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Werkvoorbereider houttechniek - Niveau 4
Je hebt de vakkennis om houten onderdelen te maken, maar je maakt het niet zelf. Jij zorgt ervoor
dat je collega’s hun werk kunnen doen.
Richting:

Hout & Meubel

Duur:

Leerweg:

bbl

Startmoment(en): september

Niveau:

4

Crebonummer:

Het beroep

Dit zijn de belangrijkste taken van een
Werkvoorbereider houttechniek:
Je berekent de benodigde werkzaamheden,
materialen en middelen
Je stelt begrotingen en planningen op
Je bestelt materiaal en organiseert de mensen
en middelen
Je hebt werkoverleg en geeft de
productiegegevens door
Je bewaakt de voortgang en begeleidt
collega’s
Je documenteert alles.

25587

Toelatingseisen

De werkvoorbereider houttechniek werkt bij een bedrijf
dat kozijnen, ramen en deuren, maar ook complete
vloeren en daken maakt voor bijvoorbeeld
houtskeletbouw woningen. Kijk eens naar het raam van
de kamer waarin je zit. Heb je er weleens over
nagedacht welke bewerkingen er allemaal nodig zijn
geweest voordat dat raam klaar is?
Als werkvoorbereider houttechniek bereid je projecten
voor. Je maakt alle productiegegevens klaar zoals
technische tekeningen, CNC programma's,
werkplanningen en koopt materialen in. Je werkt in een
team op de afdeling engineering van een bedrijf. Je
stemt projectzaken af en hebt hierin ook een
adviserende rol. Je bezit alle vakkennis om kozijnen,
deuren en trappen te maken. Maar in dit beroep maak
je dat niet zelf, je zorg je ervoor dat al het werk goed
gedaan kan worden. Je weet precies wat nodig is voor
een klus. Je weet alles over het materiaal, de machines
en de werkuren. Belangrijk is dat je goed met iedereen
kunt overleggen. Van productiewerker tot klant en
tekenaar. Ook moet je duidelijke werkopdrachten
kunnen schrijven. Ook onder tijdsdruk houd je het
hoofd koel.

3 jaar

diploma vmbo kaderberoepsgericht,
gemengde- of theoretische leerweg
diploma mbo niveau 2 & 3
overgangsbewijs van 3 naar 4 havo
diploma havo
Daarnaast moet je een arbeidsovereenkomst/bpvovereenkomst hebben met een erkend leerbedrijf. De
werkzaamheden komen overeen met het niveau en de
inhoud van de opleiding.
Je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een
erkend leerbedrijf.
Lees meer over ons toelatingsbeleid

De opleiding
Je leert uit te rekenen welke onderdelen nodig zijn bij
een opdracht. Je leert berekeningen maken en offertes
opstellen. Je leert hoe je de maten moet opnemen van
de houten producten. Je leert hoe je materialen en
machines kunt inkopen en waar je op moet letten. Ook
leer je hoe je het werk van jouw collega’s voor kunt
bereiden en begeleiden.

De vakken
De vakken Nederlands, Engels en rekenen horen
standaard bij deze opleiding.

Vervolgopleiding
Met deze opleiding kun je doorstromen naar het hbo.

https://www.davinci.nl/index.php/mbo/mbo-opleidingen/werkvoorbereider-houttechniek/pdf
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Kosten
Voor het volgen van een opleiding maak je de
volgende kosten:
1. Het cursusgeld
De hoogte van het cursusgeld vind je via
deze link.
2. De opleidingskosten
Dit zijn kosten voor boeken en ander
lesmateriaal. Via deze link krijg je een goed
overzicht van al deze kosten.
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Hout & Meubel
In de hout- en meubelindustrie is er sprake van echt
vakmanschap. Je leert werken met moderne
machines en handgereedschap. Nieuwe technieken
en inzichten rond duurzame materialen vormen een
wezenlijk onderdeel van onze opleidingen. De
nieuwste trends, maar ook het inspelen op nieuwe
ontwikkelingen, het uitproberen van nieuwe
ontwerpen vind je een uitdaging. Je houdt van je vak
en bent klantgericht. Je krijgt ook te maken met
klanten die een eigen ontwerp maken dat moet
worden uitgevoerd. Kortom: Een uitdagend en
veelzijdig beroep.

Locaties
Dordrecht Bouwcampus Bouw & Meubel
M. H. Trompweg 229

ROC Da Vinci College
Algemene telefoonnummer: 088 65 72 657
Informatie opleidingen:
0900 78 90 789
www.davinci.nl

https://www.davinci.nl/index.php/mbo/mbo-opleidingen/werkvoorbereider-houttechniek/pdf

Leerparkpromenade 100
3312 KW Dordtrecht
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