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Technisch Leidinggevende
Leidinggeven in de techniek doe je niet zomaar, het vereist kwaliteiten en vaardigheden. De mbo-opleiding
Technisch Leidinggevende helpt je de juiste competenties te ontwikkelen.
Als technisch leidinggevende blijf je bezig met het uitoefenen van je vak, maar je geeft ook leiding aan een team.
Je takenpakket wordt dus een heel stuk uitgebreid. Niet alleen je taken veranderen, maar ook je
verantwoordelijkheden. Als technisch leidinggevende ben je verantwoordelijk voor een goed functionerend team en
het behalen van de doelstellingen. Bij deze taken en verantwoordelijkheden komen verschillende rollen kijken,
zoals leider, coach, expert en voorbeeld.

Studiefeiten
WAT LEER JE?
Tijdens de opleiding werk je aan de onderstaande modules.
• Introductie
• Communicatie
• Projectmanagement
• Leidinggeven
Je werkt aan de volgende kerntaken:
• geeft direct leiding aan medewerkers/projecten
• voert uit en/of levert een bijdrage aan het personeelsbeleid
• geeft leiding aan technische werkzaamheden
Keuzedelen
• calculeren in de sector Techniek en gebouwde omgeving
• experimenteren met materialen en technieken
Ook volg je Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan & burgerschap.

Ook volg je Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan & burgerschap.

HOELANG DUURT DE OPLEIDING?
De opleiding duurt 1 jaar.

WAT ZIJN DE KOSTEN?
• vanaf 18 jaar: cursusgeld (BBL)
• onderwijsbenodigdheden: *ca. € 400,- (hele opleiding)
• vrijwillige bijdragen: zie algemene informatie

AANVULLENDE INFORMATIE
BBL: je hebt een werkgever voor minimaal 20 uur en gaat 1 dag per week naar school
Vooropleiding
• mbo-diploma niveau 3 (techniek)
Kans op leerbaan
Voor deze opleiding is het aanbod van leerbanen door bedrijven veel groter dan de vraag naar
leerbanen door bbl-studenten. Dit betekent dat het vrij makkelijk is voor bbl-studenten om een
geschikte leerbaan te vinden.
Kans op werk
In het algemeen geldt voor deze opleiding dat de vraag naar recent gediplomeerden veel groter
zal zijn dan het aanbod. In sommige regio's zal de vraag groter zijn dan het aanbod.

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
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