Instructeur MBO 4 Defensie
Scholingstraject voor volwassenen
Crebo 25575

Intro
Wil jij instructeur worden, lesgeven en groepen en individuele studenten begeleiden? Heb je daarbij al werkervaring als
instructeur op een ROC en wil je deze werkervaring verzilveren in een mbo 4 diploma? Dan is deze opleiding iets voor jou.
Als instructeur mbo geef je studenten instructie, begeleiding en training. Je bent geduldig en staat graag voor de klas.
Je brengt mbo-studenten actuele kennis uit de praktijk bij. Dat doe je vooral tijdens praktijklessen, maar ook bij
theorielessen. Je demonstreert en legt uit. Natuurlijk begeleid je studenten en je zorgt ervoor dat ze zich kunnen ontwikkelen
tot een professional. Je werkt op een mbo-opleiding en in een docententeam.
Deze opleiding is alleen voor Defensiemedewerkers.

Inhoud
Voorafgaand aan de opleiding worden er online niveaubepalende testen afgenomen. Op basis van deze uitkomsten wordt
er gericht advies gegeven over de te volgen lesdagen/weken.
Voor deze opleiding moet je een keuzedeel volgen. Als je in het bezit bent van Praktijkleermeester BC 05145 en behaald
vanaf 2013, dan krijg je vrijstelling voor het keuzedeel Praktijkopleider. Het keuzedeel Engels op B1/B2 niveau kan binnen
de 3 lesweken gevolgd worden. Dit betekent een extra centraal examen voor Engels lezen & luisteren (Leeuwarden) en
extra instellingsexamens op locatie. Wij bieden tegen meerprijs ook de mogelijkheid om een ander keuzedeel te volgen.
Als je geïnteresseerd bent in deze opleiding dan kun je je melden bij je loopbaanbegeleider, die helpt je verder met het
proces binnen Defensie. Na je aanmelding wordt er binnen 3 weken contact met je opgenomen door de coördinerend
docent.
Variant 1:
Je volgt maximaal 3 (online) generieke lesweken, deze plan je in overleg in en kunnen in willekeurige volgorde gevolgd
worden. Er zijn meerdere lesweken per jaar. Daardoor is de opleiding goed te combineren met je eventuele
oefeningsschema binnen Defensie. Vanuit de opleiding worden diverse digitale licenties aangeboden, om zelfstandig (in
eigen tijd) te gebruiken. Daarbij wordt er individuele begeleiding aangeboden, gericht op de studievoortgang, individuele
vragen met betrekking tot Nederlands, Engels, rekenen en Loopbaan & Burgerschap. De student wordt ondersteund via
een digitale leeromgeving. Wanneer alle drie (online) lesweken gevolgd zijn, word je aangemeld voor de centrale
examens. Dit betreft: Nederlands lezen & luisteren, Engels lezen & luisteren en rekenen in Leeuwarden. Over het
algemeen maak je in de derde week de examens Nederlands schrijven en Engels schrijven. De mondelinge examens voor
Nederlands en Engels worden online afgenomen.
Binnen deze variant gaan wij ervan uit dat je voldoet aan de criteria voor vrijstellingen voor de kerntaken en BPV. Hierdoor
hoeven alleen Nederlands, Engels, rekenen, een keuzedeel en Loopbaan & Burgerschap te worden behaald.
Variant 2:
Je volgt maximaal 6 online trainingsbijeenkomsten, deze plan je in overleg in. Dit maakt je persoonlijke planning flexibel,
daardoor valt het goed te combineren met je eventuele oefeningsschema binnen Defensie. Daarnaast maak je in eigen tijd
een opdracht voor het onderdeel Loopbaan & Burgerschap. Wanneer alle onderdelen gevolgd zijn, word je aangemeld
voor de centrale examens. Dit betreft: Nederlands lezen & luisteren, Engels lezen & luisteren en rekenen in
Leeuwarden. De mondelinge examens voor Nederlands en Engels worden online afgenomen.
Binnen deze variant gaan wij ervan uit dat de student voldoet aan de criteria voor vrijstellingen voor de kerntaken, BPV en
het keuzedeel. Hierdoor hoeven alleen Nederlands, Engels, rekenen en Loopbaan & Burgerschap te worden behaald.

Soort traject:

Derde leerweg

Lesmoment:

ochtend, middag

Startdata:

Garderen, Kootkazerne doorlopende instroom

Toelating
Iedere militair die/waarbij:
tussen april 2013 en februari 2019 de kwalificatie Opleider (BC03340) heeft behaald (diploma of certificaat);
sprake is van actuele beheersing van de vaardigheden als Opleider. Dit is het geval indien de militair op het moment van
aanvraag van de opleiding:
- minder dan 2 jaar geleden de kwalificatie Opleider (BC03340) behaald heeft;
- meer dan 2 jaar* geleden gekwalificeerd is, maar in de afgelopen 2 jaar taken uitgevoerd heeft als Opleider.
* Wanneer je meer dan 2 jaar geleden deze kwalificatie hebt behaald, maar in de afgelopen 2 jaar deze taken hebt
uitgevoerd als Opleider, dan kan de uitoefening van taken als Opleider aangetoond worden door middel van een
beschrijving van de functie met functie-inhoud en de daarbij uitgevoerde werkzaamheden opgesteld en getekend door
de leidinggevende.
minimaal een mbo-diploma niveau 3. Heb je geen toereikende vooropleiding, dan kan je toegelaten worden als je
één van deze opleidingen hebt behaald. We adviseren je tijdens het intakegesprek over je mogelijkheden.
Mocht je niet aan deze voorwaarden voor toelating voldoen, neem dan contact op met: civielonderwijs@mindef.nl.

Studielast
Studieduur

3 weken of 6 bijeenkomsten

Leeruren

afhankelijk van de variant

Kosten
Derde leerweg
Scholingskosten:

€ 1.350,00 of € 950,00 per opleidingsjaar

Lesmateriaal:

inclusief

Verbruiksmateriaal:
Examenkosten:
Totaalprijs:

€ 1.350,00 of € 950,00 per opleidingsjaar

(betaling ineens)

BTW:

vrijgesteld

Bijkomende kosten:
Extra info kosten:

De scholingskosten betreffen een richtprijs voor de gehele opleiding. Het lesmateriaal
is bij de totaalprijs inbegrepen.
Je hebt een laptop nodig om te werken in onze digitale omgeving.

Examen
Je maakt (landelijke) examens voor taal, rekenen (en eventueel een keuzedeel). Daarbij voldoe je aan de
inspanningsverplichting voor het onderdeel Loopbaan en burgerschap.

Diploma
Als je alle onderdelen goed hebt doorlopen en voldoet aan alle exameneisen, ontvang je het mbo-diploma Instructeur
MBO op niveau 4.

Contact
ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen
Telefoon: 058-2339966
E-mail: volwassenen@rocfriesepoort.nl
www.rocfriesepoort.nl/volwassenen

