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6.1 INLEIDING

Het vormgeven van uitdagende carrièrepaden voor 
onderwijsprofessionals is complex. Niet alleen het 
aantrekken, maar ook het behouden van leraren is 
belangrijk om tekorten het hoofd te bieden. Onge-
veer een derde (28-35%) van de leraren in het po, 
vo en mbo is (zeer) ontevreden over hun loopbaan-
ontwikkelmogelijkheden en vindt het loopbaanper-
spectief onder de maat (POMO, 2016). 
Daarnaast geniet het leraarschap steeds minder 
maatschappelijk aanzien en blijkt ook het zelfbeeld 
van leraren laag: leraren denken dat anderen hun 
maatschappelijk aanzien lager inschatten dan feite-
lijk het geval is (Cörvers, Mommers, Van der Ploeg, & 
Sapulete, 2017). Er is overigens wel interesse om voor 
de klas te staan (Motivaction, 2017), maar de vraag 
is hoe deze potentie aan te boren is en welke loop-
baanpaden voor huidige en nieuwe leraren aantrek-
kelijk zijn. 
In dit hoofdstuk gaan wij nader in op een alterna-
tieve loopbaanroute die het leraarschap aantrek-
kelijker kan maken: de hybride onderwijsloopbaan. 
Hierbij combineert iemand zijn werk als leraar met 
een andere baan in loondienst of als zzp’er (Doren-
bosch, Van der Velden, & Bilkes, 2018). Het Experti-
secentrum Hybride Docent introduceerde dit begrip 
in 2013 (OCW, 2013). Het gaat bijvoorbeeld over een 
leraar die ook ambtenaar is of een procestechnoloog 
die ook als scheikundeleraar werkt. Juist door werk 
te combineren kan iemand een persoonlijk ideale 
loopbaan vinden met meer arbeidsvreugde en een 
betere balans in werkbelasting. 
Het combineren van banen is nog geen gangbare 
loopbaankeuze in het onderwijs en er is dan ook nog 
weinig onderzoek naar gedaan. We beschrijven in-
zichten uit onderzoek over de ervaren meerwaarde 

van een hybride loopbaan. Daarna gaan we nader in 
op hybride onderwijsloopbanen, de motieven van 
leraren om hiervoor te kiezen en de succesfactoren.

6.2 DE MEERWAARDE

In 2018 combineerden zo’n 550.000 mensen in Ne-
derland hun baan met een tweede baan in loon-
dienst of zelfstandig ondernemerschap (CBS, 2018). 
Dat is bijna 8 procent van de werknemers in de be-
roepsbevolking.
Volgens sommigen is er sprake van ‘Amerikaanse 
toestanden’, waarbij mensen noodgedwongen meer 
banen hebben om financieel rond te komen (Van 
den Berg, 2019). Dit negatieve beeld blijkt slechts 
een deel van het verhaal. Niet alleen zijn het vaker 
hoger- dan laagopgeleiden die banen combineren, 
ook speelt naast het financiële argument de be-
hoefte aan afwisseling en nieuwe ontwikkelmoge-
lijkheden een grote rol (SER, 2018). TNO-onderzoek 
(Dorenbosch et al., 2015b) toont bovendien geen 
verschil tussen werknemers met één baan en multi-
jobbers op het vlak van werk-privé conflicten. Ook 
leidt het combineren van banen niet tot meer burn-
outklachten. Het kan integendeel juist bijdragen aan 
meer werkplezier, meer innovatie en meer werkze-
kerheid.

Meer werkplezier 
Door het combineren van banen kunnen mensen 
meer variatie in werkzaamheden bewerkstelligen 
en een bredere en betere benutting van hun kennis 
en vaardigheden. Dit blijkt ook uit onderzoek naar 
hybride loopbanen van leraren (Dorenbosch et al., 
2017). Zo zegt een lerares Frans die daarnaast als 
freelancer uiteenlopende opdrachten doet: ‘Ik ervaar 
het (…) als verrijking en ik voel me veel vrijer. Het 
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klinkt misschien raar, maar ik ervaar meer flexibiliteit 
dan toen ik één baan had.‘ 
Meer afwisseling in taken die bovendien verschil-
lende kennis en vaardigheden vragen draagt bij aan 
meer baantevredenheid, meer betrokkenheid en 
minder stressklachten (Humphrey et al., 2007).

Meer innovatie
Werknemers in loondienst die daarnaast zelfstandig 
ondernemer zijn, blijken als werknemer vaker be-
trokken bij proces- en productinnovaties (Liebregts 
et al., 2015). Kennis uit twee werelden combineren 
kan dus aanzetten tot innovatiever gedrag op de 
werkvloer. 
Ook dit zien we bij hybride leraren terug (Doren-
bosch et al., 2017). Iemand die een baan als leraar 
combineert met werk in de marketing omschrijft dat 
als volgt: ‘Je leert een hoop in het onderwijs. Tegelij-
kertijd, omdat ik ook nog andere dingen kan, neem 
ik ook wel weer een stukje creativiteit mee naar het 
onderwijs. Ik zit in twee totaal verschillende bran-
ches, twee totaal verschillende terreinen en ik merk 
dat ze elkaar verrijken.’ De vaardigheden die hij in 
het onderwijs opdoet, gebruikt hij in de marketing 
en omgekeerd.

Meer werkzekerheid 
Het combineren van twee verschillende soorten 
banen kan bijdragen aan een betere arbeidsmarkt-
positie, meer mobiliteit en het voorkomen van werk-
loosheid. Werknemers creëren een diverser palet 
aan kennis en vaardigheden, waardoor ze mobieler 
zijn op de arbeidsmarkt (Panos et al., 2014). Daarbij 
kiezen multi-jobbers vaker een tweede loopbaan in 
een andersoortig domein dan hun hoofdbaan. Zo 
blijven ze mobiel. Een leraar-ondernemer zegt hier-
over: ‘Het houdt het spectrum breed voor wat je nog 

meer op de arbeidsmarkt zou kunnen doen. Dat is 
voor mij ook een heel belangrijke factor’ (Doren-
bosch et al., 2017).
Wendbaarheid op de arbeidsmarkt is een cruciaal 
aspect van duurzame inzetbaarheid en de hybride 
loopbaan lijkt een bewuste strategie daarvoor. Een 
deel van de geïnterviewden zegt naast hun vaste 
baan van een andere interesse of hobby als zzp’er 
werk te hebben gemaakt om daarmee ook tot op 
latere leeftijd door te kunnen werken in iets wat ze 
graag doen. Mensen anticiperen alvast op een mo-
gelijk nieuwe arbeidssituatie en stellen hun eigen 
werkzekerheid veilig (Dorenbosch et al., 2015a).

6.3 HYBRIDE LERAAR IN KAART

Enkele tienduizenden professionals (zie kader op pa-
gina 73) combineren een lerarenbaan met een ande-
re baan binnen of buiten het onderwijs, bijvoorbeeld 
architect, accountant, ambtenaar of vertaler. Het kan 
een baan in loondienst betreffen of werkzaamheden 
als zelfstandig ondernemer. De andere baan kan 
(deels) nog met het onderwijs te maken hebben of 
juist helemaal niet. Hoe iemand hybride leraar wordt, 
varieert ook: de een is eerst leraar en is er daarna iets 
naast gaan doen, voor de ander is het onderwijs de 
tweede werkcontext.
Ondanks de grote verscheidenheid blijft de gemene 
deler dat iemand meer werkcontexten heeft, waar-
van tenminste één in het onderwijs. 

Motieven
Waarom kiezen leraren voor een hybride loopbaan? 
Uit een verkennend kwantitatief en kwalitatief on-
derzoek in het voortgezet onderwijs (Dorenbosch 
et al., 2017) blijkt dat hybride leraren overwegend 
afwisseling en ontwikkeling zoeken (zie Figuur 1) en 
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ook vinden (zie Figuur 2 op pagina 72). Sommigen 
vinden het werken in twee banen intenser, maar niet 
in de zin dat het leidt tot burn-outklachten of werk-
privéconflicten. Twee op de drie ‘reguliere leraren’ 
zegt een hybride onderwijsloopbaan te willen over-
wegen mits die bijdraagt aan bepaalde persoonlijke 
waarden, zoals een betere benutting van interesses 
waar zij nu niets mee doen en nieuwe inhoudelijke 
ontwikkelmogelijkheden.
De focus van het onderzoek lag op het voortgezet 
onderwijs, maar uit de gebruikte databestanden lij-
ken deze resultaten ook geldig voor het mbo.
Uit ander onderzoek blijkt dat de interesse in een 
hybride onderwijsloopbaan niet beperkt blijft tot zit-
tende leraren: voor één op de drie geïnteresseerde 
scholieren (Bahlman et al., 2017), één op de drie wer-
kenden met een onderwijsbevoegdheid die momen-

teel buiten het onderwijs werken (stille reserve) (Van 
der Aa et al., 2008) en één op de vijf werkende niet-
leraren (Motivaction, 2017) is het leraarschap een 
aantrekkelijke optie als dit te combineren is met een 
andere (of de huidige) baan (zie ook Dorenbosch et 
al., 2018). Voor een vijfde van de hoogopgeleiden zou 
de mogelijke combinatie met de huidige baan hen 
kunnen overhalen om les te gaan geven. Dit zegt ui-
teraard nog niets over het daadwerkelijke gedrag of 
de bekwaamheid van deze groep voor het onderwijs.

Succesfactoren voor meerwaarde
Het is niet vanzelfsprekend dat een hybride onder-
wijsloopbaan succesvol uitpakt voor de school of 
de leraar zelf. Uit ons kwalitatief onderzoek, waarin 
23 hybride leraren en vijf schoolleiders zijn geïnter-
viewd over hun ervaring met en kijk op de hybride 

Geld verdienen voor iets extra’s 

Mezelf kunnen ontwikkelen 
op meerdere gebieden

Op de lange termijn aan het werk kunnen blijven

Meer uren kunnen maken om financieel 
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Anders

Afwisseling in werkzaam heden 
of contacten
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Figuur 1. Hoofdreden om banen te combineren volgens hybride leraren in het vo. Overgenomen uit NEA 2014-2015.
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onderwijsloopbaan (Dorenbosch et al., 2017), ko-
men we tot drie belangrijke succesfactoren: de feite-
lijke combiconstructie, de sociale omgeving waarin 
de leraar werkt (combicontext) en de vaardigheden 
van de leraar (combi-skills).

Combiconstructie 
Hoe werkbaar twee parttime banen zijn, hangt on-
der meer af van de soort combinatie en het aantal 
uren dat iemand in elk van de banen maakt. Alle ty-
pen combinaties komen voor, al zijn er indicaties dat 
combinaties met een baan in het bedrijfsleven in de 
minderheid zijn (15%). Vaker combineren mensen 

hun leraarschap met werk als zzp’er of een baan bij 
de overheid. 
Als leraar heb je te maken met lesuren en uren voor 
lesvoorbereiding, nakijkwerk en overleg. Hoe is dat 
allemaal in passen als ook de andere baan tijd en 
aandacht vraagt? Opvallend is dat de meeste hy-
bride leraren in dit onderzoek een aanstelling als 
leraar hebben van tussen de 16 en 24 uur per week. 
In de tweede baan zit veel meer variatie in de uren 
die men maakt. Minder dan 16 uur is in het onderwijs 
minder werkbaar en hiermee complexer, volgens de 
hybride leraren zelf, maar ook voor de schoolleiders: 
zij noemen 0,5/0,6 fte als ondergrens.

Figuur 2. Voordelen van het combineren volgens hybride leraren in het vo. Overgenomen uit Flitspanel Screening Combinatie-

banen 2016.
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Combicontext 
Uit de interviews met hybride leraren blijkt allereerst 
flexibiliteit en ruimte om te combineren belangrijk. 
Daarbij gaat het in het bijzonder om de onderhan-
delbaarheid over en invloed op het onderwijsrooster 
en de ruimte om afspraken te maken over taken bui-
ten het directe lesgeven (zoals vergaderingen). Of de 
onderwijsorganisatie klassiek of innovatief is, doet in 
principe niet ter zake, het gaat om de match met de 
wensen van de hybride leraar.
Daarnaast zijn waardering, steun en vertrouwen 
van schoolleiding en collega’s belangrijk. De hy-
bride leraar werkt niet op de ‘standaard manier’, 
waardoor collega’s en leidinggevenden bezorgd 
kunnen zijn over je loyaliteit. Wat gebeurt er als je 

een mooie opdracht binnenhaalt of promotie krijgt 
bij je andere werkgever? Dit kunnen ze zien als een 
risico voor de schoolorganisatie, eentje die er bij 
een ‘normale’ parttimer niet is. Een stimulerende 
context helpt de hybride leraar om eventuele fric-
ties te verminderen.

Combi-skills 
Ook eigenschappen en vaardigheden (combi-skills) 
van de hybride leraar zelf bepalen of het combine-
ren van banen wel of niet werkbaar blijft. Uit de in-
terviews met de hybride leraren komen de volgende 
zes combi-skills naar voren:

1.  Planningsvaardigheden 
  Het werken in meer banen vraagt dat iemand zijn 

tijd en aandacht goed kan verdelen over beide  
banen. 

2. Grenzen kunnen en durven stellen 
  Een stap verder dan het goed kunnen plannen 

van de werkzaamheden is het kunnen bewaken 
van de (tijds)grenzen van elk van de banen. Col-
lega’s en leidinggevenden leggen vaak extra ver-
zoeken neer: Kun je dit er even bij pakken? Kun je 
deze week langer doorwerken? Mensen moeten 
‘nee’ durven te zeggen, tegen zichzelf en tegen 
anderen.

 
3. Flexibel kunnen schakelen 
  Er is niet altijd ruimte voor het omgaan met onver-

wachtse zaken. Als er iets fout gaat in de ene baan, 
kun je niet zomaar alles uit je handen laten vallen. 
Daarnaast werkt de hybride leraar in twee contex-
ten die soms een andere professionele houding 
vereisen. Dat aanvoelen en je snel aan kunnen pas-
sen is een combi-skill.

De hybride leraar in cijfers

Ongeveer 34.000 leraren hebben hun hoofd-
baan (de baan waar ze de meeste uren aan 
besteden) in het onderwijs: circa 11.000 in het 
po, 16.000 in het vo en mbo en 7.000 in het ho-
ger onderwijs. 
Daarnaast hebben ongeveer 20.000 profes-
sionals een hoofdbaan buiten het onderwijs 
met daarnaast uren in het onderwijs; van deze 
groep is niet bekend in welke onderwijssector 
ze werkzaam zijn (Dorenbosch, Van der Vel-
den, & Bilkes, 2017).
Afgezet tegen het totaal aantal baancombi-
neerders op de Nederlandse arbeidsmarkt, 
550.000, kunnen we stellen dat de combinatie 
van twee banen voor leraren een reële invul-
ling van hun loopbaan is. 



76 LERAAR: EEN PROFESSIE MET PERSPECTIEF 1

4. Onderhandelingsvaardigheden 
  Om werk goed te kunnen combineren moet je 

kunnen onderhandelen, bijvoorbeeld over per-
soonlijke roosterwensen. Je moet goed kunnen 
definiëren wat je nodig hebt van bijvoorbeeld een 
leidinggevende en daarover ook durven onder-
handelen.

5. Transparant zijn over beide banen
  Omdat hybride leraren in wisselende werkcontex-

ten werken, hebben zij vaak meer uit te leggen 
aan hun collega’s. Ze zijn geen parttimers. Open-
heid helpt daarbij, zoals duidelijk maken dat je niet 
onder werktijd met de andere baan bezig bent en 
veel uitleggen over wat je doet en hoe je alle bal-
len in de lucht houdt.

6. Sociale vaardigheden 
  Doordat je als hybride leraar toch een beetje de 

vreemde eend in de bijt bent en je meer moet 
organiseren, zijn sociale vaardigheden onontbeer-
lijk. Het helpt als je goodwill weet te kweken bij 
collega’s en leidinggevenden.

Er is niet één vorm waarin de hybride onderwijs-
loopbaan werkt: het kan per persoon en per context 
 verschillen. De invulling in de onderwijspraktijk be-
paalt of een duurzame combinatie van banen moge-
lijk is.

6.4 IMPLICATIES VOOR DE PRAKTIJK

De functiemix kan een instrument zijn om het car-
rièreperspectief van leraren te verbeteren. Maar 
salarisgroei omvat maar een deelaspect van het 
loopbaanperspectief, naast bijvoorbeeld professi-
onalisering en (persoonlijke) ontwikkeling (Van der 

Aa et al., 2016). Uit ons eigen onderzoek weten we 
ook dat leraren via een tweede baan niet per se meer 
inkomen zoeken, maar vooral meer variatie en ont-
wikkeling in hun werk. Mogelijk kan dus in lijn met 
de doelstellingen van de functiemix ook het stimu-
leren van ontwikkeling deels buiten de school een 
onderdeel zijn in de gesprekkencyclus tussen leraar 
en werkgever. In plaats van extra salaris kan de werk-
gever de potentiële hybride leraar steun, ruimte en 
vertrouwen bieden voor deeltijdmogelijkheden bui-
ten de school, als nieuw soort career track (ook voor 
de beste leraren!). 
Ergens voelt deze vorm van ontwikkeling stimule-
ren tegennatuurlijk, zoals ook een geïnterviewde 
schoolleider ervoer: 

‘Bij een hybride uitstroom, waarbij een docent een an-
dere baan ernaast oppakt, zie je mensen opbloeien. Zij 
komen in een andere werkomgeving, raken erdoor ge-
inspireerd. In eerste instantie ben ik dan als schoollei-
der bang dat ik een goede docent kwijtraak, maar dan 
merk je opeens van: ‘nee, wacht even, het is toch een 
win-winsituatie aan het worden. Want, het levert ons 
ook wat op. De docent zit beter in zijn vel, brengt meer 
kennis mee, en ik denk dat dat voor de leerlingen uit-
eindelijk een plus oplevert’ (Dorenbosch et al., 2017).

Het kan dus ook werken zonder een leraar kwijt te ra-
ken. Sterker, het houdt leraren juist in het onderwijs: 

‘Door de combinatie blijft het onderwijs leuk. In die zin, 
ik vind het onderwijs eigenlijk het leukste wat ik doe, 
maar op het moment dat ik het fulltime zou doen, dan 
denk ik dat ik door een heleboel redenen sneller klaar 
zou zijn met het onderwijs (…) ik zeg tegenwoordig ook 
tegen collega’s: ik werk parttime, dan blijf ik het leuk 
vinden’ (Dorenbosch et al., 2017).
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Alles overwegend is onze conclusie dat de hybride 
onderwijsloopbaan aantrekkelijk kan zijn, voor zit-
tende en nieuwe leraren. Het schenkt hun ruimte 
voor een persoonlijke en inhoudelijke invulling van 
hun loopbaan. Hybride leraren kunnen zich ontwik-
kelen in een zelfgekozen combinatie van banen, 
waarin ze meer kunnen doen wat ze goed kunnen 
en leuk vinden. 
Verder zien we ook een meerwaarde voor het onder-
wijs en de school. Niet omdat hybride leraren beter 
zouden lesgeven, maar omdat ze andere zaken we-
ten en meenemen in de klas en de school. Dit bete-
kent niet dat iedere leraar hybride zou moeten wer-
ken. Maar het is een loopbaanroute die aantrekkelijk 
kan zijn voor een grotere groep dan scholen - en le-
raren zelf - nu denken. De kans is zelfs groot dat elke 
school al enkele hybride leraren telt, ook zonder dat 
leidinggevenden dat scherp in beeld hebben. Betrek 
hen vooral bij het helpen vormgeven en faciliteren 
van hybride onderwijsloopbanen. 
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