
 

   

 
Pilot ‘Hybride Tech Docenten in Brainport Eindhoven’ 
Informatie voor bedrijven 
 
Op 1 januari 2020 is de tweejarige pilot ‘Hybride Tech Docenten in Brainport Eindhoven’ 
gestart. Via deze pilot geven we een impuls aan de kwaliteit van het technische onderwijs in 
de regio doordat we via 100 hybride docenten de ervaring en kennis van mensen uit het 
technische bedrijfsleven letterlijk de klas in brengen. Een hybride docent in deze pilot geeft 
minder dan 160 uur per schooljaar les (dat betekent 4 à 8 uur per week) en hoeft daardoor 
geen bevoegdheid te halen. We noemen dit ‘hybride light’.  Een hybride docent ‘light’ wordt 
tegen een maatschappelijk tarief gedetacheerd bij een onderwijsinstelling. Het doel is om 
deze pilot op te schalen naar een duurzame (regionale) samenwerking tussen onderwijs en 
bedrijfsleven op hybride docentschap. 
 
Welke kansen biedt hybride docentschap u? 
Hybride docentschap biedt u als werkgever veel kansen. Via hybride docenten kunt u er aan 
bijdragen dat onderwijs bijblijft bij de laatste technologische ontwikkelingen. Hiermee 
investeert u in uw toekomstige medewerkers. Daarnaast biedt hybride docentschap de 
mogelijkheid om in contact te komen met talentvolle studenten, bijvoorbeeld over 
stagemogelijkheden, afstudeerprojecten of openstaande vacatures. Hybride docentschap is 
ook een mogelijkheid om extra te investeren in uw huidige medewerkers. Medewerkers 
kunnen zich in het onderwijs ontwikkelen op andere gebieden dan binnen hun baan. Dit kan 
helpen om hen te behouden voor uw bedrijf, daarnaast kan het ook een kwaliteitsimpuls 
geven aan uw bedrijf omdat hybride docenten de vaardigheden en kennis die zij opdoen in 
het onderwijs ook in kunnen zetten in hun huidige baan. Tenslotte kan hybride docentschap 
bijdragen aan de maatschappelijke betrokkenheid van uw medewerkers. 
 
Welke ondersteuning kunt u krijgen bij hybride docentschap?  
Vanuit de pilot bieden we u ondersteuning bij de voorlichting over hybride doceren binnen 
het bedrijf, het uitzetten van een interessepeiling en denken we mee over het implementeren 
van hybride docentschap in het beleid. We hebben ten behoeve van het project twee 
mensen aangesteld die de matches tussen de medewerkers en de onderwijsinstellingen 
maken; zij voeren gesprekken met de geïnteresseerde medewerker(s) over de 
mogelijkheden van hybride doceren, organiseren de eerste kennismaking en de 
daadwerkelijke match. 
 
Wat vraagt Brainport van u? 
Wij vragen u – naast het leveren van één of meerdere kandidaten voor de pilot Hybride Tech 
Docenten – dat u ons feedback geeft die waardevol is voor deze pilot. We meten graag 
samen met de onderwijsinstellingen, de hybride docenten en de werkgevers waar zij 
tegenaan lopen: wat gaat goed, wat kan beter. Zo kan deze pilot leiden tot een structurele 
vorm van hybride docentschap die werkt. 
 
Wilt u meer weten over de pilot? Of meedoen?  
Neem dan contact op met de projectleider Mieke Zijlstra van Brainport Development via 
m.zijlstra@brainportdevelopment.nl of 06 254 247 37. 
 
 
Partners in het project: Brainport Development, Scholengroep Het Plein, IVO-Deurne, Fontys, ROC ter 
AA, Summa College, TU/e, ASML, TMC Group, DAF Trucks en Kuijpers Installatietechniek.  
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