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Waarom dit onderzoek in technieksector?

• Urgentie: personeelstekort

• In de sector

• In het onderwijs

• Dynamisch werkveld

• Snelle ontwikkelingen

• Beroepen vernieuwen, veranderen, 
verdwijnen

• Samenwerken van onderwijs en 
werkveld is nodig!
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Samenwerking onderwijs – bedrijfsleven 

is complex en kent grenzen

Grenzen tussen school en werk:

• Leren - werken

• Praktijk - theorie

• Begeleiden (van leren) -
produceren

• Vakmanschap - burgerschap
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Gezocht: Hybride docenten professionals (HP)

• Sterk Techniek 
Onderwijs/Bestuursakkoord 
lerarenopleidingen:

• Hybride docenten professionals

• Oplossing lerarentekort

• Versterken kwaliteit onderwijs

• ‘Grensgangers’

• Docent in (v)mbo of hbo

• Technisch expert in bedrijf
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Hybride professional: aantrekkelijke, 

duurzame optie? 

• Praktijkgericht onderzoek:

• Meerwaarde hybride professional

• Kenmerken ‘grensgangers’

• Condities voor werk

• Interviews (online):

• 11 hybride professionals 
(vmbo/mbo/hbo)

• 7 leidinggevenden bedrijf

• 11 leidinggevenden school





Persoonlijk Bedrijf Onderwijs

Afwisseling Kennis: verdieping Docententekort ↓

Persoonlijke groei Profilering: PR / maatschappelijk Innovaties in onderwijs

Maatschappelijk belang Opleiden op de werkvloer Bedrijfscultuur in de school

Vakmanschap overdragen 
(passie)

Soft skills: 
communicatief/didactisch

Beroepsvoorbereiding 
authentiek, realistisch

Verbinden bedrijf-school Invloed op opleiding Verrijking curriculum

Kennis ‘up to date’ Werving: nieuw personeel Verbinder bedrijf-school 
(organisatie)

Meerwaarde hybride professional



Taken in het bedrijf Taken in de school Taken grensganger

Kwaliteitszorg (gast)docent Linking pin

Onderzoek & innovatie Mentoraat/studiebegeleiding Ambassadeur van de sector

Adviseur Examinering Wederzijdse ‘Critical friend’ 

Projectleider Curriculumontwikkeling Werkbezoeken over en weer

Coach (nieuwe) collega’s Netwerker Leren ∞ werken → innovatie

Nieuwe kennis inbrengen Voorlichtingsavonden Kwaliteitsbewustzijn

Hybride professional als grensganger



Boundary crossing: 

vervagen van grenzen tussen school en werk

• Waar het wringt valt iets te leren!

• Mechanismen:

• Identificatie:
onderscheid herkennen en erkennen

• Coördinatie:
afspraken, documenten, procedures

• Reflectie:
in elkaars schoenen staan

• Transformatie:
integratie, hybridisering



Knelpunten

• School- en bedrijfsorganisatie zijn 
weinig flexibel

• Expertise HP wordt onvoldoende 
benut

• HP’s maken veel (over)uren

• Afstemming bedrijf-school is 
incidenteel en korte termijn

• Bevoegdheidsvraagstuk

• Behoud HP’s: hoe voorkom je 
een volledige ‘overstap’?



Oplossingsrichtingen
• Goed kijken naar inzetbaarheid HP’s

• Authentieke opdrachten als 
uitgangspunt voor verbinden school 
en bedrijf

• Gezamenlijke, duurzame en 
regionale aanpak onderwijs-
bedrijfsleven

• Aanpassen HRM-beleid: 
ondersteunen, stimuleren, 
uitdagen, waarderen



Sterk Techniek Onderwijs biedt kansen!

Hybride professionals:

• Inzetten op hun expertise: 
co-teaching, gastdocentschap

• Aantrekkelijke 
arbeidsvoorwaarden

• vmbo + mbo (+ hbo) + 
bedrijfsleven regionaal aan tafel

• Geleidelijke, andere route naar 
docentschap (ipv 4-jarige 
opleiding)



Dank voor de aandacht!

Verder lezen

Hybride professionals in de techniek
Meerwaarde voor het technisch 
bedrijfsleven én het technisch 
beroepsonderwijs

Een onderzoek van de lectoraten Leven 
Lang Ontwikkelen (Windesheim) en 
strategisch HRM (Saxion) 

Link: 
Onderzoeksrapport Hybride Professionals in 
de techniek - TechYourFuture

Projectgroep

• Dr. Tijmen Schipper - Windesheim

• Amber Kornet MSc - Saxion

• Dr. ir. Monique Ridder - Windesheim

• Richard Heerkes MSc - Windesheim

• Vibeke Oenema - Windesheim

• Dr. Stephan Corporaal - Saxion

• Dr. Menno Vos - Windesheim

Contact:

mam.ridder@windesheim.nl
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https://www.techyourfuture.nl/onderzoeksrapport-hybride-p
mailto:mam.ridder@windesheim.nl

