
Wij zijn op zoek naar een praktijkinstructeur Verspaningstechnologie 

Als praktijkinstructeur Verspaningstechnologie geef je praktijkinstructie aan groepen 

leerlingen of cursisten die uit zowel jongeren als volwassenen kunnen bestaan. De 

praktijklessen worden gegeven t.b.v. de opleidingen constructiewerker, verspaner, 

mechatronica en eerste monteur service en onderhoud. Dit op de niveaus 2 en 3, 

voor de toekomst ook niveau 4. 

Wat ga je doen? 

• Je geeft praktijkinstructie aan groepen leerlingen en cursisten, eventueel 

individueel. 

• Het opzetten/samenstellen van instructiemateriaal en (veiligheids)voorschriften. 

Hierin neem je ook eventuele verbeterpunten mee die betrekking hebben op het 

praktijkprogramma en de organisatie. Daarnaast geef je advies over de aanschaf 

van apparatuur, materialen en gereedschappen. 

• Je evalueert de opzet van praktijk- en afstudeeropdrachten. Tevens beoordeel je 

de eindresultaten. 

• Je geeft een bijdrage aan opleiding gebonden evenementen, 

voorlichtingsactiviteiten etc. 

• Samen met de manager van het opleidingsbedrijf en je collega’s geef je vorm en 

inhoud aan cursussen en trajecten op maatwerk. 

Wat bieden we? 

Een zeer uitdagende, fulltime baan (38 uur), waarin je volop ruimte krijgt voor 

persoonlijke ontwikkeling. Een baan waarbij en informele sfeer heerst met een grote 

diversiteit aan metaal en mechatronica gerelateerde opleidingsrichtingen. Het betreft 

een fulltime dienstverband met uitzicht op een vast contract. 

Wie ben jij? 

• Je beschikt over minimaal een MBO-diploma niv 4 in de richting 

Verspaningstechnologie. 

• Aantoonbare beroepsgerichte ervaring in het bedrijfsleven op de genoemde 

vakgebieden. 

• Bij voorkeur ben je pedagogisch geschoold (PDD) of bent bereid deze te behalen. 

• Je hebt kennis van het ontwikkelen van opleidingsprogramma’s. 

• Het is een pre als je kennis en ervaring hebt met de bedrijfspraktijk in verspanen 

(constructie, mechatronica en machinebouw zijn een pre). 

• Je bent vaardig in het motiveren van leerlingen. 

Verder ben jij een enthousiast en energiek persoon, die als geen ander weet hoe jij de 

kennis over moet brengen aan de leerlingen en cursisten. Jij krijgt nog meer energie 

van het coachen, begeleiden en richting geven aan de leerlingen en cursisten. Je bent 

de allround professional op het gebied van CNC en conventionele 

verspaningstechnieken (constructie is een pre). Naast dit alles heb jij een groot 



verantwoordelijkheidsgevoel als het gaat om veilig werken en dit overbrengen aan de 

leerlingen/cursisten. Kernwoorden die jou typeren zijn: 

• Enthousiast 

• Flexibel 

• Stressbestendig 

• Motiverend 

• Zelfstandig 

• Communicatief vaardig (je voelt affiniteit met de leerlingen/cursisten) 

• Teamplayer 

 

Geïnteresseerd in de functie Praktijkinstructeur Metaalbewerking? 

Stuur dan een mail met je motivatie en c.v. naar Jan Jansen, directeur Technicampus, 

via j.jansen@technicampus.nl. Mocht je vragen hebben over de functie, dan kan je 

ons bereiken op 088-0351300. 

 

Plaats 

Deventer 

Soort werk 

Uitzicht op vast dienstverband  

Uren per week 

38  
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