DE VAKMANNEN EN VAKVROUWEN
van de toekomst hebben jou nodig!
‘Veel competenties die ik leer, kan ik toepassen in mijn dagelijkse werk’
(deelnemer opleidingstraject)

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 techniekdocenten 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),
Bouwend NL, ZAOS, de provincie Zeeland, Huis van de Techniek,
Scalda én de participerende vmbo’s doen een beroep op werknemers
én werkgevers in de techniekbranche.
WERKEN IN DE TECHNIEK ÉN IN HET
ONDERWIJS: IETS VOOR JOU?
We zijn op zoek naar vakmensen met
een technische opleiding (met een mbo-4
werk- en denkniveau). Maar vooral zijn we
ook op zoek naar mensen met passie voor
hun vak en die dit graag willen overdragen
aan de jongere generatie. 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 informatiebijeenkomsten op onder
staande locaties/data. Tijdens zo’n bijeen
komst kun je meer inzicht krijgen in de
diverse mogelijkheden.
Vlissingen 27 juni van 18.00–20.00 uur
Terneuzen 2 juli van 18.00–20.00 uur
Vlissingen 27 augustus van 18.00–20.00 uur
Bij voldoende animo start het traject vanaf
oktober 2019 op locatie Scalda te Vlissingen.
De stagemomenten vinden plaats op een
stageschool naar keuze afhankelijk van
locatie, beschikbaarheid en matching.
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In OTIB zijn
vertegenwoordigd:

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 ER ALS WERKGEVER AAN?
• Je stimuleert de persoonlijke ontwikkeling
van de betrokken medewerker.
• Je geeft een impuls aan het opleidings
klimaat binnen jouw organisatie.
• Je haalt nieuwe en andersoortige kennis
in jouw bedrijf.
• Je realiseert een directe link met het
netwerk van potentiële toekomstige vak
mensen (de leerlingen) en het beroeps
onderwijs.
• Je krijgt binnen jouw organisatie (mogelijk)
een gekwalificeerde praktijkbegeleider.
• Mogelijk kun je gebruik maken van een
opleidingsvergoeding voor de deelnemer.
Contactpersoon is Jolanda Fieret,
Hybride Techniekopleiders Zeeland.
E-mail j.fieret@otib.nl | Telefoon 06 211 691 22
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