Fontys Professionaliseringstraject Docent PIE gestart bij Hub van
Doornecollege in Deurne
Sinds augustus 2016 wordt er in het vmbo gewerkt met de nieuwe beroepsgerichte profielen.
Eén van deze profielen is Produceren, Installeren en Energie (PIE). Voor docenten die binnen
het profiel PIE bevoegd willen lesgeven, biedt Fontys Hogescholen (Fontys Educatief Centrum)
een professionaliseringstraject aan. De eerste groep van 22 docenten is gestart. Het traject is
bedoeld voor docenten die in het bezit zijn van een getuigschrift, waaruit blijkt dat zij voldoen
aan de bekwaamheidseisen om les te kunnen geven in het vmbo. Dit
professionaliseringstraject start elk halfjaar.
De aftrap voor de eerste groep docenten vond plaats op donderdag 30 augustus 2018 bij het Hub van
Doornecollege in Deurne. Dit is ook de locatie waar je het traject kunt volgen. Een inspirerende ‘PIEomgeving’ op een vmbo-school waar de deelnemers aan het professionaliseringstraject dagelijks
werkzaam zijn. “We hebben als Fontys bewust de samenwerking met een vmbo-school in de
omgeving van Eindhoven gezocht. De faciliteiten bij het Hub van Doornecollege liggen dicht bij onze
doelgroep en zorgen ervoor dat wij kwaliteitsonderwijs kunnen verzorgen”, aldus Gerard Lenssen
(Directeur Fontys Hogeschool Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek). Rector Elke Oegema van
het Hub van Doornecollege vult aan: “Wij zien de samenwerking met Fontys Hogescholen als
meerwaarde. Dit is een eerste initiatief, maar de intentie is om op termijn vaker de samenwerking te
zoeken”.
Inhoud
Het professionaliseringstraject ‘Docent PIE’ bestaat uit drie modules (Metaaltechniek,
Installatietechniek en Elektrotechniek) met onderliggende scholingseenheden en toetsmomenten. De
nominale doorlooptijd verschilt per deelnemer. Mede afhankelijk van de aanwezige bevoegdheden bij
deelnemers is die een half tot anderhalf jaar. Het is dus echt weer even terug de schoolbanken in,
zoals vroeger, al staan die banken nu niet zo keurig in rijtjes. Roel Martens (coördinator Fontys
Educatief Centrum) zegt hierover: “Wij streven activerend en praktijkgericht onderwijs na, waarbij we
de deelnemers voortdurend willen uitdagen, dichtbij hun eigen onderwijspraktijk”.
Terug naar 30 augustus, de eerste dag van het traject. Een dag van kennismaken, kaders verkennen
en vooruitkijken. Eén van de deelnemende vmbo-docenten, Rob de Caluwé (Het Aventurijncollege,
Bergen op Zoom), verwoordt de eerste dag mooi: “Ik heb enthousiaste Fontys-docenten met passie
voor hun vak ervaren en zo word je zelf ook meteen enthousiast, erg fijn!”. Aan Fontys en de
deelnemers de uitdaging dit enthousiasme vast te houden en gezamenlijk te streven naar
vakbekwame PIE-docenten.
Meer informatie treft u aan via Fontys professionaliseringstraject Docent PIE, www.fontyseducatief.nl/pie

