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Werkvoorbereider Meubelindustrie
Als werkvoorbereider meubelindustrie werk je in de werkplaats, maar heb je ook taken op kantoor. Je bent dus
verantwoordelijk voor het hele proces, van offerte, realisatie tot nacalculatie. Daar hoort ook bij het invoeren van de
CNC-machines en het maken van 2D- en 3D-tekeningen.
Bij de BOL-variant kun je al tijdens het laatste jaar van de niveau 3-opleiding Allround Meubelmaker/Scheeps)
Interieurbouwer starten met het volgen van een aantal extra vakken. Door deze extra lesuren kun je eerder klaar zijn
met de opleiding Werkvoorbereider Meubelindustrie. Interesse in deze opleiding? Lees dan meer over de mboopleiding Werkvoorbereider Meubelindustrie!

Studiefeiten
WAT LEER JE?
In de opleiding bekwaam je je in:
• CNC-productiegegevens maken (CNC-operator)
• 3D-modeling
• planning opstellen en bewaken
• calculaties maken en offertes opstellen
• inkoop/bestelproces voorbereiden, realiseren en bewaken
• realisatie van het project en nacalculaties maken
• werkoverleg voeren
Je krijgt ook Nederlands, Engels, loopbaan & burgerschap en rekenen.
Meer informatie

HOELANG DUURT DE OPLEIDING?
1 jaar na afronden niveau 3 Allround Meubelmaker(scheeps)interieurbouwer

WAT ZIJN DE KOSTEN?
• vanaf 18 jaar: lesgeld (BOL) of cursusgeld (BBL)
• onderwijsbenodigdheden*: bij zowel BOL, als BBL € 355,-. Dit is exclusief de aanschaf van een
laptop
• vrijwillige bijdragen: zie algemene informatie
Voor deze opleiding heb je een laptop nodig.
* We benoemen de kosten van het eerste jaar, tenzij anders is vermeld. De genoemde kosten zijn
onder voorbehoud, ze kunnen dus nog veranderen.

AANVULLENDE INFORMATIE
Beroepspraktijkvorming
BOL: je loopt het hele jaar stage en gaat 1 dag per week naar school.
BBL: je hebt een werkgever voor minimaal 20 uur per week en gaat 1 dag per week naar school.
Vooropleiding
• Allround Meubelmaker(scheeps)interieurbouwer
Vervolgopleiding
• hbo
Crebo
25020

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.



Informatie en vragen
Meneer P. Gunneweg
P.G.Gunneweg@horizoncollege.nl
06 30 23 10 85

06 30 23 10 85

