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1 De opleiding 
1.1 Inleiding 
Al op jonge leeftijd moest je nadenken over wat je wilde worden. Je hebt gekozen voor 
een technisch beroep en hier een opleiding voor gevolgd. Misschien ben je na het 
afronden van je opleiding direct aan het werk gegaan. Of wist jij meteen al dat je 
verder wilde leren? Je hebt in ieder geval besloten een volgende stap te zetten: je bent 
gestart met de opleiding Technisch leidinggevende.  
 
Sommigen zijn een geboren leidinggevende, anderen hebben hier meer onderwijs en 
begeleiding voor nodig. Eén ding is in ieder geval zeker: met de opleiding Technisch 
leidinggevende vergroot je je toekomstkansen. Maar dat gaat niet zomaar. Een opleiding 
gericht op leidinggeven is anders dan een vakinhoudelijke opleiding. Je blijft bezig met het 
uitoefenen van je vak, maar je bent ook verantwoordelijk voor het functioneren van jouw 
team. Is er bijvoorbeeld een probleem? Dan ben jij het aanspreekpunt. Je moet snel kunnen 
schakelen, beslissingen kunnen nemen en weten wat er in het team speelt. Jouw rol 
verandert daarmee aanzienlijk.  
 
Als technisch leidinggevende vervul je dus in allerlei opzichten een belangrijke rol. Het 
komende jaar word je via verschillende modules door de opleiding heen geleid. Zodra je alle 
modules, de generieke vakken en een keuzedeel hebt afgerond, bereik je je 
eindbestemming: het examen, en het diploma natuurlijk!  
 

  

 

   

Als technisch leidinggevende heb je verschillende taken 
 
In dit hoofdstuk lees je:  
• Welke rollen een technisch leidinggevende vervult 
• Hoe het lesmateriaal is opgebouwd 



1 De opleiding  

 
2 

© Savantis 

1.2 Rollen technisch leidinggevende 
Als technisch leidinggevende blijf je bezig met het uitoefenen van je vak, maar je geeft 
ook leiding aan een team. Je takenpakket wordt dus een heel stuk uitgebreid. Niet 
alleen je taken veranderen, maar ook je verantwoordelijkheden. Als technisch 
leidinggevende ben je verantwoordelijk voor een goed functionerend team en het 
behalen van de doelstellingen. Bij deze taken en verantwoordelijkheden komen 
verschillende rollen kijken.  
 
 
 
 
 
Je rol binnen het bedrijf verandert als je een leidinggevende functie gaat vervullen. Het is 
belangrijk om je hier bewust van te zijn. Je ervaart misschien een grotere afstand tot je 
collega’s, hebt met meer partijen te maken en moet belangrijke beslissingen maken. 
Bovendien vervul je als technisch leidinggevende verschillende rollen. Je voert niet alleen 
technische werkzaamheden uit, maar je bent ook een leider, coach, expert en voorbeeld. 

Leider 
Je stuurt werknemers aan, plant werkzaamheden en leidt werkoverleggen. Er wordt van je 
verwacht dat je je team kent en dat je precies weet aan wie je bepaalde taken kunt 
toekennen. Je houdt zicht op de planning en grijpt in als zich problemen voordoen. Jij bent 
degene die eindverantwoordelijk is voor het proces én het resultaat. Het is dus van groot 
belang dat je beslissingen neemt die bijdragen aan het behalen van de doelstellingen. 
 

  

Als technisch leidinggevende stuur je werknemers aan 

Coach 
In eerste instantie lijkt de rol van coach op de rol van leider. Coachen gaat echter niet direct 
over het aansturen van medewerkers, maar over het stimuleren van de zelfstandigheid van 
medewerkers. Je moedigt je medewerkers bijvoorbeeld aan om ideeën in te brengen en om 
problemen naar eigen inzicht op te lossen. Daarnaast is een goede samenwerking tussen de 
teamleden essentieel. Doelstellingen behaal je immers niet alleen, maar samen. Aan jou de 

Hieronder lees je welke rollen een technisch leidinggevende vervult. 
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Deze man is zich niet goed bewust van zijn 
voorbeeldfunctie 

taak om zicht te houden op de samenwerking en een klimaat te creëren waarin je het beste 
in je medewerkers naar boven haalt.  
 
Expert 
Je hebt kennis over kwaliteitsprocedures en ziet erop toe dat je werknemers een product van 
voldoende kwaliteit afleveren. Bovendien heb je kennis van wettelijke regelgeving, 
bijvoorbeeld over het Bouwbesluit en de Arbowet. Jij zorgt ervoor dat de werkplek veilig is 
ingericht en je spreekt werknemers erop aan wanneer zij werkzaamheden onveilig uitvoeren. 
Daarnaast houd je toezicht op het milieubewust werken.  
 
Voorbeeld 
Tot slot vervul je een voorbeeldfunctie. Met jouw gedrag laat je zien wat je van je 
medewerkers verwacht, bijvoorbeeld: op tijd komen, klanten netjes te woord staan en een 
goede omgang met collega’s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 Lesmateriaal 

Het lesmateriaal bestaat uit verschillende modules. Elke module is op dezelfde wijze 
opgebouwd. Nadat je alle modules hebt doorlopen, volgt er een examen.  
 
 
 
 
 
In de opleiding ga je met de volgende vier modules aan de slag: 

PBM? Die heb ik niet nodig. Ik ga 
maar een halfuurtje naar de 

bouwplaats. Er gebeurt vast niks! 

Hieronder lees je hoe het lesmateriaal is opgebouwd.  
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• Introductiemodule 

In de Introductiemodule ligt de nadruk op het beter leren kennen van jezelf: wat doe, 
denk en wil jij? Je denkt na over jouw kwaliteiten en ontwikkelpunten. Daarnaast leer je 
hoe je een leerdoel op kunt stellen volgens de SMART-methode en ga je aan de slag met 
reflecteren, het geven van feedback en samenwerken. 
 

• Communicatie  
In de module Communicatie leer je wat communicatie is en op welke manieren je kunt 
communiceren. Denk aan schriftelijke en mondelinge communicatie, maar ook aan 
lichaamstaal. Je oefent met het voeren van een zakelijk telefoongesprek en het schrijven 
van een zakelijke e-mail. Je neemt je eigen leerstijl onder de loep en gaat na hoe je een 
goede instructie kunt geven. Daarnaast ga je aan de slag met communicatiestijlen en 
klantcontact. Waar moet je bijvoorbeeld op letten als je communiceert met iemand met 
een andere communicatiestijl? En hoe reageer je op een goede manier op klachten? 
 

• Projectmanagement:  
In de module Projectmanagement leer je wat projectmatig werken is en wat de 
kenmerken van een project zijn. Projecten worden ook wel orders genoemd. Hoe maak je 
een projectvoorstel en hoe ziet een Plan van Aanpak eruit? Je leert waar je rekening mee 
moet houden als je een projectplanning maakt en hoe je tot een kostprijs voor de klant 
komt. Bovendien leer je wat Kwaliteitszorg, Arbozorg en Milieuzorg inhoudt (KAM-zorg) 
en onderzoek je de wet- en regelgeving voor een project op jouw leerbedrijf.  
 

• Leidinggeven  
Tot slot ga je aan de slag met de module Leidinggeven. Welke leiderschapsstijlen zijn er? 
Hoe motiveer je medewerkers en hoe ga je om met weerstand? Je leert hoe je een 
probleem kunt onderzoeken en hier creatieve oplossingen voor kunt bedenken. 
Daarnaast ga je aan de slag met het organiseren van een werkoverleg en leer je uit 
welke onderdelen het personeelsbeleid bestaat. 

Opbouw module 
Elke module is opgebouwd uit de volgende onderdelen: 
 
• Theorie en verwerkingsvragen 

Je bestudeert eerst de theorie. Nadat je een hoofdstuk hebt 
doorgenomen, maak je een aantal verwerkingsvragen. Dit 
kunnen zowel meerkeuzevragen als open vragen zijn. Met 
deze verwerkingsvragen kun je controleren of je de theorie 
goed begrepen hebt. 
 

• Praktijkopdrachten 
Bij het uitvoeren van een praktijkopdracht ga je actief aan 
de slag met de gelezen theorie. Je voert de opdracht uit op 
school of op je leerbedrijf. 

De theorie, verwerkingsvragen 
en praktijkopdrachten bereiden 
je voor op het examen 
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