
Werken in de techniek én in het onderWijs: 
iets voor jou?
Wij zijn op zoek naar vakmensen met een technische opleiding (minimaal 
mbo-4 niveau), een hbo werk- en denkniveau, én vooral passie voor het 
mooie techniek-vak. Je gaat jouw huidige baan in de techniek combineren 
met lesgeven. Misschien heb je op je werk of privé al ervaring met de 
begeleiding van jongeren, maar dat is niet noodzakelijk.

heB je BeLAnGsteLLinG?
Dan is een zorgvuldige oriëntatie en afweging voordat je begint wenselijk. 
Wij kunnen je deze hulp bieden. Wij organiseren in 2019 informatiebijeen-
komsten op onderstaande locaties/data. Tijdens zo’n bijeenkomst kun je 
meer inzicht krijgen in de diverse mogelijkheden.
Vlissingen  27 juni van 18.00 tot 20.00 uur
Terneuzen  2 juli van 18.00 tot 20.00 uur
Vlissingen  27 augustus van 18.00 tot 20.00 uur 
Bij voldoende animo start het traject vanaf begin oktober 2019.

WAt heB je er zeLf AAn?
•  Je leert jouw kennis en vaardigheden goed over te dragen.
•  Je verzorgt workshops en/of gastlessen en ontwikkelt lesmateriaal
 (onder begeleiding).

•  Je levert een bijdrage aan het techniekonderwijs en de kwaliteit van 
 de branche.
•  Je maakt jouw werkweek gevarieerder en boeiender!

WAt heB je, ALs WerkGever, er AAn? 
•  Je stimuleert de persoonlijke ontwikkeling van de betrokken medewerker.
•  Je geeft een impuls aan het opleidingsklimaat binnen jouw organisatie.
•  Je haalt nieuwe en andersoortige kennis in jouw bedrijf.
•  Je realiseert een directe link met het netwerk van potentiële 
  toekomstige vakmensen (de leerlingen) en het beroepsonderwijs.
•  Je krijgt binnen jouw organisatie (mogelijk) een gekwalificeerde 

praktijk-begeleider.
•  Mogelijk kun je gebruik maken van een opleidingsvergoeding voor de 

deelnemer.

Kennis en ervaring delen met jongeren | Je eigen 
loopbaan verbreden | Nieuwe skills opdoen
Al jaren is er behoefte aan meer praktijkkennis binnen het onderwijs. Daarnaast gaan veel techniek-
docenten op vmbo- en mbo-scholen de komende jaren met pensioen. De scholen zijn dringend op 
zoek naar vervangers; mensen die de praktijk al in de vingers hebben en hun kennis en ervaring 
graag willen overdragen op de volgende generatie technici. De technische O&O fondsen 
(OTIB/A+O Metalektro/OOM), ZAOS, de provincie Zeeland, Huis van de Techniek, Scalda én de 
participerende VMBO’s doen een beroep op werknemers én werkgevers in de techniekbranche.

De vakmannen en -vrouwen van 
de toekomst hebben je nodig!

Contactpersoon is Marianne van Meel
Projectleider project Hybride Techniekopleiders Zeeland
E-mail: m.vmeel@rbpi.nl
Telefoon: 06 111 92 516

VERBINDEN WAT WERKT
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