
VERBINDEN WAT WERKT

Werk mee om de toekomstige 
vakmensen op te leiden



Word jij een hybride techniek-
opleider?
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 16 tot 18 scholingsdagen (namiddag en 
avond). Daarnaast loop je 80 uur stage bij een roc 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? Die vergoedt OTIB grotendeels 
voor je.

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?
Denk je dat dit misschien iets voor jou is? Of wil je eerst 
meer weten, bijvoorbeeld over de ervaringen van anderen? 
Neem dan contact op met de projectleider van OTIB. 
Of bezoek eerst onze website: 
www.otib.nl/hybridetechniekopleider

Projectleiders Hybride techniekopleider
• Friesland, Groningen, Drenthe, Gelderland en Overijssel: 

Sandra de Boer, T: 06 - 12 309 216 - M: s.deboer@otib.nl
• Noord-Holland, Flevoland en Utrecht: Herman Veldman, 

T: 06 - 40 201 596 - M: h.veldman@otib.nl
• Zeeland en Brabant: Ronald van Weijenburg, 
 T: 06 - 18 653 227 - M: r.vweijenburg@otib.nl
• Zuid-Holland: Rian van Noord, T: 06 - 21 839 939  
 M: rianvannoord@live.nl
• Limburg: Ielse Lohuis, T: 06 - 53 289 843   
 M: lohuis@pkm.nl

Deel je vakkennis met toekomstig talent
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.  

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. 

www.otib.nl/hybridetechniekopleider

In OTIB zijn 
vertegenwoordigd:

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


