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VOORAF
EEN KERNTAAK VAN DOCENTEN IN HET MBO IS HET
VOORBEREIDEN VAN STUDENTEN OP DE BEROEPSPRAKTIJK. IN DEZE DIMENSIES IS ER AANDACHT VOOR
TWEE MANIEREN WAAROP VIA DE DOCENTROL DE
AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN BEROEPSPRAKTIJK VERBETERD KAN WORDEN: DOCENTSTAGES
EN DE INZET VAN HYBRIDE DOCENTEN.

Gedegen kennis van de beroepspraktijk is voor docenten in het mbo essentieel. Docentstages zijn
ervoor om de kloof tussen onderwijs en bedrijfsleven te overbruggen. Een nuttig instrument, dat
is zeker. Maar ook een instrument dat in de praktijk op een hoop belemmeringen stuit.1 Leiden
docentstages daarom niet een wat zieltogend bestaan? Marianne Boogaard laat zien dat dat bij
de meeste scholen niet zo is en geeft waardevolle tips over hoe een docentstage zo waardevol
mogelijk kan zijn.
Een stap verder gaat het wanneer iemand uit de beroepspraktijk zijn werk gaat combineren met
een baan als mbo-docent en zijn werkervaring direct kan toepassen in zijn onderwijs. Lucie Saxton
vertelt hoe het Scheepvaart en Transport College erin is geslaagd hybride vakdocenten te werven
en op te leiden. Spannend is dat er niet alleen hybride instromers zijn, maar wellicht ook hybride
uitstromers. Hoe gaan werkgevers daarmee om?
Deze Dimensies begint met een artikel over practoraten in het mbo. Practoren willen door praktijkgericht onderzoek bijdragen aan onderwijskwaliteit en innovatiekracht. Maar laat praktijkgericht
onderzoek nu ook een uitstekende manier zijn van docentprofessionalisering! Een docent die over
de nodige onderzoekscompetenties beschikt, heeft een kritische en leergierige houding, wat bijdraagt aan zijn functioneren als volwaardig professional.2 Die houding en competenties kunnen
via de activiteiten van practoraten ontwikkeld worden. Ze zijn natuurlijk nuttig bij het uitvoeren
van onderzoek, maar kunnen ook ingezet worden in de praktijk van alledag. Bijvoorbeeld bij een
docentstage. Docenten kunnen hun onderzoekende houding inzetten voor een zelfonderzoek
vooraf, waarbij zij zich vragen stellen over de praktijk, hun onderwijs en zichzelf. En daarmee de
stage maximaal benutten.
Veel inspiratie gewenst!

Karel Kans
Senior onderzoeker ecbo

1 Kans, K. (2011). De hernieuwde relevantie van docentstages. MESO Magazine, 176, februari 2011.
2 Martens, R. (2010). Zin in onderzoek. Docentprofessionalisering. Heerlen: Open Universiteit Nederland.
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HOE BRENG IK MIJN PRACTORAAT IN VERSNELLING?
“EEN DAG VOL WARME ENERGIE; ZOWEL VAN BUITEN – WANT 30 GRADEN – ALS VAN
BINNEN”, ZO BESLOOT JORICK SCHEERENS DE WERKCONFERENTIE ‘HOE BRENG
IK MIJN PRACTORAAT IN VERSNELLING?’

Eind mei organiseerde de stichting ‘Ieder mbo
een practoraat’ – waarvan Scheerens
coördinator is – samen met kennispartners
ecbo, KPC Group en KplusV deze dag voor
betrokkenen bij practoraten van zo’n twintig
mbo-instellingen. Doel van practoraten is bij
te dragen aan de onderwijskwaliteit en de
innovatiekracht van het mbo door het doen
van praktijkgericht onderzoek. Een stevige
ambitie. Dus is het bepaald niet verwonderlijk
dat een practor daarbij onderweg af en toe
wat op te lossen heeft. “Je kunt natuurlijk zelf
met vragen blijven worstelen, maar handiger
is het om je daar samen op te gooien”, aldus
Scheerens. Delen is immers een van de grootste
kritische succesfactoren van de practoraten.
Nederland telt er inmiddels 20 en evenzoveel
in oprichting. Rudy Snippe3 verzorgde de

brengen.” Op instellingsniveau zouden daarom
vooraf een aantal vragen beantwoord moeten
worden: wat wil jouw mbo teweegbrengen,
met welk doel, welke methode past daarbij en
is die methode ingericht op leren en innovatief
acteren? Als die vragen beantwoord zijn, zijn de
rol en legitimatie van een practoraat vanzelfsprekend. Snippe besluit met een aantal tips:
“Zorg dus voor een dynamische functiedefinitie.
Help de school om meer kennisgedreven te
worden (bijvoorbeeld door aan te geven: ‘wat
wij in dit onderzoek proberen te begrijpen is
hoe (..) en de studenten helpen ons hierbij.”
En tot slot: “Zorg dat je niet losraakt van het
bestaande, het oude, houdt de verbinding en
blijf een onderdeel vormen. Dan realiseer je
de meeste impact.”

keynote. En maakte meteen korte metten met
de centrale vraag: “Het mbo en hbo zitten met
hoe-vragen. Dat zijn geen kennisvragen, maar
vragen naar een oplossing. Met als antwoord:
gewoon dóen!” Nog een prachtige uitspraak:
“De praktijk is een snoepwinkel voor onderzoeksvragen.” Het meest lastige is het formuleren
van een goede probleemdefinitie. De context
is daarin een factor van betekenis. “Het is
belangrijk dat het mbo op onderzoek uitgaat”,
zegt Snippe. Onderzoek in het mbo heeft een
eigen context, anders dan bijvoorbeeld onderzoek aan de universiteiten; daar gaat het om de
kennis (en de toepassingen komen wel).
Onderzoek in het mbo gaat om leren en acteren
samen met het werkveld. Leren en acteren is
wat nodig is in organisaties. Er is een paradigmaverschuiving van je identiteit ontlenen aan wat
je doet (wat je doet is wat je bent) naar wat je
teweeg wil brengen en welke methode daar het
meest geschikt voor is. Snippe: “Een practoraat
is geen doel, maar een onderdeel van de
methode die het mbo heeft om iets teweeg te

De aanwezige practoren, docentonderzoekers
en onderwijsondersteuners gingen vervolgens
met elkaar aan de slag met hún vragen. In de
eerste sessie stond vraagverheldering centraal.
De methodiek van één vraag uitkiezen en

3 Zie ook Dimensies 32, maart 2018.

Foto: Renske van Assema, Stichting Practoraten.

vervolgens ‘aan de vraag gaan peuteren’ door
alleen maar méér vragen te stellen, bleek een
heel zinvolle. Dit leverde deelnemers andere
inzichten en een aangescherpte of onderliggende vraag op, zonder dat er meteen in
oplossingen werd gedacht. Vaak klonk de vraag:
hoe krijg ik collega’s in de school mee en
betrokken? Dat is een vraag die hoort bij
innovatie – practoraten beogen niet alleen
innovatie, maar zíjn het ook – die de Kenniskring innovatiemanagers mbo, regelmatig
onderwerp in Dimensies, geregeld bij de kop
pakt. In sessie 2 konden de practoraten
gebruikmaken van de aanwezige ‘hulptroepen’,
met aanbod op het gebied van onder andere
kennisverspreiding en onderzoek, businessmodellen en financieringsopties en instrumenten
om fricties in de school op te sporen. Vraag en
aanbod komen niet vanzelf bij elkaar. Ook hier
bleek het afpellen van de vraag een nuttige
stap om te komen tot een betere match. ‘Samen
op leren’, zo omschreef Snippe het treffend.
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RUIMTE
VOOR HET
LEREN VAN
DE DOCENT
DOCENTSTAGES ZIJN EEN PRIMA MANIER OM CONTACT
TE HOUDEN MET ONTWIKKELINGEN IN DE BEROEPSPRAKTIJK. TOCH ZIJN DOCENTSTAGES NOG NIET
OVERAL IN HET BEROEPSONDERWIJS GANGBARE
PRAKTIJK. MARIANNE BOOGAARD, ONDERZOEKER BIJ
HET KOHNSTAMM INSTITUUT, VERTELT OVER RECENT
ONDERZOEK4 NAAR DE INZET EN OPBRENGSTEN VAN
DOCENTSTAGES IN HET MBO.

Een goede aansluiting tussen onderwijs en
bedrijven is essentieel om studenten zo goed
mogelijk toe te rusten voor wat de arbeidsmarkt
vraagt. Docenten vormen daarin een belangrijke
schakel, zowel in kwalitatief als in kwantitatief
opzicht. Wat voor docenten hebben we eigenlijk nodig? Als het gaat om nieuwe didactiek
wordt vaak een link gelegd met de beweging
van onderwijzen naar helpen leren, coachen,
maatwerk voor leerlingen, aandacht voor
21ste-eeuwse vaardigheden en aandacht voor
multidisciplinaire en complexe contexten.4

4 Boogaard, M., Buisman, M. & Glaudé, M. (2017).
Docentstages in het mbo. Professionele verbinding
tussen onderwijs en werkveld. Rapport 990. Amsterdam:
Kohnstamm Instituut.

WEET VAN DE BEROEPSPRAKTIJK
Om te voorzien in voldoende docenten zijn
bijvoorbeeld hybride docentschappen mogelijke
oplossingen. Docenten hebben natuurlijk
actuele vakinhoudelijke kennis nodig en weet
van de bijbehorende beroepspraktijk. Zelf
ervaren wat het betekent om in de betreffende
beroepspraktijk te werken is een krachtige vorm.
In de zijlijn van onderzoek uit 2010 naar de
doorwerking van docentstages in het onderwijs
bleek dat docentstages weinig voorkwamen,
dat ze vaak een vrijblijvend karakter hadden
en veelal op eigen initiatief van docenten – en
niet zelden in hun vrije tijd – hun beslag kregen.
Aan de zinvolheid van docentstages als vorm
van docentprofessionalisering om de kloof
tussen onderwijs en bedrijfsleven/werkveld

Marianne Boogaard
Onderzoeker bij het
Kohnstamm Instituut

ECBO DIMENSIES

5

“Het is jammer
dat niet meer
avo-docenten gebruikmaken
van de mogelijkheid
om stage te lopen.”

te overbruggen werd niet getwijfeld. Reden
voor de MBO Raad om via onderzoek te laten
nagaan hoe de omvang van docentstages bij
roc’s, aoc’s en vakinstellingen zich sedertdien
ontwikkeld heeft, hoe docentstages worden
ingevuld en welke eventuele ontwikkelingen
zich op dit front hebben voorgedaan.
Hoe is de situatie anno 2018, wordt er meer
stagegelopen door docenten?
“Het is lastig daar een goed beeld van te krijgen.
Alle mbo-docenten aanschrijven is jammer
genoeg geen optie”, zegt Boogaard. “We hebben
daarom een stapsgewijze aanpak gehanteerd.
HR-functionarissen, die een onderling Netwerk
HRM hebben bij de MBO Raad, hebben we
gevraagd zelf een vragenlijst in te vullen en
een lijst te verspreiden onder drie opleidingsteams in hun instelling, bij voorkeur binnen
verschillende domeinen. Vervolgens hebben we
vier casestudies uitgevoerd naar verschillende
goede praktijken, bij het aoc Helicon, ROC Rivor,
Noorderpoort en ROC van Amsterdam en
Flevoland. Van de HR-functionarissen geeft
ruim 80% aan dat docenten op hun instelling
in de afgelopen twee jaar stage hebben gelopen
bij een bedrijf. Dat wijst erop dat er sprake is
van een duidelijke toename van docentstages.
HR-medewerkers vinden het moeilijk om een
goede inschatting te maken hoeveel docenten

een bedrijfsstage doen. Dat kan betekenen dat
docentstages nog niet per se een instrument
zijn dat bij HR ligt. Uit de antwoorden van de
HR-medewerkers en de docenten komt hoe dan
ook het beeld naar voren dat de verschillen
tussen mbo-scholen groot zijn: er zijn scholen
waar docentstages niet of nauwelijks voorkomen,
maar ook veel scholen waar – naar opgave van
de docenten – meer dan de helft van de
docenten aan docentstages deelneemt. Dus al
met al: op zo’n 80% van de mbo-instellingen
komen docentstages voor en een behoorlijk
deel van de docenten – een derde – neemt
daar volgens eigen zeggen aan deel.”
Zijn er verschillen tussen docenten die al dan
niet een docentstage hebben gedaan?
“Het zijn vaker praktijkdocenten dan avodocenten die stagelopen. De sectoren Zorg,
welzijn & sport, Bouw & techniek en Voedsel,
groen & gastvrijheid kennen vaker praktijkstages
dan de Ict, Handel of Zakelijke dienstverlening.
Dat zou kunnen komen doordat het lastiger is
om in dat laatste type bedrijven iets te doen
of te zien.” Ze vervolgt: “Het is jammer dat
niet meer avo-docenten gebruikmaken van de
mogelijkheid om stage te lopen. We kwamen
voorbeelden tegen van docenten die dat als
heel waardevol hebben ervaren. Voor een
docent Economie & ondernemen die haar
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“Professionalisering
past vaak
wel in het
plan van
inzet, maar
niet in de
agenda.”

vak geeft in de context van een opleiding tot
schoonheidsspecialiste, was het heel leuk om
de praktijk waarvoor ze opleidt te ervaren. Je
kunt je vak beter geven als je ook weet hoe dat
vak terugkomt in de praktijk in zo’n salon.
Daarnaast zag de docente hoe leerlingen
functioneerden in de praktijk en waar de
opleiding meer aandacht aan zou kunnen
besteden, bijvoorbeeld aan communicatie met
klanten en verkoopgesprekjes.”
Welke aanpakken zie je terug in docentstages?
“Er is veel variatie in docentstages. Dat begint
al met het vinden van een stageplek. Meestal
doen docenten dat op eigen initiatief, via hun
eigen persoonlijke netwerk, maar het kan ook
een plek zijn die in het bestand of de databank
staat als bpv-plek van een student. Dat heeft
ook zin”, zegt Boogaard. Het is niet alleen leuk
voor de studenten dat ze hun docent zien
rondlopen. Docenten vertellen dat ze andere
dingen zien dan tijdens een stagebezoek.
Bijvoorbeeld dat in het bedrijf een ander tekenprogramma wordt gebruikt dan in de opleiding.
Soms vinden docenten via hun team of leidinggevende een stageplek. Ook samenwerkingsverbanden tussen scholen en bedrijven spelen
een rol als vindplek, in wat geringere mate
geldt dat eveneens voor de O&O-fondsen of
brancheorganisaties. Een klein deel van de

docenten loopt stage op uitnodiging van een
bedrijf.
De duur van de stages verschilt. Dat hangt
ook samen met de financiering en facilitering
ervan. Bij Helicon, waar de praktijkstages uit
de excellentiemiddelen gefinancierd zijn, kan
een docent acht weken op stage. In zo’n periode
leer je een bedrijf wel echt van binnen en van
buiten kennen. Op andere plekken zijn er stagemogelijkheden van drie of vijf dagen, al dan
niet aaneengesloten. Daarnaast zijn er ook
eendaagse stages, bijvoorbeeld bij opleidingen
met een vaste stageweek per jaar waarin alle
docenten tijdens een van de toetsweken voor
studenten een dag op stage gaan. Voor het
enthousiasme van de docenten maakt de
omvang niet zo’n verschil. Het is wel aan te
raden om goed na te denken over welk doel
je voor ogen hebt en welke omvang daarbij
past”, zegt Boogaard. “Als de docentstage het
karakter krijgt van een onderzoekende stage,
is het verstandig als de stage zich over een
langere periode voltrekt.”
Waarom nemen docenten wel of niet deel aan
docentstages?
“Vrijwel alle docenten vinden stages relevant
en nuttig. Docenten noemen een paar redenen
om niet deel te nemen. De belangrijkste daar-

van zijn praktische belemmeringen, zoals
problemen met vrijroosteren, al weinig contacturen hebben, werkdruk en vooral ‘nodig zijn
voor de klas’. Het helpt niet als de school geen
faciliteiten of compensatie biedt. Gebrek aan
tijd is de grootste hinderpaal. Een uitspraak
van een HR-functionaris die mooi illustreert
waar de schoen wringt, is: ‘Professionalisering
past vaak wel in het plan van inzet, maar niet
in de agenda.’ Sommige docenten vinden het
bestaande contact met bedrijven via de bpvbegeleiding voldoende. Ook zijn er docenten
met minder behoefte aan stage omdat ze
ruime praktijkervaring in het bedrijfsleven
hebben of daar nog steeds werken. Nog een
andere reden is dat docenten al aan andere
professionaliseringsactiviteiten deelnemen.
In hoeverre hebben instellingen docentstages
opgenomen in hun HR-beleid?
“Dat gebeurt bij bijna twee derde van de
instellingen. Docentstages zijn een manier om
te professionaliseren, naast andere manieren.
Ik denk een heel leuke manier”, zegt Boogaard,
“omdat je de praktijk zo dichtbij brengt, zeker
voor de avo-docenten. Hoe mooi is het voor
studenten als je in het Engels dat je leert voorbeelden hoort waarin je je praktijk herkent.
Naarmate je als docent de praktijk beter kent,
ben je je meer bewust van die context en kun
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je voorbeelden en interessante teksten beter
vinden. Er is discussie bij de instellingen over:
moet je docentstages wel of niet verplichten?
De ene kant is van mening dat je het vrij moet
laten, dat het niet helpt als docenten ‘moeten’.
De andere kant vindt verplichten wèl een goed
idee als krachtige onderstreping van het
belang ervan. Op een paar roc’s zijn de stages
stevig verankerd in beleid. Er is bijvoorbeeld
afgesproken dat je als docent eens in de drie
jaar op stage gaat of het vormt een vast thema
in de gesprekkencyclus. Bij het ROC van
Amsterdam en Flevoland vormt een praktijkstage onderdeel van een promotietraject om
LC-docent te worden. Een bijkomend voordeel
van het verbinden aan bijvoorbeeld een
gesprekkencyclus is dat het de docenten het
gevoel geeft dat ze in hun recht staan en ze
ook vervanging kunnen claimen.”
Hoe belangrijk is het formuleren van leerdoelen
vooraf?
“Docenten, HR-functionarissen en bedrijven
vinden dat unaniem heel belangrijk. In 2010
hadden docentstages vooral de vorm van korte
meeloopstages waarin docenten een kijkje in
de keuken konden nemen. Nu zien we meer
variatie. Er zijn verkennende stages – in de
horeca ‘look, smell & feel’ stages genaamd – ,
verdiepende stages waarin een docent zich
specialiseert in een onderdeel van het vak,
update- of opfrisstages en onderzoekende
stages. Verkennende en verdiepende stages
komen het meest voor. De meeste docenten
lopen mee met een ervaren werknemer.
Ongeveer een derde voert werkzaamheden of
opdrachten onder begeleiding of zelfstandig uit.
Bedrijven worden nog weinig betrokken bij het
formuleren van de doelen. Het lijkt wel alsof dat
voor studenten beter geregeld is. Toch is het
zinvol om van te voren te kijken: wat kunnen
we aan elkaar hebben? Zo voorkom je teleurstellingen. Als je het waardevol wilt maken is
het belangrijk dat ook voor het bedrijf duidelijk
is wat die waarde is.”
Hoe komt de kennis die docenten opdoen in
een stage ten goede aan het onderwijs? Is het
vooral interessant voor de persoonlijke ontwikkeling van de docent of diens vak of wordt de
kennis ook breder verspreid?
“De transfer van kennis die een individu heeft
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opgedaan naar collega’s in een team is lastig,
zo weten we uit allerhande onderzoeken”, zegt
Boogaard. “Een docentstage levert in de eerste
plaats nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden
op over de beroepspraktijk. Door hun praktijkstage kunnen docenten voorbeelden uit de
beroepscontext snel benutten. Ze kunnen
signaleren wat er nog mist in de opleiding en
hun onderwijs beter spiegelen aan de praktijk.
Zo noemen docenten dat ze beter zijn gaan
nadenken over hoe ze in stage- of bpvopdrachten elementen van vakken kunnen
verwerken, waar niet direct de focus van leerlingen ligt, zoals onderdelen van rekenen in een
beautysalon. Studenten vinden het leuk om hun
docenten te zien leren. Doordat de docenten
de bedrijven beter kennen, kan er een betere
match gemaakt worden tussen bedrijf en stagiair,
wat voor beide partijen prettig is. Voor de
organisatie is er allerhande spin off. Bijvoorbeeld
dat door het gelegde contact medewerkers
van bedrijven gastlessen gaan verzorgen, zich
melden als praktijkbeoordelaar of dat er een
soort ruil ontstaat waarbij de docent lesgeeft
in het bedrijf en iemand van het bedrijf een
activiteit of onderzoekje met studenten onderneemt. En we kwamen het voorbeeld tegen
van een begeleider van een docentstage uit
een zorginstelling, die daarna de overstap
naar Noorderpoort heeft gemaakt.”
“Het zou leuk zijn om te kijken wat bepaalde
vormen van stage voor het uitwisselen op
school opleveren”, vervolgt Boogaard. “Je kunt
je voorstellen dat de uitwisseling naderhand
en de kans op benutting van de kennis groter
is, als je vooraf als team samen bewust hebt
besproken aan welke kennis uit of over de
praktijk het team behoefte heeft. Bij Helicon
bestond de wens dat docenten ondergedompeld
worden in de praktijk en alles uit hun stage
halen. Daarom ook een stage van acht weken,
zodat je het onderwijs even helemaal los kunt
laten. ‘De docentstage is niet zomaar een leuk
uitje’, zo stelt men. De docent stelt een stageplan met doelen op en diverse geledingen van
de organisatie bekijken dat plan om te zien of
het een meerwaarde heeft. De docent heeft dus
de opdracht te onderzoeken hoe zijn stageplan
van waarde is voor de opleiding en de school
en ontvangt daar feedback op. Het traject wordt
begeleid met coaching op een aantal momenten

over wat de stage betekent en hoe het geleerde
ingezet kan worden. Dàt de opbrengsten
gedeeld worden staat vast, hóe is aan de
docent. Een van de docenten maakte bijvoorbeeld videoclipjes, maar er zijn veel mogelijkheden zoals blogs of workshops. Als je verplicht
wordt een presentatie te geven, is maar de vraag
of de informatie op het geschikte moment komt.”
Hoe kun je docentstages verder versterken?
“Docentstages zijn een heel praktische manier,
een brug zou je kunnen zeggen, om de verbinding tussen bedrijven en opleiding goed te
houden. Als het ontbreekt aan tijd en facilitering
zullen docentstages geen grote vlucht gaan
nemen. Een docent moet weten dat als hij of
zij erin stapt, er vervanging mogelijk is, dat er
een reiskostenvergoeding bestaat, et cetera.
Zorg dus voor gelegenheid, niet alleen in tijd
maar ook door actuele overzichten van stagebedrijven. Die voorwaarden staan op nummer
1. Daarom is het belangrijk dat op alle lagen in
de organisatie het belang en de waarde van
docentstages bekend, gekend en erkend worden.
Teamleiders en teams hebben daarin een
belangrijke rol, om te kunnen aansluiten bij
de relevante thema’s, de praktisch passende
organisatie te regelen en met het oog op zo
groot mogelijke kennisbenutting. Het is goed
als er een plan ligt dat in het team besproken
wordt. En dat er daarnaast wat begeleiding of
coaching geboden wordt, om je er bijvoorbeeld
op te wijzen dat je ook kunt nadenken wat het
oplevert voor het bedrijf. Bedrijven zouden
nog veel meer betrokken kunnen worden. De
instelling kan teams en docenten stimuleren
door de succesverhalen te vertellen, te laten
zien wat het oplevert en vooral door het wat
formeler en planmatiger aan te pakken. Het
moet logisch of ‘gewoon’ worden dat je op
docentstage gaat.” Boogaard besluit: “Er is
een kloof tussen onderwijs en werkveld. Door
bij elkaar te gaan zitten en te overleggen overbrug je die kloof nog niet. Het wordt misschien
beter te doen, maar het moet wel nog gebeuren;
dus je moet die brug over!”
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VAKKENNIS
OP TWEE
BENEN DE
SCHOOL IN
BLUE CAREERS HEET HET PROJECT WAARIN
STC GROUP EN HET BEDRIJFSLEVEN SAMEN
OPTREKKEN OM HYBRIDE DOCENTEN TE WERVEN
EN OP TE LEIDEN. DEZE DOCENTEN STAAN ALS
VAKDOCENT VOOR DE KLAS EN ZIJN DE REST VAN
DE WEEK AAN DE SLAG BIJ HUN MARITIEME OF
LOGISTIEKE WERKGEVER. LUCIE SAXTON,
PROJECTMANAGER BIJ STC GROUP VERTELT.
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“Potentiële
kandidaten
voelen dat
het initiatief
ook door
de eigen
werkgever
gedragen
wordt.”

Lucie Saxton
Projectmanager bij
STC Group
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“Het onderwerp ‘hybride docenten’ is natuurlijk veel breder en generieker dan de maritieme
sector”, zegt Saxton. “Voor ons was het tekort
aan vakdocenten en up to date vakkennis bij
zittende docenten de aanleiding om aan de
slag te gaan met hybride docenten. Van onze
vakdocenten gaat binnenkort een flink aantal
met pensioen. Met deze docenten verdwijnt
ook vakkennis.
De aansluiting van gediplomeerden op de
arbeidsmarkt laat soms te wensen over”, vervolgt
ze. “Bedrijven geven aan dat het soms nog de
nodige tijd en inspanning vergt om afgestudeerde
studenten die in dienst komen, op niveau te
brengen. Dat verklaart ook het enthousiasme
van bedrijven om mee te doen aan dit project.
De basis krijgen onze studenten in hun opleiding
absoluut mee. Maar sommige van onze
docenten zitten al veertig jaar in het vak en de
wereld is inmiddels flink veranderd. Om die
up to date vakkennis in huis te halen, zijn
we begonnen met hybride vakdocenten. Ons
college van bestuur en Pieter van Oord, CEO
van het gelijknamige baggerbedrijf (zie kader),
liepen al langer rond met het idee van hybride
vakdocenten en vroegen mij een plan verder
uit te werken. Op het moment dat het plan af
was, kwam er subsidie en maakten we een
vliegende start.”

SAMENGEPERST TRAJECT
De eerste fase van het project was verkennend
van aard. “Met al onze partners zijn we vooral
bezig geweest met vragen als: wat is een
hybride vakdocent precies, hoe ziet zijn of
haar profiel eruit en waar moet een hybride
vakdocent aan voldoen? Dat resulteerde in de
ontwikkeling van een leaflet5 met onder meer
een profiel van de vakhybride docent die we
voor ogen hadden. Op basis daarvan zijn we
heel opportunistisch aan de slag gegaan met
werven bij onze consortiumpartners. Opportunistisch, want we hebben niet gericht gezocht
naar mensen die zouden passen bij de vacatures in onze scholen, maar zijn juist aan
de aanbodzijde gaan kijken: waar zitten deze
mensen, om vervolgens pas te kijken waar we
ze konden inpassen. De leaflets zijn bedrijfsspecifiek gemaakt, bijvoorbeeld door ze te
voorzien van een logo en de contactgegevens
van een HR-functionaris van het betreffende
bedrijf te vermelden. Daarmee voelen potentiële
kandidaten dat het initiatief ook door de eigen
werkgever gedragen wordt.”
Sinds de zomer van 2017 zijn er zeven hybride
vakdocenten – zes mannen en een vrouw – in
functie bij STC Group. Ze zijn afkomstig uit
5 https://stc-group.nl/wp-content/uploads/2017/02/
leaflet-Hybride-Vakdocent.pdf

Blue Careers is een project dat uitgevoerd wordt met een subsidie van het European Maritime Fisheries Fund (EMFF) vanuit de Europese
Unie. Hoewel het een Europees project is, bestaat het consortium alleen maar uit Nederlandse partners: het Havenbedrijf Rotterdam N.V.,
Van Oord Dredging and Marine Contractors B.V., Nautilus International en Stichting Nederland Maritiem Land (de brancheorganisatie).
Uit interesse in het onderwerp participeren daarnaast drie ondersteunende partners zonder subsidie in het project: scheepsbouwers
Damen Shipyards en Royal IHC en superjachtenbouwer Feadship De Vries. Het project is gestart in januari 2017 en loopt nog tot eind
2018. Naast het werven en opleiden van hybride docenten heeft het project ook als doel om een stagebank/-loket op te richten. Kennisdeling en -verspreiding behoren expliciet tot de projecttaken. De manier waarop het assessment is uitgevoerd en de aanpak van het hybride
PDG (pedagogisch-didactisch getuigschrift) zijn beschreven en in het Engels vertaald. Beide producten worden geïntegreerd in een service
manual over de inzet van de hybride vakdocent.
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consortium- en andere bedrijven of zelfstandig
ondernemers. “Van alles wat”, zegt Saxton,
“maar uiteraard wel werkzaam in het vakgebied
waarin ze hier lesgeven.” Het traject startte met
een stevig assessment. “Essentieel’’, benadrukt
Saxton, “je móet weten waar je aan begint.
Op één kandidaat na die al in bezit was van
een onderwijsbevoegdheid, ging het niet alleen
om een combinatie van een baan als docent
en een baan in de maritieme sector, maar
daarbij óók nog een opleiding voor het behalen
van het pedagogisch-didactisch getuigschrift
(PDG). Normaal duurt die opleiding 18
maanden. Dat vonden we te lang. Samen met
Fontys hebben we een hybride variant ontwikkeld (hybride PDG), waarin dezelfde stof en
hoeveelheid uren zijn samengeperst tot een
traject van 10 maanden. Dat vergt dus nogal
wat. Je moet heel goed kunnen plannen en
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flexibel zijn.” Saxton: “Een van de nadelen van
hybride vakdocent zijn is dat je een dubbele
parttimer bent. Je kunt nooit 100% betrokken
zijn. In september 2017 zijn er acht hybride
docenten gestart. Een van hen is afgehaakt.
Voor degenen die van bedrijven kwamen is
een detacheringscontract opgesteld. Dat was
nog wel een punt van aandacht, omdat je te
maken hebt met salarissen die niet overeenkomen met wat de school conform de cao kan
bieden. Op voorhand hebben we met elkaar
afgesproken dat dat geen struikelblok mocht
vormen. Zowel het bedrijf als de school hebben
een beetje water bij de wijn gedaan.”
TECHNEUT TOT IN DE TENEN
Hybride vakdocenten zijn jong en oud. Ze komen
uit alle richtingen. “Ze hebben één ding
gemeen”, stelt Saxton, “en dat is hun ent-

housiasme over hun vakgebied en de drive
om dat over te brengen. Ieder doet dat op z’n
eigen manier. Eén docent komt bijvoorbeeld uit
de scheepsbouw en is techneut tot in zijn tenen.
De studenten lopen met hem weg, omdat hij
precies datgene doet wat zij willen worden.
Hij kan vertellen over zijn bedrijf, over hoe het
daar werkt en over wat je hebt aan wat je nu in
je opleiding leert. Dat heeft veel impact. Het
verschilt per college of een hybride docent
meteen in z’n eentje voor de klas is gaan staan.
Van het gewoon dóen leer je het meest. Als
er lege plekken zijn is de noodzaak natuurlijk
groot. Alle hybride vakdocenten hebben een
coach voor de hybride PDG en een buddy. Bij
de volgende lichting willen we wat meer stilstaan
bij of we iemand meteen in het diepe gooien.
Aan de vakkennis hoeft in principe niks bijgespijkerd te worden. Eén docente is projectmanager bij Damen Shipyards, een bedrijf dat
werkboten en slepers bouwt en heeft de bouw
van een schip tot aan de oplevering onder
haar hoede. Zij geeft op school les in projectmanagement als onderdeel van de mboopleiding Scheeps- en jachtbouwkundige.”
Bedrijven willen graag goed opgeleid personeel.
Eigen personeel inzetten als oplossing – zeker
in een tijd waarin technische bedrijven staan
te springen om personeel – lijkt dan een grote
stap. “Het is zaak dat school en bedrijven het
gemeenschappelijke belang van hybride vakdocenten inzien. Maar voor bedrijven is het
méér dan een vooruitziende blik. Vergeet niet
dat de hybride vakdocent in een klas zit met
potentiële nieuwe collega’s. Een andere factor
is dat werknemers die om zich heen aan het
kijken zijn, dat niet voor niks doen. Je kunt dat
negeren, maar dan ben je ze op een gegeven
moment kwijt. Werkgevers hebben liever dat
werknemers twee of drie dagen iets anders
gaan doen wat ze leuk vinden en daardoor
gecommitteerd blijven aan het bedrijf. Er is een
landelijk onderzoek6 gedaan vanuit het Platform
Bèta Techniek, waaruit bleek dat 40% van de
Nederlanders een ambitie heeft om les te gaan
geven. Dat is gigantisch veel”, zegt Saxton.
“Dat wil nog niet zeggen dat iedereen dat ook
gaat doen. Maar kennelijk hebben veel mensen
6 Zie: https://www.pbt-netwerk.nl/kennisbank/artikelwie-zijn-de-leraren-van-morgen-schoolmanagementapril-2018
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een behoefte om kennis te delen. Het zou
mooi zijn als dit verder uitgewerkt wordt in
een soort flexibele schil, die er altijd is.”
OMARM DE VAKKENNIS
De hybride vakdocenten draaien van meet af
aan mee in hun team. Aanvankelijk bestond er
lichte weerstand van zittende docenten vanuit
het gevoel dat iemand van buiten met een
korte opleiding even zou komen vertellen hoe
het onderwijs eruit zou moeten zien. Langzamerhand zakt dat weg. Er komen nu steeds meer
docenten die zelf aangeven best wat meer naar
buiten te willen. We willen gaan kijken of dat
via docentstages of een roulatiepool met
docenten en werknemers van een bedrijf kunnen vormgeven. Zowel de hybride instromers
als de eventuele hybride uitstromers hebben
als belangrijkste motief dat de combinatie het
werk en hun loopbaan interessanter maakt.
En vergeet niet dat voor grote bedrijven met
in house trainingscenters iemand met een
didactische graad heel waardevol is. Grotere
bedrijven met een buffer kunnen makkelijker
flexibel omgaan met hun personeel dan
mkb-bedrijven die vaak staan te springen om
mensen.”
Wat is nodig om dit te laten slagen? “Het begint
bij samenwerking met bedrijven met een
gemeenschappelijk belang. Je moet een heel
lange adem hebben en voortdurend mensen
motiveren, zowel aan de school- als aan de
bedrijvenkant. Je moet bereid zijn er wat geld
in te steken, bijvoorbeeld in de PDG en de
detacheringskosten. Parttime aanstellingen en
roosters zijn voor een schoolorganisatie een
groot gepuzzel. Bij de opleiding Scheeps- en
jachtbouwkundige hebben we nu twee hybride
vakdocenten en daar laten we het even bij.
Voor de continuïteit van het team is het niet
prettig om veel parttimers te hebben. Waar
de kritische grens ligt, hangt samen met de
grootte van de afdeling en de cultuur. Maar
als je goed plant zou best een hele afdeling
hybride kunnen zijn. Naarmate de acceptatie
groter is, kan het aantal hybride vakdocenten
ook groter zijn. Wat helpt is dat er in onze
situatie sprake is van een mooie match tussen
studenten die echt gekozen hebben voor dit
vak en gepassioneerde vakmensen”, vervolgt
Saxton. “Daarin hebben we het als vakinstel-
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ling misschien een beetje makkelijker. We zijn
een van de weinige scholen die scheeps- en
jachtbouwkundigen afleveren. De bedrijven
vissen altijd al in onze vijver. Op voorhand
hebben we aan de bedrijven wel heel duidelijk gemaakt dat we niet ‘het afvoerputje’ zijn
voor hun probleem. We hebben geen mensen
die bedrijven zelf graag zouden zien vertrekken.”
IN HET ZONNETJE
Studenten zijn enthousiast over de hybride
vakdocenten. “Natuurlijk gaat het om dezelfde
stof, maar de hybride docent kan die stof
enorm verrijken met anekdotes en praktijkvoorbeelden en tot de verbeelding laten
spreken door te putten uit zijn arsenaal aan
praktijksituaties. De praktijk komt zo letterlijk
de school in.” Ook bedrijven zijn positief over
het initiatief. Dat bleek op een onlangs georganiseerd mini-symposium voor bedrijven uit de
maritieme sector en gerelateerde sectoren als
werktuigbouw en techniek. De aanpak werd
gepresenteerd met een aantal aanbevelingen
voor wie de aanpak zelf wil gaan toepassen.
“Het verhaal dat de consortiumpartners aan
anderen vertelden was nog positiever dan ik
al dacht.” Dat neemt niet weg dat er soms
lastige situaties kunnen ontstaan. “Zo had een
van de consortiumpartners veel moeite om twee
werknemers te vinden die aan het project wilden deelnemen. Nu ze gevonden zijn, is er op
school geen plek om ze te plaatsen, omdat we
iets minder aanmeldingen hebben. Daarmee

krijgt de werving voor de nieuwe tranche een
meer gematigd karakter en is het opportunistische eruit gehaald.”
Volgens de detacheringscontracten zijn de
hybride vakdocenten twee of drie dagen in de
week werkzaam bij STC Group, met inbegrip
van de PDG-scholingsdag. Nu de opleiding
afgerond is, is het de vraag wat er gebeurt met
die ene dag: gaan docenten terug naar hun
werkgever, blijven ze bij STC Group en gaan
ze extra lesgeven of nog iets ander? Saxton:
“De docenten zelf willen die tijd heel graag
benutten om uit te zoeken hoe ze de kwaliteit
van de lesstof kunnen verbeteren. Een docent
die bijvoorbeeld op onze locatie Brielle bij de
mbo-opleiding Algemene Operationele Techniek
zit en daarnaast een eigen bedrijf in duurzame
energie heeft, merkte dat het studenten ontbrak
aan ondernemerschap. Hij signaleert dat en
gaat daar iets aan doen door lesstof te schrijven
of te zorgen dat het in een keuzedeel wordt
ondergebracht.’ Saxton: “Beter kun je het toch
niet hebben? Het zegt iets over de hybride
docenten: de mensen die dit kunnen, zijn zo
bevlogen dat ze dit automatisch oppakken.
Ze zien wat er gebeurt, signaleren wat er niet
goed gaat en willen daar meteen iets aan
doen. Het zijn echt wel een soort helden..!”
Komende week is de diploma-uitreiking van
de eerste lichting hybride vakdocenten. “Petje
af”, zegt Saxton. “Ze verdienen het om enorm
in het zonnetje gezet te worden!”

Profiel hybride vakdocent
• Je krijgt energie van het werken met jongeren en voelt je prettig bij de afwisseling van
werken op school en in het bedrijfsleven.
• Je bent in staat om je enthousiasme voor je eigen vakgebied over te brengen op
jongeren.
• Je hebt bij voorkeur een maritieme of technische (hbo-)opleiding afgerond en hebt
minimaal drie jaar ervaring opgedaan in een technisch beroep.
• De Nederlandse taal beheers je uitstekend in woord en geschrift en je bent bereid om
een onderwijsbevoegdheid te behalen.
• Reflecteren, analyseren, samenwerken, overtuigen, netwerken en verbinden zijn woorden
die goed bij je passen.
• Je bent bereid om gedurende minimaal twee jaar minimaal twee dagen per week les
te geven.

COLUMN
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Prof. dr. Rob Martens
Strategisch adviseur
onderzoek ecbo

De inspirerende stukken die u deze keer
gelezen hebt over docentstages en hybride
docenten deden mij denken aan iets dat juist
niet inspirerend was. U heeft gehoord van de
ongeldigverklaring van meer dan 350 diploma’s
van vmbo-leerlingen uit Maastricht, waar ik
woon. Kamervragen, boze ministers en ook
hier in Maastricht veel ophef. Nu het stof is
neergedaald van het mekaar de schuld geven,
zie ik een duidelijke (negatieve) relatie met
docentstages.

geleerd voor bijvoorbeeld een mbo-vervolgopleiding? Een Maastrichtse mbo-instelling
was zo sportief om meteen publiekelijk te
verklaren haar uiterste best te doen mogelijke
deficiënties bij deze leerlingen weg te poetsen.
Maar de discussies gingen voornamelijk over
schuldvraag, geldigheid van diploma’s en
precedentwerking. Over de rol van de inspectie
en het nog grondiger controleren van de
inmiddels onbegrijpelijke PTA’s die een doel
op zich geworden lijken te zijn.

De kern van een docentstage is volgens mij
namelijk dat je je opnieuw afvraagt waarom je
iets in je les opneemt of toetst. De moeite neemt
om je kennis op te frissen over de context
waarbinnen je studenten alles wat je ze leert,
daadwerkelijk moeten toepassen. Daar gaat
het volgens mij om in onderwijs. In het mbo
wordt dat beter begrepen dan elders. Wanneer
hoor je van een vwo-docent die teruggaat naar
de universiteit om te zien hoe het daar anno
2018 aan toegaat? Een 4 havo-docent die
gaat meelopen op een mbo omdat een deel van
zijn leerlingen daarheen gaat? De vraag die
namelijk bij die arme 350 leerlingen nauwelijks
aan bod kwam was: hebben ze nou genoeg

Het gesprek ging daarmee amper over de vraag
of de leerlingen, die immers gewoon hun eindexamens gehaald hadden, nu daadwerkelijk
wel of niet genoeg bagage hadden om aan
een vervolgopleiding te beginnen. Wat dit laat
zien, is dat het mbo een gunstige uitzondering
vormt in een onderwijsland waarin nauwelijks
nog de kernvraag wordt gesteld: weet ik wel
zeker dat mijn leerlingen datgene leren wat ze
later daadwerkelijk nodig hebben?
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Het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo)
ontwikkelt, verzamelt en verspreidt wetenschappelijke en praktijkgerichte kennis over het beroepsonderwijs. Resultaten van onderzoek delen wij
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