Mbo-opleiding Productieleider
(niveau 4, BBL)
Als productieleider ben je eindverantwoordelijk voor de
productieafdeling. Dat houdt in dat je een team medewerkers aanstuurt, het personeelsbeleid vertaalt naar jouw
afdeling en een goede productie- en personeelsplanning
maakt. Tijdens en na de opleiding productieleider maak
je persoonlijke ontwikkelplannen, voer je personeelsgesprekken en bedenk je manieren om het productieproces
te verbeteren.

Dit kun je ermee
• Jij hebt inzicht in het productieproces en kunt dit goed
organiseren.
• Je weet hoe je medewerkers op een prettige en effectieve manier aanstuurt en begeleidt.
• Je hebt alle kennis in huis om het personeelsbeleid op
te zetten en uit te voeren.
• Je bent in staat het productieproces kritisch te bekijken
en signaleert verbetermogelijkheden.

• Functioneren:
Werkhouding en instelling. Nederlands en rekenen aan
de hand van praktijkvoorbeelden.

Zo ziet jouw opleiding eruit
• Handen uit de mouwen:
Bij ons geen hele dagen theorie. Je gaat één dag in
de week naar school en de rest van je tijd werk je bij je
leerbedrijf. Dit heet leren volgens de beroepsbegeleidende leerweg (BBL).
• Persoonlijk:
Wij vinden het belangrijk dat je de aandacht krijgt die je
verdient. Je wordt dan ook intensief begeleid door onze
docenten en je mentor.

Dit leer je

• Ervaringen uitwisselen:
Op school krijg je theorielessen en werk je aan praktijkgerichte opdrachten. Zelfstandig en ook in groepjes. Zo
wissel je ervaringen uit met andere studenten en leer je
veel van elkaar.

• Personeel:
Personeelsbeleid en leidinggeven. Planning en communicatie. Functionerings-, beoordelings- en exitgesprekken voeren.

• Leer het van de expert:
Onze docenten komen uit de praktijk. Zij hebben ervaring met het werken met versproducten en zijn experts
op hun vakgebied.

• Ontwikkeling:
Persoonlijk leiderschap en persoonlijke ontwikkelingsplannen.
• Bedrijfsprocessen:
Optimaliseren van het productieproces: van planning
tot procesbewaking. Kwaliteitszorg en techniek.
• Informatie:
Kengetallen en andere managementinformatie.

Praktische informatie

Kosten

Duur:
De opleiding duurt 3 jaar. Met werkervaring of de juiste
vooropleiding kun je de opleiding in gemiddeld anderhalf
jaar afronden.

Kijk voor het uitgebreide overzicht van de kosten op de
website.

Instroommomenten en -eisen:
Kijk voor de instroommomenten op onze website.
Om te kunnen starten met deze opleiding is een relevante
afgeronde mbo-opleiding op niveau 3 nodig. Voor aanvang van de opleiding doet je een intaketest. Deze test
geeft inzicht in jouw cognitieve capaciteiten en enkele
persoonlijkheidstrekken, in relatie tot leren. De uitslag
wordt gebruikt voor studieadvies en voor jouw begeleiding
in de opleiding.
Kijk voor meer informatie over aanname en intake op
www.svo.nl/studenten.
Toetsen en examens:
De kerntaken worden afgerond met één of meerdere theorie- en/of praktijktoetsen en je werkt aan een project in
het eigen bedrijf dat meetelt voor het examen. De toetsen
Nederlands, Engels en rekenen worden centraal afgenomen.

Subsidies:
Voor werkgevers die een BBL-student begeleiden is er
subsidie mogelijk.
Kijk voor meer informatie op www.svo.nl/subsidie

Verder leren?
Je kunt hierna doorstromen naar het hbo.

Inschrijven
Enthousiast geworden? Schrijf je vóór 12 december in via
www.svo.nl. Na inschrijving nemen we contact met je op
voor een intakegesprek.

Diploma
Na afronding van de opleiding ontvang je het diploma
Productieleider versindustrie, behorende bij crebonummer
25566.
Locatie:
Kijk voor de locaties waar deze opleiding gegeven wordt
op onze website.

www.svo.nl/productieleider
Meer informatie
Wil je meer informatie over de mbo-opleidingen van SVO vakopleiding food? Of wil je je meteen
aanmelden? Kijk dan op www.svo.nl/productieleider of neem contact via 030 275 81 11 of
info@svo.nl.
LF.052.120418

