
01

Docenten techniek in het vmbo volgen vaak een andere route naar het 
docentschap dan de “traditionele” route via het voortgezet onderwijs naar de 
lerarenopleidingen. Met de toenemende aandacht voor het stimuleren van 
zij-instroom en hybride docenten zal dit nog vaker het geval zijn. Deze nieuwe 
talenten hebben mogelijk al veel vakkennis en praktijkervaring opgedaan en 
moeten vooral geschoold worden in pedagogiek en didactiek. Hiervoor zijn 
maatwerktrajecten nodig. Een actieve samenwerking met de lerarenopleidingen 
is hierbij van groot belang. Volledige bevoegdheid en fulltime docentschap 
hoeven daarbij niet het einddoel te zijn; instructeurs, onderwijsassistenten en 
-ondersteuners en hybride personeel kunnen een zéér waardevolle bijdrage aan 
het onderwijs leveren.

Flexibele leerroutes bij lerarenopleidingen 
technisch vmbo 
Bij lerarenopleidingen is er vaak meer flexibiliteit 
dan men in eerste instantie denkt. Verenigd 
in het Expertisecentrum Professionalisering 
Beroepsonderwijs (ECPB) hebben de vijf 
lerarenopleidingen technische beroepsonderwijs 
afgelopen jaren flexibele trajecten voor aspirant-
docenten ontwikkeld. Opleidingen zijn opgedeeld 
in meerdere modules van “leeruitkomsten” waar 
docenten via een mix van praktijkleren, zelfstudie, 
netwerkleren en colleges aan werken. Op basis 
van eerder opgedane kennis en ervaring kunnen 
vrijstellingen worden verleend voor onderdelen 
van het onderwijsprogramma, waardoor alleen de 
noodzakelijke modules gevolgd worden. [Meer lezen 1] 
De school (als werkgever) speelt een belangrijke rol in 
het organiseren, ondersteunen en begeleiden van het 
leertraject.

Zij-instroom: een getrapt model
Om vaktechnici kennis te laten maken met het 
onderwijs zijn inmiddels landelijk meerdere 
initiatieven gestart, zoals het Scholingstraject 

Hybride Techniekopleiders van de technische 
Opleidings- en Ontwikkelfondsen. Deze trajecten 
worden gefaciliteerd door lerarenopleidingen en 
de technische opleidingsfondsen en bestaan uit 
een kennismakingsprogramma en oriëntatietraject. 
Na afronding van het programma kunnen de 
deelnemers doorstromen tot onder meer instructeur, 
een PDG-traject (mbo-bevoegdheid) of het 
tweedegraadsprogramma. Bij iedere stap wordt 
rekening gehouden met de reeds gevolgde modules, 
om dubbelingen te voorkomen. [Meer lezen 2]

Opleiden  
doe je  
samen! 

ONLINE HULPBRONNEN 

Binnen het Platform Samen Opleiden & 
Professionaliseren bundelen schoolbesturen, 
scholen en lerarenopleidingen hun krachten 
om samen een duurzame inrichting van 
opleiding én professionalisering voor 
leraren te realiseren. Hun website bevat een 
kennisbank met informatie rondom onder 
andere opleiden en professionaliseren in het 
vo. https://bit.ly/39yDfxW. 

Op de STO-website zijn er verschillende 
handige tools beschikbaar die scholen 
kunnen helpen om het gesprek te voeren in 
de regio en om hun regionale samenwerking 
praktisch vorm te geven.  
https://bit.ly/3woZr7w.

DOCENTENTOOLKIT

“GOEDE SCHOLING, IS
NIET IETS VAN ALLEEN
HET ONDERWIJS, OOK DE
SECTOR HEEFT HIER HAAR
VERANTWOORDELIJKHEID!”
Thea Koster, Voorzitter Techniekpact

https://bit.ly/39yDfxW
https://bit.ly/3woZr7w
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MEER LEZEN 
Meer lezen 1. Meer over de pilots flexibilisering op hogescholen leest u op https://bit.ly/3umIokF. 

Meer lezen 2. De technische Opleidings- & Ontwikkelfondsen Wij Techniek, OOM en A+O 
Metalektro hebben een scholingstraject tot hybride techniekopleider opgezet om geïnteresseerde 
vaktechnici te introduceren in het onderwijs. De deelnemers ontvangen bij afronding het 
pedagogisch didactisch diploma. Op de pagina van Wij Techniek is veel informatie hierover te 
vinden: https://bit.ly/3sMA1ya.  

Contact
info@sterktechniekonderwijs.nl

Meer informatie
www.sterktechniekonderwijs.nl/docententoolkit

Opleiding
Website 
Contactpersoon 
Email 

Hogeschool Windesheim  
Leraar Technisch Beroepsonderwijs
https://bit.ly/3dQsFUm
Erik Schakelaar  
e.schakelaar@windesheim.nl  

Opleiding
Website 
Contactpersoon 
Email 

Fontys Hogescholen 
Leraar Technisch Beroepsonderwijs
https://bit.ly/3dvnqZJ of https://bit.ly/3rZQa2b
Kees-Jan van Dorp of Sharda Kawarmala-van der Kuyp 
k.vandorp@fontys.nl of s.vanderkuyp@fontys.nl

Opleiding
Website 
Contactpersoon 
Email 

Hogeschool Rotterdam 
Leraar Technisch Beroepsonderwijs
https://bit.ly/2PDbf5y of https://bit.ly/3t02Ffz
Anja van Vliet 
a.van.vliet@hr.nl  

Opleiding
Website 
Contactpersoon 
Email 

Hogeschool van Amsterdam 
Leraar Mens en Technologie
https://bit.ly/3oNFaot
Misha van Berlo 
m.van.berlo@hva.nl  

Opleiding
Website 
Contactpersoon 
Email 

Aeres Hogeschool
Docent en kennismanager Agrotechniek 
https://bit.ly/3weRrpk
Jos van Meegen
j.van.meegen@aeres.nl  

 
Opleiding
Website 
Contactpersoon 
Email

Hogeschool Utrecht
Leraar Techniek tweedegraads (specialisatie MVI mogelijk)
https://bit.ly/2SqDaX4
Hermien Vossebeld
hermien.vossebeld@hu.nl

Instellingen die onderwijsopleidingen aanbieden voor het technisch vmbo 
Heeft u een vraag m.b.t. opleiden van (nieuw) onderwijsgevend personeel? Neem dan contact op met de 
lerarenopleiding in uw buurt. 

Hybride docentschap
Het hybride docentschap – waarbij een baan in het onderwijs wordt gecombineerd met een baan in een 
andere sector – dringt steeds meer door in het onderwijs en bedrijfsleven. U kunt hier meer over lezen in 
het artikel Hybride Docentschap. Wilt u in uw regio hiermee aan de slag? Coach Rian van Noord is namens 
Sterk Techniekonderwijs beschikbaar voor ondersteuning bij samenwerking met bedrijven voor personele 
uitwisseling en professionalisering. Neem contact op via uw ondersteuner of kijk op  
www.sterktechniekonderwijs.nl.
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