
Oriëntatietraject Hybride 

techniekopleider

Hybride loopbanen in het techniekonderwijs

in Zeeland





Het traject hybride techniekopleider



Oriëntatietraject hybride techniekopleider: 

- voor wie is dit traject bedoeld? 

Technici, die geïnteresseerd zijn in (het)

 reilen en zeilen van beroepsonderwijs

 overbrengen van kennis/ervaring op jongeren 

Met een

 technische opleiding (mbo-4 niveau, relevante werkervaring, hbo)

 ervaring met instructie, intern opleiden, begeleiden van stagiaires 



Oriëntatietraject 

Hybride techniekopleider

Kenmerken van dit traject:

De kandidaat ‘loopt mee’ in het beroepsonderwijs en maakt globaal kennis met

 hoe theorielessen anno 2018 plaatsvinden

 hoe praktijklessen anno 2018 plaatsvinden

 welke personen bij de vormgeving, uitvoering en begeleiding van het 

beroepsonderwijs betrokken zijn

aan de hand van gerichte opdrachten observeert en noteert de kandidaat de 

dingen die hem aanspreken en de dingen die hem in positieve of negatieve zin 

opvallen. 



Opbouw van de oriëntatieperiode

intakegesprek

Stageplaats 

beroepsonderwijs 
(14 stagemomenten)

Trainingsbijeenkomsten

(19 bijeenkomsten)

Assessment-

gesprek

Oktober 2018 → juni 2019



De startende 

onderwijsgevende 

Het werken met 

leerlingen of 

studenten

De krachtige 

leeromgeving

De begeleider en/of 

coach

Observatie van een 

docent; ontwerp van 

(deel)instructie; etc.

Module indeling en schoolstage

Observatie van een 

groep; ontwerp van 

kennismakings-

traject; etc.

Observatie van een 

leersituatie; 

ontwerp van een 

evaluatie; etc.

Observatie van 

specifiek 

leerlinggedrag; 

ontwerp van een 

maatwerkopdracht



Na het oriëntatietraject, het vervolg…

Oriëntatietraject assessment

Pda instructeur

Pdg docent

Ambassadeur, 

werkplekbegeleider,

gastdocent



Stageplaats in het mbo

De kandidaat loopt mee met een ervaren docent in het beroepsonderwijs. Deze 

docent is als schoolopleider of werkplekbegeleider gewend om studenten van 

lerarenopleidingen of studerende collega-docenten te begeleiden. 

De kandidaat wordt zoveel mogelijk ondergedompeld in het onderwijsproces. 

Daarvoor krijgt hij ook gerichte observatieopdrachten mee. Die verschillen per 

module.  





De mogelijkheden na afloop van het 

oriëntatietraject

 De kandidaat wordt opgenomen in een techniekopleiders pool

 Zonder formele verplichtingen!

 De kandidaat gaat door in het onderwijs; fulltime/parttime/hybride 

(PDA/PDG)

 De kandidaat is inzetbaar als techniekambassadeur, praktijkbegeleider 

en/of gastdocent

 De kandidaat kiest niet voor onderwijs, maar heeft wel een goede relatie 

met de scholen voor (v)mbo in de provincie Brabant



Goed om te weten m.b.t. het 

oriëntatietraject 

 geen arbeidsovereenkomst; wel stage/onderwijsovereenkomst

 mbo biedt stageplaats, begeleiding en (mede)beoordeling

 technische deelnemende O&O-fondsen vergoeden de opleiding 

 Geen verleturen en reiskosten!

 De kandidaat investeert eigen tijd in opleiding en stage

 de werkgever vergoedt (deel van) de opleidings-en stagetijd


