Leidinggevende team/afdeling/project MBO 4 BBL Defensie
Scholingstraject voor volwassenen
Crebo 25160

Intro
Wil jij leidinggeven aan een team van enthousiaste medewerkers en steek je zelf ook graag de handen uit de mouwen? Dan
is deze opleiding iets voor jou.
Als leidinggevende van een team, afdeling en/of project geef je direct leiding aan medewerkers. Vaak ben je een
meewerkend leidinggevende. Je zorgt ervoor dat iedereen goed functioneert, prettig werkt en veilig werkt. Je coacht de
medewerkers, houdt de voortgang in de gaten en werkt nieuwe collega's in.
Deze opleiding is alleen voor Defensiemedewerkers.

Inhoud
Tijdens de opleiding leer je leidinggeven aan tien tot twintig medewerkers en hoe je dit op jouw manier kunt aanpakken. Je
leert hoe je coaching- en functioneringsgesprekken moet voeren. Daarbij leer je hoe je goede feedback kan geven en de
medewerkers kunnen inspireren en motiveren. Je leert adviseren over de personeelsbehoefte en de werving en selectie
van medewerkers.
De opleiding bestaat uit de volgende lesweek onderdelen:
leidinggeven aan medewerkers
vakkennis personeelsbeleid
generieke vakken (Nederlands, Engels rekenen en Loopbaan & burgerschap)
keuzedelen (bijvoorbeeld: voorbereiding hbo, praktijkopleider, droning of innovatie)

Soort traject:

BBL

Lesmoment:

ochtend, middag

Startdata:

Garderen, Kootkazerne 25-11-2021

Toelating
Minimaal een mbo-diploma niveau 3 of Havo-diploma. Heb je geen toereikende vooropleiding, dan kan je toegelaten worden
als je één van deze opleidingen hebt behaald. We adviseren je tijdens het intakegesprek over je mogelijkheden. Om een
toelatingsverzoek in te dienen, is een kopie van de AMO nodig.

Stage/werkplek
Je zorgt zelf voor een erkende stage of werkplek om werkervaring (Beroepspraktijkvorming) op te doen. Als je al een
werkgever hebt, zijn daar soms mogelijkheden.

Studielast
Studieduur

7 lesweken in 1 jaar

Leeruren

6,5 uren les per dag en 10 uur zelfstudie per week

Stage/werk

650 uur per opleidingsjaar

Lesmoment

maandag t/m vrijdag van 09.00 - 16.00 uur

Je volgt 7 lesweken per jaar, dit is inclusief generieke vakken. De lesweken worden op meerdere momenten per jaar
aangeboden. Valt een lesweek samen met bijvoorbeeld een oefening? Dit betekent dat je de lesweek op een ander moment
kunt volgen.
Je gaat naar school en je doet werkervaring op bij een erkend leerbedrijf. Afhankelijk van je werkervaring en vooropleiding
kun je in aanmerking komen voor een aangepast programma waardoor je sneller je diploma kunt behalen. Dit wordt tijdens
het vrijblijvende en gratis intakegesprek met je besproken. Meer informatie over het (verschil in) aantal lesdagen en
werkuren/stage per leerweg.

Kosten
BBL
Scholingskosten:

€ 1.811,00 per opleidingsjaar

Lesmateriaal:

inclusief

Verbruiksmateriaal:
Examenkosten:
Totaalprijs:

€ 1.811,00 per opleidingsjaar

(betaling ineens)

BTW:

vrijgesteld

Bijkomende kosten:
Extra info kosten:

De scholingskosten betreffen een richtprijs per opleidingsjaar. Het lesmateriaal is bij de
totaalprijs inbegrepen.
Je hebt een laptop nodig om te werken in onze digitale omgeving.

Examen
Je maakt verschillende examens in zowel theorie als praktijk. Daarnaast maak je de (landelijke) examens taal en rekenen en
voldoe je aan de inspanningsverplichting voor het onderdeel Loopbaan en burgerschap.

Diploma
Als je alle onderdelen goed hebt doorlopen en voldoet aan alle exameneisen, ontvang je het mbo-diploma Leidinggevende
team/afdeling/project op niveau 4.

Contact
ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen
Telefoon: 058-2339966
E-mail: volwassenen@rocfriesepoort.nl
www.rocfriesepoort.nl/volwassenen

