
 

Opleiding Werkvoorbereider Meubelindustrie 

niveau 4 
 

 

Vooraf aan deze opleiding heb je de niveau 3 afgerond. 

Je krijgt daardoor vrijstelling voor behoorlijk wat kerntaken. Je doet dus alleen examen in het 

werkvoorbereider gedeelte van de opleiding. 

 

BBL 4 (1-jarige opleiding) 

Je gaat 1 middag-avond naar school en 4 dagen werken. De praktijk leer je in het leerbedrijf. 

BOL 4 (1-jarige opleiding) 

Bij deze opleiding kan je al tijdens het laatste jaar van de niveau 3 opleiding al starten met een aantal 

vakken. Door deze extra lesuren kan je dus eerder klaar zijn met deze opleiding. 

Je hebt tijdens dit jaar een lintstage met aansluitend de Proeve van Bekwaamheid. 

 

 

In de niveau 3 opleiding heb je het certificaat AutoCAD  

kunnen behalen. Bij deze opleiding gaan we het digitale  

tekenen uitbreiden met het 3D-programma Inventor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als werkvoorbereider ben je verantwoordelijk voor een project. In dit project gaat het om: 

- Inmeten, voorbereiden en controle van de situatie op de locatie 

- Werkoverleg over het project, 

- Maken van technische schetsen en tekeningen, 

- CNC-productiegegevens maken, (CNC-operator) 

- Planningen opstellen en bewaken van het eindresultaat, 

- Calculaties maken en offertes opstellen, 

- Inkoop/bestelproces voorbereiden, realiseren en bewaken, 

- Nacalculaties maken. 

 

 

Uiteindelijk ben je in staat om je praktijkexamens te maken: 

- Proeve van Bekwaamheid  Een project dat je in het leerbedrijf maakt. 

- Portfoliogesprek  Bij de proeve van bekwaamheid maak je een portfolio. Hierin leg je vast wat je 

tijdens het examen gedaan hebt. Het verslag gebruik je daarna tijdens het portfoliogesprek om aan 

2 examinatoren uit te leggen hoe je het examen hebt gemaakt. Zij vragen tijdens dit gesprek 

verder door om te zien of je het diploma waard bent. 
 
 

Je moet natuurlijk ook examen doen in de volgende vakken: 

- Nederlands 3F 

- Rekenen 3F 

- Engels (lezen luisteren: B1; schrijven, spreken gesprekken voeren A2) 

 

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met dhr. Paul Gunneweg 

P.G.Gunneweg@horizoncollege.nl   of  06-30231085  
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