
 
 

Praktijkinstructeur Verspaningstechnologie  
 
Technicampus Metaal in Deventer is op zoek naar een praktijkinstructeur Verspaningstechnologie. 
De functie van praktijkinstructeur is een zeer gevarieerde en uitdagende functie waarin je te maken 
krijgt met leerlingen en cursisten van verschillende leeftijden en verschillende niveaus. Je staat aan 
de basis van de vaktechnische ontwikkeling van leerlingen en je ondersteunt technici om de volgende 
stap te maken in hun carrière door kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen.  
 
Wat ga je doen? 

• Je verzorgt praktijklessen t.b.v. de (BBL-)opleidingen constructiewerker, verspaner, 
mechatronica en eerste monteur service en onderhoud. 

• Je geeft vorm aan cursussen en maatwerktrajecten.  

• Je evalueert de opzet van praktijk- en afstudeeropdrachten en beoordeelt eindresultaten. 

• Je stelt instructiemateriaal en (veiligheids)voorschriften samen.  

• Je geeft advies over de aanschaf van apparatuur, materialen en gereedschappen. 

• Je levert een bijdrage aan evenementen, open dagen, voorlichtingsactiviteiten etc. 
 
Wie ben je?  
Vanwege de praktische inslag van de functie zoeken we bij voorkeur iemand uit de praktijk. Je hebt 
passie voor je vak en bent gemotiveerd om je kennis over te dragen. Het is heel belangrijk dat je je 
eigen vakbekwaamheid enthousiast kunt overbrengen. 
 
Heb je geen didactische bevoegdheid? Geen probleem! We vergoeden (onder voorwaarden) het 
opleidingstraject voor het behalen van je bevoegdheid.  
 
Verder is van belang:     

• Je beschikt over minimaal een MBO-diploma niveau 4 in de richting Verspaningstechnologie. 

• Je hebt ruime praktijkervaring opgedaan in genoemde vakgebieden. 

• Je hebt affiniteit met onze doelgroep. 

• Je bent bij voorkeur pedagogisch geschoold (PDD) of bereid dit diploma te behalen. 

• Je herkent jezelf in deze kenmerken: enthousiast, flexibel, stressbestendig, zelfstandig, 
communicatief vaardig, teamplayer. 

 
Wat bieden we? 

• Een uitdagende fulltime baan (38 uur) in een informele werkomgeving  

• Met uitzicht op een vast contract 

• Ruimte voor eigen inbreng en persoonlijke ontwikkeling 

• De mogelijkheid om je vakkennis over te dragen en zo een belangrijke bijdrage te leveren aan 
voldoende en goed opgeleide vakmensen voor de metaalbranche! 

 
Over de Technicampus  
De Technicampus is in 2013 opgericht door en voor het bedrijfsleven, zodat ondernemers in de 
techniek direct betrokken zijn bij het opleiden van hun toekomstige personeel. Op de Technicampus 
worden aankomende vaklieden opgeleid voor een technisch beroep. Studenten werken drie of vier 
dagen per week bij een technisch leerbedrijf en komen de overige dagen naar de Technicampus. 
Daar volgen zij theorielessen en leren zij technische vakvaardigheden in onze grote en modern 
ingerichte werkplaatsen. 
 
Geïnteresseerd? 
Stuur 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, neem dan contact met ons op 
via 088-0351300. 
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