
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werk mee om de toekomstige 
vakmensen op te leiden 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hybride Techniekopleider Limburg 
 



 

Hybride Techniekopleider Limburg 

Iedereen weet het: je leert het beste in de praktijk en van 
praktijkmensen. Talenten van de toekomst verdienen jouw 
praktische kennis van nu. Draag bij aan het onderwijs, maar 
dan als Hybride techniekopleider: de opleider die ook in de 
praktijk werkt. 

 

Word jij hybride 
techniekopleider? 
Als professional je kennis overbrengen op de 
talenten van morgen is ontzettend leuk. En 
iedereen met minimaal een opleiding op mbo-
niveau 3 of 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 18 scholingsdagen (dinsdag 
of donderdag van 16.00 tot 20.30 uur). 
Daarnaast loop je 80 uur stage bij een MBO of  
VMBO-school, bij jou in de buurt. Fontys 
Hogeschool verzorgt de opleiding en na 
succesvolle afloop ontvang je het pedagogisch 
didactisch diploma (het PDD). 

De opleidingskosten worden in de meeste 
gevallen betaald door het opleidingsfonds 
of Sterk Techniekonderwijs. 

 
dit levert het je op: 

• je leert (technische) kennis, vaardigheden 
en gedrag over te dragen; 

• je organiseert scholingsactiviteiten; 

• je leert trainingen en cursussen te verzorgen; 

• je leert anderen te coachen;  
• je leert lesmateriaal te 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 of anderen coacht; 

• help je de branche vooruit, want er is een 
groot tekort aan opleiders en docenten. 

 
Meer weten? 
Denk je dat dit misschien iets voor jou is? Of wil 
je eerst meer weten, neem dan contact op met 
de projectleider of bezoek een informatieavond. 

 

Digitale informatie avond 
Donderdag 20 januari 2022 18.00 – 19.15 uur 
Donderdag 17 februari 2022 18.00 – 19.15 uur 
Donderdag 17 maart 2022 18.00 -19.15 uur 
Deelnemen via teams: 

Klik hier om deel te nemen aan de 

vergadering  
Graag vooraf aanmelden voor de digitale 
informatieavond: info@techniekcoalitielimburg.nl 
dan ontvang je een persoonlijke uitnodiging. 

 

Of bezoek eerst de websites:  

www.techniekcoalitielimburg.nl  

https://fontys.nl/Professionals-en-
werkgevers/Opleidings-en-cursusaanbod-
Educatie/Hybride-Techniekopleiders.htm  

 
Projectleider Hybride techniekopleider 
Limburg 

• Ielse Lohuis, 06 - 53 289 843, lohuis@pkm.nl 
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