
PilotPilot 
‘Hybride Tech 
Docenten in 
Brainport Eindhoven’
Draag je technische kennis over en inspireer jongeren

‘Het lijkt mij best leuk om eens voor de klas 
te staan.’ Een uitspraak die je vast wel eens 
gehoord hebt tijdens een vergadering, een 
gesprek met een medewerker of op een 
feestje. Een droom die ingewikkeld te 
realiseren is? Niet met de pilot ‘Hybride 
Tech Docenten in Brainport Eindhoven’. 
Heb jij al eens overwogen om de kennis die 
in jouw organisatie aanwezig is te delen 
met de jongere generatie?

Wat houdt de pilot ‘Hybride Tech 
Docenten’ in? 
Het doel van het project is om medewerkers  
van tech-bedrijven uit de regio te stimuleren  
om zich een aantal uur per week of per maand  
in te zetten voor het onderwijs. Dat kan zijn 
lesgeven, maar ook studenten begeleiden, 
onderwijs ontwikkelen of met een klein groepje 
studenten de diepte in gaan. Zo kunnen zij  
een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het 
technisch onderwijs in de Brainportregio. En 
daar profiteert niet alleen het onderwijs van. 

Wat is een hybride docent?
Een hybride docent is iemand die met één been 
in het bedrijfsleven staat en met één been in 
het onderwijs. Belangrijk om te vermelden is 
dat een hybride docent ‘light’ nooit meer dan 
240 uur per schooljaar lesgeeft. We noemen dit 
ook wel ‘hybride light’. Geef je meer dan die 
240 uur les, dan is een onderwijsbevoegdheid 
nodig.

Een hybride docent ‘light’ 
staat maximaal 8 uur per week 
voor de klas

Welke kansen biedt de pilot mijn 
organisatie?
Hoe vind en bind ik goede werknemers? Het is 
een vraag die bij veel technische bedrijven 
speelt. De pilot Hybride Docenten in Brainport 
Eindhoven kan daar een antwoord op geven.  
Zo bestaat de mogelijkheid om jong talent 
binnen de onderwijsmuren te spotten. Wellicht 



vind je in die schoolbanken wel de medewerker 
van morgen?! Daarnaast draagt het project bij 
aan de ontwikkeling van je medewerker(s), zijn 
ze hierdoor duurzaam inzetbaar en geven ze 
met hun nieuwe kennis en ervaring een kwali-
teitsimpuls aan het bedrijf. Zijn het economisch 
zware tijden? Dan kan talent behouden worden, 
omdat je medewerkers hun kennis tijdelijk 
inzetten in het onderwijs. Een goed alternatief 
voor deeltijdontslag. Tot slot toon je als werkge-
ver je maatschappelijke betrokkenheid door 
deel te nemen aan deze pilot én versterk je 
hiermee je regionale netwerk. 

Investeer in toekomstige 
werknemers

Hoe word ik als werkgever begeleid?
Brainport Development wil hybride docentschap 
voor werkgevers zo eenvoudig mogelijk maken. 
Daarom ondersteunen we bedrijven op verschil-
lende manieren. Denk aan voorlichting, het 
uitzetten van een interessepeiling of het 
meedenken over het implementeren van 
hybride docentschap in beleid. Onze twee 
matchers koppelen uiteindelijk een medewerker 
aan een onderwijsinstelling. Zij gaan daarvoor 
het gesprek aan met geïnteresseerde kandida-
ten. Tijdens dat gesprek stellen zij vragen als: 
Wat is je expertise? Aan wat voor studenten wil 
je lesgeven? En op welk onderwijsniveau? 

Onze matchers koppelen 
hybride docenten aan een 
passende onderwijsinstelling

Wat vraagt Brainport van mij? 
Als werkgever draag je één of meerdere kandi-
daten aan voor de pilot. Daarnaast ontvangen 
we graag je feedback. Als we weten waar 
onderwijsinstellingen, hybride docenten en 
werkgevers tegenaanlopen, kunnen we die 
pijnpunten aanpakken. Zodat we kunnen komen 
tot een vorm van hybride docentschap die voor 
alle partijen werkt. 

Krijg je als werkgever een vergoeding? 
Een ‘hybride docent light’ wordt tegen een 
maatschappelijk tarief gedetacheerd bij een 
onderwijsinstelling. De overige kosten zijn voor 
rekening van de werkgever.

Op naar een duurzame (regionale)  
samenwerking! 
De ambitie van Brainport Development is dat 
aan het einde van de tweejarige pilot in totaal 
100 hybride docenten een bijdrage hebben 
geleverd aan het onderwijs. Op de langere 
termijn hopen we deze pilot op te schalen naar 
een duurzame (regionale) samenwerking. 

Interesse? 
Wil je meer weten over de pilot Hybride Tech 
Docenten in Brainport Eindhoven? Lees meer 
op onze website. Of neem contact op met de 
projectleider Mieke Zijlstra van Brainport 
Development.

 m.zijlstra@brainportdevelopment.nl
 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.

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

http://www.brainporteindhoven.com/pilot-hybride-tech-docenten

