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Help mee de toekomstige vakman en vakvrouw goed op te leiden 
 

De leerlingen die nu worden opgeleid, zijn de toekomstige werknemers van de branche. Een goede opleiding 
is echter niet meer vanzelfsprekend. Veel VMBO en MBO-scholen verwachten binnen vijf jaar een groot 
tekort aan techniekdocenten. O&O fondsen (OTIB/A&O/OOM), ZAOS (Zeeuwse Academische 
Opleidingsschool), Huis van de Techniek, Scalda én de participerende Zeeuwse VMBO’s doen daarom een 
beroep op u. U kunt meehelpen de leerlingen bagage mee te geven voor de toekomst. Hoe? Door uw 
medewerker(s) te laten scholen om een bijdrage te leveren in het onderwijs.  
 
Een unieke kans!  
In oktober 2018 starten we met een oriëntatie-/scholingstraject. 
 
Voordelen voor u als werkgever 
•             U stimuleert de persoonlijke ontwikkeling van de betrokken medewerker. 
•             U geeft een impuls aan het opleidingsklimaat binnen uw organisatie. 
•             U haalt nieuwe en andersoortige kennis in uw bedrijf. 
•             U realiseert een directe link met het netwerk van potentiële toekomstige vakmensen 

 (de leerlingen) en het beroepsonderwijs. 
•             U krijgt binnen uw organisatie (mogelijk) een gekwalificeerde praktijkbegeleider. 
•             Mogelijk kunt gebruik maken van een opleidingsvergoeding voor de deelnemer. 
 
Wat vragen we? 
Uw medewerker heeft een technische opleiding op minimaal mbo-4 niveau (voorkeur hbo) en een hbo werk- 
en denkniveau. Wellicht heeft hij/zij in uw bedrijf al ervaring opgedaan met instructie, intern opleiden, 
begeleiden van stagiaires of educatieve taken in zijn/haar privé leven (zoals sportcoach, huiswerkbegeleiding 
e.d.)? Hij/zij is geïnteresseerd om in eerste instantie te ontdekken of het onderwijs  zou passen om zo wellicht 
in later stadium (gast)lessen en workshops te gaan verzorgen.  
Overigens betreft het een hybride constructie; het combineren van een hoofdbaan buiten het onderwijs met 
een rol binnen het onderwijs. 
 
Wat levert het uw medewerker op? 
•            Hij/zij leert (technische) kennis, vaardigheden en attitudes over te dragen. 
•            Hij/zij krijgt mogelijkheden voor studie, van oriëntatie tot volwaardig traject (PDG) tot de op maat  

pedagogische/didactische vaardigheden/korte cursussen. 
•            Hij/zij leert van studenten/andere medewerkers te coachen. 
•            Hij/zij ontwikkelt (onder begeleiding) lesmateriaal. 
•            Hij/zij begeleidt zelfstandig werken. 
 
Geen/reductie kosten 
De O&O fondsen OTIB, OOM, A+O Metalektro en mogelijk ook andere O&O-fondsen en werkgevers zullen het 
scholingstraject  voor aangesloten bedrijven en werknemers kosteloos aanbieden. Reiskosten en "verleturen" 
worden niet vergoed.  
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Interesse?  
Dan is een zorgvuldige oriëntatie en afweging, voordat uw medewerker begint, noodzakelijk. Wij kunnen deze 
hulp hierbij bieden. Voor interesse/vragen, kunt u contact opnemen met Marianne van Meel (06-11192516 / 
m.vmeel@rbpi.nl).  
 
Of bij uw regiomanager: 

• OTIB: Marjolein van Bruggen, 06-30773740, m.vbruggen@otib.nl 

• ao-metalektro; Marloes Jonkman, 06-23780419, m.jonkman@ao-metalektro.nl 

• OOM; Jet Ruiter, 06-519908833, j.ruiter@OOM.NL 
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