Geef een draai aan je carrière en
deel je vakkennis in het beroepsonderwijs!

De technische sector is bezig een kwaliteitssprong én een schaalsprong te maken. De
impact van de hoog oplopende tekorten aan vaktechnici is enorm. Voor het aantrekken
en opleiden van werknemers voor de techniek zijn opleiders nodig in het (v)mbo, hbo en
wo. Fontys en Kennispact mbo slaan de handen ineen en pakken de tekorten aan door
in te zetten op hybride techniekopleiders. Technische werknemers, die hun huidige baan
in de technische sector willen verrijken met gastdocentschap en vanuit passie hun
kennis willen delen met studenten.

Werknemer: What's in it for me??

Werkgever: What's in it for me??

 Je leert jouw kennis op een effectieve manier te delen met de

 Je stimuleert de persoonlijke ontwikkeling van de betrokken

 Je verzorgt workshops/ gastlessen en ontwikkelt lesmateriaal;

 Je geeft een impuls aan het opleidingsklimaat binnen jouw

volgende generatie;

 Je verbreedt je loopbaan;
 Je levert een bijdrage aan het onderwijs en de kwaliteit van de
branche;

 Je maakt jouw werkweek gevarieerder en boeiender!

medewerker;
organisatie;

 Je bevordert duurzame inzetbaarheid door hybride docentschap als
interventie in te zetten;

 Je realiseert een directe link met het netwerk van potentiële

toekomstige vakmensen (de leerlingen) en het beroepsonderwijs.

Geef een draai aan je carrière en
deel je vakkennis in het beroepsonderwijs!
Meeloopdagen
- 2 dagdelen in het beroepsonderwijs meelopen onder
begeleiding van een ervaren
docent
- Sfeer proeven binnen het
beroepsonderwijs

Kennismakingsprogramma
- 2 dagdelen in het beroepsonderwijs meelopen onder
begeleiding van een ervaren
docent
- Sfeer proeven binnen het
beroepsonderwijs
- 3 dagdelen basisprogramma
gericht op eigen ontwikkeling
tot gastdocent

Oriëntatietraject
- looptijd: 1 jaar
- max. 160 uur inzetbaar als
gastdocent
- werkzaam in het bedrijfsleven en als gastdocent
- traject van bijeenkomsten +
begeleiding en coaching door
de lerarenopleiding en het
(v)mbo gedurende één jaar

Stapelbare trajecten
Na de meeloopdagen, het kennismakingsprogramma en/ of het oriëntatietraject is doorstroom mogelijk tot instructeur, PDG, 2e graads
docent of als hbo-docent (per vervolgtraject gelden specifieke instroomeisen zoals een mbo-4 opleiding of een assessment).

Contactpersoon:
Fontys Lerarenopleiding
Technisch Beroepsonderwijs:
Yvonne Gielen
Email: y.gielen@fontys.nl
Telefoon: 06 229 84 503

