Vacature projectbegeleider T&T
Gezocht

Project- of werkstukbegeleider

Vakgroep

Technologie & Toepassing

Hybride rol

Als project- of werkstukbegeleider T&T begeleid je leergroepjes die actief zijn met
realistische bedrijfsopdracht.

Verwachtingen

Uit het bedrijfsleven worden realistische technologische vragen opgehaald. Jij
begeleidt bij het vinden van innovatieve oplossingen voor het vraagstuk. Je kunt
als expert ook een vraagstuk aandragen. De vraagstukken zijn heel breed van aard
en hebben uiteraard een technologische inslag. Je helpt de leerlingen om hun
innovatieve oplossing uiteindelijk te presenteren voor de opdrachtgever.

Inhoudelijke toelichting

Technologie & Toepassing biedt leerlingen een kader om binnen de context van de
zeven bètawerelden competenties te ontwikkelen, zoals samenwerken, plannen,
organiseren, onderzoeken en presenteren. Deze vaardigheden komen goed van
pas in het mbo of op het havo en later op de arbeidsmarkt.
Bij Technologie & toepassing zijn leerlingen met levensechte opdrachten van het
bedrijfsleven of maatschappelijke instellingen uit de regio bezig, met een variatie
in toepassingsvormen van technologie. Technologie is overal, daarom kunnen T&Topdrachten overal over gaan: gezondheid, sport, energie, handel, voeding,
omgeving, duurzaamheid en nog veel meer. Vanuit hun persoonlijke interesse
gaan leerlingen op zoek naar innovatieve oplossingen voor bestaande problemen.

Gewenste expertise

•
•
•

Schooltype

Vmbo

Leerjaren

Derde en vierde leerjaar, 14- t/m 16-jarigen

Locatie

Fioretti College, Muntelaar 4, 5467 HA in Veghel

Gewenste start- en
einddatum

De start- en einddatum van de begeleidingsactiviteiten worden in goed overleg
bepaald.

Aantal uren en/of dagen

Eén of twee dagdelen (4 of 8 uur) per week. De periode en data worden in goed
overleg bepaald.

Taalvereiste

Nederlands in woord en geschrift

Motivatie

We zoeken iemand die:
• Passie voor het vak heeft en dit uit kan dragen
• Affiniteit heeft met de doelgroep en aansluiting kan maken
• Zijn/haar werkervaring kan overbrengen op de leerlingen
• Sterk is in pedagogisch en didactisch handelen
• Geduld heeft en kan enthousiasmeren
• De relatie weet te leggen met de praktijk en het werkveld
• Een teamplayer is

Meer informatie en
direct reageren

Edwin Vijn, directeur praktijkonderwijs, Fioretti College
edwin.vijn@fioretticollege.nl | 06-22395934
Henk Versluis, Matchmaker, Brainport Eindhoven
h.versluis@brainportdevelopment.nl | 06-20459321

Breed technisch vaardig
Kennis van methodisch ontwerpen en projectwerk
Affiniteit met doelgroep

