DE HYBRIDE
PROFESSIONAL
CREËERT EEN
WIN-WIN SITUATIE
DOEN JULLIE MEE?
Het Horizon College leidt op voor de praktijk! Binnen de sector
Techniek wordt onderwijs verzorgd in de infra, bouw, engineering,
werktuigbouw, voertuigen-, elektro- en installatietechniek. Een goede
aansluiting tussen onderwijs en praktijk is hierbij van groot belang.

HYBRIDE DOCENT
Eén van de mogelijkheden om meer
aansluiting tussen het Horizon College
en de praktijk te realiseren, is het hybride
docentschap. Een hybride docent werkt
in de praktijk en is voor een bepaalde
periode - voor een aantal uur per
week - verbonden aan het Horizon
College. Een hybride docent brengt de
twee werelden bij elkaar.
WIN-WIN SITUATIE
Als bedrijf heb je invloed op het onderwijs. Er is meer sprake van samen
opleiden. Op deze manier kunnen wij
actueel en innovatief technisch beroepsonderwijs aanbieden. Daarnaast levert
het jouw bedrijf ook allerlei voordelen
op. Het zorgt voor een betere naamsbekendheid en je staat in nauw contact
met de technici van de toekomst. Ook
kan het een bijdrage leveren aan de
persoonlijke ontwikkeling van het huidige
personeel. Denk aan die collega die
graag competenties wil ontwikkelen
om uiteindelijk door te groeien naar
leidinggevende. Of die collega die aan
het einde van zijn carrière niet meer
volledig inzetbaar is, maar die nog wel
heel graag zijn kennis wil overdragen
aan een nieuwe generatie.
Kortom, een win-winsituatie!

INTERESSE?
Heb jij of een van jouw collega’s interesse
in het hybride docentschap? Neem gerust
contact op met:
Carla Schouten
(Bouw, infra, middenkader engineering)
c.m.schouten@horizoncollege.nl
06-10749666
Bea den Bakker
(Metaalbewerking, motorvoertuigentechniek)
g.c.m.denbakker@horizoncollege.nl
06-13638099
Janny Martens
(Timmeren, metselen, schilderen, hout
en meubel)
j.b.martens-vanhalen@horizoncollege.nl
06-13780153
Saray Roos
(Elektro- en installatietechniek)
s.roos@horizoncollege.nl
06-54350436
We gaan graag met jullie in gesprek
over wat we voor elkaar kunnen
betekenen en over hoe we dit samen
mogelijk kunnen maken.
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