SPECIALISTENOPLEIDING

TECHNISCH
LEIDINGGEVENDE

VOOR MEDEWERKERS MET AMBITIE

WERKEN ALS TECHNISCH LEIDINGGEVENDE

ONTWIKKEL JE
LEIDINGGEVENDE
SKILLS
Ben je een technisch specialist en heb je een rol als
leidinggevende of ambieer je een leidinggevende
positie? Dan is de complete en praktische parttime
studie ‘Technisch Leidinggevende’ op mbo-niveau 4
interessant voor jou. Deze eenjarige opleiding is
geschikt voor ambitieuze medewerkers werkzaam
in de technische sector zoals de bouw, mobiliteit,
metaal, IT, installatie of elektrotechniek die een
vervolgstap willen maken in hun loopbaan.

Een leidinggevende is de aanvoerder en inspirator
van een team en zorgt voor een adequate planning
en organisatie van een project of een afdeling.
Hij of zij handelt vaak met derden en draagt de
eindverantwoording voor de werkzaamheden,
het materiaal en de werkomgeving. Een dergelijke
rol vraagt, naast praktische werkervaring om
goede projectbeheersing, organisatorische
vaardigheden en communicatieskills. De lesmodules
in deze opleiding zijn ontwikkeld om daarin
inzichten te verschaffen en werkmethodieken aan
te reiken. Het diploma op mbo-4 niveau geeft
toegang tot opleidingen op het HBO.
DE OPLEIDING

De volledige opleiding bestaat uit vijf lesmodules.
Het afronden van alle vijf de modules betekent het
behalen van het mbo-diploma. De genoemde
lesmodules zijn desgewenst ook modulair
afneembaar.

We trainen op de ontwikkeling van persoonlijke
vaardigheden, communicatiestijlen en leiderschap
skills en verdiepen in kennis over technische
werkprocessen, plannen en organiseren. De cursist
gaat reflecteren op het eigen handelen en brengt
zijn of haar kwaliteiten en drijfveren in kaart.
Via rollenspellen en praktijkgebonden opdrachten
wordt geoefend hoe communicatie ingezet kan
worden binnen de rol als leidinggevende. Ook
het opstellen van een Persoonlijk Ontwikkelingsplan
is onderdeel van de opleiding.
Studieopdrachten worden uitgevoerd binnen de
werkomgeving, zodat opgedane kennis en
vaardigheden direct toegepast kunnen worden in
de dagelijkse praktijk.
EXAMEN

De opleiding wordt afgerond met een examen
in de praktijk, waarbij de cursist de verworven
competenties laat zien aan de examinator.
Daarnaast is een reflectieverslag, dat wordt
toegelicht tijdens de eindpresentatie, onderdeel
van het examen.

LESMODULES

RESULTAAT

DEEL A

DEEL D

DEEL B

DEEL E

LEIDINGGEVEN AAN MEDEWERKERS
EN PROJECTEN
• Aansturing team
• Communicatie met derden
• Effectief werkoverleg
• Plannen & Organiseren
DIRECT LEIDINGGEVEN AAN TECHNISCHE
WERKPROCESSEN
• Methodisch werken en risicobeheersing
• Projectbeheersing
• Kwaliteits- en kostenbewaking
• Onderhoud en veiligheid

DEEL C

PERSOONLIJK LEIDERSCHAP
• Reflectie op eigen functioneren
• Analyse van kwaliteiten en drijfveren
• Persoonlijk Ontwikkelingsplan
• Advies vanuit reflectie voor de organisatie

KEUZEDEEL N.T.B.
MOGELIJKE KEUZEDELEN
• Inspelen op innovaties
• Digitale technieken
• Productievoorbereiding
• Calculeren
ALGEMEEN VORMEND ONDERWIJS (AVO)
• Rekenen 3F
• Nederlands 3F
• Engels A2/B1
• Burgerschap

De cursist heeft inzicht in eigen handelen en een
complete set aan kennis en vaardigheden gericht
op:
• het toepassen van leiderschapsstijlen
• het opstellen van een projectplan
• projectbegeleidingssystematiek
• het creëren en beïnvloeden van groepsdynamiek
• het toepassen van begeleidings- en coachings
vaardigheden
• het organiseren en leiden van werkoverleggen
STRUCTUUR VAN DE OPLEIDING

De opleiding duurt 1 jaar. Elke week volg je een
lesdag in Dordrecht bij Da Vinci College of op een
nader overeen te komen locatie. Aan het einde van
de opleiding volgt een periode van 3 weken waarin
je in de eigen werkpraktijk laat zien de geleerde
stof te beheersen. De groepsgrootte is compact met
maximaal 15 personen afkomstig uit verschillende
technische branches.

TOELATING

KEUZEDEEL

Om te kunnen starten met deze studie is minimaal
een afgeronde technische opleiding op mboniveau 3 of 4 nodig of vijf jaar gerichte werk
ervaring. Daarnaast vervul je binnen het bedrijf
een (deels) leidinggevende functie of heb je
binnen het bedrijf op korte termijn zicht op een
leidinggevende rol. Dit is een voorwaarde voor
toelating, aangezien de lesstof in de werkpraktijk
geoefend wordt. Wij hechten er waarde aan dat
de werkgever de studie ondersteunt, begeleidt en
faciliteert. Een intakegesprek is onderdeel van de
toelatingsprocedure.

Afhankelijk van de achtergrond en behoefte binnen
de cursistengroep bepaalt Da Vinci College,
in overleg met de deelnemers, het keuzedeel.

ALGEMEEN VORMEND ONDERWIJS (AVO)
EN VRIJSTELLINGEN

In mbo-opleidingen zijn algemeen vormende
vakken als Rekenen, Nederlands en Engels
verplicht. Deelname aan de lessen van deze
AVO-vakken is in de studie Technisch Leidinggevende
afhankelijk van het niveau van de deelnemer.
Elke deelnemer maakt daarom een instaptoets.
De uitkomst van de instaptoets is bepalend voor
de mate waarin de lessen van een avo-vak
gevolgd moeten worden. Deelname aan het
Centrale Instellingsexamen van alle AVO vakken
is verplicht om het mbo-diploma te behalen.
Cursisten ouder dan 30 jaar krijgen een
vrijstelling voor het vak Burgerschap.

Bij maatwerk voor een specifieke branche of bedrijf
is de opdrachtgever vrij om een keuzedeel te kiezen.
INVESTERING

De volledige specialistenopleiding bedraagt
€2995,-. Dit tarief is inclusief de extra module
Persoonlijk Leiderschap en het keuzedeel van
lesmodule D. In deze modules ligt de nadruk op
de individuele coaching van de cursist.
De groepsgrootte van maximaal 15 deelnemers
biedt ruimte voor een intensieve en persoonlijke
begeleiding.
MAATWERK VOOR BEDRIJVEN EN BRANCHES

Alle delen van deze opleiding kunnen wij
separaat aanbieden in maatwerkvorm.

INFORMATIE & AANMELDEN
Voor meer informatie over maatwerkscholing
of het aanmelden voor deze opleiding kunt u
contact opnemen met onze accountmanager
François Plaisier.
fplaisier@davinci.nl
06 43203648

VOLG ONS OP
WWW.DAVINCI.NL

