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Werkvoorbereider Fabricage
Als werkvoorbereider fabricage werk je bij een bedrijf dat technische producten fabriceert. Je bent betrokken bij
het gehele proces van offerte tot oplevering. Je zorgt voor de calculatie, planning, voorbereiding en ondersteuning
van de productie. Klanten die zelf veel vakkennis en/of specifieke eisen hebben, hebben rechtstreeks contact met
jou.
Op jouw niveau (middenkader) heb je behalve technische vaardigheden ook competenties op het gebied van
planning, calculatie, samenwerking en verslaglegging. Je kunt zelfstandig werken en toont
verantwoordelijkheidsgevoel. Je werkt in de machinebouw, luchtvaart, scheepsbouw, landbouwmechanisatie,
installatietechniek of apparatenbouw. Afhankelijk van je aanleg en interesse ligt het accent in je werk op de
techniek zelf of, bijvoorbeeld, op de commerciële kant of het management. Interesse in deze opleiding? Lees dan
meer over de mbo-opleiding Werkvoorbereider Fabricage!

Studiefeiten
WAT LEER JE?
• nieuwe machines of constructies (of delen daarvan) tekenen met moderne
computerprogramma's
• planningen maken en samenwerken
• kostprijs berekenen
• offertes opstellen
• productiemedewerkers ondersteunen
• materialen en middelen organiseren
• het productieproces voorbereiden
• werkplannen opstellen
Verder krijg je Nederlands, Engels, loopbaan & burgerschap, wiskunde, natuurkunde, informatica,

Verder krijg je Nederlands, Engels, loopbaan & burgerschap, wiskunde, natuurkunde, informatica,
bedrijfskunde en keuzedelen.

HOELANG DUURT DE OPLEIDING?
De opleiding duurt 2 tot 3 jaar, afhankelijk van de vooropleiding en/of werkervaring.

WAT ZIJN DE KOSTEN?
• vanaf 18 jaar: cursusgeld
• onderwijsbenodigdheden*: € 350, • vrijwillige bijdragen: zie algemene informatie
Voor je opleiding wordt het bezit van een laptop (met minimaal Windows 10 of OSX) geadviseerd.
Zie ook de specificatie op de boekenlijst.
* We benoemen de kosten van het eerste jaar. De genoemde kosten zijn onder voorbehoud en
kunnen nog veranderen.

AANVULLENDE INFORMATIE
Je hebt een werkgever voor minimaal 20 uur en gaat 1 middag en 1 avond per week naar school.
Vooropleiding
• mbo Werktuigbouwkunde niveau 3
• mbo Eerste Monteur Mechatronica niveau 3
• werkervaring in de branche (minimaal 1 jaar)
Vervolgopleiding
• hbo Werktuigbouwkunde (3 tot 4 jaar)
• hbo Technische Bedrijfskunde (3 tot 4 jaar)
Crebo: 25122

STUDIE IN CIJFERS
Wil je informatie over onder andere de kans op een baan of stage in jouw regio? Of ben je
benieuwd naar het percentage geslaagde studenten van het afgelopen schooljaar? Bekijk ‘Studie
in Cijfers’ voor deze opleiding.
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