
WAT HOUDT DE PILOT ‘HYBRIDE TECH DOCENTEN IN 

BRAINPORT EINDHOVEN’ IN?

Om deze pilot uit te kunnen voeren, staat matching centraal: de 

werknemer die graag ‘light’ wil doceren, wordt gematcht aan 

een onderwijsinstelling die iemand zoekt. Om deze matches 

succesvol tot stand te kunnen brengen, zijn er in de regio twee 

matchers aangesteld. Zij voeren gesprekken met mensen uit het 

bedrijfsleven die geïnteresseerd zijn in hybride doceren, helpen 

scholen om een plek te creëren voor hybride docenten en matchen 

de juiste persoon aan de juiste plek.

VOOR WIE IS DE PILOT? WIE DOEN ER AL MEE?

Deze pilot wordt uitgevoerd voor en door middelbare scholen,

mbo-, hbo- en wo-instellingen én het technisch bedrijfsleven in

Brainport Eindhoven. Daarnaast zijn ook FME, Platform Talent voor

Technologie en de Provincie Noord-Brabant partners in de pilot.

DEELNEMEN?

Deze pilot is een kans voor onderwijsinstellingen, bedrijven en de 

regio om veel te leren als het gaat om de kansen, mogelijkheden 

en belemmeringen van hybride doceren. Het gaat niet om het 

aantal kandidaten dat een bedrijf beschikbaar stelt of het aantal 

plaatsen dat een onderwijsinstelling kan bieden. 

Wil je klein beginnen met één kandidaat uit jouw bedrijf of één plek 

in je school? Ook dan willen we je van harte uitnodigen om deel te 

nemen aan de pilot! 

ONDERSTEUNING VANUIT DE PILOT? 

Vanuit de pilot bieden we, indien gewenst door de deelnemende 

organisatie, ondersteuning aan zowel het onderwijs als het 

technisch bedrijfsleven.

• Als je als school deelneemt aan de pilot ontvang je van de 

matchers profielen van mogelijke hybride docenten. Kandidaten 

voor hybride doceren die op scholen komen, hebben een 

globaal beeld van het onderwijs en wat ze kunnen verwachten. 

Daarnaast geeft het profiel jou een beeld van de persoon. 

De matchers kunnen ook meedenken in de mogelijkheden voor 

de inzet van hybride docenten in jouw school. Op onze portal 

komen praktische handreikingen beschikbaar.

• Als je als bedrijf deelneemt aan de pilot dan krijg je 

ondersteuning bij de voorlichting over hybride doceren 

binnen het bedrijf, het uitzetten van een interessepeiling en 

het opstellen van een beleid. Daarnaast voeren de matchers 

gesprekken met jouw medewerkers over de mogelijkheden van 

hybride doceren en organiseren zij de eerste kennismaking en 

de match met het onderwijs.

• We bieden alle deelnemende hybride docenten de mogelijkheid 

om deel te nemen aan een cursus ‘Eerste Hulp bij Onderwijs’ bij 

Fontys Hogescholen. In deze cursus van drie dagdelen leren de 

deelnemers de basis pedagogisch-didactische vaardigheden; 

zodat zij enigszins voorbereid in de klas komen.

Pilot ‘Hybride Tech Docenten 
in Brainport Eindhoven’
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 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 240 uur per schooljaar les en hoeft daardoor geen bevoegdheid te halen. We noemen 

dit ‘hybride light’. Het doel is om deze pilot op te schalen naar een duurzame (regionale) samenwerking tussen 

onderwijs en bedrijfsleven op hybride docentschap.

HUIDIGE DEELNEMENDE BEDRIJVEN EN 

ONDERWIJSINSTELLINGEN.

• Scholengroep Het Plein

• IVO-Deurne

• Fontys

• ROC ter AA

• Summa College

• TU/e

• ASML

• TMC Group

• DAF Trucks

• Kuijpers Installatietechniek



WAT WILLEN WE IN TWEE JAAR BEREIKEN? HET STREVEN 

BINNEN DE REGIONALE PILOT IS OM EIND 2021 HET VOLGENDE 

TE REALISEREN:

• Een structurele inzet van 100 mensen uit het bedrijfsleven bij 

regionale onderwijsinstellingen in een lichte vorm van hybride 

doceren (i.e. 4 –8 uur per week). Dit kan bijvoorbeeld via 

gastlessen of het verzorgen van onderwijsmodules.

• Doorstroom van 10 mensen uit het bedrijfsleven die op weg zijn 

naar bevoegd docent die bij hun bedrijf werken en deels bij de 

onderwijsinstelling doceren.

• Minimaal 25 bedrijven doen actief als partner mee aan de pilot en 

benaderen hun tech medewerkers om een bijdrage in het 

onderwijs te leveren.

• Minimaal 8 regionale onderwijsinstellingen doen actief mee aan 

de pilot vanuit voortgezet, middelbaar-en hoger 

beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs.

• Digitale portal die dé regionale vindplek is met praktische 

informatie, routewijzers, voorbeeldmateriaal en contact-

mogelijkheden voor hybride doceren.

• Matchers die zorgen voor eerste selectie, intake en kennismaking 

met het onderwijs voor iedereen uit het bedrijfsleven die 

interesse heeft in hybride doceren.

• Monitoring van de ervaringen van alle hybride docenten.

MEER WETEN? 

Wil je meer weten over de pilot? Wil je meer lezen over 

best-practices? Of wil je met jouw onderwijsinstelling of 

bedrijf deelnemen aan de pilot? Of brainstormen over de 

mogelijkheden? Dat kan! 

Op de website www.brainporteindhoven.com/nl/voor-jou/

ondernemen/wat-zijn-hybride-leeromgevingen-en-hybride-

docenten vind je meer informatie. 

Je kan ook contact opnemen met de projectleider Mieke Zijlstra via 

m.zijlstra@brainportdevelopment.nl. Brainport Development is de 

uitvoerende en eindverantwoordelijke organisatie van deze pilot.

Deze pilot wordt medegefinancierd door de Provincie Noord-Brabant en Techniekpact
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