Deel je vakkennis
met toekomstig talent

“Als coach van het voetbalteam van mijn dochter had ik al wat ervaring,
maar nu heb ik echt zoveel geleerd over hoe je kennis overbrengt.”

Iedereen weet het: je leert het beste in de praktijk en van praktijkmensen. Talenten van de toekomst verdienen
jouw kennis van nu. Ga dus terug naar school, maar dan als hybride techniekopleider: de opleider die ook in de
praktijk werkt.
Word jij een hybride techniekopleider?
Als vakmens je kennis overbrengen op de talenten van
morgen is ontzettend leuk. En iedereen met minimaal
een opleiding op mbo-niveau 4 (techniek) kan het. Meld
je aan, dan zorgen wij ervoor dat jij je baan in de techniek
kunt combineren met lesgeven.
Opleiding en kosten
Gedurende een periode van gemiddeld 10 maanden,
volg je ongeveer 18 scholingsdagen (namiddag en
avond). Daarnaast loop je 80 uur stage bij Scalda
en/of vmbo-school, bij jou in de buurt. Een hogeschool
verzorgt de opleiding en na afloop ontvang je uiteraard
een diploma: het pedagogisch didactisch diploma
(het PDD).
De opleidingskosten? Wanneer je bedrijf is aangesloten
bij een technisch O&O fonds, zijn er interessante
subsidiemogelijkheden. Wil je weten wat het voor jou of
je bedrijf betekent? Neem dan contact op met ons.
Dit heb je eraan:
• je leert (technische) kennis, vaardigheden en
attitudes overdragen;
• je organiseert scholingsactiviteiten;
• je leert trainingen en cursussen te verzorgen;
• je kunt anderen coachen;
• je kunt lesmateriaal ontwikkelen.

Daarnaast:
• draag je bij aan het verminderen van de kloof tussen
het onderwijs en de praktijk;
• maak je jouw werkweek afwisselender en boeiender
doordat je een deel van je tijd ook lesgeeft;
• help je de branche vooruit, want er is een groot
tekort aan opleiders en docenten.
Meer weten?
Via deze animatie krijg je meer informatie over het
PDD-traject. Of ben je benieuwd naar de ervaring van een
onlangs afgestudeerde Hybride Techniekopleider? Kijk
dan vooral naar dit filmpje. Denk je dat dit misschien
iets voor jou is? Neem dan contact op met een van de
medewerkers van Huis van de Techniek
(info@huisvandetechniek.nl / 0115 - 72 49 93) of kijk
op deze website voor meer informatie.
Informatiebijeenkomst en start traject
Wij organiseren regelmatig informatiebijeenkomsten op
diverse locaties. Tijdens zo’n bijeenkomst krijg je meer
inzicht in de diverse mogelijkheden.
Bij voldoende animo start het traject begin 2021 bij
Scalda te Vlissingen. Op de website van Huis van de
Techniek kun je meer informatie terugvinden met
betrekking tot informatiebijeenkomsten en
het startmoment.

BETROKKEN PARTIJEN

www.huisvandetechniek.nl/hybride-techniekopleiders

