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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.

Structurele inzet van 100 tech mensen uit het bedrijfsleven bij onderwijsinstellingen in een lichte vorm van

hybride doceren (4 - 8 uur per week)

Minimaal 10 mensen uit het bedrijfsleven gaan op weg naar een bevoegdheid om hybride te doceren

Operationele en overdraagbare digitale portal die dé (regionale) vindplek is met praktische informatie,

routewijzers en voorbeelden van hybride doceren.

Minimaal 8 regionale onderwijsinstellingen uit po, vo, mbo, hbo en wo doen actief mee aan de pilot.

Minimaal 25 bedrijven doen mee als partner in deze pilot

Iedereen uit het bedrijfsleven die interesse heeft in een bijdrage in het onderwijs en potentieel geschikt is als

hybride docent, krijgt een vrijblijvende intake en kennismaking

Twee andere belangrijke onderdelen van de pilot zijn (1) de training en scholing van hybride docenten en (2) de

monitoring van de verwachtingen en ervaringen van hybride docenten.
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De portal staat in de steigers:

https://brainporteindhoven.com/nl/voor-
jou/onderwijs/pilot-hybride-tech-docenten

Twee matchers 
verbonden aan de pilot

voor in totaal 24 uur per
week

Monitor Hybride Tech
Docenten in gebruik

Eén groep hybride
docenten 'Eerste-

hulp-bij-Onderwijs-
cursus afgerond

Twee hybride
docenten op weg

naar een
lesbevoegdheid

 Meer weten? Neem dan contact op met Mieke Zijlstra, projectleider Hybride Tech Docenten in Brainport, via

m.zijlstra@brainportdevelopment.nl  

Meer aandacht voor diverse
mogelijkheden ten aanzien van
hybride doceren.

Verbreden van betrokken
bedrijven en betrokken
onderwijsinstellingen (o.a. via een
activatiecampagne).

Ontwikkelen diverse
handleidingen en
ondersteuningsdocumenten voor
(potentiële) hybride docenten,
onderwijsinstellingen en bedrijven

Doorontwikkeling van ‘Eerste-
hulp-bij-Onderwijs’ en ook
vergroten van aantal deelnemers;
van meerdere organisaties.

Benutten van monitor ‘Hybride
Tech Docenten’ om verwachtingen
en ervaringen inzichtelijk te maken
en vervolgens daarmee de
ondersteuning voor Hybride
Docenten te verbeteren.

Diverse artikelen gepubliceerd:

Artikel Provincie Noord-Brabant

Interview met matchers 

Interview met hybride docenten TMC

Interview met projectleider ASML

Korte film Hybride Docent

52 matches gemaakt

Gemiddeld contract: 20 weken

Gemiddeld contract: 99 uur

Vervolgstappen

https://brainporteindhoven.com/nl/voor-jou/onderwijs/pilot-hybride-tech-docenten
https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/economie/2020/hybride-docenten-voor-de-klas-in-brainport
https://brainporteindhoven.com/nl/voor-jou/onderwijs/pilot-hybride-tech-docenten/het-opleiden-van-de-volgende-generatie-is-heel-waardevol?utm_medium=email
https://brainporteindhoven.com/nl/nieuws/je-baan-combineren-met-lesgeven-leuk-verrijkend-en-uitdagend
https://brainporteindhoven.com/nl/nieuws/hybride-docent-geeft-toekomst-aan-techniek-onderwijs
https://www.youtube.com/watch?v=GNBiT5xX4gY

