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Aanpak

Doel van het project: mensen uit de 
werkvelden van Zeeland interesseren voor een 
deeltijdonderwijsrol in het mbo bij Scalda.

Doelgroep: praktijkbegeleiders, techniek 
ambassadeurs en andere geïnteresseerden die 
als (gast)docent of praktijkdocent voor een deel 
willen meedraaien in het onderwijs.

Werkwijze: het bedrijfsleven is benaderd 
om te werven onder het eigen personeel en 
deze personen (gegokt wordt op zo’n 10 tot 
15 deelnemers in september) krijgen een 
intakegesprek. Op grond van de uitkomsten van 
het intakegesprek wordt duidelijk wat de ambitie 
is van deze personen en hoeveel opleidingstijd ze 
nodig hebben om die ambitie waar te maken. 

Reikwijdte van de ambitie: een ambitie kan 
variëren van een incidenteel gastdocentschap 
tot een deeltijd betrekking als docent. Daarnaast 
kan iemand ook de ambitie hebben om geheel of 
gedeeltelijk als instructeur of als praktijkdocent 
ingeschakeld te worden. 

Modulaire trajecten: na het eerste intakegesprek 
volgt een oriëntatieperiode van maximaal 6 
weken. De ‘instromers’ krijgen dan de gelegenheid 
om de onderwijspraktijk te bekijken in het  
(v)mbo en de indrukken worden besproken tijdens 
intervisiegesprekken en een afrondend verleng 
intakegesprek, vervolgens wordt gekeken wat 
de ambities precies zijn. Wil iemand alleen wat 
gastlessen verzorgen dan wordt er gekeken wat er 
pedagogisch-didactisch aangeleerd moet worden, 
eventueel wordt een deel van het bestaande 
interne pda of pdg traject gebruikt om die 
competenties te ontwikkelen, naarmate iemands 
ambities verder reiken worden meer modulaire 

onderdelen voorgelegd. Die kunnen uiteindelijk 
de bouwstenen vormen voor een volwaardige 
bachelor bevoegdheid als docent. Het traject is 
een samenwerkingsverband tussen Fontys en 
Scalda.

Kosten: worden in eerste instantie deels gedragen 
door het roc, deels door een investeringsfonds 
van de provincie Zeeland.

Opbrengsten: deeltijd-/voltijddocenten en 
instructeurs in de schaarse vakrichtingen (met 
name techniek), nauwere band tussen mbo 
en regionale bedrijven en instellingen, meer 
grensgangers tussen onderwijs en beroepspraktijk 
en daardoor een actueler onderwijs wat betreft 
hedendaagse bedrijfsvoering.

Voorwaarden voor succes

Openstaan voor alternatieven, flexibiliteit en 
creativiteit.

Knelpunten / discussievragen

•  Arbeidsvoorwaardelijke knelpunten zoals 
beloning door twee verschillende organisaties, 
secundaire arbeidsvoorwaarden. 

•  Daarnaast ook het vinden van de juiste match 
(bedrijf kan ook minder goede werknemers 
sturen). 

•  Wat doen andere regio’s om techniekmensen te 
werven?
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