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Regiomanager Marjolein van Bruggen van OTIB: 

Naast je werk in de elektrotechniek ook af en toe als praktijkbegeleider of docent voor de klas. 
Iets voor jou? OTIB startte een paar jaar geleden het project Hybride Techniekopleiders. In 
een jaar tijd word je daar dan, vaak in de avonduren, voor klaargestoomd. 8 brutale vragen 
voor Marjolein van Bruggen van OTIB. 
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8 BRUTALE VRAGEN
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“ZOU DAT IETS VOOR MIJ ZIJN, OM AF EN TOE LES TE GEVEN OP EEN  

ROC OF VMBO?”, VRAAGT HENK AAN ZIJN JONGE COLLEGA. 

“IK ZIE HET JOU WEL DOEN”, ZEGT FRED. “JE HEBT BAKKEN 

ERVARING. WAAR WACHT JE NOG OP? DAAR KOMT BIJ DAT JIJ AF 

EN TOE LAST VAN JE RUG HEBT. NIET IEDEREEN KAN TOT Z’N 

67e FULLTIME OP DE BOUWPLAATS BLIJVEN DOORWERKEN.”

DAT LAATSTE WIL HENK NATUURLIJK LIEVER NIET HOREN. 

MAAR FRED HEEFT WEL EEN PUNT, VINDT HIJ. “IK GA 

MAAR EENS MET OTIB BELLEN. OOK IETS VOOR JOU?”

FRED: “PFF, IK BEN NET VAN SCHOOL AF. MAG IK 

EVEN OVERSLAAN?”

Af en toe voor de klas  maakt werk boeiend
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HENK: “LERAAR, OOK IETS VOOR MIJ?”
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NAAST INSTALLATEUR 
OOK AF EN TOE VOOR 
DE KLAS. DAAR ZAL JE 
BAAS BLIJ MEE ZIJN…
"Daar zit natuurlijk een 

spanningsveld. Aan de ene kant 

is er een ongelooflijk tekort aan 

personeel. In eerste instantie zit een 

werkgever er misschien niet zo op 

te wachten dat jij een opleiding wilt 

doen om af en toe voor de klas te 

staan. Maar het lerarentekort neemt 

de komende jaren alleen maar toe. 

We kunnen dat blijven roepen, maar 

voor de branche ligt er ook een rol 

om daar zelf wat aan te doen!”

WANT ANDERS DROOGT 
DE AANWAS VAN NIEUW 
PERSONEEL OP. 
"“Precies. Als er niet voldoende lera-

ren zijn, kun je ook niet de leerlingen 

opleiden die nu zo hard nodig zijn. 

De bekende vicieuze cirkel. Verder 

zijn we dit project begonnen om 

het onderwijs en de praktijk beter 

op elkaar aan te laten sluiten. Voor 

werkgevers is dit een manier om - 

via hun personeel - meer invloed te 

krijgen op het onderwijs dat in hun 

regio gegeven wordt. Een ander 

voordeel is dat je via een werk nemer 

die ook lesgeeft op een school 

gemakkelijk contacten legt met 

leerlingen voor stageplaatsen.”

EN WORDT EEN 
INSTALLATEUR ER ZELF 
OOK BETER VAN?
“Het belangrijkste is dat jij het leuk 

vindt om jouw kennis en ervaring 

over te brengen op leerlingen van 

een MBO of VMBO. Maar het zorgt 

ook voor een meer gevarieerde en 

boeiende werkweek als je af en toe 

voor de klas staat.”

 

VERTEL, WAT KAN IK 
PRECIES WORDEN? 
“Dat ligt van tevoren niet vast. Je 

kunt bijvoorbeeld praktijkinstructeur 

worden. Dan werk je als 

onderwijsassistent mee tijdens 

praktijklessen. Maar het kan ook 

zo zijn dat jij helemaal thuis bent 

in bijvoorbeeld domotica. En dat je 

daar gastlessen of een keuzedeel 

over gaat geven. Eén dag in de week 

of vaker.”

 

LASTIG ZEKER, OM ZO’N 
OPLEIDING TOT LERAAR 
TE COMBINEREN MET  
JE WERK?
“Het is een 1-jarige opleiding. En 

best pittig. Maar we proberen 

zoveel mogelijk rekening te 

houden met het feit dat mensen 

daarnaast ook werken. Er zijn in 

totaal 18 lesdagen die over het 

algemeen pas aan het eind van 

de middag beginnen en ’s avonds 

doorlopen. Overdag kun je dan 

dus gewoon naar je werk.” 

 

POEH, TERUG IN DE 
SCHOOLBANKJES. WAT 
LEER IK DAAR? 
“De lessen zijn met name bedoeld 

om je pedagogische vaardigheden 

bij te brengen. Daarnaast zijn er 14 

stagedagen waarop je stage loopt 

op een ROC of VMBO. Je gaat dan 

zelf lessen voorbereiden en geven. 

Je komt er zo achter of je het kunt, 

maar ook of het echt iets voor jou 

is. Oftewel proeven van het vak.”

HOEVEEL 
INSTALLATEURS STAAN 
ER INMIDDELS VOOR  
DE KLAS? 
“We zijn drie jaar geleden gestart 

met een klasje van 15 in de regio 

Gelderland en Overijssel. Inmiddels 

zijn we daar diverse groepen verder. 

Dat geldt ook voor de regio’s 

Zeeland, Midden-Nederland en 

Zuid-Holland. Deze maand starten 

we met een groep in Brabant. Het 

is een olievlek die zich over het land 

uitspreidt. Inmiddels zijn er via dit 

traject al zo’n 150 installateurs als 

docent opgeleid.”

 
NIET ONBELANGRIJK: 
HOEVEEL KOST ZO’N 
OPLEIDING?
“Dat wordt allemaal betaald vanuit 

OTIB. In sommige regio’s doen 

we dat samen met de provincie. 

Maar het kost de installateur of de 

werkgever dus niets. Daarom hoef 

je het dus niet te laten!” 

 
 
Meer info
Neem voor meer informatie 

contact op met de supportdesk  

van OTIB; mail met support@otib.nl 

of bel met 0800-8855885. 

Lees ook het interview met Alwin 

de Bont in de rubriek ‘De opleiding 

van…’ op pagina 33. Hij is directeur 

van De Bont Elektrotechniek 

en volgt momenteel het traject 

Hybride Techniekopleiders  

van OTIB.


