
 

Deze vacature wordt tegelijktijdig intern en extern bekend gemaakt. 
 

In september 2020 is het Fieldlab Robotica NH in gebruik genomen bij het Regio College in Zaandam. Het 
Fieldlab Robotica NH is een initiatief van onderwijs, overheden, bedrijven en instellingen binnen de sector Zorg, 
Techniek en Groen dat robotica en nieuwe technologie zichtbaar moet maken binnen (v)mbo opleidingen in 
deze sectoren. In deze faciliteit vinden naast praktijklessen en projecten voor mbo (sectoren Zorg, Groen en 
Techniek) introductie evenementen voor vmbo plaats, die kennis maken met nieuwe technologieën zoals 
robotica, VR en drones. Ook voor de achterban vanuit de beroepssectoren zullen op het Fieldlab bijeenkomsten 
georganiseerd worden om de uitwisseling en actualisatie/innovatie van de toepassingen van deze nieuwe 
techniek te bevorderen.  
 

Hiervoor zijn we per direct op zoek naar een: 

Instructeur/docent Fieldlab Robotica (1 fte) standplaats Zaandam 
 

Je werk 
Als instructeur of docent werk je veelal zelfstandig en bied je ondersteuning aan collega’s bij de uitvoering van 
de praktijklessen en projecten Robotica.   
In dit vakgebied is het belangrijk om een goede aansluiting met de praktijk te hebben. Je maakt deel uit van 
een betrokken onderwijsteam vanuit de verschillende vakgebieden. Samen met je collega’s begeleid je 
studenten bij de optimale ontplooiing van hun talenten en hun functioneren in de beroepspraktijk, waarbij 
coachen en stimuleren belangrijke aspecten zijn. 
Je werkzaamheden bestaan onder andere uit: het overdragen van relevante kennis voor het beroep, het 
begeleiden van (groepen) studenten, het gebruiksklaar maken van de apparatuur/robots voor de 
praktijkopdrachten en zorgdragen voor de voorbereiding van de projecten. Daarnaast onderhoud je de 
apparatuur en met jouw kennis over de werking los je technische problemen op al dan niet in samenwerking 
met de afdeling IT.  
Je kunt de vertaalslag maken van educatieve lesmaterialen naar beroepsmatige toepassingen en de daarbij 
behorende applicaties.  
 
Wij zoeken 
Een enthousiaste, initiatiefrijke collega met een technische achtergrond en affiniteit met de nieuwe 
technologieën m.b.t. robotica, IT en VR. Je hebt liefde voor het vak en je vindt het leuk om jouw kennis over te 
dragen en studenten op te leiden tot de beste vakmensen op het gebied van robotica. 
Tevens heb je affiniteit met de doelgroep (jongeren van vmbo bovenbouw/mbo) en je kunt je inleven in hun 
drijfveren. Je bent in staat zelfstandig een groep vmbo leerlingen kennis te laten maken met Robotica op het 
Fieldlab. Je hebt ervaring met de nieuwe techniek en met praktijkbegeleiding. 
Je bent proactief en besluitvaardig en je stimuleert het team om het werk te organiseren en besluiten te 
nemen. Je toont ondernemerschap, bent een gesprekspartner voor het team en hebt inzicht in het werkveld en 
de omgeving. Tenslotte ben je een teamspeler, werk je kwaliteit- en resultaatgericht en beschik je over gevoel 
voor humor, aanpassings- en doorzettingsvermogen. 
 
Wij bieden 
We starten in eerste instantie met een aanstelling voor een jaar. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao 
mbo. Inschaling is afhankelijk van de relevante kennis en ervaring die je meebrengt. 

Het salaris bedraagt maximaal € 3678,= bruto per maand voor een instructeur (schaal 8 cao mbo) en voor een 
docent € 4615,= (schaal LB max.) bij een volledig dienstverband. Inschaling is afhankelijk van de relevante 
werkervaring die je meebrengt. Naast een riante verlofregeling kun je profiteren van o.a. collectiviteitskorting 
ziektekostenverzekering, 8% vakantietoeslag en 8,33% eindejaarsuitkering. 
 
Informatie en sollicitatie 
Voor informatie kun je je richten tot mevrouw S. Hovinga, telefoonnummer 06 50445181 of per mail 
saskiahovinga@swaen-projecten.nl. Spreekt de functie je aan en herken je jezelf in het profiel, stuur dan je 
sollicitatiebrief en curriculum vitae per mail aan mevrouw S. Hovinga.  


