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1. Inhoudelijke informatie 
 

1.1 Beschrijving van de training 

Als teamleider productie ben je de spil in de organisatie en coördineer je het totale 

productieproces. Je hebt continu te maken met factoren als productie, kwaliteit, veiligheid en 

kosten en al deze factoren dien je nauwkeurig te bewaken. Uitgangspunt hierbij is dat je werkt 

volgens de visie en missie van jouw organisatie. Je wilt het productieproces zo inrichten, dat je 

samen met je team de gestelde organisatiedoelen kunt behalen. Afhankelijk van de gestelde 

doelen richt je bijvoorbeeld het productieproces lean in, geef je leiding aan veiligheid of geef je 

medewerkers extra taken en verantwoordelijkheden. 

Kennis over lean en bedrijfsorganisatie kan jou helpen inzien welke veranderingen nodig zijn voor 

jouw organisatie. Hoe je vervolgens je medewerkers motiveert om mee te werken aan deze 

veranderingen, vraagt om leiderschapsvaardigheden.  

Cbt biedt jou de mogelijkheid om je kennis en vaardigheden te verbreden met een praktijkgerichte 

training, waarin alle aspecten van jouw functie aan bod komen. Met de praktijkgerichte training 

Teamleider productie ontwikkel je praktische leiderschapskwaliteiten en leer je elementen uit de lean 

filosofie toepassen op jouw werkvloer. Daarnaast vergroot je met deze training je kennis over 

bedrijfsorganisatie. Hiermee kun je verbeteringen doorvoeren die passen bij jouw organisatie. 

Het kunnen toepassen van het geleerde op de werkvloer staat bij deze praktijkgerichte training tot 

Teamleider productie centraal. Je streeft naar een continue verbetering in jouw organisatie. 

 
Opleider 
 

Cbt  
 

Training 
 

Teamleider productie 

Aantal modules 
 

3 

Niveau 
 

MBO niveau 3 

Aantal dagdelen  
 

6 dagdelen per module 

Startdatum opleiding 
 

Vrije instroom per module 
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1.2 Modules  

De training bestaat uit drie modules: 

 Leidinggeven op de werkvloer 

 Bedrijfsorganisatie op de werkvloer 

 Lean op de werkvloer 

Leidinggeven op de werkvloer 

Als teamleider productie coördineer je het totale productieproces en werk je veel samen met 

medewerkers. Mogelijk werkte je in een team met medewerkers waaraan je nu leiding geeft. Als 

leidinggevende is het belangrijk je team zo goed mogelijk aan te sturen. Dit doe je door je team te 

coachen, te motiveren en te instrueren. Daarnaast bemiddel je in conflicten, voer je gesprekken en 

organiseer je het werkoverleg.  

De module ‘Leidinggeven op de werkvloer’ geeft je praktische handvatten om jouw 

leiderschapstaken zo succesvol mogelijk uit te voeren. De inzet van een acteur tijdens de training 

geeft je de kans om te oefenen met verschillende gespreksvormen of leiderschapsstijlen. Het helpt 

je om het geleerde in de praktijk toe te passen. 

Bedrijfsorganisatie op de werkvloer 

Organiseren ligt in de basis van onze samenleving. Overal om ons heen komen we organisaties 

tegen. Maar wat maakt een organisatie succesvol? En hoe zorg je dat een team goed samenwerkt 

en blijft verbeteren? Dit is waar bedrijfsorganisatie zich op richt: het succesvol inrichten en leiden 

van een organisatie.  

De module ‘Bedrijfsorganisatie op de werkvloer’ geeft je praktische inzichten in verschillende 

zaken, die een organisatie succesvol maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kennis van 

organisatievormen, planningen, budgetteringen en de Arbowetgeving. Je leert kritisch kijken naar 

de organisatie waarin jij werkt, om zo te ontdekken op welke punten jouw organisatie kan 

verbeteren.  

Lean op de werkvloer 

Met lean kun je ervoor zorgen dat het productieproces vloeiend verloopt. Dit betekent een 

productieproces zonder verspillingen. De machine mag bijvoorbeeld niet te lang stilstaan. In een 

lean organisatie zijn de hoeveelheid producten, de prijs en de levertijd aangepast aan de klant. Als 

teamleider productie is het belangrijk dat je weet hoe je deze lean filosofie toepast binnen je bedrijf. 

Jij bent namelijk degene die leiding geeft aan de uitvoerende medewerkers van het productieproces. 

De module ‘Lean op de werkvloer’ geeft inzicht in verschillende lean instrumenten. Deze 

instrumenten kun je inzetten om het productieproces binnen jouw organisatie zo efficiënt mogelijk 

in te richten.  
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1.3 Opbouw van de training 

De training Teamleider productie is een blended learning traject. Dat betekent dat je verschillende 

vormen van leren met elkaar combineert. Je krijgt toegang tot de leeromgeving van Cbt, een 

naslagwerk in de vorm van een boek en je neemt deel aan praktijkgerichte trainingsdagen. Om de 

lesstof eigen te maken, vind je op de Cbt leeromgeving diverse oefenvragen, werkplekopdrachten 

en video’s. 

De training is erop gericht dat je het geleerde kunt toepassen op jouw werkplek. Uitgangspunt is 

jouw hele beroepstaak: je wordt een teamleider productie die het totale productieproces kan 

coördineren. Hiervoor heb je verschillende vaardigheden nodig: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om je deze vaardigheden aan te leren, is de training opgezet volgens het 4C/ID-model. De 

afkorting 4C/ID staat voor ‘four components of instruction design’. Het stelt dat een training of 

opleiding rekening moet houden met vier factoren: 

 De leertaken: datgene wat je leert, moet voor jou betekenisvol zijn. Je leert kennis, 

vaardigheden en gedrag met elkaar combineren en toepassen op jouw werkplek.  

 De ondersteunende informatie: om te begrijpen waarom je bepaalde kennis en 

vaardigheden moet opdoen, krijg je theorie in de vorm van een boek en e-learning. Met de 
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e-learning maak je kennis met het onderwerp. Het boek is een naslagwerk en gaat dieper 

in op de stof. De informatie ondersteunt jou bij het leren. 

 Procedurele informatie: soms heb je informatie nodig om je te helpen herinneren hoe je 

een taak het beste kunt uitvoeren. Het kan gaan om een werkinstructie, een format voor 

een planning of een stappenplan. Je kunt dit soort informatie downloaden vanaf de Cbt 

leeromgeving van jouw training en gebruiken binnen jouw organisatie. 

 Deeltaakoefeningen: voor sommige taken is veel oefening nodig. Op de praktijkdagen is 

hiervoor ruimte: je oefent bijvoorbeeld met een acteur bepaalde gesprekstechnieken en 

met de trainer het opstellen van een plan.  

1.4  Cbt leeromgeving  

 
Stap 1: Je ontvangt per mail je persoonlijke logincode voor de Cbt leeromgeving.  
 
Stap 2: Je kunt hiermee inloggen op leeromgeving.cbtresultaatuitopleiden.nl.  

Klik op "Heeft u een logincode ontvangen?" en vul je persoonlijke logincode in. Je 
kunt daarna zelf je gebruikersnaam en wachtwoord kiezen. 

Stap 3:  Je komt nu op de startpagina van jouw leeromgeving:   
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1.5 Opbouw module 

Iedere module van deze training volgt dezelfde opbouw.  

1. E-learning: om vóór de iedere praktijkdag door te nemen, zodat je met voorkennis aan de 

training start, deze e-learning verwijst ook naar verdieping in het lesboek. 

2. Praktijkdagen: om handvatten te krijgen voor het toepassen van het lesmateriaal 

3. Lesboek: als naslagwerk en voor het verkrijgen van inzicht  

4. E-learningopdrachten: werkplekopdrachten om het geleerde in praktijk toe te passen 

(geen onderdeel van het examen) 

5. Praktijkopdracht: om de leerdoelen – gericht op toepassing – te examineren 

6. Theorie-examen: om de leerdoelen – gericht op kennis en inzicht – te examineren 
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1.6 Begeleiding 

Tijdens de gehele training word je door een trainer van Cbt begeleid. Dit kan op afstand via de Cbt 

leeromgeving of via telefonische dan wel Skype overlegmomenten met de trainer. Ook tijdens de 

praktijkdagen zelf is er ruimte voor vragen. 

1.7 Examinering  

Iedere module sluit je af met een schriftelijk examen en een praktijkopdracht. Het schriftelijk 
examen bevat 30 meerkeuzevragen, die jouw kennis en inzicht toetsen. Of je het geleerde kunt 
toepassen op de werkvloer laat je zien met de praktijkopdracht.  
 
Praktijkopdracht 
De praktijkopdracht download je via de Cbt leeromgeving en upload je uiterlijk twee weken na je 
laatste praktijkdag. Jouw trainer kijkt de opdracht na. Je ontvangt de beoordeling binnen vier weken 
na inleveren.  
 
Schriftelijk examen 
Bij inschrijving ontvang je een voucher waarmee je jezelf kan aanmelden voor het theorie-examen. 
Europees Examen Kantoor Eureka B.V. verzorgt deze examens en houdt toezicht op de kwaliteit 
en erkenningen. Voor meer info: www.eureka-examens.nl. Wanneer je op de datum van het 
examen niet kunt, kun je contact opnemen met Eureka examens om in dezelfde week een andere 
datum te plannen. Dit kan via 026-3895660. 
 
Om je examen in te plannen ga je naar: 
https://cbttraining.remindobooking.com/register 
 
Diploma 
Voor iedere module ontvang je digitaal in je leeromgeving een deelcertificaat Teamleider productie 
van de betreffende module. Bij succesvolle afronding van de 4 praktijkopdrachten en de 4 examens 
ontvang je het diploma Teamleider productie. 
 

1.8 Evaluatie 

Als laatste stap, in de afronding van de training, vul je het digitale evaluatieformulier in. Op basis 

van deze informatie kan Cbt de training verbeteren. 

  

http://www.eureka-examens.nl/
https://cbttraining.remindobooking.com/register
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2. Algemene informatie 

2.1 Contact 

Cbt 

Meander 901 

6825 MH Arnhem 

 

Postbus 502 

6800 AM Arnhem 

Tel. 0800 - 228 72 46. 

E. info@resultaatuitopleiden.nl 

 

2.2 Data training Teamleider productie 

 
De meest actuele planning vind je op onze site 
www.cbtresultaatuitopleiden.nl  
 

2.3 Klachten en beroepen 

Training: 

Cbt wil een zorgvuldige dienstverlener zijn. Toch kun je reden hebben voor een klacht. Bijvoorbeeld 
over onze dienstverlening of over een training die je hebt gevolgd. Ben je niet tevreden? Laat het 
ons weten! Neem contact op met Cbt via 0800 – 2287246 of via email info@resultaatuitopleiden.nl. 
 
Examen: 
 
Wanneer je vragen, klachten hebt over het examen, of je wilt inzicht in het examen dan kan je 
hiervoor contact opnemen met Eureka Examens: www.eureka-examens.nl of via 026-3895660 

mailto:info@resultaatuitopleiden.nl
http://www.cbtresultaatuitopleiden.nl/
http://www.eureka-examens.nl/

