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De hybride 
docent  
van de 
toekomst 
Iets voor jou? 
(Basic) Teacher of 
Education Care & Welfare
Opleiding Hybride mbo docent 
voor (aankomende) opleiders en trainers 
in Zorg en Welzijn
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De opleiding richt zich op de hybride mbo docent, de aankomende docenten 
die zowel in de praktijk als in het onderwijs werken. Deze opleiding is ideaal voor 
opleiders en trainers die werken in een zorg- of welzijnsorganisatie. Ook is deze 
opleiding geschikt voor docenten die meer toekomstgericht willen opleiden, hun 
(vak)didactisch repertoire willen uitbreiden en/of zich verder willen verdiepen in de 
meest up-to-date informatie over de veranderende wereld van zorg en welzijn

Praktijkgericht
De lessen zijn praktijkgericht en innovatief. Casuïstiek vanuit de eigen 
beroepspraktijk staat centraal. Dit is terug te zien in de voorbereidende 
opdrachten voorafgaand aan de lesbijeenkomsten.

OPPstap biedt in samenwerking met 
het Nova College de nieuwe opleiding 
Hybride mbo docent aan, gebaseerd op 
het nieuwe beroepsbeeld mbo-docent 
(MBO Raad, 2019)

Basic Teacher 
of Education 
Care & Welfare 
 NLQF niveau 5

 

Teacher 
of Education 
Care & Welfare 
NLQF niveau 6
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Inleiding
De opleiding (Basic) Teacher of Education Care & Welfare 
is gebaseerd op het Nederlandse Kwalificatieraamwerk 
NLQF. (www.nlqf.nl) Het betreft een Engelse 
benaming vanwege het feit dat het om een Europees 
Kwalificatieraamwerk gaat. De Basic Teacher of 
Education Care & Welfare betreft NLQF niveau 5 en de 
Teacher of Education Care & Welfare NLQF niveau 6.

Eigen leerroute
De opleiding is modulair opgezet en de modules kun 
je afzonderlijk van elkaar volgen en afronden. Alleen de 
modules 1 en 2, waarin de basis van het vakdidactisch 
handelen gelegd wordt, dienen in combinatie gevolgd  
te worden.

Duur van
de opleiding 
Het is mogelijk om beide opleidingen in één jaar af 
te ronden. De modules 1 t/m 5 bestaan uit acht 
bijeenkomsten, één keer per week. In de eerste vier 
weken vinden de lessen plaats gevolgd door vier weken 
intervisie, studieloopbaanbegeleiding en voorbereiding  
op de afronding van de module. Module 6 kent zes  
in plaats van vier lesbijeenkomsten.

Opleidings-
kosten
Basic Teacher of Education Care & Welfare
NLQF niveau 5
Totale opleiding van zes modulen:  € 6.500,- 
Losse modulen: € 1.200,- per stuk
Boeken BTE:  €    550,- 
Intake (talentscan + diepte-interview)  €    200,-
Wellicht kan je werkgever subsidie aanvragen.

Teacher of Education Care & Welfare
NLQF niveau 6
Totale opleiding van zes modulen:  € 6.500,- 
Losse modulen: € 1.200,- per stuk
Boeken TE:  €    650,- 
Intake (talentscan + diepte-interview)  €    200,-
Wellicht kan je werkgever subsidie aanvragen.

Aanvang
opleidingen 
Start van beide opleidingen is januari en september.

Toelatings-
voorwaarden
De opleiding Basic Teacher of Education Care & Welfare, 
NLQF 5  is toegankelijk met een afgeronde mbo-
opleiding in Zorg en Welzijn op niveau 4.  
De opleiding Teacher of Education Care & Welfare, NLQF 
6 is toegankelijk met een afgeronde hbo-opleiding in Zorg 
en Welzijn of een afgeronde opleiding Basic Teacher of 
Education Care & Welfare, NLQF 5.  

Aanvullende voorwaarden  
voor de sectoren Zorg en Welzijn:

•  Minimaal 1 jaar werkervaring of 1200 uur 
 werkervaring in het domein zorg
•  Minimaal 8 uur per week in het onderwijs  
 werken of stage lopen
•  BIG registratie voor verpleegkundigen
•  Voor BTE capaciteitentest NLQF niveau 4 
 met ontwikkelcapaciteit 5
•  Voor TE capaciteitentest NLQF niveau 5 
 met ontwikkelcapaciteit 6

Voor beide opleidingen: werkervaring in het beroepsveld 
Zorg en Welzijn niet ouder dan vijf jaar. Is de werkervaring 
wel ouder dan vijf jaar, dan moet je minimaal 8 
uur per week stagelopen of een dienstverband 
aangaan van minimaal 8 uur per week in een zorg- of 
welzijnsorganisatie.

Intake
Voorafgaande aan de opleiding vindt een intake 
plaats. Deze bestaat uit een Talentscan, waarin 
leercapaciteiten en persoonskenmerken aan de  
orde komen, gevolgd door een diepte-interview.  
Het doel van deze intake is om een idee te 
krijgen van je sterke en minder sterke punten, 
die van invloed kunnen zijn op het volgen 
van de opleiding. Vooral in het kader van de 
studieloopbaanbegeleiding is dit van belang.
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Inhoud van
de opleidingen

1. Pedagogiek & Beroeps- vakdidactiek

• De hybride* BTE (werken in praktijk en onderwijs) 
• Identiteitsontwikkeling van een adolescent
• Een krachtige leeromgeving
• Ethiek in de beroepscontext
• Multiculturele verschillen
• Theoretisch kader en methodieken

2. Beroeps- vakinhoud

• Beroepsprofielen en beroepscontext  
 binnen Zorg en Welzijn
• Veranderende problematiek zorgvragers

3. Studentenbegeleiding & teamontwikkeling 

• Beroepsgerichte communicatie 
• Groepsdynamische processen
• Krachtige leeromgeving
• Vormen van leren en begeleiden
• De BTE als coach

4. Organiseren & Beleid

• Organisatiecultuur en structuur 
 van de beroepscontext
• Klassenmanagement

5. Professionaliseren en ondernemen

• Professionele beroepshouding  
 van de startende beroepsbeoefenaar
• Ondernemerschap

6. Onderzoeken & Ontwerpen

• Maatschappelijke ontwikkelingen  
 binnen de beroepscontext van Zorg en Welzijn 
• Onderwijskundige en innovatieve ontwikkelingen
• Kwaliteitszorg
• Wetenschappelijk onderzoek  
 op onderwijskundig gebied

Leerlijn Persoonlijke ontwikkeling POP 
• Reflectie en ethiek
• Beroepshouding BTE

1. Pedagogiek & Beroeps- vakdidactiek

• De hybride TE (werken in praktijk en onderwijs) 
• Identiteitsontwikkeling van een adolescent
• Ontwikkelingspsychologie
• Pedagogiek
• Integreren theorie en praktijk  
 (vakdidactische processen)
• Een krachtige leeromgeving
• Ethiek in de beroepscontext
• Multiculturele verschillen
• Theoretisch kader en methodieken
• Curriculum ontwikkeling
• De TE als adviseur, coach en vernieuwer

2. Beroeps- vakinhoud

• Beroepsprofielen en beroepscontext  
 binnen Zorg en Welzijn
• Veranderende problematiek zorgvragers
• Actueel wetenschappelijk onderzoek
• Recente maatschappelijke-  
 en culturele ontwikkelingen
• Organisatiekunde m.b.t. aanbieders van onderwijs
• Ontwikkelingen binnen Zorg en Welzijn
• De wijze waarop ethische dilemma’s besproken 
 dienen te worden, het ethisch discussiëren

3. Studentenbegeleiding & teamontwikkeling 

• Beroepsgerichte communicatie
• Groepsdynamische processen
• Klassenmanagement
• Pedagogiek
• Ontwikkelingspsychologie
• Krachtige leeromgeving
• Vormen van leren en begeleiden
• De TE als coach en supervisor van de BTE
• Intervisie
• Coaching
• Teamrollen (Belbin)

4. Organiseren & Beleid

• Organisatiecultuur en structuur  
 van de beroepscontext
• Organisatiekundige processen en beleid
• Visie en missie
• Financiering 
• Wetgeving

5. Professionaliseren en ondernemen

• Professionele beroepshouding  
 van de startende beroepsbeoefenaar 
• Ondernemerschap en profileren
• Onderwijsvernieuwingen
• Projectmatig werken
• Reflective professional

6. Onderzoeken & Ontwerpen

• Maatschappelijke ontwikkelingen  
 binnen de beroepscontext van Zorg/Welzijn
• Onderwijskundige en innovatieve ontwikkelingen
• Kwaliteitszorg
• Wetenschappelijk onderzoek  
 op onderwijskundig gebied
• Innovatie en technologie

Leerlijn Persoonlijke ontwikkeling POP
• Reflectie en ethiek
• Beroepshouding TE

Modules en leerlijnen 
Basic Teacher of Education  
Care & Welfare, NLQF 5

Modules en leerlijnen 
Teacher of Education Care & Welfare, NLQF 6

Vrijstellingen 
Je kunt onder bepaalde omstandigheden vrijstelling(en) krijgen voor onderdelen van het 
programma. De vrijstelling(en) worden bepaald aan de hand van de intake en vervolgens 
voorgelegd aan de examencommissie.
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 Neem contact met 
 Ronald Günther 
 Coördinator opleidingen 
 Teacher of Education Care & Welfare
T 06-50 46 95 01 
E r.gunther@oppstap.nl

 Meer weten over OPPstap?
A 06-18 44 38 86
E service@oppstap.nl 
W www.oppstap.nl

Meer weten 
of aanmelden?
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