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Schrijf in voor het webinar op 19 januari om 15.00 uur
Hybride professionals in de techniek combineren een baan in het technisch
bedrijfsleven met een baan in het onderwijs. Veel STO-regio’s willen dergelijk
hybride personeel gaan aantrekken of doen dat al. Logisch, want met hybride
professionals haal je de praktijk in huis, wordt het onderwijs ‘levensecht’, wordt
het docententekort verminderd en wordt er gewerkt aan een betere aansluiting
tussen onderwijs en beroepspraktijk. Voor bedrijven betekent het ‘uitlenen’ van
medewerkers dat ze een directe relatie opbouwen met mogelijk toekomstige
werknemers en hun bedrijf en activiteiten onder de aandacht brengen van
leerlingen.

In dit webinar spreken we met onderzoekers en met ervaringsdeskundigen uit
scholen die werken met hybride professionals. Met hen verkennen we:
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hoe er meer hybride professionals geworven kunnen worden;
wat de ervaren meerwaarde van het werken met hybride professionals is;
hoe de praktische knelpunten die in de dagelijkse praktijk optreden
kunnen worden opgelost.

Aan het woord komen:

Hans Meinders, projectleider STO regio Twente. De regio Twente heeft al
ruime praktijkervaring opgedaan met het werken met hybride professionals.

Monique Ridder en Richard Heerkes van het expertisecentrum
TechYourFuture en Hogeschool Windesheim in Zwolle. Hun onderzoeksgroep
bracht afgelopen jaar het vooronderzoek ‘Hybride professionals in de techniek:
naar een sterke verbinding tussen het technisch beroepsonderwijs en het
technisch bedrijfsleven’ uit.

Heeft u vragen voor een van deze mensen, dan kunt u ze bij de aanmelding al
stellen.

Aanmelden

Komende webinars STO LIVE

Terugkijken webinars STO LIVE
Bekijk de uitgezonden webinars in de serie Sterk Techniekonderwijs LIVE.
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Een vraag over Sterk Techniekonderwijs?
Kijk tussen de veelgestelde vragen.
Grote kans dat het antwoord op uw vraag
erbij staat.

 VEELGESTELDE VRAGEN

   

Contact
Heeft u een vraag over Sterk Techniekonderwijs?

 Stuurt u dan een e-mail naar info@sterktechniekonderwijs.nl.

Naar de webinars
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