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Instructeur in het mbo
Zie jij jezelf al jonge studenten begeleiden en motiveren? Met de mbo-opleiding Instructeur in het mbo kun je veel
praktijkervaring overbrengen over het vak waar jij specialist in bent!
Als instructeur in het mbo voer je met een onderwijsteam de voorbereiding en lessen uit voor een groep of
individuele studenten in een inspirerende en veilige leeromgeving. Je weet hoe je onderwijsactiviteiten kunt
aanbieden. Daarnaast ben je in staat om de werkzaamheden af te stemmen met betrokken collega’s.

Studiefeiten
WAT LEER JE?
In de opleiding werk je aan de volgende kerntaken:
• aanbieden van onderwijsactiviteiten
• werken aan kwaliteitszorg en deskundigheid
Je gaat aan de slag met onderstaande werkprocessen
• onderwijsactiviteiten voorbereiden, uitvoeren en afstemmen met betrokkenen
• zorgen voor een veilige leeromgeving
• ondersteunen bij het beoordelen en examineren van studenten
• de kwaliteit van het onderwijs bevorderen
Ook doe je examen op de generieke onderdelen Nederlands (3-F), rekenen, loopbaan &
burgerschap en Engels.

HOELANG DUURT DE OPLEIDING?
De opleiding duurt 1 jaar.

De opleiding duurt 1 jaar.

WAT ZIJN DE KOSTEN?
• vanaf 18 jaar: cursusgeld
• onderwijsbenodigdheden*: € 200,- (exclusief de aanschaf van een laptop)
• vrijwillige bijdragen: zie algemene informatie
* De genoemde kosten zijn onder voorbehoud, ze kunnen dus nog veranderen.
Let op: je kunt voor de BBL-opleiding het STAP-budget inzetten om de kosten (deels) te dekken.
Als je je aanmeldt voor deze opleiding, vraag dan het STAP-aanmeldbewijs op via:
stap@horizoncollege.nl. Deze heb je nodig bij het aanvragen van het STAP-budget.
Meer weten? Lees hier meer.

AANVULLENDE INFORMATIE
Je hebt (of krijgt binnenkort) een aanstelling als instructeur van minimaal 16-20 per week in het
mbo.
De werkgever is een erkend leerbedrijf voor de opleiding Instructeur in het MBO.
Vooropleiding
Je beschikt tenminste over een vakopleiding op niveau 3. In het kwaliteitskader
bekwaamheidseisen voor instructeurs wordt gestreefd naar een aantoonbaar werk- en denkniveau
op mbo 4.
Als je geen diploma hebt, kan de vakinhoudelijke bekwaamheid worden aangetoond met een
ander diploma of getuigschrift in combinatie met minimaal drie jaar relevante werkervaring. De
werkgever kan hiervoor een geschiktheidsverklaring afgeven.
Vervolgopleiding
hbo Lerarenopleiding
Crebo: 25575

STUDIE IN CIJFERS
Wil je informatie over onder andere de kans op een baan of stage in jouw regio? Of ben je
benieuwd naar het percentage geslaagde studenten van het afgelopen schooljaar? Bekijk ‘Studie
in Cijfers’ voor deze opleiding.



Informatie en vragen

Mevrouw A. de Wit
a.c.dewit@horizoncollege.nl
06 10 93 13 85

