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Samenvatting Teachers Tech College Oost-Nederland 

TEACHERS TECH COLLEGE 
Oost-Nederland 

Netwerk voor samen leren en opleiden in de techniek 
 

 

 

 

 

 

Het Teachers Tech College is een nieuwe opleidingsroute die een kwalitatieve en kwantitatieve 
impuls geeft aan het opleiden van techniekdocenten van de toekomst 
De technische sector is continu aan verandering onderhevig. Bedrijven in deze sector vragen om die 
reden om werknemers die in kunnen spelen op deze technische, maar ook op de maatschappelijke 
veranderingen. In de regio Oost-Nederland resulteert dit in een nadrukkelijke vraag om meer 
kwalitatief hoogwaardig geschoolde technische werknemers. Het Teachers Tech College Oost-
Nederland is een opleidingsroute die inspeelt op deze veranderingen en een kwalitatieve en 
kwantitatieve impuls geeft aan het opleiden van techniekdocenten van de toekomst.   

Innovatieve technische lerarenopleiding 
Het Teachers Tech College Oost-Nederland is een innovatieve technische lerarenopleiding die uitgaat 
van flexibel, creatief en gepersonaliseerd onderwijs. Deze opleidingsroute is geschikt voor ambitieuze 
studenten met een 8+ mentaliteit en richt zich op ‘second career teachers’ en docenten die reeds in 
het beroepsonderwijs werkzaam zijn en die een ‘opscholing’ van kennis en vaardigheden wensen of 
nodig blijken te hebben. In een uitgebreid startassessment wordt bepaald welke competenties en 
motivatie de kandidaat in huis heeft alvorens hij of zij kan starten aan deze opleidingsroute. Bij 
toelaatbaarheid wordt samen met een persoonlijke begeleider een uitgebreid studieplan, een 
zogenaamde ‘road map’, uitgewerkt. In deze road map beschrijft de student hoe hij/zij komt tot de 
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landelijk geldende onderwijsstandaarden. Het ‘wat’ ligt dus vast, het ‘hoe’ is echter vrij in te vullen 
door de student. Dat maakt dat iedere student zijn/haar route zelf kan uitstippelen en met hulp van 
intensieve persoonlijke begeleiding, nauw contact met het werkveld en met gebruik van digitale 
leermiddelen tot een maatwerkgericht onderwijsprogramma komt. Vernieuwend in deze 
opleidingsroute is dat de student vooral veel in de praktijk aan de slag gaat, een uitgebreid netwerk 
opbouwt en samenwerkt met mensen uit het werkveld die de actuele kennis en vaardigheden 
bezitten. 

Teacher Skills 
Het Teachers Tech College Oost-Nederland moet opleiden tot professionals die zowel 
vakinhoudelijke als pedagogisch-didactische competenties beheersen. De pedagogisch-didactische 
competenties vormen daarbij de kern. Hoe speel je in op de maatschappelijke en technologische 
veranderingen, en vooral, hoe breng je dit over als docent? Naast de typische ‘docentcompetenties’ 
(Teacher Skills) wordt er binnen het Teachers Tech College Oost-Nederland gewerkt aan 
competenties die passen bij een ambitieuze opleidingsroute, met als doel professionals op te leiden 
die klaar zijn voor het onderwijs van de toekomst. 

Netwerk voor samen leren en opleiden  
Aangezien het initiatief zich richt op samen leren en opleiden, wordt het door een netwerk van 
partijen vormgegeven. In opdracht van het ROC van Twente is het expertisecentrum voor 
techniekonderwijs Tech Your Future, een samenwerkingsverband van hogescholen Windesheim en 
Saxion en de Universiteit Twente, aan de slag gegaan met het ontwerpen van deze opleidingsroute. 
Het traject wordt geïmplementeerd in de Lerarenopleiding Technisch Beroepsonderwijs van 
Windesheim. Het betreft hierbij een flexibele variant van deze opleiding. Professionals bepalen zelf 
hoe, waar en wanneer ze willen studeren. Ze gaan veel aan de slag in de beroepspraktijk van het ROC 
van Twente. Het karakter van de opleiding is om die reden anders van aard. In het ontwerp en de 
uitvoering van de road map werkt  de student immers vanaf de start van de opleiding binnen het 
netwerk van samen leren en opleiden. 

 

Meer informatie 
Neem voor meer informatie contact op met Tijmen Schipper (projectleider): ttcon@windesheim.nl.  

  

mailto:ttcon@windesheim.nl
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Voorwoord 

 

Hengelo, maart 2015 

 

De technische sector is continu aan verandering onderhevig. Dit vraagt van het techniekonderwijs 
dat het meebeweegt met deze veranderende vraag vanuit het werkveld. De technische professionals 
die nu worden opgeleid komen immers in een omgeving te werken waarin zich jaarlijks 
veranderingen voordoen. Dit doet een appèl op het technisch beroepsonderwijs alsook op de 
technische lerarenopleidingen. Het Teachers Tech College Oost-Nederland speelt hier op in.  

Het ROC van Twente heeft als opdrachtgever van het Teachers Tech College Oost-Nederland 
enerzijds voor ogen dat het kwantitatieve tekort aan technische professionals in de regio wordt 
teruggedrongen en wenst anderzijds een impuls te geven aan kwalitatief goed geschoolde 
techniekdocenten. Het ROC van Twente hecht daarbij veel waarde aan een ambitieuze en flexibele 
opleidingsroute die samen met de lerarenopleidingen wordt opgezet en voor een groot deel op het 
ROC van Twente plaats zal vinden. Een intensieve samenwerking met het technische werkveld is 
hierbij onmisbaar.  

Vandaar dit veelbelovende initiatief dat zich richt op het samen leren en opleiden van de 
techniekdocent van de toekomst binnen een netwerk van lerarenopleidingen, technisch 
beroepsonderwijs en het technische werkveld. 

 

John van der Vegt 
Voorzitter College van Bestuur ROC van Twente 
Opdrachtgever Teachers Tech College Oost-Nederland 
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1. Inleiding 
De technische sector is continu aan verandering onderhevig en zal naar verwachting de komende 
jaren sterk veranderen. Het ROC van Twente wil slagvaardige professionals afleveren die hun kennis 
en vaardigheden goed in de praktijk kunnen toepassen. Om hier op in te spelen, wil het ROC van 
Twente kwalitatief goed onderwijs verzorgen. Dit doet zij door goed opgeleid onderwijsgevend 
personeel aan te trekken. 

Het ROC van Twente voorziet echter dat zich in de nabije toekomst een aantal knelpunten 
voor gaat doen met betrekking tot de kwantiteit en kwaliteit van het aantal beschikbare 
techniekdocenten voor mbo. Een kwalitatief tekort omdat de huidige docenten niet altijd voldoende 
pedagogisch-didactische vaardigheden bezitten om de doelgroep van kwalitatief goed onderwijs te 
voorzien dat inspeelt op de veranderingen in de techniek. Een kwantitatief tekort aangezien er in 
bepaalde techniekrichtingen een grote vraag bestaat als het gaat om het aantal techniekdocenten. 
Om deze kwantitatieve en kwalitatieve tekorten op te vangen, is er een netwerk ontwikkeld voor 
huidige en nieuwe docenten van  het ROC van Twente. Dit netwerk richt zich op het samen leren en 
opleiden in de techniek: het Teachers Tech College Oost-Nederland. 

Het Teachers Tech College Oost-Nederland beoogt een kwalitatief hoogwaardige 
opleidingsroute te zijn voor huidige en aanstaande docenten in de technische opleidingen van het 
middelbaar beroepsonderwijs. Het ROC van Twente heeft in samenwerking met TechYourFuture, 
Expertisecentrum voor techniekonderwijs, een opdracht geformuleerd met als doel te komen tot een 
beroepsbeeld van de techniekdocent die is voorbereid op de toekomst, en in het verlengde daarvan, 
het ontwerp van een kwalitatief hoogwaardig en flexibel opleidingstraject. Dit opleidingstraject kan 
voortborduren op bestaande opleidingstrajecten, maar onderscheidt zich door het flexibele karakter, 
de nadruk op een ‘leven lang leren’, en een nauwe afstemming met de beroepspraktijk. Het traject 
dient vervolgens ingebed te worden in het HRM-beleid van het ROC van Twente. Om tot borging en 
uitbreiding van het ontwerp te komen, dient nadrukkelijk aandacht besteed te worden aan een 
goede interne en externe wervingscampagnes en het aantrekken van structurele medefinanciering.  
   Het Teachers Tech College Oost-Nederland kent doelstellingen die in lijn liggen met actuele 
en landelijke adviezen op het gebied van flexibel onderwijs (Rinnooy Kan et al., 2014) en op het 
gebied van een nieuw perspectief op opleiden naar vakmanschap (Aalsma, Van den Berg, & De 
Bruijn, 2014). Dit document bevat de visie van het Teachers Tech College Oost-Nederland en een 
uiteenzetting van twee wezenlijke elementen van het Teachers Tech College Oost-Nederland. 
Enerzijds wordt in het beroepsbeeld uiteengezet waar de techniekdocent van de toekomst aan moet 
voldoen om in te kunnen spelen op de continu veranderende maatschappelijke en technologische 
ontwikkelingen. Anderzijds wordt een schets gepresenteerd van de opleidingsroute waarmee dit 
beroepsbeeld gerealiseerd dient te worden.  
  In hoofdstuk 2 wordt het beroepsbeeld beschreven, gevolgd door de opleidingsroute in 
hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 wordt de inbedding van het Teachers Tech College Oost-Nederland in het 
HRM-beleid van het ROC van Twente en het netwerk van samen leren en opleiden uiteen gezet. In 
hoofdstuk 5, tot slot, komt het onderscheidend vermogen ten opzichte van reguliere technische 
lerarenopleidingen aan bod.   
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• Waarom het Teachers Tech College Oost-Nederland? 
Binnen deze technische lerarenopleiding gaat het om het opleiden van de creatieve en ambitieuze 
professional die weet in te spelen op de maatschappelijke en technologische veranderingen. Het 
Teachers Tech College Oost-Nederland hoopt een impuls te leveren aan het terugdringen van het 
kwalitatieve en kwantitatieve tekort in de technische sector.  
 

• Voor wie? 
Bij voorkeur mensen met een technische achtergrond die als ‘second career teachers’ aan de slag 
willen in het beroepsonderwijs of docenten die reeds werkzaam zijn in het beroepsonderwijs maar 
een ‘upgrade’ wensen of nodig hebben. Met het Teachers Tech College Oost-Nederland wordt 
beoogd zoveel mogelijk tweedegraads bevoegde professionals af te leveren aan de 
onderwijspraktijk. 
 

• Door wie? 
Projectgroep Teachers Tech College Oost-Nederland 
- Tijmen Schipper (projectleider)  Hogeschool Windesheim 
- Marike ter Maat     Hogeschool Windesheim 
- Anika Embrechts     Saxion hogeschool 
- Leonie Beijen    Saxion hogeschool 
- Marlies Braam     ROC van Twente 
- Lotte Bouwhuis    ROC van Twente 
 
Stuurgroep Teachers Tech College Oost-Nederland 
-John van der Vegt (opdrachtgever)  ROC van Twente 
-Adrie Michels   ROC van Twente 
-Mark Boiten   Hogeschool Windesheim 
-Jos Brunninkhuis   TechYourFuture 
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2. Beroepsbeeld 
In het Teachers Tech College Oost-Nederland worden ambitieuze docenten opgeleid die zich flexibel 
weten op te stellen voor het technische beroepenveld dat constant aan veranderingen onderhevig is. 
De techniekdocent heeft door de razendsnelle veranderingen in de technische sector competenties 
ontwikkeld die hem1  in staat stellen om op deze veranderingen in te spelen. De competenties die 
anno 2014 nodig zijn in deze sector zijn immers niet per definitie de competenties die de 
techniekdocent nodig heeft in 2024. Een leven lang leren is voor deze docent dus het perspectief van 
waaruit hij handelt.  
  Er lijkt bovendien een verschuiving op te treden als het gaat om wat er van een docent in het 
beroepsonderwijs wordt verwacht. Nieuwenhuis et al. (2012) beweren in dit kader dat het ideaaltype 
van de docent in het beroepsonderwijs zich de afgelopen veertig jaar heeft ontwikkeld van een 
‘vakdocent’ tot een ‘alleskunner’. De kern van deze alleskunner is gelegen in de beheersing van 
goede pedagogisch-didactische competenties die hem in staat stellen om aan zijn drievoudige 
kwalificeringsopdracht te voldoen (Aalsma, Van den Berg, & De Bruijn, 2014). Het betreft daarbij 
beroepskwalificering, maatschappelijke participatie en een leven lang leren. Aalsma, Van den Berg en 
De Bruijn (2014) hebben dit weergegeven in een conceptueel model van de expertisegebieden van 
de professie opleider in het mbo (figuur 1). In dit figuur behoort pedagogiek en didactiek tot het 
‘hart’ van het beroep. Daaraan gekoppeld zijn vier inhoudelijke expertisegebieden weergegeven. Bij 
‘beroepspraktijk’ gaat het om kennis en inzicht in het praktisch handelingsrepertoire dat nodig is om 
een beroep uit kunnen oefenen. Bij ‘beroepsdomein’ gaat het om kennis en inzicht in de begrippen 
en concepten die ten grondslag liggen aan de uitoefening van een beroep. Bij ‘vakdiscipline’ gaat het 
om kennis en inzicht die ten grondslag liggen aan de beroepsinhoud. Bij ‘menskunde’, tot slot, gaat 
om kennis en inzicht in ontwikkelingsprocessen van studenten in relatie tot beroepsvorming (Aalsma, 
Van den Berg, & De Bruijn, 2014). Vanuit deze expertisegebieden leert de professional te handelen in 
de context van de praktijk van het technische beroepsonderwijs. 

 
Figuur 1: Conceptueel model van de expertisegebieden van de professie opleider in het mbo (Aalsma, Van den Berg, & De Bruijn, 2014).   

                                                           
1 Met ‘hem’ wordt in dit document uiteraard ook ‘haar’ bedoeld. 
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  Dit conceptueel model is kenmerkend voor het beroepsbeeld van docenten die het Teachers 
Tech College Oost-Nederland wenst af te leveren. De docent in de technische beroepsopleidingen is 
een ambitieuze professional die over gedegen vakkennis beschikt om studenten de ‘kneepjes van het 
vak’ bij te brengen. De manier van overbrengen van de vakkennis (didactiek) en de omgang met de 
specifieke doelgroep en het creëren van een optimale leeromgeving (pedagogiek) vormen de 
kerncompetenties in deze opleidingsroute.  
  Naast het beheersen van deze expertisegebieden, weet de ambitieuze professional eveneens 
studenten van uitdagend onderwijs te voorzien in een hybride leeromgeving, waarin schoolse 
leerprocessen worden verwerven met leerprocessen in de beroepspraktijk (Aalsma, Van den Berg, & 
De Bruijn, 2014). Noodzakelijk hierbij is dat de professional nauw samenwerkt met vakexperts uit de 
beroepspraktijk. De docent vormt zodoende de ‘master’ en geeft het onderwijsproces zo veel als 
mogelijk vorm samen met een ‘meester’ uit de praktijk2 .  De docent neemt hierin initiatief om zich 
bij te scholen en om een breed netwerk op te bouwen. Door deze professionele instelling weet de 
docent het werkveld aan zich te binden en krijgt hij de meest recente kennis en vaardigheden mee 
vanuit de praktijk. Dit maakt het onderwijs voor de studenten in het mbo betekenisvoller en 
uitdagender.  
  In de kwalitatief hoogwaardige en flexibele opleidingsroute van het Teachers Tech College 
Oost-Nederland, heeft de afgestudeerde ambitieuze professional geleerd zich kennis en 
vaardigheden eigen te maken die passen bij de problemen of vraagstukken die op een bepaald 
moment actueel zijn. Mocht de professional het gevoel hebben niet goed in te kunnen spelen op het 
niveau, de belevingswereld, en/of de verschillen tussen studenten, dan weet hij waar hij moet zijn 
om aan de gewenste kennis en vaardigheden te komen. Hij is daardoor proactief en ondernemend in 
zijn handelen. 
  Het kunnen samenwerken in een team, zowel binnen de school als met een netwerk om de 
school, is daarbij van wezenlijk belang. In de opleidingsroute van het Teachers Tech College Oost-
Nederland heeft de professional geleerd om kritisch-constructief te zijn ten aanzien van zijn eigen 
functioneren, maar ook ten aanzien van het functioneren van zijn collega’s.  
  Kortom: de docent die het Teachers Tech College Oost-Nederland met succes heeft 
doorlopen, is een docent van de toekomst die zichzelf continu blijft professionaliseren om aan de 
eisen vanuit de beroepspraktijk tegemoet te komen. Hij is een voorloper binnen de school en weet 
collega’s en betrokkenen buiten de school in beweging te krijgen en te houden.  
  Op basis van bovenstaande komt het Teachers Tech College Oost-Nederland tot een 
aanvulling op het conceptuele model van Aalsma, Van de Berg, en De Bruin (2014). Het Teachers 
Tech College Oost-Nederland benadrukt immers de omgeving waar deze techniekdocent dient te 
acteren. Uiteraard vormt het handelen van de docent in de klas de basis, maar de techniekdocent die 
het Teachers Tech College Oost-Nederland heeft doorlopen, weet eveneens duidelijk de link te 
                                                           
2 (naar het idee van Erwin Brouwer, gepresenteerd op de themamiddag ‘Wie leidt de techniekdocent van 2020 
op?’ in het Innovatiehuis te ’s-Hertogenbosch).  
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leggen met de context (de omgeving). Het voor het Teachers Tech College Oost-Nederland 
kenmerkende beroepsbeeld is weergegeven in figuur 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 2: Conceptueel model beroepsbeeld Teachers Tech College Oost-Nederland 

  Een docent die van het Teachers Tech College Oost-Nederland afkomt is een ‘alleskunner’ in 
de school, staat midden in de maatschappij en maakt hier actief deel van uit. Dit doet de docent door 
ondernemend te zijn en constant binnen zijn uitgebreide netwerk verder te zoeken naar nieuwe 
uitdagingen. Uitgangspunt is om zijn lessen uitdagend en leerzaam te maken, maar vooral aan te 
sluiten bij de nieuwste ontwikkelingen binnen de toekomstige werkomgeving van zijn studenten. De 
docent is hierbij voorloper, hij netwerkt actief en zoekt naar nieuwe kansen. Als voorloper gaat hij 
snel maar doordacht aan de slag met zijn studenten, het liefst binnen de bedrijfscontext. Zijn ideeën, 
successen en ervaringen deelt hij vervolgens met docenten en het bedrijfsleven.   
  Niet alleen de studenten ontwikkelingen zich, ook de docent blijft zich ontwikkelen. Hij houdt  
zijn kennis en vaardigheden op het gebied van de nieuwste vakinhouden op peil, maar ook op het 
gebied van didactiek en pedagogiek. De docent blijft een leven lang leren.  

Leven Lang Leren Voorloper 

Netwerker 

Teacher skills 

Ondernemer 

8+ mentaliteit 

Maatschappelijke 
participatie 
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  De ambitieuze docent legt de lat hoog, maar niet te hoog, voor zichzelf en zijn studenten (8-
plus mentaliteit).  Daar hoort bij dat de docent dagelijks reflecteert op zijn handelen, zowel 
individueel als met collega’s. Op basis van zijn bevindingen wordt er vlot actie ondernomen. Dat wat 
goed gaat, werkt hij verder uit. Dat wat nog verbetering behoeft, wordt aangepast. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenvattende kenmerken techniekdocent van de toekomst: 
- Pedagogisch-didactische professional 
- Netwerker: spil tussen opleiding en werkveld 
- Ambitieuze voorloper binnen de school 
- Staat midden in de maatschappij en maakt hier actief deel van uit  
- Leven Lang Leren 
- Neemt initiatieven / onderhoudt contacten 
- Veelal technische achtergrond (‘second career teacher’) 
- Kan zelfstandig en in groepsverband werken 
- Neemt verantwoordelijkheid over eigen leerproces 
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3. Opleidingsroute 

3.1. Schets opleidingsroute 
Dit hoofdstuk gaat in op hoe het Teachers Tech College Oost-Nederland er in een opleidingsroute uit 
gaat zien, passend bij het hierboven uitgewerkte beroepsbeeld. De opleidingsroute is als gezegd een 
flexibele route waarbij studenten niet vast zitten aan onderwijseenheden die op gezette tijden 
afgerond moeten worden volgens vaststaande criteria. De student van het Teachers Tech College 
Oost-Nederland is vanaf de start van het traject actief in de onderwijspraktijk en bepaalt, in nauwe 
samenwerking met zijn begeleiders, voor een groot deel hoe hij het onderwijs vormgeeft. Het eerder 
aangehaalde hybride leren staat daarbij centraal evenals het werken in professionele 
leergemeenschappen binnen het netwerk van samen leren en opleiden. Aan het eind van dit 
hoofdstuk wordt de schets van de opleidingsroute van het Teachers Tech College Oost-Nederland 
getoond (figuur 5).  
  De opleidingsroute start met een veelomvattend en meerdaags startassessment. Het 
startassessment heeft een drieledig doel:  

- Middels dit assessment kan geselecteerd worden op competenties, ambitie, capaciteiten en 
motivatie van de student. Enkel de studenten met een 8+-mentaliteit worden in de 
opleidingsroute van het Teachers Tech College Oost-Nederland toegelaten. Potentiële 
studenten voeren een proeve van bekwaamheid uit. 

- Door in dit assessment een brede oriëntatiemogelijkheid op te nemen, gebaseerd op het ‘Zin 
in Lesgeven-traject’ dat hogeschool Windesheim aanbiedt, kan de student bepalen of de 
inhoud en werkwijze van de opleidingsroute aansluit bij zijn competenties, ambitie, 
capaciteiten en motivatie.  

- In het startassessment kan worden vastgesteld hoe de opleidingsroute er voor elke student 
uit gaat zien. Door de diversiteit in competenties, opleidingsniveau en ervaring, kan dit 
flexibele traject er immers verschillend uit gaan zien. Het instapniveau, met als gevolg 
daarvan de omvang van het studietraject, kan per student verschillen. 

Studenten die het startassessment met succes doorlopen, kunnen starten aan de op maat 
vastgestelde studieroute. Dit traject begint met het opstellen van een uitgebreide ‘road map’ 
(vergelijkbaar met een uitgebreid persoonlijk ontwikkelplan), waarin de student beschrijft hoe hij de 
hoge standaarden gaat behalen. Het einddoel staat vast, de weg er naartoe verschilt per student.  
  De ‘schoolse context’ wordt vormgegeven op de lerarenopleiding technisch 
beroepsonderwijs van hogeschool Windesheim. In deze context gaat de student op zoek naar zijn 
theoretische basis die ten grondslag ligt aan zijn handelen in de praktijk. Deze theorie wordt 
‘blended’ aangeboden. ICT wordt als middel ingezet om het leerproces te bevorderen en studenten 
binnen het Teachers Tech College Oost-Nederland leren gebruik te maken van het TPACK-model dat 
uitgaat van een integratie van ICT, didactiek en vakinhoud (Voogt, Fisser, & Tondeur, 2010).  
  Een proactieve houding wordt verondersteld. Studenten dienen binnen het netwerk van 
samen leren en opleiden ‘op zoek’ te gaan naar antwoorden op hun beroepsvraagstukken. In deze 
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context staan drie ‘P’s’ centraal: ‘Professioneel’ handelen op conceptueel niveau (de student 
verdiept zich in theorie die benodigd is om zijn doelen uit het leerwerkplan te realiseren), 
‘Productgeoriënteerd’ (op integraal niveau oefenen met de theorie en kennis uit de praktijk), en 
‘Persoonlijk’ (aandacht voor de persoonlijke studieloopbaan ontwikkeling). Het gaat er binnen de 
opleidingsroute om dat studenten in betekenisvolle contexten kunnen leren en zich kunnen 
ontwikkelen.  
  Vandaar dat er naast het leren op de lerarenopleiding veel nadruk gelegd op het leren in de 
beroepspraktijk. In deze context wordt de student begeleid door een ‘master’ en een ‘meester’. De 
‘master’ betreft de vakdidactische en pedagogische begeleider op de stageschool (binnen de 
lerarenopleidingen veelal ‘vakcoach’ genoemd). De ‘meester’ is de vakopleider uit het praktische 
beroep. Dit kan bijvoorbeeld een stukadoor zijn die deels betrokken is bij het onderwijsproces en 
deels als vakopleider op een ROC betrokken is. De ‘meester’ is op de hoogte van de meest actuele 
ontwikkelingen binnen het vakgebied. De ‘master’ begeleidt de student in het vertalen van de 
nieuwe actuele ontwikkelingen in vakdidactiek die betekenisvol is en past bij de doelgroep. 
  Binnen de op maat vastgestelde studieroute werkt de student aan zijn ‘road map’,  zijn er op 
meerdere momenten voortgangsgesprekken en zijn er verplichte tussen-  en eindassessments die de 
student met zijn begeleider kan inplannen. In het portfolio toont de student zijn beheersing op de 
SBL-competenties aan die gelden voor de tweedegraads lerarenopleidingen. In de 
voortgangsgesprekken wordt vastgesteld waar de student zich bevindt in zijn ontwikkeling en welke 
vervolgstappen hij kan ondernemen. In het tussenassessment dient de student aan te tonen dat hij 
zich halverwege het studietraject bevindt. Is dit niet het geval, dan kan de student niet door met het 
behalen van nieuwe studiepunten, maar dient hij zich eerst te richten op het afronden van de reeds 
gestarte activiteiten.  
  In de road map beschrijft de student welke activiteiten hij gaat ondernemen en hoe hij het 
benodigde eindniveau gaat behalen. Zoals gezegd staan de standaarden vast, maar de weg er 
naartoe is vrij voor de student. Een student kan er in dit flexibele traject voor kiezen om onderdelen 
af te sluiten die in de reguliere opleiding pas later aan bod komen. Zo kan het zijn dat een student in 
de praktijk handelingsverlegenheid ervaart op het gebied van differentiëren en hier al vrij vroeg in de 
opleidingsroute mee aan de slag wil. In de reguliere lerarenopleidingen is de praktijk dan vaak dat de 
student moet wachten tot het studiejaar en bepaalde periode waarin dit vak behandeld wordt. In het 
Teachers Tech College Oost-Nederland kan de student hier eerder mee aan de slag indien dat 
gewenst is. 
  Binnen de opleiding monitort de lerarenopleider nauwgezet de voortgang van de student, 
voert coachingsgesprekken met de student en gesprekken met de ‘master’ en ‘meester’ in de 
praktijk. De lerarenopleider stelt indien nodig bij in overleg met de student. In de 
begeleidingsgesprekken kan gebruik worden gemaakt van casuïstiek om betekenisvolle situaties te 
creëren. Van Kan, Zitter, Brouwer en Van Wijk (2014) schrijven in dit verband over werken met 
dilemmarijke casuïstiek; de zogeheten ‘bumpy moments-methode’. Deze methode maakt het 
mogelijk om mini-dilemma’s op een systematische wijze te interpreteren (Van Kan, Ponte, & Verloop, 
2010; Van Kan, Brouwer, & Zitter, 2013). Een bumpy moment betreft een interactiesituatie van 
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docenten (in opleiding) met studenten die door docenten (in opleiding) als legitiem wordt 
bestempeld, maar waarbij zij achteraf ook legitieme handelingsalternatieven zien (Van Kan, Zitter, 
Brouwer, & Van Wijk, 2014). Met behulp van ‘story boards’ kan vervolgens de dilemmarijke situatie 
nader worden geanalyseerd.  
  In de context van de praktijk vinden tevens intervisiemomenten plaats. Het Teachers Tech 
College Oost-Nederland hecht er waarde aan dat studenten al vroeg in de opleiding kennis maken 
met het werken in professional learning communities. Uit onderzoek is immers bekend dat de 
aanwezigheid van een professionele leeromgeving in de school een positief effect heeft op 
studentprestaties en dat het een essentieel onderdeel is van effectief doceren en leren (Ancess, 
2000; Bryk & Schneider, 2002; Langer, 2000; Newmann & Wehlage, 1995).  
   In het kader van professionele leergemeenschappen komen Healey, Flint, en Harrington 
(2014) tot een model dat zich richt op het werken aan de betrokkenheid van studenten in hoger 
onderwijs. Dit model (figuur 3) richt zich nadrukkelijk op co-creatie van leren en doceren. Docenten 
én studenten leren, ontwerpen, ontwikkelen en onderzoeken gezamenlijk, met als doel de kwaliteit 
van het onderwijs te vergroten.  Binnen het Teachers Tech College Oost-Nederland wordt het werken 
aan co-creatie binnen het netwerk van samen leren en opleiden als zeer belangrijk en waardevol 
geacht. Het model van Healey, Flint, en Harrington (2014) vertoont om die reden veel raakvlakken 
met het in dit document beschreven beroepsbeeld. De overlap tussen de vier activiteitsgebieden 
toont nogmaals aan dat het leerproces van studenten en het doceren van docenten geen geïsoleerde 
activiteiten betreft. Daarnaast wordt met dit model duidelijk dat docenten ook duidelijk van 
studenten kunnen leren binnen het partnerschap van leergemeenschappen.  
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Figuur 3: Studenten als partner in leren en doceren binnen het hoger onderwijs (Healey, Flint, & Harrington, 2014).  

  Een goed voorbeeld van het werken in professionele leergemeenschappen is de  
veelbelovende professionaliseringsmethode Lesson Study (bijv. Takahashi & Yoshida, 2004). 
Studenten werken hierbij gezamenlijk met medestudenten aan het voorbereiden, uitvoeren en 
evalueren van hun lessen. Bij het uitvoeren van de lessen geven de studenten om beurten les en 
zitten de overige studenten uit de onderzoeksgroep in de klas en voeren ze observaties uit gericht op 
de vooraf besproken punten.  De ‘klas’ kan hierbij echter breed geïnterpreteerd worden en betreft 
niet enkel traditioneel schoolse situaties. Het kan ook gaan om het werken op de werkplaats.  
  In paragraaf 3.2 wordt deze professionaliseringsmethode nader uitgewerkt om een beeld te 
geven van hoe het werken in een dergelijke leergemeenschap er aan toe gaat en hoe dit binnen het 
Teachers Tech College Oost-Nederland een plek kan krijgen.  
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  De opleidingsroute van het Teachers Tech College Oost-Nederland wordt afgesloten met een 
eindassessment waarin de student aantoont dat hij alle SBL-competenties minimaal op het niveau 
beheerst van een startbekwaam docent. Dit betreft een omvangrijk assessment, waarin de student 
dient aan te tonen dat het ingestoken traject met goed gevolg heeft doorlopen en voldoet aan de 
vastgestelde opleidingsstandaarden. Bij het doorlopen van het gehele programma levert dit de 
tweedegraads docentbevoegdheid op.  

 

3.2. Lesson Study als professionaliseringsmethode  
Lesson Study is een professionaliseringsmethode waarbij docenten gezamenlijk lessen ontwerpen, 
uitvoeren, live observeren  en op basis van de lesobservaties nabespreken om de les voor 
toekomstige lessen verder te verbeteren (Saito & Atenciao, 2013). Het betreft een proces waar 
docenten betrokken zijn om meer te leren over effectieve vaardigheden die resulteren in verbeterde 
prestaties van studenten (Stepanek, Appel, Leong, Turner Mangan, & Mitchell, 2007). In figuur 4 is 
een Lesson Study cyclus afgebeeld, waarbij benadrukt wordt dat het doorlopen van de cyclus een 
gezamenlijk proces dient te zijn.  
  Docenten binnen een Lesson Study team - idealiter bestaande uit drie tot zes docenten 
(Stepanek et al., 2007) – verzorgen om de beurt de les, waarbij de overige docenten uit het Lesson 
Study team de les observeren. De methode is op meerdere manieren inzetbaar en richt zich niet 
enkel op theoretische vakken. Het leren op de werkplaats kan immers ook uitstekend worden 
behandeld met behulp van Lesson Study.  
  De methode sluit qua kenmerken naadloos aan bij wat inmiddels bekend is over succesvol 
professionaliseren van docenten: actief, onderzoeksmatig, en gekenmerkt door samenwerking en 
collegialiteit (Desimone, 2009; Timperley, Wilson, Barrar, & Fung, 2007). Onderzoek naar Lesson 
Study wijst dan ook uit dat docenten zich na deelname in Lesson Study meer vertrouwd voelen in 
hun pedagogisch-didactisch handelen (Saito & Atencio, 2013). Tevens constateren Norwich en 
Ylonen (2013) dat docenten door het gebruik van Lesson Study zich meer bewust worden van de 
individuele onderwijsbehoeften van studenten. Daarnaast is er ook onderzoek dat aantoont dat het 
gezamenlijk werken van docenten in Lesson Study teams correleert met teacher self-efficacy en 
leerlingprestaties (Lee, Dedrick, & Smith, 1991; Taylor & Tashaddori, 1995). Teacher self-efficacy gaat 
uit van het principe dat gedragsveranderingen worden beïnvloed door de verwachtingen die men 
heeft van de betreffende gedragingen (Bandura, 1977).  
  Er zijn verschillende typen van Lesson Study mogelijk, waardoor de methode wordt 
toegepast binnen lerarenopleidingen in onder andere Japan en de Verenigde Staten, bij beginnende 
docenten, maar ook bij de meer ervaren docenten (Fernandez & Yoshida, 2004; Shimizu, 2002). 
Eveneens geldt dat de methode breed inzetbaar is in verschillende lagen van het onderwijs: veelal in 
het primair en voortgezet onderwijs, maar ook in het middelbaar beroepsonderwijs en hoger 
onderwijs. 
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Figuur 4: Lesson Study cyclus (o.a. Stepanek, Appel, Leong, Turner Mangan, & Mitchell, 2007). 

  Naast de brede inzetbaarheid van deze professionaliseringsmethode kent Lesson Study 
positieve resultaten die zich uiten in kwalitatief betere instructie van de docent, toegenomen begrip 
van de vakinhoud, betere koppeling tussen lange termijn doelstellingen en het dagelijkse werk, en 
een verbeterde vaardigheid om meer zicht te krijgen op waar studenten zijn in hun proces (Lewis, 
2000; Lewis & Tsuchida, 1997). Betere samenwerking tussen docenten is bovendien vaak een direct 
gevolg van Lesson Study (Byrum, Jarrell, & Munoz, 2002). Daarbij komt dat professionele 
ontwikkeling van docenten een sterker effect heeft als docenten collaboratief werken dan als ze 
individueel aan de slag gaan (Garet, Porter, Desimone, Birman, & Yoon, 2001).  Als er gekeken wordt 
naar wat docenten belangrijk vinden aan deze professionaliseringsmethode, dan blijkt dat 
samenwerking het meest gewaardeerd wordt (Wilms, 2003). Dit resulteert in verminderde isolatie in 
het professioneel handelen van docenten, een verhoogd vertrouwen onder docenten en een 
verhoogde collectieve inspanning om doelen te behalen (Wilms, 2003). Hierdoor heeft Lesson Study 
het potentieel om klaslokalen of werkplaatsen te transformeren in plaatsen waar docenten het leren 
van studenten beter kunnen onderzoeken en het geleerde actief een plek geven in de 
onderwijspraktijk (Stepanek et al., 2007).  
  Lesson Study wordt, naast bovengenoemde positieve effecten, aantrekkelijk door de focus 
op vakinhoud en studentontwikkeling, de praktische inzetbaarheid (hands on) van de methode en de 
mate waarin docenten zelf verantwoordelijk zijn voor het leerproces (Stepanek et al., 2007).  
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3.3. Lesson Study binnen het Teachers Tech College Oost-Nederland 
Binnen het Teachers Tech College Oost-Nederland staat continue professionalisering hoog in het 
vaandel. Vanaf de start van het opleidingstraject wordt aandacht besteed aan de door Stepanek et al. 
(2007) beschreven ‘habits of minds’. Het betreft het werken aan docentkwaliteiten die belangrijk zijn 
om professioneel te blijven groeien en om in te kunnen spelen op de technologische en 
maatschappelijke veranderingen. De kwaliteiten die hierbij worden onderscheiden zijn een open en 
onderzoekende houding, het gezamenlijk leren (in een netwerk) en het werken aan de overtuigingen 
van studenten dat ze een verschil kunnen maken in het leren van hun studenten. Deze habits of 
minds worden door Stepanek et al. (2007) getypeerd als kern van het Lesson Study proces.  
  Binnen het netwerk voor samen leren en opleiden in de techniek, het Teachers Tech College 
Oost-Nederland, past het werken aan deze docentkwaliteiten uitstekend. In het conceptueel model 
van het beroepsbeeld (figuur 2) worden de docentkernmerken onderscheiden die belangrijk worden 
geacht binnen dit netwerk. Het kunnen netwerken, een voorloper willen zijn, het ondernemen, het 
maatschappelijk participeren en een leven lang leren, betreffen kenmerken die met behulp van de 
professionaliseringsmethode Lesson Study goed bevorderd kunnen worden. Het gezamenlijk werken 
aan de kwaliteit van het onderwijs wordt vanaf de start van het opleidingstraject benadrukt. Dit 
gezamenlijk werken vindt plaats binnen een netwerk van medestudenten/collega’s, 
lerarenopleidingen, technische bedrijven en anderszins. Een ideaal middel om dit te verwezenlijken is 
de inzet van Lesson Study. Studenten worden bij de start van hun opleidingstraject opgeleid in een 
dergelijk netwerk. Studenten staan er zodoende niet alleen voor en kunnen in nauwe samenwerking 
met medestudenten, collega’s, het werkveld en anderen hun eigen kennis en vaardigheden 
vergroten, om zo het onderwijs meer op maat aan te bieden. Concreet betekent dit dat studenten al 
vroeg in het opleidingstraject in een Lesson Study team terecht komen met medestudenten, 
(ervaren) docenten en waar mogelijk andere vakexperts. Gezamenlijk doorloopt een team meerdere 
Lesson Study cycli per jaar waarvan alle teamleden kunnen profiteren met het oog op hun eigen 
professionele praktijk. Met deze werkwijze beoogt het Teachers Tech College Oost-Nederland 
studenten de docentkwaliteiten (habits of mind) aan te leren die nodig zijn binnen het 
handelingsrepertoire van de techniekdocent van de toekomst.  
   

3.4. Implementatie pilot Teachers Tech College Oost-Nederland 
Binnen het Teachers Tech College Oost-Nederland is een beroepsbeeld geschetst van een docent die 
gemotiveerd is zijn opleiding te volgen en af te ronden binnen zijn beroepspraktijk in zijn eigen 
tempo en volgorde. Hier is een bepaalde mate van zelfstandig werken en leren van groot belang.  
  Om het Teachers Tech College Oost-Nederland tot een succes te maken, zal het 
onderwijsconcept getest moeten worden in de praktijk. Hierdoor is na te gaan in hoeverre het 
concept aansluit bij de wensen van de student, het werkveld en het opleidingsinstituut, waarna 
herontwerp mogelijk is. Als blijkt dat de pilot aanslaat, is het doel om het concept verder uit te 
breiden naar meerdere opleidingsroutes.  
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  Voor de uitvoering van de pilot is het van belang om het concept te implementeren in een 
opleidingsroute waar de randvoorwaarden gunstig gestemd zijn.  Het gaat dan in eerste instantie om 
een opleidingsroute die qua omvang overzichtelijk is en waar mogelijkheden tot flexibel onderwijs 
aanwezig zijn. Eveneens geldt dat het voor een pilot wenselijk is dat de doelgroep studenten betreft 
die geschikt zijn om dit flexibele onderwijsprogramma te doorlopen en ambitieus zijn. Daarnaast is 
het wenselijk om het traject plaats te laten vinden in de praktijk waar volop mogelijkheden zijn om 
met het technische werkveld in contact te raken en een netwerk op te bouwen.  
  Voor een pilot lijkt de implementatie van het onderwijsconcept van het Teachers Tech 
College Oost-Nederland in eerste instantie goed te passen binnen het traject van het Pedagogisch 
Didactisch Getuigschrift (PDG), die wordt aangeboden binnen de Lerarenopleidingen Technisch 
Beroepsonderwijs (LTB) van hogeschool Windesheim. Dit opleidingsinstituut is geschikt aangezien 
hier veel expertise aanwezig is op het gebied van technisch beroepsonderwijs en er nauwe 
samenwerkingsverbanden zijn met het ROC van Twente en het werkveld. 
  Het huidige PDG-traject is geschikt voor een eerste pilot om verschillende redenen. De 
studenten die nu in de PDG zitten zijn studenten die een baan hebben als docent bij het ROC van 
Twente (of een ander ROC). Zij beschikken over aantoonbaar hbo werk- en denkniveau, maar hebben 
over het algemeen nog geen ervaring in het mbo. Desondanks heeft deze doelgroep overwegend 
veel ‘bagage’ die van pas komt in hun rol als docent. Ze zijn gemotiveerd om het PDG te doen omdat 
ze zelf op deze functie gesolliciteerd hebben en zijn aangenomen door het ROC. Doordat ze een baan 
hebben en gemotiveerd zijn, willen ze vaak snel aan de slag om leerervaringen op te doen waar ze op 
dat moment behoefte aan hebben. Enerzijds moeten deze studenten allemaal dezelfde standaarden 
behalen en anderzijds willen ze allemaal op een ander moment leren en hun leerproces op een eigen 
manier insteken.  
  Benadrukt wordt dat op het moment dat de pilot succesvol verloopt, het onderwijsconcept 
van het Teachers Tech College Oost-Nederland uitgerold kan worden en een vaste plaats dient te 
krijgen binnen de overige programma’s van de technische lerarenopleidingen van hogeschool 
Windesheim (zie bijlage 3). Uitgangspunt is dat het mogelijk wordt om, na een succesvolle pilot, 
binnen het Teachers Tech College Oost-Nederland op te leiden tot een tweedegraads bevoegdheid. 
Het streven binnen de pilot is om studenten die hun PDG hebben behaald in de pilot, te 
enthousiasmeren om na het behalen van het getuigschrift (direct) door de stromen naar het 
tweedegraads opleidingstraject.  
  Voor de docenten die reeds werkzaam zijn in het beroepsonderwijs en een ‘opscholing’ aan 
kennis en vaardigheden wensen of nodig blijken te hebben, geldt dat het Teachers Tech College 
Oost-Nederland daar middels maatwerkgerichte trajecten uitstekend op in kan spelen. In bijlage 3 is 
een overzicht van de technische lerarenopleidingen te vinden die hogeschool Windesheim aanbiedt. 
Dit overzicht kan gezien worden als een stapsgewijze ‘opklimming’ naar uiteindelijk de tweedegraads 
bevoegdheid. Het Teachers Tech College Oost-Nederland beoogt zowel ‘second career teachers’ als 
docenten die reeds werkzaam zijn in het beroepsonderwijs op te leiden tot tweedegraads bevoegde 
professionals.  
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  In de pilotfase zal om die reden ook een maatwerkgericht traject worden uitgestippeld 
toegespitst op de vraag vanuit het beroepsonderwijs. Immers, opnieuw geldt dat de standaarden van 
opleidingstrajecten vaststaan en dat het onderwijsconcept van het Teachers Tech College Oost-
Nederland kan worden toegepast. Dit vraag om nauwe samenwerking met het beroepsonderwijs, het 
werkveld en de lerarenopleiding.  
 

3.5. Praktische invulling pilot Teachers Tech College Oost-Nederland 
Zoals in paragraaf 3.4 beschreven zal de pilot van het Teachers Tech College Oost-Nederland binnen 
het traject van het Pedagogisch Didactisch Getuigschrift van hogeschool Windesheim worden 
geïmplementeerd alsook als maatwerktraject voor ‘zittende’ docenten binnen het ROC van Twente. 
  Zowel het opleiden als het begeleiden en vervangen van de nieuwe docenten zal kosten met 
zich meebrengen. Gezien het feit dat het Teachers Tech College Oost-Nederland zich voor het 
aantrekken van nieuwe docenten vooral richt op ‘second career teachers’, zal er veelal gebruik 
worden gemaakt van de zij-instroomsubsidie. De zij-instroomsubsidie wordt toegekend aan 
onbevoegd docenten die een opleiding gaan volgen om binnen twee jaar een bevoegdheid te halen. 
Deze onbevoegde docenten mogen de afgelopen twee jaar niet bij een lerarenopleiding 
ingeschreven hebben gestaan. De zij-instroomsubsidie bedraagt € 20.000 per zij-instromer en is 
gegarandeerd tot en met mei 2017. Deze subsidie is echter niet kostendekkend, zie onderstaande 
tabel. 

 Kosten Toelichting 
Kosten opleiding € 5.900,- Lesgeld voor totale opleiding 
Begeleidingskosten € 4.000,- 80 uur begeleiding, € 50,- per uur 
Vervangingskosten € 16.000,- 320 uur vervanging, € 50,- per uur 
 
TOTAAL 

 
€ 25.900,- 

 

 

  Het verschil tussen de zij-instroomsubsidie en de totale kosten per deelnemer bedraagt 
€5.900,-. Voor de deelnemers die reeds in het bezit zijn van een bevoegdheid middels een PDG is er 
de mogelijkheid tot doorstuderen tot bijvoorbeeld een tweedegraads bevoegdheid. Deze groep 
docenten kunnen een lerarenbeurs aanvragen mits het croho-nummer van de opleiding in 
aanmerking komt voor de lerarenbeurs. Indien het croho-nummer niet voldoet voor de lerarenbeurs 
kan de deelnemer een scholingsaanvraag doen bij zijn of haar teammanager. Er zijn vervolgens 
diverse mogelijkheden om dergelijke scholingsaanvragen binnen het ROC van Twente te bekostigen. 
Mogelijkheden zijn het teamscholingsbudget, het budget professionele ontwikkeling of een aanvraag 
innovatiegelden.  



Teachers Tech College Oost-Nederland 
   Visiedocument – April 2015 
 

21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

START-
ASSESSMENT 

 8+ mentaliteit 
‘Zin in Lesgeven’ 
Proeve van bekw 

EIND-
ASSESSMENT 

Windesheim 

PROFESSIONEEL 
Theorie / hybride leren / conceptueel 

 

 

PRODUCT 
Vaardigheden / practice / presenteren / integraal 

 

 

PERSOONLIJK 
SLB / persoonlijke ontwikkeling / coaching 

Master (ped.-did. Vaardigheden) 

Context   
   Meester (vakinhoudelijke coach) 
 

Werving 

ROC van Twente / Technisch beroepenveld 

(intervisie / Lesson Study) 

Road map Leerwerkportfolio 

Voortgangsmomenten 

Werving 

Figuur 5: Schets opleidingsroute Teachers Tech College Oost-Nederland 
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4. Co-creatie binnen het netwerk van samen leren en opleiden 

4.1. Werving  
Omdat het Teachers Tech College Oost-Nederland zich op zowel bestaande als nieuwe docenten 
richt, wordt in de werving onderscheid gemaakt tussen interne en externe werving. Binnen het ROC 
van Twente werken ruim 1200 (senior) docenten in de verschillende mbo colleges. Teachers Tech 
College Oost-Nederland richt zich met name op de technische mbo colleges. Binnen deze colleges 
werken 261 (senior) docenten. De technische mbo colleges zijn:   

- Mbo college voor Metaal, Electro en Installatietechniek (MEI);  
- Mbo college voor Bouw & Infra (B&I);  
- Afdeling Lab- en procestechniek (L&P); 
- Mbo college voor Techniek, Logistiek en Mobiliteit (T,L,M) (in beperkte mate). 

Werving intern 
Om als docent te kunnen werken binnen het ROC van Twente is een bevoegdheid voor lesgeven in 
het mbo een vereiste. Dit kan een 1e, 2e of 3e graads bevoegdheid zijn of een BVE-diploma. 
Laatstgenoemde betreft vanaf 1 januari 2015 het Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG). Het 
verdient de voorkeur om zoveel mogelijk docenten met een 1e of 2e graads bevoegdheid aan te 
nemen of docenten hiervoor op te leiden. Niet voor alle vakgebieden zijn echter geschikte 
lerarenopleidingen aanwezig, waardoor het niet altijd mogelijk is om een 1e of 2e graads 
lerarenopleiding te volgen. Om deze docenten toch een bevoegdheid voor het mbo te verlenen, kon 
iemand voorheen het BVE-traject doorlopen. In dit traject worden medewerkers geschoold op 
pedagogische en didactische vaardigheden.  

Binnen de technische colleges van het ROC van Twente hebben ongeveer 25% van de 
docenten een BVE-diploma (ruim 70 docenten). Ruim 60% heeft een 1e, 2e of 3e graads bevoegdheid. 
15% is nog studerende voor een diploma. Het is wenselijk om de populatie technische docenten met 
een BVE-diploma een upgrade te bieden naar een 2e graads diploma. In onderstaande grafiek (figuur 
6) is de groep docenten met een BVE-diploma uitgesplitst naar leeftijdscategorie.  
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30 van de 70 docenten met een BVE-diploma zijn ouder dan 55 jaar. De docenten die interesse 
hebben voor een upgrade zullen voornamelijk uit de leeftijdscategorie 35 – 55 jaar komen. Dit zijn in 
totaal 40 docenten. 

De docenten met een BVE-diploma die interesse hebben in een upgrade naar een 2e graads 
diploma kunnen zich aanmelden voor het Teachers Tech College Oost-Nederland opleidingstraject. Er 
zullen verschillende interne communicatiemiddelen worden ingezet om docenten te verleiden voor 
dit opleidingstraject. Daarnaast, en waar nodig, zullen docenten ook actief benaderd worden door 
teammanagers om aan het Teachers Tech College Oost-Nederland traject deel te nemen. Dit zal in 
sommige gevallen een verplichte deelname betekenen.  
  Enerzijds is er dus de wens dat de huidige docenten zelf het belang en de noodzaak van 
professionalisering zien en zich daardoor aanmelden voor het Teachers Tech College Oost-
Nederland. Anderzijds is er ook een zekere ‘push’ vanuit het management om docenten deel te laten 
nemen. Het is wenselijk dat zoveel mogelijk deelnemers zich op eigen initiatief aanmelden en dus 
vanuit een intrinsieke motivatie deelnemen. Om de huidige docenten te verleiden voor het Teachers 
Tech College Oost-Nederland zal het opleidingstraject als een boeiend en innovatief traject 
aangeboden worden door middel van inspirerende sprekers. Ook voorbeelden van docenten die 
eerder een professionaliseringstraject hebben gedaan of andere succesverhalen zullen verspreid 
worden.  
 

Werving extern 
Het ROC van Twente hecht veel waarde aan deskundige inbreng vanuit de beroepspraktijk. Dit is de 
reden dat het Teachers Tech College Oost-Nederland zich ook zal richten op bekwame 
praktijkmensen uit het bedrijfsleven; de zogenaamde ‘second career teacher’. Een second career 
teacher heeft minimaal drie jaar relevante werkervaring op het vakgebied waarin lesgegeven gaat 
worden en beschikt niet over een onderwijsbevoegdheid. De ‘second career teachers’ moeten 
conform de eisen van het ROC van Twente minimaal in het bezit zijn van een hbo-diploma.  
  Allereerst zal er vastgesteld worden welke vacatures er binnen het ROC van Twente 
beschikbaar zijn voor Teachers Tech College Oost-Nederland deelnemers. Deze vacatures zullen 
voortkomen uit de hierboven genoemde technische MBO Colleges. Voor deze vacatures kunnen 
vervolgens Teachers Tech College Oost-Nederland deelnemers geworven en geselecteerd worden. In 
onderstaande grafiek (figuur 7) is weergegeven wat de (toekomstige) verwachte vacatures voor 
technische docenten zijn als gevolg van natuurrijk verloop binnen het ROC van Twente. Wanneer de 
vacatures bij elkaar opgeteld worden, ontstaat er het volgende overzicht van het aantal technische 
vacatures in fte’s per jaar:  

- 2015: 3,4 fte technisch vacatures; 
- 2016: 5,5 fte technisch vacatures; 
- 2017: 2,7 fte technisch vacatures; 
- 2018: 4,8 fte technisch vacatures. 
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Dit betekent dat er in de komende 4 jaar 16,4 fte technische vacatures zullen ontstaan als gevolg van 
natuurlijk verloop. Wanneer er wordt uitgegaan van een gemiddelde aanstelling van 0,8 fte betekent 
dit dat er de komende 4 jaar 20 docenten voor technische vacatures worden gezocht. 
 De beschikbare vacatures binnen het ROC van Twente zullen gepubliceerd worden op de 
website www.werkenbijhetrocvantwente.nl. Er zal een speciale wervingstekst, gericht op Teachers 
Tech College Oost-Nederland, worden gebruikt. De vacatures zullen actief onder de aandacht worden 
gebracht in Oost Nederland door middel van diverse promotiemiddelen zoals folders, aandacht in 
regionale kranten en de inzet van social media. Eventueel kunnen er betaalde advertenties in de 
krant komen (kosten €5.300,- voor een grote kleurenadvertentie) of betaalde advertenties op 
LinkedIN (kosten €170,- per advertentie). De film die door 100%FAT wordt ontwikkeld zal een 
centrale rol vervullen in de wervingscampagne. Om de werving definitief vorm te geven zal een in- en 
externe wervingscampagne worden opgesteld. 
 

 
Figuur 7: Vacatures ROC van Twente 
 
Naast natuurlijk verloop ontstaan er ook vacatures door studentengroei. Groei is afhankelijk van 
diverse factoren zoals conjuncturele ontwikkelingen en arbeidsmarkt prognoses. De prognoses voor 
studentenaantallen fluctueren dan ook regelmatig. De groei voor vacatures technische docenten is 
daardoor lastig te voorspellen. Naast de zojuist genoemde ontwikkelingen, spelen ook 
ontwikkelingen binnen het ROC van Twente mee in de verwachte groei. Zo is bijvoorbeeld de 
verwachting dat de opleiding elektrotechniek terugloopt, waardoor de docenten van de opleiding 
elektrotechniek wellicht deels tewerkgesteld kunnen worden bij de opleiding mechatronica. Hierdoor 
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zullen er mogelijk minder vacatures komen voor de opleiding mechatronica dan op basis van 
studentprognoses voorspeld zou worden.  

In onderstaande grafiek (figuur 8) is de groei per technisch MBO college weergegeven. Uit de grafiek 
is op te maken dat de studentenaantallen in 2019 groter zijn dan in 2014; 

- + 41,3% mbo college T, L & M  
- + 12,7% afdeling L & P (onderdeel van V, M & M) 
- + 8,9% mbo college M, E & I 
- + 3,7% mbo college B, I & I 

 

 

Figuur 8: Studentprognoses komende 5 jaar 
 
Onderstaande tabel (figuur 9) geeft inzicht in de totale cumulatieve studentenprognoses voor de 
technische MBO Colleges. In 2015 zullen er 5,16% meer studenten zijn ten opzichte van 2014. Ook in 
schooljaar 2016 zijn er meer studenten in vergelijking tot 2014. Vanaf 2017 wordt de groei minder 
sterk. Dit is het beste waar te nemen in figuur 10 die geen cumulatieve cijfers maar jaarpercentages 
laat zien.  In 2016 is er een groei van 5,95% ten opzichte van 2015. In 2017 zet de groei zich maar 
licht door en in 2018 is zelfs al sprake van een afname van BBL-studenten. De studentenaantallen 
blijven wel groeien maar de groei wordt vanaf 2017 minder sterk.  

Cumulatieve groeicijfers 

 
2014-2015 2014-2016 2014-2017 2014-2018 2014-2019 

BOL 4,65% 8,70% 9,42% 11,00% 11,04% 

BBL 5,92% 15,44% 17,72% 17,18% 17,18% 

TOTAAL 5,16% 11,42% 12,78% 13,50% 13,52% 

Figuur 9: Cumulatieve studentenprognoses 
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Groeicijfers ten opzichte van het voorafgaande jaar 

 

2015 2016 2017 2018 2019 

BOL 4,65% 3,87% 0,67% 1,45% 0,03% 

BBL 5,92% 8,98% 1,98% -0,45% 0,00% 

TOTAAL 5,16% 5,95% 1,22% 0,64% 0,02% 

Figuur 10: Niet-cumulatieve studentenprognoses 
 

Uit bovenstaande grafieken is op te maken dat er voor de komende twee schooljaren ongeveer 5% 
meer technische docenten gezocht worden. Op dit moment zijn voor komend schooljaar de volgende 
vacatures in beeld als gevolg van groei: 

- ICT: 2 fte 
- Mechatronica instructeur: 1 fte 
- Mechatronica: 2 fte 
- Procestechniek 1 fte 

In totaal betekent dit 6 fte en uitgaande van een omvang van 0,8 fte zijn dit ruim 7 vacatures.  

Samenvattend: 
Voor 2015 en 2016 komt er 8,9 fte aan technische vacatures vacant als gevolg van natuurlijk verloop. 
Daarnaast is er sprake van groei in met name het MBO college M, E & I en de afdeling L & P. De groei 
is echter lastig te voorspellen en van diverse factoren afhankelijk. Voor 2015 en 2016 zoekt het ROC 
van Twente 6 fte aan technische docenten vanwege groei. Samen met de vacatures als gevolg van 
natuurlijk verloop is dit 14,9 fte. Dit zijn ruim 18 vacatures.  Vanaf 2017 zijn de vacatures als gevolg 
van groei lastig te voorspellen. Wel zal er 7,5 fte aan technische vacatures vacant komen door 
natuurlijk verloop. Dit zijn ruim 9 vacatures. In totaal zoekt het ROC van Twente voor de komende 4 
jaar dus minimaal 22,4 fte aan technische docenten, wat uitkomt op ongeveer 28 nieuwe technische 
docenten.  
 

4.2. Selectie  
Selectie interne docenten 
De docenten die zich aanmelden voor een opleidingstraject vanuit het Teachers Tech College Oost-
Nederland zullen naast de juiste motivatie voor het traject ook de benodigde competenties voor het 
opleidingstraject moeten bezitten. Zoals beschreven in hoofdstuk 2 wordt een Teachers Tech College 
Oost-Nederland deelnemer als volgt getypeerd; netwerker, voorloper, ondernemer, leven lang leren 
en maatschappelijke participatie.  
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  De selectie voor het Teachers Tech College Oost-Nederland traject zal voor huidige docenten 
anders verlopen dan voor nieuwe docenten. Voor huidige docenten gaat het immers om een 
upgrade, een professionaliseringstraject, waar het bij nieuwe docenten in de meeste gevallen om 
een opleidingstraject gaat. De selectie voor huidige docenten die gaan deelnemen verschilt daarom 
ook in vergelijking met de selectie van nieuwe docenten. Waar het bij nieuwe docenten vooral om 
competenties zal gaan, gaat het bij de huidige docenten vooral om de motivatie om deel te nemen. 
De huidige docent zal zich wel moeten kunnen vinden in de typering van een Teachers Tech College 
Oost-Nederland docent en zal daarbij leven lang leren als uitgangspunt moeten hebben. De huidige 
docenten zullen net als nieuwe docenten starten met een startassessment bij Windesheim.  

Selectie externe docenten 
Vanuit alle binnengekomen sollicitaties zullen per vacature kandidaten voor een eerste gesprek 
worden geselecteerd. Leidend hierin is het feit of de kandidaat beschikt over minimaal drie jaar 
relevante werkervaring en in het bezit is van een hbo-diploma. In het selectiegesprek zal vervolgens 
worden beoordeeld of de kandidaat geschikt wordt geacht voor de functie van docent en past binnen 
het ROC van Twente. Daarna zal de kandidaat worden aangemeld voor het startassessment bij 
Windesheim. In dit assessment zal de mate van geschiktheid ten opzichte van het 
profiel/beroepsbeeld van Teachers Tech College Oost-Nederland en het eventuele 
ontwikkelpotentieel worden geïnventariseerd. 
  Om de kandidaten goed voor te bereiden op het Teachers Tech College Oost-Nederland 
traject, en specifiek het docentschap, zal de training ‘Zin in lesgeven’ van hogeschool Windesheim  
worden ingezet. Met behulp van deze training kunnen kandidaten zich beter oriënteren op hun 
toekomstige beroep. De uitkomst van het selectiegesprek en het assessment zal leidend zijn in de 
beslissing om de kandidaat aan te nemen op de betreffende vacature en toe te laten tot het 
Teachers Tech College Oost-Nederland. Uiteindelijk zullen het ROC van Twente en Windesheim 
gezamenlijk beslissen of een kandidaat mag participeren in Teachers Tech College Oost-Nederland. 

 
4.3. Binding en behoud huidige docenten 
Zoals beschreven in paragraaf 4.1 en 4.2 verschilt de werving en selectie voor het Teachers Tech 
College Oost-Nederland traject voor huidige en nieuwe docenten. Echter, zowel voor de huidige als 
voor nieuwe docenten geldt dat zij na het opleidingstraject aan het Teachers Tech College Oost-
Nederland verbonden zullen blijven. Leven lang leren is immers een van de kenmerken die het 
Teachers Tech College Oost-Nederland beoogt. De binding en behoud van huidige en nieuwe 
docenten zal daarom geen grote verschillen vertonen.  
  Het Teachers Tech College Oost-Nederland bindt docenten aan zich doordat het geen 
eenmalig opleidingsprogramma is, maar een netwerk voor samen leren en opleiden zonder een 
specifiek einddoel. De docenten die een opleidingstraject via het Teachers Tech College Oost-
Nederland volgen zullen ontwikkeling en professionalisering dan ook duurzaam moeten verankeren 
in hun loopbaan. Dit zal gestimuleerd worden door (verplichte) terugkom momenten en 
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professionaliseringsdagen. Op die manier blijft de Teachers Tech College Oost-Nederland docent 
bezig zijn met zijn professionalisering en zal het leven lang leren steeds terugkomen in zijn loopbaan.    
  Dit is ook nodig gezien de verwachte veranderingen in de techniek en de daardoor 
veranderende vraag als het gaat om de kennis en vaardigheden van techniekdocenten. Tijdens 
terugkommomenten en professionaliseringsdagen kan de docent die het programma van het 
Teachers Tech College Oost-Nederland volgt, zijn vakkennis op peil houden en ervaringen uitwisselen 
met andere docenten. De specifieke competenties van een Teachers Tech College Oost-Nederland 
docent zullen ook terugkomen in de gesprekkencyclus. De Teachers Tech College Oost-Nederland zal 
zijn doelstellingen- en functioneringsgesprekken gebruiken om te reflecteren op zijn ontwikkeling 
aangaande de competenties.  
 

4.4. Binding en behoud nieuwe docenten 
Indien de kandidaat is aangenomen op de betreffende vacature en is toegelaten tot het Teachers 
Tech College Oost-Nederland, betekent dit dat de kandidaat werknemer is bij het ROC van Twente en 
student is aan het Teachers Tech College Oost-Nederland opleidingstraject. De werknemer krijgt een 
arbeidsovereenkomst voor minimaal 0,4 fte bij het ROC van Twente. In de meeste gevallen zal dit 
een arbeidsovereenkomst voor één schooljaar zijn (van 1 september tot 1 augustus). De werknemer 
kan bij de start van zijn aanstelling ook gelijk starten in het Teachers Tech College Oost-Nederland 
opleidingstraject. Het opleidingstraject start met een uitgebreide intake. In de intake wordt met een 
beginnend portfolio vastgesteld wat de deelnemer dient te leren in de opleiding. 

De Teachers Tech College Oost-Nederland docent zal net als andere nieuwe docenten een 
inwerkprogramma doorlopen. In dit inwerkprogramma is hij verbonden met andere Teachers Tech 
College Oost-Nederland docenten. Dit kunnen zowel huidige als nieuwe docenten zijn. In dit 
inwerkprogramma wordt de nadruk gelegd op de specifieke Teachers Tech College Oost-Nederland 
competenties. Dit inwerkprogramma is bedoeld om de nieuwe docent meer verbonden te laten 
voelen met het opleidingstraject en zo een betere binding krijgen met het ROC van Twente.       

 
  Gedurende het Teachers Tech College Oost-Nederland opleidingstraject wordt de deelnemer 
intensief begeleid. Indien de deelnemer 60EC (PDG) heeft behaald, is hij benoembaar als docent in 
het mbo. De PDG geeft een certificaat van bekwaamheid voor het docentschap in het mbo. Op dat 
moment kan de deelnemer een vaste aanstelling krijgen bij het ROC van Twente.  Dit is dan ook een 
manier om een Teachers Tech College Oost-Nederland deelnemer te behouden voor het ROC van 
Twente.  Aansluitend gaat de deelnemer binnen Teachers Tech College Oost-Nederland 
doorstuderen voor een tweedegraads bevoegdheid. Het behalen van een tweedegraads 
bevoegdheid kan beloond worden met een extra periodiek.  
  De Teachers Tech College Oost-Nederland competenties komen regelmatig terug in het 
functioneren van de betreffende docent, bijvoorbeeld in de gesprekkencyclus. Tevens zal ook de 
nieuwe docent die het Teachers Tech College Oost-Nederland traject heeft gevolgd verplichte 
terugkom momenten hebben en deelnemen aan professionaliseringsdagen (zie paragraaf 4.3). Het 
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Teachers Tech College Oost-Nederland heeft zoals gezegd geen formeel einddoel. Een leven lang 
leren staat centraal en dit kan worden ingevuld door een flexibele leervraag en een flexibel 
opleidingsprogramma.  
  In figuur 11 worden de hierboven beschreven activiteiten rondom werving, selectie, binding 
en behoud ten aanzien van deelnemers aan het Teachers Tech College Oost-Nederland op het ROC 
van Twente schematisch weergegeven.  
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Figuur 11: Schematisch overzicht HRM-inbedding  
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5. Het onderscheidende vermogen van het Teachers Tech College 
Oost-Nederland vanuit verschillende perspectieven 

5.1. Perspectief vanuit het ROC 
Het ROC van Twente wil met het Teachers Tech College Oost-Nederland de verwachte kwalitatieve 
en kwantitatieve tekorten in de technische sector terugdringen, zowel op het niveau van student als 
docent. Voor het ROC van Twente levert dit diverse voordelen op.  
 Door het zoeken naar en opleiden van second career teachers verwacht het ROC het 
kwantitatieve tekort aan docenten (deels) terug te dringen. Echter, het kwalitatieve probleem is 
daarmee niet direct opgelost. Door het aanbieden van opleidingstrajecten voor zowel  second career 
teachers als bestaande docenten geeft het ROC van Twente een impuls aan de kwaliteit van 
docenten. De door het Teachers Tech College Oost-Nederland opgeleide docenten zijn optimaal in 
staat om in te spelen op het veranderende technische werkveld. Zij hebben tevens voldoende 
competenties in huis om hun kennis op peil te houden door vaardigheden om te kunnen netwerken  
en de verantwoordelijkheid voor een leven lang leren.  
 Het ROC van Twente heeft niet alleen belang bij goede docenten en goed onderwijs maar wil 
ook maximaal inspelen op de veranderingen in het werkveld van haar studenten en wil daarmee 
slagvaardige studenten afleveren. De technische sector is continue aan verandering onderhevig en is 
op zoek naar technische medewerkers die zich snel aan kunnen passen. De door het Teachers Tech 
College Oost-Nederland opgeleide docenten kunnen deze competenties goed overbrengen op hun 
studenten. Daarmee levert het ROC van Twente goed inzetbare studenten af aan het werkveld.   
 Verder geeft het ROC van Twente met het Teachers Tech College Oost-Nederland een impuls 
aan de ruime arbeidsmarkt in de regio. Door het aanbieden van opleidingstrajecten aan second 
career teachers levert het ROC van Twente een bijdrage aan het terugbrengen van de werkloosheid 
in de regio. Door het omscholen van second career teachers zijn er immers nieuwe 
carrièreperspectieven voor een grote groep technisch werkzoekenden.  
 

5.2. Perspectief vanuit het werkveld 
Op het Teachers Tech College Oost-Nederland wordt vanaf dag 1 veel aandacht besteed aan nauwe 
samenwerking met het werkveld. De opleidingsroute gaat uit van een concept waarbij de docent 
naast vakinhoudelijke kennis voornamelijk goede pedagogisch-didactische competenties in huis 
heeft. Aangezien het technische werkveld continu aan verandering onderhevig is, wordt veel waarde 
gehecht aan professionals die kunnen acteren in een continu veranderend werkveld. Het Teachers 
Tech College Oost-Nederland leidt daarom professionals op die als techniekdocent hun studenten zo 
kunnen klaarstomen dat zij direct inzetbaar zijn bij bedrijven in de technische sector.  
  Werknemers die zijn opgeleid door docenten die het Teachers Tech College Oost-Nederland 
hebben voltooid, zijn klaar om hun technische beroep uit te oefenen doordat zij de meest actuele 
‘kneepjes’ in huis hebben. Zij zijn opgeleid door docenten die een nauwe samenwerking met het 
technische werkveld als prioriteit zien, die technici de klaslokalen inhalen en die de studenten op pad 
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sturen om te ervaren hoe het is om te werken in een technisch bedrijf.  
  De docent die het Teacher Tech College heeft doorlopen, weet hoe belangrijk het is om een 
voorloper te zijn en kansen te zien. Deze docent geeft het belang van deze competenties door aan de 
studenten die zij opleiden. De studenten die leskrijgen van docenten die het Teachers Tech College 
hebben doorlopen, zijn opgeleid door enerzijds deze docenten die de pedagogisch-didactische 
competenties bezitten om de vakinhoud zo goed mogelijk over te brengen op hun studenten, de 
‘masters’, en zijn anderzijds opgeleid door ‘meesters’ uit de praktijk die dagelijks een beroep van 
technicus uitoefenen.  
  Voor bedrijven uit het technische werkveld is het Teachers Tech College Oost-Nederland van 
groot belang omdat de opleidingsroute inspeelt op de continu veranderende samenleving en 
technische sector. Daarnaast levert het Teachers Tech College een impuls aan het interessant maken 
van de technische beroepen door met innovatief en flexibel onderwijs te komen. De creatieve 
professionals die het Teachers Tech College Oost-Nederland opleidt, hebben op hun beurt een zeer 
positieve invloed op de studenten die deze professionals vervolgens begeleiden in hun leerproces. Zo 
verspreidt de ‘olievlek’ zich.  
  Het Teachers Tech College Oost-Nederland wordt opgezet vanuit het ‘center of expertise’ 
Tech Your Future, bestaande uit hogeschool Windesheim, Saxion hogeschool en de Universiteit 
Twente. De opdracht komt vanuit het ROC van Twente die met dit initiatief een significante bijdrage 
hoopt te leveren aan het terugbrengen van het genoemde kwalitatieve en kwantitatieve tekort in de 
technische sector.  
 

5.3. Perspectief vanuit de lerarenopleiding 
Het Teachers Tech College Oost-Nederland gaat uit van een situatie waarin studenten binnen het 
netwerk van samen leren en opleiden een belangrijke mate van invloed uitoefenen op hun eigen 
leerproces en op hoe zij het curriculum vormgeven. Zoals aangegeven staan de standaarden vast 
(‘het wat’), maar kan de student de weg er naar toe (‘het hoe’) zelf uitstippen aan de hand van de 
road map. Binnen het Teachers Tech College Oost-Nederland wordt veel waarde gehecht aan een 
proactieve houding van de student en actieve participatie bij het leer- en ontwerpproces. Een 
lerarenopleiding waarbij studenten als partners worden gezien in het ontwerpproces van het 
curriculum en het meedenken over pedagogische en didactische vraagstukken binnen de opleiding, is 
nog vrij uniek (Healey, Flint, & Harrington, 2014). Figuur 12 toont de ladder van studentparticipatie in 
curriculumontwerp waarin duidelijk wordt dat het Teachers Tech College Oost-Nederland uitgaat van 
de bovenste treden waarin studenten wordt geleerd te acteren binnen het partnerschap van leren en 
studeren. In aanvulling hierop verwoordt Bovill (2013) dit heel passend: 

“Co-creation is not about giving students complete control, nor is it about staff maintaining 
complete control over curriculum design decisions. The relative levels of control over decision 
making and appropriate levels of partnership are likely to depend upon the context, the level of 
study, the relative experience levels of the students and the staff, the attitudes of students and 
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staff, what is being discussed, and the level of influence of professional bodies over the 
curriculum” (Bovill, 2013, p. 464).  

 

 

Figuur 12: Ladder van studentparticipatie in curriculumontwerp (bron: Bovill & Bulley, 2011 aangepaste versie van Arnstein, 1969). 

   
  Studenten die zich aanmelden bij het Teachers Tech College Oost-Nederland krijgen een 
uitgebreid startassessment. Daarop volgt een op maat gemaakt studieprogramma waar de student, 
onder begeleiding van een lerarenopleider, zelf toe komt in de eerder beschreven road map. 
Studenten volgen op die manier alleen die vakken die zij nog moeten doen. Daarbij komt dat de 
standaarden vast liggen, maar de weg er naar toe vrij is aan de student. Dat maakt dat het onderwijs 
flexibel en studentgestuurd wordt. Begeleidende docenten krijgen hierdoor een andere rol. Zij 
kunnen samen met de student aan de slag om hem van zo goed mogelijk onderwijs te kunnen 
voorzien. Het samen een route uitstippelen om de hoge standaarden te behalen, maakt dat zowel de 
student als de begeleidende docent gestimuleerd worden om kritisch na te denken over hoe 
werkvormen en inhouden het meest optimaal aansluiten op de wensen van het werkveld en de 
studenten op de opleidingen van het ROC. Dit proces werkt activerend en motiverend voor zowel de 
student als de begeleidende docent van de lerarenopleiding.  
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  Studenten hoeven niet te wachten totdat een vak aangeboden wordt, maar hebben het hele 
jaar door toegang tot onderwijsdelen waar zij mee aan de slag willen. Op deze manier kunnen ze 
sneller (af)studeren en met een goede begeleiding binnen zowel de lerarenopleiding als het ROC van 
Twente, is de verwachting dat het rendement van de opleiding hoger zal zijn.  Daarnaast geldt dat 
van studenten wordt verwacht een proactieve houding aan te nemen en vol ambitie met het 
onderwijsprogramma aan de slag te gaan. In plaats van een consumerende houding dient de student 
nadrukkelijk een producerende houding aan te nemen. Dit brengt studenten in beweging en werkt 
door binnen de opleiding. Doordat er gericht gewerkt wordt kan de docent nog doelgerichter en vaak 
ook sneller de stof behandelen.  
  Er is een intensieve vorm van samenwerking tussen Windesheim en het ROC van Twente, 
waardoor de lerarenopleiding steeds scherp en alert wordt gehouden als het gaat om het 
onderwijsprogramma en haar programma steeds beter aan kan (laten) sluiten bij de wensen uit het 
werkveld. Waar een houding van continue professionele ontwikkeling wordt gestimuleerd bij de 
student, zo wordt ook een structurele constructief-kritische houding van de opleiding verwacht  ten 
aanzien van het eigen curriculum en de afstemming met het werkveld.  
 

5.4. Lerarenopleiders binnen het Teachers Tech College Oost-Nederland 
Leuzen als ‘Teach as you preach’ zijn populair binnen lerarenopleidingen (Swennen, Lunenberg, & 
Korthagen, 2008). Vanzelfsprekend geldt dat lerarenopleiders binnen het Teachers Tech College 
Oost-Nederland zich moeten kunnen vinden in het hierboven uiteengezette onderwijsconcept. 
Onderzoek laat echter zien dat congruent lesgeven niet altijd vanzelfsprekend is binnen 
lerarenopleidingen en dat lerarenopleiders meer nodig hebben dan theoretisch kennis, vaardigheden 
en het kunnen koppelen van deze kennis en vaardigheden aan de eigen onderwijspraktijk  (Swennen, 
Lunenberg, & Korthagen, 2008). Dat lerarenopleiders zich kunnen vinden binnen het beschreven 
onderwijsconcept is een voorwaarde, maar de literatuur suggereert een stap verder te gaan. Het 
gaat erom dat lerarenopleiders de ‘professionele taal’ kunnen spreken, niet enkel om de mate van 
congruent lesgeven te verhogen, maar ook om nadrukkelijk te leren van de expertise van collega’s, 
om te reflecteren op het lesgeven en het ontwikkelen van lerarenopleiders (Swennen, Lunenberg, & 
Korthagen).  
  Ook binnen het Teachers Tech College Oost-Nederland gaat het erom lerarenopleiders te 
vinden die het onderwijsconcept in hun professioneel handelen willen uitdragen. Dat vraagt om 
lerarenopleiders die zelf de eigenschappen bezitten en expliciteren die tot het beschreven 
beroepsbeeld behoren. Lerarenopleiders van het Teachers Tech College Oost-Nederland zijn 
ambitieus en proactief binnen het netwerk van samen leren en opleiden. Zij tonen daarbij 
voorbeeldgedrag als het gaat om het acteren binnen professionele leergemeenschappen. Dit houdt 
in dat de lerarenopleiders voor zichzelf de lat hoog leggen en van en met collega’s en anderen uit het 
werkveld continu willen leren en professionaliseren. Dit vraagt van de lerarenopleidingen dat zij de 
professionele ontwikkeling van lerarenopleiders serieus nemen en dit bevorderen (Koster, 
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Brekelmans, Korthagen, & Wubbels, 2005).  
  De lerarenopleiders binnen het Teachers Tech College Oost-Nederland stellen in hun 
begeleidingsproces de student en zijn/haar opleidingsbehoeften centraal en zijn bereid buiten de 
kaders te denken. Zij kennen het technische werkveld goed en weten wat de doelgroep kenmerkt en 
weten in te spelen op de onderwijsbehoeften van deze doelgroep. Vanzelfsprekend gaat het om 
pedagogisch-didactische experts.  
  Om dit in een beeld te vangen is ervoor gekozen om een profielschets te maken in de vorm 
van een mindmap, waarin verschillende kenmerken zijn geplaatst die van belang zijn als  
lerarenopleider binnen het Teachers Tech College Oost-Nederland (figuur 13). 

 

 
Figuur 13: Profielschets lerarenopleider Teachers Tech College Oost-Nederland 
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Bijlage 1: Projectplanning 2014-2015 
 

Opstartfase    Initiatiefase   Fase 1        Fase 2      Fase 3 Afronding 

  Jul-Sept.            Sept-Okt.    Okt-Dec             SG 18-12   Jan-Apr.            SG 9-4      Apr-Jun                    Jun-Jul 

SG=Stuurgroepvergadering 

• Opstartfase:  
Verkenning pilot. Stuurgroep stelt projectopdracht op. Stuurgroep stel projectteam samen.  
 

• Initiatiefase:  
Projectgroep inventariseert de mogelijkheden, voert verschillende (kennismakings-)gesprekken. Op basis daarvan scherpt  projectleider 
projectopdracht aan. Projectleider voert eerste stuurgroepoverleg op 17-09-2014. Projectleider start cursus Prince2 en maakt kennis met de Prince2 
toolbox. Eerder versie PID en projectvoorstel worden opgesteld.  
 

• Fase 1:  
Beroepsbeeld uitwerken in visiedocument en visualisatie (video-montage). De video-montage dient tevens als onderdeel van de wervingscampagne. 
Eveneens wordt in fase 1 een eerste schets ontworpen voor de opleidingsroute. Stuurgroep gaat de subsidiemogelijkheden verkennen. In het 
stuurgroepoverleg van 18-12-2014 wordt fase 1 besproken. 
 
 

• Fase 2:  
Ontwerp van de pilots. Tevens verkend in hoeverre het traject ingebed kan worden in het HRM-beleid van het ROC van Twente. Subsidieaanvraag 
wordt geconcretiseerd en wervingscampagne wordt verder uitgewerkt. Fase 2 wordt besproken in stuurgroepoverleg van 9-4-’15. 
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• Fase 3: 
Plan voor evaluatie van de pilot wordt opgesteld. Praktische voorbereidingen worden getroffen voor start van de pilots in sept. 2015. 
 

• Afronding project:  
Project wordt overgedragen aan opdrachtgever. Verantwoording wordt opgesteld.  
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Bijlage 2: Decompositie project 
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Bijlage 3: Overzicht technische lerarenopleidingen hogeschool Windesheim 
 

 

 

 

 

 

 

  

Opleiding
Pedagogisch Didactisch Diploma
Instructeursopleiding 
Educatieve Minor
Pedagogisch Didactisch Getuigschrift
HBO+/ KOP opleiding
Associate Degree
Zij-instromers
Reguliere opleiding 240 EC

30 EC

Maximaal 2 jaar
120 EC

18 EC

30 EC
60 EC
60 EC

1 studiejaar 2 studiejaren 3 studiejaren 4 studiejaren
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Bijlage 4: Toekomstscenario voor visualisatie beroepsbeeld 
 

Toekomstscenario mbo Techniekdocent 2020 

Rond het jaar 2020 zal er volgens de huidige schatting een tekort van 30.000 gekwalificeerde technici 
per jaar in Nederland zijn ontstaan. Hierbij gaat het echter niet alleen om technici in traditionele 
beroepen zoals elektrotechniek, informatica, werktuigbouwkunde, hout- en interieurbewerking en 
installatietechniek. Een groot deel van het tekort aan technici zal te vinden zijn in opkomende of zelfs 
nog niet bestaande vakgebieden in de techniek, zoals mechatronica, nanotechnologie, medische 
technologie. Voorbeelden van toekomstige beroepen zijn bijvoorbeeld: 

- Robotmonteur 
- Electrotechnisch Modestylist (gadgets) 
- Voedingsontwikkelaar 
- Emotie- en karakterpsycholoog (Deep Brain Stimulation) 
- Online Mediator 
- Orgaanontwikkelaar 
- Genetisch Adviseur 
- Financieel Big Data Analist 
- Specialist Duurzame Energie/Green Career Coach 
- Specialist (Operator) Autonoom Vervoer 
- Digitale Archeoloog 
- Augmented Reality Architect 

 
Zie ook http://www.betamentality.nl/?pid=282&page=DE%20TOEKOMSTBEROEPEN 

Of http://www.thefutureofwork.net/assets/70_Jobs_for_2030.pdf 

Een groot deel van deze technici zal de komende jaren op het MBO of HBO een technische opleiding 
volgen, die hun klaar moet stomen voor dit toekomstbeeld. Het MBO kampt echter ook met een 
enorme vervangingsvraag van docenten. In 2015 vertrekken alleen al bij het ROC van Twente naar 
schatting zo’n 40 docenten, wat een verlies van 1200 jaar werkervaring betekent.  
  De grotere toekomstige vraag naar technici in combinatie met het  verwachte aantal 
uitredende docenten heeft er vanuit het ROC van Twente toe geleid om opdracht te gegeven een 
aantrekkelijk flexibel opleidingstraject te ontwikkelen dat future-proof techniekdocenten moet 
aantrekken en opleiden. Kenmerken van dit opleidingstraject zijn o.a.: 

- flexibele en hybride opleidingsroute (deeltijd mogelijkheden) 
- techniek = leren door doen 
- life long & blended learning  

 
Kenmerken van de toekomstige techniekdocent zijn o.a. 

http://www.betamentality.nl/?pid=282&page=DE%20TOEKOMSTBEROEPEN
http://www.thefutureofwork.net/assets/70_Jobs_for_2030.pdf
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- Growth mindset 
- 8+ Mentaliteit 
- Voorloper m.b.t. visie beroep 
- Netwerker: koppelen meester/master visie 
- Ondernemer: koppelen bedrijf, hybride leeromgeving, PLG 

 

Ter promotie van dit aantrekkelijk flexibel opleidingstraject willen we een kort wervingsfilmpje 
ontwikkelen. Daarbij moet het beroepsbeeld van de MBO Techniekdocent 2020 helder naar voren 
komen. 

Scenario ideeën:  

Schetsen toekomstperspectief 2020: werkgelegenheid, nieuwe uitdagingen, nieuwe beroepen. 
Vanuit Mechatronica bedrijven in de regio  (via Rini Zwikker, lector Mechatronica Saxion). en Ook 
ROC van Twente (Jos Toebes). Filmen bijv. robotica in zorg. 

- Typische techniekdocent van de toekomst filmen (ROC van Twente, Master-Meester, Erwin 
Brouwer en Henk). Wat vindt hij belangrijk voor zijn vak. Hoe zorgt hij dat hij toekomstbestendig is? 

- Hybride leeromgeving. School en bedrijfsomgeving zijn een (professionele leergemeenschap, 
uitwisseling kennis meester in bedrijfsleven en onderwijskundig/pedagogische master) 

- Visie op beroepen van de toekomst en opleiding (blended learning, life long learining, etc.) door 
interviews snijden voor catchy uptempo promotiefilm. 

Hierbij moet rekening gehouden worden met de verschillende instroomprofielen, beroepsprofielen 
en “type geïnteresseerden”: 

 
- studenten met HBO techniekbachelor 
- deeltijders uit bedrijfdsleven 
- mannen en vrouwen, verschillende leeftijden en achtergronden 

 

Breed spectrum beroepsprofielen in techniek: 

BÈTAWERELDEN 
• Water, Energie & Natuur 
• Mobiliteit & Ruimte 
• Science & Exploration 
• Voeding & Vitaliteit 
• Market & Money 
• Mens & Medisch 
• Lifestyle & Design 

http://www.betamentality.nl/?pid=6&page=B%C8TAWERELDEN
http://www.betamentality.nl/?pid=13&page=Water,%20Energie%20&%20Natuur
http://www.betamentality.nl/?pid=14&page=Mobiliteit%20&%20Ruimte
http://www.betamentality.nl/?pid=40&page=Science%20&%20Exploration
http://www.betamentality.nl/?pid=10&page=Voeding%20&%20Vitaliteit
http://www.betamentality.nl/?pid=41&page=Market%20&%20Money
http://www.betamentality.nl/?pid=12&page=Mens%20&%20Medisch
http://www.betamentality.nl/?pid=11&page=Lifestyle%20&%20Design
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http://www.betamentality.nl/?pid=6&page=B%C8TAWERELDEN 
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Opmerkingen: 

Rekening houden met verschillende smaak van visualisatie techniekdocent en MBO student etc. 
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Bron: http://www.techniekbeeldbank.nu/fototest/meer-resultaten 

http://www.techniekbeeldbank.nu/fototest/meer-resultaten
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