
Instructeur Zien (0,6- 1,0 fte) 

Ben jij opticien of Technisch Oogheelkundig Assistent en zie jij het zitten om je vakkennis over te 

dragen op toekomstige collega’s? Ook als je nog geen bevoegd instructeur bent, kun je bijdragen aan 

de ontwikkeling van een nieuwe generatie opticiens en TOA's. Wat ooit aan jou is geleerd, geef jij nu 

weer door. Bevalt dit goed? Dan kun je als zij-instromer de papieren halen om bevoegd instucteur te 

worden.  

Dit ga je doen 

De Dutch HealthTec Academy (DHTA), onderdeel van MBO Amersfoort, biedt de opleiding Technisch 

Oogheelkundig Assistent (TOA) aan. Onze studenten volgen een BOL- of een BBL- leerweg. Dit zijn 

jongeren die net hun middelbareschooldiploma hebben gehaald, maar ook volwassenen die een 

carrièreswitch maken. Je motiveert, inspireert, coacht, begeleidt en je bent een voorbeeld voor je 

studenten.  

Samengevat zijn jouw taken: 

• Je ondersteunt bij de praktijklessen van de opleiding Optiek en TOA.  

• Je ondersteunt het team met administratieve en digitale taken.  

• Begeleiden van studenten in hun professionele en persoonlijke ontwikkeling; je geeft 

feedback en stuurt bij waar dat nodig is.  

• Je bestelt artikelen die nodig zijn voor het kunnen verzorgen van het praktijkonderwijs 

• Je onderhoudt de praktijklokalen en de materialen die gebruikt worden 

• Je organiseert in opdracht van de docenten gastlessen met externe partijen  

• Je werkt mee aan projecten, evenementen, open avonden, voorlichtingsactiviteiten en 

andere activiteiten.  

Conny Schröer, Instructeur Optiek: “Het werk is zeer afwisselend, doordat je met studenten, 

docenten, gastdocenten en mensen van onderhoud contact hebt. Ik moet soms snel kunnen schakelen 

en problemen oplossen en ik ervaar veel vrijheid in deze functie.”  

Dit vragen we van je 

Je bent enthousiast over je vakgebied en dit werkt aanstekelijk voor de studenten. Om in aanmerking 

te komen voor deze functie hoef je nog geen instructeur te zijn. Je kunt je bevoegdheid halen via de 

instructeursopleiding. 

 

Verder heb je nodig: 

• Een mbo-4 diploma in de richting van TOA of Optiek.  

• Minimaal 5 jaar werkervaring in de optiek: o.a. ervaring met refractie, het maken en 
verkopen van brillen.   

• Bereidheid om op kosten van MBO Amersfoort de instructeursopleiding te halen. 

• De capaciteit om leerstof op een toegankelijke manier over te brengen, ook aan studenten 

die moeite met leren of met de Nederlandse taal hebben. 

• Een open blik waarmee je studenten ziet als collega’s waarvan jijzelf ook kunt leren. 

• Interesse in mensen en in hun ontwikkeling.  

• Flexibiliteit om mee te bewegen wanneer dingen anders lopen dan gedacht.  

MBO Amersfoort streeft naar een inclusieve organisatie, waarin iedereen zijn waarde kan toevoegen. 

Val je onder de doelgroep banenafspraken? Dan heb je bij gelijke geschiktheid voorrang.  

https://www.werkenbijmboamersfoort.nl/docentworden/
https://www.dutchhealthtecacademy.nl/
https://www.dutchhealthtecacademy.nl/opleidingen/leerwegen/
https://www.mboamersfoort.nl/opleiding/instructeur-mbo/
https://www.mboamersfoort.nl/opleiding/instructeur-mbo/


Conny Schröer, Instructeur Optiek: “Je maakt in deze functie het verschil voor een heel team, maar je 

staat niet direct op de voorgrond. Ik heb een belangrijke rol in het voorbereiden en goed laten 

verlopen van praktijklessen.”  

Dit bieden we je 

We bieden je een baan vol persoonlijke ontwikkeling. Je leert hoe jouw gedrag invloed heeft op een 

ander. Tegelijkertijd draag je bij aan de kwaliteit van de opleiding Opticien. 

Verder kun je rekenen op goede arbeidsvoorwaarden. Zoals: 

• Jaarcontract met uitzicht op verlenging. 

• Mogelijkheid om fulltime of parttime te werken; je kan eventueel dus nog deels als 

opticien blijven werken. 

• Salaris van minimaal €2.444,- en maximaal €3.678,- bij een volledig dienstverband 

(functie instructeur B, schaal 8 cao mbo). 

• 8% vakantiegeld en 8,33% eindejaarsuitkering. 

• Veel vrije dagen, waardoor je in de schoolvakanties vrij bent.  

• Opleiding tot instructeur. 

• Uitgebreid inwerktraject met een buddy. 

• Fietsplan. 

• Korting op software, verzekeringen en fitness. 

• Een royaal aanbod van opleidingen in onze eigen TOF academie en ruimschoots 

scholingsdagen zodat we elke dag een beetje beter worden.  

Dat is nog niet alles. Al onze arbeidsvoorwaarden vind je hier. 

Dit zijn wij 

Bij MBO Amersfoort kunnen mbo-studenten kiezen uit 140 praktijkopleidingen verdeeld over 14 

scholen. Een van die scholen is de DHTA in Utrecht. De DHTA is dé school voor gezondheidstechniek. 

Bij de opleidingen draait het om het aanmeten en maken van medische hulpmiddelen die te maken 

hebben met horen, zien, lachen en bewegen. De DHTA verzorgt kleinschalige, ambachtelijke 

opleidingen met een sterke binding met de branche. 

Je werkt samen met bevlogen docenten om van onze studenten zelfverzekerde professionals te 

maken. Alle docenten komen uit de praktijk en hebben ervaring als opticien. De sfeer binnen onze 

school is laagdrempelig, ongedwongen en toegankelijk.  Door de kleinschaligheid van de opleiding 

ken je de studenten ook echt. De DHTA beschikt over theorielokalen en praktijklokalen. De 

praktijklokalen zijn uitgerust met modern apparatuur, die ook in het werkveld gebruikt worden.  

Joop ter Steege, docent Optiek: “De DHTA is een kleine school met heel specifieke opleidingen en 

vakken. Hierdoor is er veel persoonlijk contact met studenten én collega’s. Dat maakt het werken op 

deze school zo mooi.” 

Spreekt de baan je aan?  

We zien je sollicitatie graag uiterlijk 30 november tegemoet via de sollicitatiebutton. Heb je nog 

vragen? Neem dan contact op met Mirande Bonenkamp via mail mdbp@mboamersfoort.nl of tel 06 

34 56 59 83. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.  

Is deze functie niet wat je zoekt, maar wil je wel graag werken bij MBO Amersfoort? Volg ons dan op 

LinkedIn. Hier posten we regelmatig de nieuwste vacatures. 

https://www.werkenbijmboamersfoort.nl/tof-academie/
https://www.werkenbijmboamersfoort.nl/arbeidsvoorwaarden/
mailto:Mirande
https://www.linkedin.com/in/mirandebonenkamp/?trk=public_profile_browsemap&originalSubdomain=nl
mailto:mdbp@mboamersfoort.nl
https://www.linkedin.com/school/mboamersfoort/


 

We maken gebruik van vaste partners bij de aanvullende werving en selectie. Verdere ondersteuning 

is daarbij niet noodzakelijk. 


