
Hybride Tech Docenten 
Brainport Eindhoven 



Introduceer jezelf aan je 
buurman/buurvrouw en 
ontdek wat hij/zij uit 
deze workshop wil halen 

Schrijf het op een post-it 



Wat is een hybride docent? 

“Een hybride docent kiest er (tijdelijk) voor deels als docent te werken 
en daarnaast ook werkzaam te zijn in een andere baan in loondienst of 
als zelfstandig ondernemer.” 

 

Maar DE hybride docent bestaat niet… vele soorten en maten.  

 

 



Hoe hybride is jouw organisatie? 
 

Vul de vragenlijst in… 



Hybride doceren in aantallen…  

 

 

• Inschatting: 1 op de 8 docenten in het VO heeft een tweede baan 

• Inschatting: 1 op de 3 docenten in het VO geeft aan ex-hybride 
docent te zijn 

 

 

 



• Heeft u wel eens overwogen om 
twee banen te combineren? Of 
combineert u twee banen? 
 
 • Waarom wel/niet? 
 



Waarom zou je hybride gaan doceren? 

• Professionele groei 

• Leuker werk door meer afwisseling in werk (collega’s en contacten) 

• Uitbreiding van het netwerk 

• Meer vaardigheden opdoen en inzetten 

• Het gevoel van een unieke bijdrage te kunnen leveren 

 

Verschilt wel tussen docenten met hoofdbaan in onderwijs  

of mensen met hoofdbaan buiten het onderwijs 



Wat is de meerwaarde van hybride docenten? 

• Het aantrekkelijker maken van de leraren(loop)baan 

• Up-to-date onderwijs dat aansluit op de maatschappij van nu 

• Het terugdringen van lerarentekorten 

• Het behoud van docenten voor het onderwijs 

 

 

 



Kwaliteitsimpuls voor het onderwijs? 

• Hybride docenten hebben up-to-date praktijkkennis van buiten 
rechtstreeks het klaslokaal inbrengen 

• De wisselwerking tussen de wereld buiten en binnen het onderwijs 
biedt een inhoudelijke surplus in de klas 

 

• Zowel direct meerwaarde in de klas als strategisch belang voor de 
school. 

 

 

 

 



Directe meerwaarde in de klas 

• Inzetten van actuele praktijkvoorbeelden 

• Didactische technieken of innovatie moderne manieren van leren 

• Een hybride docent heeft andere kennis en vaardigheden 

• Bredere maatschappelijke perspectief  

• Update – veranderingen in het vakgebied die een reguliere docent 
niet meer helemaal scherp heeft 

• Opvullen van gaten die er zijn ontstaan tussen wat er geleerd wordt 
en wat er in de praktijk gevraagd wordt 

 

 



Strategische meerwaarde voor een school 

• Het externe professionele netwerk dat iemand meebrengt naar de 
school 

• Toegang tot stageplekken, meeloopadressen of bedrijfsexcursies 

• Kan leiden tot/ontstaan vanuit structurele samenwerking tussen 
school en andere bedrijven 

• Hybride docenten kunnen een sparringpartner zijn voor de 
schoolleiding, bijvoorbeeld vanuit marketing of accounting 

• Passend bij het ideaalbeeld van een school die middenin de 
maatschappij staan 

 

 



Doorvertalen naar eigen praktijk… 
• Welke kansen en mogelijkheden zijn er voor jouw eigen praktijk?  

• Welke belemmeringen zie je? 



Met al deze kennis..  

Hoe gaan we dat als regio 
Brainport Eindhoven doen? 

  



Wat weet je van Brainport Eindhoven? 

Hightech regio van wereldklasse 

Zeer veel private R&D 

Sterke maakindustrie 

Unieke design sector 

Triple Helix samenwerking 

Eén van de drie mainports van Nederland 

Tekort aan technisch talent 
 



Alle leerlingen en studenten in Brainport 
Eindhoven krijgen innovatief onderwijs 
• De bewustwording en het karakter van onze unieke regio centraal 

staat.  

• Kernthema’s van het onderwijs in Brainport: technologie, 
ondernemerschap, creativiteit en internationalisering.  

• We doen dit voor en samen met kinderopvang, basis- en voortgezet 
onderwijs, mbo, hbo en wo, andere opleiders en in co-creatie met het 
bedrijfsleven.  

• Hierdoor krijgt iedereen de kans om weerbaar en voorbereid de 
maatschappij en arbeidsmarkt van de toekomst tegemoet te treden. 



Regionale Pilot – Hybride Tech Docenten 
• Structurele inzet van 100 mensen uit het bedrijfsleven bij regionale 

onderwijsinstellingen in een lichte vorm van hybride doceren (4 – 8 
uur per week) 

• Digitale portal die de regionale vindplek is met praktische informatie, 
routewijzers, voorbeeldmateriaal en contactmogelijkheid 

• Een matcher die zorgt voor eerste selectie, intake en kennismaking 
met het onderwijs voor iedereen uit het bedrijfsleven die interesse 
heeft in hybride doceren 

• Eerste Hulp Bij Onderwijs voor alle hybride docenten in de pilot 

• Doorstroom van 10 mensen uit het bedrijfsleven die op weg zijn naar 
bevoegd docent die wel deels bij hun bedrijf werken 

• Monitoring van de ervaringen van alle hybride docenten 



Welke uitdagingen zien we? 
• De match maken tussen aanbod vanuit bedrijfsleven en vraag vanuit 

onderwijs is ingewikkeld 

• Warme ontvangst en begeleiding van de hybride docenten in het 
onderwijs  



Praktijkvoorbeeld…. Terrence 



 

 

Heb je later nog vragen? Wil je meer weten?  
Mieke Zijlstra 

m.zijlstra@brainportdevelopment.nl 

06 – 254 247 37 

OF….get in touch with the hybrid 
Hans Vasse 
h.vasse@brainportdevelopment.nl 

mailto:m.zijlstra@brainportdevelopment.nl
mailto:h.vasse@brainportdevelopment.nl

