
‘Operators die op de vloer het verschil maken’. Dat 
was het uitgangspunt voor de nieuwe opzet van 
onze operator bbl-opleidingen. Wat we daarmee 
bedoelen? Een operator die het verschil maakt op 
de vloer lost sneller storingen op, levert hogere 
output en zorgt voor minder waste. Dit bereiken 
we door verstand van techniek, proces en product 
afgestemd op de werkplek en doelen van de 
organisatie centraal te stellen tijdens de opleiding. 
Middels een doelengesprek brengen we de ambitie 
van je organisatie in kaart, die wij vervolgens 
vertalen naar een concreet opleidingsplan. Het 
theoriegedeelte van de opleiding is gedigitaliseerd 
en de praktijkbegeleider stimuleert de studenten op 
de werkvloer om direct het geleerde in de praktijk toe 
te passen. We laten je in dit artikel graag zien hoe de 
opleiding eruit komt te zien!

Voorafgaand de opleiding

Voorafgaand de opleiding neemt de potentiële 
student deel aan een entreetoets, bestaande uit een 
AMN-test en een intakegesprek. Waarna de student 
wordt uitgenodigd voor een startbijeenkomst. Tijdens 
deze bijeenkomst maakt de student kennis met de 
praktijkbegeleider en krijgt hij/zij uitleg over het 
onderwijssysteem, de begeleidingsstructuur, de 
leeromgeving en de bpv-opdrachten. De student stelt 
vervolgens een persoonlijk ontwikkelplan op, waarin 
staat beschreven wat zijn of haar leerdoelen en 
ontwikkelpunten zijn. 

Hoe ziet de opleiding eruit?

Operators die op 
de vloer 

hét verschil maken

Innovatie
#resultaatuitopleiden

resultaat uit
opleiden

cbt

www.cbtresultaatuitopleiden.nl     |      info@resultaatuitopleiden.nl      |      0800 228 72 46

De theoriedocent geeft via filmpjes 
of via live webinars themaworkshops 
passend bij theorie-onderdelen van 
beroepspakketten.

Interactieve webinars met studiegenoten 
en de docent biedt mogelijkheden om te 
overleggen over de theorie gekoppeld met 
de praktijk van de organisatie. 

Maandelijks zijn er voortgangsmomenten 
met de student en de bpv-coach waarin 
praktijkvoortgang, inhoud opdrachten, 
uitvoering praktijk, begeleiding op 
de werkvloer en het persoonlijk 
ontwikkelplan worden besproken.

Cbt leidt medewerkers op in lijn met de werkplek en doelen van de organisatie. 
Benieuwd hoe we dit binnen jouw organisatie realiseren? 

Wij komen graag met je in contact om de mogelijkheden met je door te nemen. 
Wij zijn te bereiken op 0800 228 72 46 of stuur een mail naar info@resultaatuitopleiden.nl

Cbt in beweging: nieuwe aanpak 
voor onze bbl operatoropleidingen!

De bpv-coach stimuleert de student 
om het geleerde direct in de praktijk 
toe te passen. De student krijgt diverse 
opdrachten tijdens het werk draagt 
verbetervoorstellen aan.

Iedere bpv-opdracht wordt afgesloten 
met een theorietoets en een 
praktijkobservatie door de bpv-docent.


