
Werk mee om 
de toekomstige 
vakmensen op 
te leiden



DEEL JE VAKKENNIS MET AANSTORMEND TALENT

MEER WETEN?

Denk je dat dit iets voor jouw bedrijf is? Of wil je eerst meer 
weten, bijvoorbeeld over de ervaringen van andere bedrijven? 
Neem dan contact met een van de projectleiders Hybride 
techniekopleider of Vincent Zijlstra (Adviseur Onderwijs en 
arbeidsmarkt).

Projectleiders Hybride techniekopleider
•  Noord Holland en Midden Nederland:
 Herman Veldman, 06 40 201 596, h.veldman@wij-techniek.nl
• Bouwend Nederland Regio Randstad Noord:
 Vincent Zijlstra, Adviseur Onderwijs en arbeidsmarkt 
 06 53 153 024, v.zijlstra@bouwendnederland.nl

“ Gaan er eindelijk voldoende jongeren de 
techniek in en dan dreigt er een tekort aan 
docenten. Dan vind ik dat iedereen zijn 
steentje moet bijdragen, hier kunnen wij als 
bedrijven wat aan doen. Kennis overdragen, 
dat is nu nodig. Ik vind het heel ontspannend 
om met die jongeren te werken en het is een 
fijne afwisseling.”

PRAKTIJK IN DE VINGERS

Veel techniekdocenten op vmbo- en mbo-scholen gaan de 
komende jaren met pensioen. De scholen zijn dringend op zoek 
naar opvolging: mensen die de praktijk al in de vingers hebben 
en hun kennis en ervaring graag overdragen op de volgende 
generatie technici. Dit helpt de scholen en biedt tegelijkertijd 
een uitdagend en motiverend perspectief voor medewerkers in 
de techniek.

WAT BETEKENT HET VOOR JOUW MEDEWERKER?

Je medewerker wordt opgeleid tot hybride techniekopleider 
en loopt stage bij een roc en/of vmbo-school om onderwijs- 
ervaring op te doen. Zo leert je medewerker professioneel 
kennis en vaardigheden over te dragen. Een hogeschool 
verzorgt de opleiding en je medewerker ontvangt na afloop het 
pedagogisch didactisch diploma (PDD).

WAT HEB JE ERAAN ALS BEDRIJF?

•  Je stimuleert de ontwikkeling van de medewerker(s) en 
daarmee het opleidingsklimaat in het bedrijf. Dat motiveert 
de medewerkers die hierbij betrokken zijn, en ook hun 
collega’s;

•    Jouw bedrijf profiteert van nieuwe kennis die je bedrijf 
binnenkomt;

•  Je krijgt toegang tot een netwerk van toekomstige vak- 
mensen en tot het beroepsonderwijs;

•  Je medewerker is gelijk toegerust om leerlingen intern op te 
leiden voor jouw bedrijf.

WAT BETEKENT DIT VOOR HET BEDRIJF?

•  De medewerker volgt in een periode van 10 maanden circa 
16 tot 18 scholingsdagen (namiddag en avond) en loopt 
minimaal 80 uur stage bij een roc en/of vmboschool.

•   Bouwend Nederland vergoedt een deel van de opleidings-
kosten voor het behalen van het pedagogisch didactisch 
diploma (PDD).

Veel (v)mbo-scholen hebben een groot tekort aan 
techniekdocenten. Dat neemt de komende jaren toe. 
En juist zij zijn onmisbaar nu we veel jong talent nodig 
hebben met actuele praktijkkennis. Wie zou hen beter 
kunnen opleiden dan medewerkers in jouw bedrijf? 
Ruim 100 bedrijven hebben medewerkers die ook 
techniekopleider zijn. Dat bevalt hen goed.

Samenwerking: het scholingstraject Hybride techniekopleider is een project van 
OTIB, A&O Metalektro, Bouwend Nederland, OOM en samenwerkingspartners 
als brancheorganisaties, roc’s, vmbo-scholen, lokale en regionale overheden. De 
samenwerkingspartners variëren per regio.

HYBRIDETECHNIEKOPLEIDER


