Instructeur mbo (bbl)
Word in één jaar pedagogisch en didactisch bekwaam!
begeleiden van studenten | coördineren | duidelijke mening | enthousiast |
evalueren | flexibel | geduld | instructie geven | reflecteren | samenwerken |
studenten iets leren | toezicht houden | voorbereiden | zelfstandig
Als instructeur werk je veelal zelfstandig onder verantwoordelijkheid van een
docent met een groep of met individuele studenten. Je maakt deel uit van een
onderwijsteam en je stemt je werkzaamheden steeds af met collega's in het
team.Met deze opleiding leer je hoe je kennis op de juiste manier overbrengt. Je
verzorgt natuurlijk instructies en lessen. Daarnaast begeleid je studenten binnen
verschillende vakgebieden en ontwikkelingen.
Informatiebijeenkomst
Wil je meer weten over de opleiding? Neem dan contact op met Kylie Luiten
via kag.luiten@summacollege.nl.

Niveau 4
bbl
1 jaar
Startmoment: augustus
20% school
80% werk
Crebo: 25575

Interessegebied(en)
Zorg & Welzijn

Summa Welzijn
Willem de Rijkelaan 3, Eindhoven

Instructeur mbo (bbl)
Wat word je?
Na deze opleiding kun je aan de slag als instructeur in het
middelbaar beroepsonderwijs. De opleiding kan ook een
mooie opstap zijn richting het behalen van een
lesgeefbevoegdheid.

Hoe ziet je opleiding eruit?
Deze specialistenopleiding duurt 1 jaar. De opleiding bestaat
uit beroepsspecifieke en generieke onderdelen. Onder de
beroepsspecifieke onderdelen verstaan we pedagogiek en
didactiek. Het keuzedeel, de REN-vakken (rekenen, Engels en
Nederlands) en de inspanningsverplichting voor loopbaan en
burgerschap vallen onder de generieke onderdelen.Je hebt
wekelijks les op donderdag van 13.00 - 21.00 uur. Naast lesen werktijd moet je rekening houden met ongeveer ±120 uur
zelfstudie op jaarbasis.

Studiekosten
Het wettelijk vastgestelde cursusgeld voor schooljaar
2020-2021 bedraagt 606 euro. Kijk voor een inschatting van
de overige kosten voor deze opleiding op de website
van Studers. Ieder jaar worden daar uiterlijk 1 juli alle
schoolkosten bekendgemaakt voor het daarop volgende
schooljaar. Voor het daadwerkelijk bestellen moet je op de
juiste manier inloggen.
Laptop
Bij veel opleidingen kun je als student niet zonder
computer. Kijk in het overzicht of dit voor jouw opleiding
geldt en download de juiste specificaties.

Studie in cijfers
Dit is een nieuwe opleiding. Er zijn daarom nog geen cijfers
bekend van deze opleiding.

Welke vooropleiding heb je nodig?
Om te worden toegelaten tot deze specialistenopleiding heb
je minimaal nodig:
• diploma mbo niveau 3, alleen indien werkzaam op een
niveau 3 opleiding, of;
• diploma mbo niveau 4, en
• minimaal 2 dagen per week een werk/stageplek waar je
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werkzaam bent als instructeur.
Werk
Tijdens een persoonlijk gesprek of kennismakingsbijeenkomst
kijken we of deze opleiding bij je past. Om deze opleiding te
kunnen volgen, moet je werken bij een erkend leerbedrijf.
Werk je niet bij zo’n bedrijf, dan bieden we je hulp bij het
vinden van een geschikte leerwerkplek. Je gaat zelf op zoek.
Kijk voor een overzicht van erkende leerbedrijven en meer
informatie over de arbeidsmarkt, stages en beroepen op
www.s-bb.nl.

