
Hybride 
techniekopleider
Voor medewerkers

Breng talent verder door het delen van 
jouw kennis en ervaring
Als vakman of -vrouw ben jij als geen ander in staat om de vak-
mensen van de toekomst op te leiden en te enthousiasmeren. 
Als hybride techniekopleider leer je jouw kennis en ervaring  
te delen met jongeren en vakcollega’s en zo draag je bij aan  
hun ontwikkeling. Je combineert je huidige baan met af en toe 
lesgeven binnen je bedrijf, op school of het geven van workshops 
en uitleg. Je onderhoudt contacten met scholen, haalt nieuwe 
kennis binnen voor het bedrijf en je verzorgt praktijklessen op 
basis van door jou zelf ontwikkeld lesmateriaal. Dat maakt jouw 
werk afwisselend. Daar profiteert ook je werkgever van.  
De hybride techniekopleider is namelijk niet alleen een 
ambassadeur voor de techniek, maar ook voor het bedrijf.

Spreekt dit jou aan?
Bij Fontys Hogeschool volg je in een periode van 10 maanden 
circa 18 scholingsmomenten in de namiddag en avond. Je leert  
op een praktische manier van ervaren docenten. Daarnaast  
loop je minimaal 80 uur stage bij een MBO en/of VMBO-school.  
De opleidingskosten worden in de meeste gevallen betaald  
door het opleidingsfonds of Sterk Techniekonderwijs.  
De stage momenten vinden plaats op een stageschool naar  
keuze, afhankelijk van locatie, beschikbaarheid en matching.  
Wij zorgen ervoor dat je je baan in de techniek kunt combineren 
met lesgeven. Na succesvolle afronding ontvang je het peda-
gogisch didactisch diploma (PDD).

Mede mogelijk gemaakt door Provincie Limburg 

 
Als hybride 
techniek
opleider leer 
je om met jouw 
kennis en  
ervaring nieuwe 
talenten te  
ondersteunen
en collega’s te 
helpen bij hun 
ontwikkeling.”
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techniekopleider
 

Wat heeft jouw werkgever eraan?
• Een impuls aan het opleidingsklimaat binnen de organisatie.
• Nieuwe en andersoortige kennis in het bedrijf.
• Een netwerk van potentiële toekomstige vakmensen  

(de leerlingen) en het beroepsonderwijs.
• De mogelijkheid van een gekwalificeerde praktijkbegeleider 

binnen de eigen organisatie.

Wat heb je er 
zelf aan?

• Je leert jouw kennis en  
vaardigheden goed over te dragen.

• Je leert hoe je studenten en vakcollega’s 
kan coachen en enthousiasmeren.

• Je verzorgt workshops en/of gastlessen  
en ontwikkelt lesmateriaal.  

• Je levert een bijdrage aan het techniek-
onderwijs en de kwaliteit van de branche.
• Je werkt aan je persoonlijke ontwikkeling.

• Je maakt jouw werkweek  
gevarieerder en boeiender!

Heb je interesse?
Kom naar de informatieavonden  

en meld je aan via

www.techniekcoalitielimburg.nl/
ikwilhybridetechniekopleiderworden


