
 
 
 

 
Ben jij een gedreven en enthousiaste programma begeleider en wil je leerlingen/studenten in 
de regio Gorinchem inspireren met onze programma’s? Neem dan snel contact met ons op! 
 
Voor de ondersteuning bij programma’s voor groepen leerlingen en studenten zijn wij op zoek 
naar een  
 

Programma begeleider (onderwijs) 
op zzp basis 

 
i_lab 
i_lab is een coöperatief platform waar onderwijs, ondernemers, organisaties en overheid met 
elkaar worden verbonden om samen te innoveren en elkaar te inspireren. 
 
i_lab heeft de ambitie om samen met partners een krachtig innovatief (beroeps)onderwijs (po, 
vo, mbo, hbo en wo) te realiseren, een Leven Lang Ontwikkelen te stimuleren en om bedrijven 
samen te laten innoveren, voor een groter vernieuwings- en aanpassingsvermogen van stad en 
regio. 
 
i_lab heeft een fysiek centrum met een inspirerende omgeving waar leren, werken en innoveren 
samenkomen. Hier worden in verschillende projecten nieuwe technologieën zichtbaar en 
concreet gemaakt. Leerlingen, studenten en werknemers kunnen de nieuwe technologische 
ontwikkelingen zien en gebruiken. Daarnaast is het dè plek waar geëxperimenteerd kan worden 
om zo nieuwe ideeën tot leven te laten komen. 
 
Werkzaamheden / Wat ga je doen? 
De begeleider geeft demonstraties en instructies, houdt inleidingen over de theoretische 
achtergronden van de te verrichten proeven en draagt oplossingen aan voor door 
leerlingen/studenten gestelde vragen. Het kan hierbij gaan om leerlingen in het basisonderwijs, 
of het voortgezet onderwijs. Daarnaast controleert hij/zij resultaten en geeft feedback. Hij/zij 
evalueert mede de opzet van programmaonderdelen en onderzoeksopdrachten en doet 
voorstellen tot verbetering aan de projectleider c.q. de docenten. 
 
Programma’s 
Op dit moment is er een programma robotica. In de nabije toekomst worden hier programma’s 
dronetechnologie, 3D printen en duurzaamheid aan toegevoegd. Het is niet nodig om uitgebreide 
kennis van deze technologieën te hebben. Wel dien je jezelf de basis eigen te maken. 
 
Omdat het i_lab in opbouw is, zijn de uren nu nog incidenteel. Dit zal met de tijd steeds meer 
groeien. 
 
Wie ben jij?  
• Werken met leerlingen van het basisonderwijs en/of voortgezet onderwijs? Daar word jij blij 

van! Je helpt deze nieuwe generatie om zichzelf te ontwikkelen. 
• Je hoeft niet te voldoen aan de eisen van bekwaamheid als docent, maar je bent wel in staat 

een groep leerlingen te coachen en daarnaast de structuur en orde te handhaven. Hiervoor 
beschik jij over de juiste pedagogische en didactische kwaliteiten. 

• Je vindt het leuk jezelf te verdiepen in nieuwe technologie en deze kennis over te brengen op 
anderen. 


