cursus
interactief en dynamisch te maken.

Investeren hoef je niet alleen te doen, er
bestaan fondsen en subsidies die jou of
jouw bedrijf tegemoetkomen in de
opleidingskosten. 

Alles aan deze cursus is gericht op
maximale aansluiting binnen de
maakindustrie. Bijvoorbeeld door
toepasbare en herkenbare praktijk situaties
te behandelen, leren door te doen!

Klaar voor de volgende stap in je carrière?
Nu is de mogelijkheid om naast je werk
deze avondcursus te volgen. Bij het
succesvol afronden ontvang je een landelijk
erkend NLQF diploma op MBO-4 niveau.

Wat maakt ons uniek?
Werkvoorbereider (projectleiderschap)

Ik investeer in mijzelf/ in mijn bedrijf, ik
investeer in ontwikkeling!

Hanna Hesselman & Tessa Hokke
Cursussen & Trainingen
Amsterdam | Den Helder | Heerhugowaard | Zaandam
072 727 1030
cursus@tetrixtechniek.nl


