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Samenvatting

In dit praktijkgerichte onderzoek gaan we in op (1) hoe 

hybride professionals als ‘boundary crossers’ het technisch 

bedrijfsleven en technisch beroepsonderwijs met elkaar 

verbinden en wat de waarde daarvan is, (2) hoe de school- en 

de bedrijfsorganisatie de positie van hybride professionals 

aantrekkelijk kunnen maken zodat zij een goede boundary 

crosser kunnen zijn en (3) hoe scholen en technische bedrijven 

kunnen samenwerken om hybride professionals aan te trekken 

en te behouden.

Hybride professionals in de techniek

Hybride professionals in de techniek combineren een baan 

in het technisch bedrijfsleven met een baan in het technisch 

beroepsonderwijs. Dat biedt kansen om het onderwijs en het 

bedrijfsleven met elkaar te verbinden en te verbeteren. Dit 

verbinden is nodig om studenten beter voor te bereiden op 

het continu veranderende werk in het technisch bedrijfsleven. 

Van hybride professionals wordt immers verwacht dat zij 

innovaties uit het bedrijfsleven snel kunnen inbrengen in het 

onderwijs. Bovendien helpen ze op die manier mee om het 

oplopende docententekort terug te dringen. 

De meerwaarde van hybride professionals voor het onderwijs 

krijgt veel aandacht van onderzoekers en beleidsmakers. 

Minder zicht is er op de meerwaarde van hybride professionals 

voor het bedrijfsleven. Om ervoor te zorgen dat hybride 

professionals beide banen duurzaam combineren en dat dit 

wordt bevorderd in zowel de school- als bedrijfsorganisatie, 

is het wenselijk daar meer over te weten. In dit onderzoek 

beschrijven we daarom de integrale meerwaarde van 

hybride professionals en de ervaren knelpunten en 

oplossingsrichtingen om hybride professionals aan te 

trekken en te behouden in beide contexten. We doen dat 

op basis van 29 interviews met hybride professionals, (hun) 

leidinggevenden in het onderwijs en bedrijfsleven, en twee 

netwerkbijenkomsten met een brede groep geïnteresseerden 

en belanghebbenden.

Hybride professionals: ook van meerwaarde voor het 

technisch bedrijfsleven

Hybride professionals en leidinggevenden ervaren 

een duidelijke meerwaarde, zowel voor het technisch 

beroepsonderwijs, het technisch bedrijfsleven als voor zichzelf. 

Persoonlijke meerwaarde Meerwaarde voor het bedrijf Meerwaarde voor de school

Afwisseling Ambassadeursfunctie (profilering en  
maatschappelijke opdracht)

Terugbrengen docententekort

Persoonlijke groei Werving nieuw personeel Innovaties: meegaan met 
ontwikkelingen

Verdieping: kennis ‘up to date’ Opleiden op de werkvloer Verrijkt curriculum  
(‘levensechte’ opdrachten)

Maatschappelijke bijdrage (opleiden 
nieuwe generatie technici)

Invloed kunnen uitoefenen op 
onderwijsprogramma’s (betere 
aansluiting: reductie inwerkkosten).

Betere beroepsvoorbereiding studenten

Vakmanschap overdragen Meer kennis in het bedrijf 
(verdiepingstijd in onderwijs)

Professionalisering collega’s

Verbinden bedrijf-school Communicatieve en didactische 
vaardigheden (goed voor teamcultuur 
en in gesprekken met opdrachtgever)

Breder netwerk met bedrijfsleven

De persoonlijke meerwaarde betreft afwisselend, interessant 

en maatschappelijk relevant werk. De meerwaarde voor de 

school haakt aan bij de eerdere genoemde redenen zoals het 

terugdringen van het docententekort en het verbeteren van 

de kwaliteit van het onderwijs (actueel, betekenisvol, betere 

voorbereiding op de arbeidsmarkt). De meerwaarde voor het 

technisch bedrijfsleven betreft: 

• Bijdragen aan het werven van voldoende en goed opgeleid 

personeel: in de rol van docent kan de hybride professional 

jongeren enthousiasmeren voor een baan in de techniek en 

hen actief werven voor stage- en onderzoeksopdrachten van 

het bedrijf. Daarnaast kan de hybride professional invloed 

uitoefenen op het curriculum, waardoor studenten beter 

worden voorbereid op het toekomstig beroep.

• Verdieping van eigen vakkennis: in de rol van docent moet de 

hybride professional zich verdiepen in specifieke vakkennis 

en komt hij in contact met de werkwijze in andere bedrijven. 

Deze kennis wordt vervolgens ingezet in het eigen bedrijf.

• Verbreden van professionele vaardigheden: de hybride 

professional ontwikkelt pedagogische, didactische en 

communicatieve kennis en vaardigheden die in het bedrijf 

onder andere worden benut bij klantgesprekken, het 

organiseren van complexe(re) projecten, het coachen 

en professionaliseren van (nieuwe) collega’s. De hybride 

professional is daardoor breder inzetbaar in het bedrijf, 

bijvoorbeeld als projectleider of adviseur.

Knelpunten in de dagelijkse praktijk van hybride 

professionals 

Hoewel de meerwaarde van hybride professionals zowel in 

het onderwijs als bedrijfsleven wordt ervaren, zijn er in de 

dagelijkse praktijk ook knelpunten:

• Hybride professionals zijn in beide contexten niet fulltime 

aanwezig en daardoor beperkt beschikbaar. Als gevolg 

hiervan zijn hybride professionals niet overal goed bij 

betrokken en geïnformeerd.

• De ervaren werkdruk is hoog door onder andere het verschil 

in dynamiek in beide contexten. Het werk in beide contexten 

vraagt regelmatig om extra inzet of inzet op andere dan 

vastgestelde tijdstippen. In het bedrijfsleven moet men 

snel kunnen schakelen, zeker bij klantvragen, terwijl het 

onderwijs uitgaat van roosters die vaak per kwartaal worden 

vastgelegd. De hybride professional lost dit regelmatig zelf 

op door buiten werktijd extra tijd te investeren. Een te hoge 

ervaren werkdruk heeft als risico dat de hybride professional 

besluit (weer) voor één baan te kiezen. 

• De opleiding die de hybride professional moet volgen 

is onvoldoende afgestemd op diens leerbehoeften, 

mogelijkheden en rol als boundary crosser. Bovendien staat 

de tijdsinvestering voor de opleiding vaak niet in verhouding 

tot de omvang van de onderwijsbaan.

• Het verschil in salaris tussen het onderwijs en het bedrijf is 

(te) groot waardoor de gedeeltelijke stap naar het onderwijs 

vaak wordt uit- of afgesteld.
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Rollen/taken in het bedrijf Rollen/taken in de school Rollen/taken als boundary crosser

Kwaliteitszorg Lesgeven (als gastdocent, vakexpert  
of multidisciplinair)

‘Linking pin’ tussen school en bedrijf

Onderzoek en innovatie Mentoraat Informele kennisuitwisseling middels 
werkbezoeken en meeloopdagen  
(over en weer)

Adviseur Studiebegeleiding en examinering Formele kennisuitwisseling 
middels passende stage- en 
onderzoeksopdrachten in het bedrijf

Projectleider Onderwijs-/curriculumontwikkeling Aanjagen vernieuwing door het leren, 
werken en innoveren te verbinden. 

Procesbegeleider Voorlichtingsavonden organiseren Coachen collega’s om studenten te 
begeleiden bij opdrachten

Professionalisering van collega’s Professionalisering van collega’s Fungeren als ‘Critical friend’ vanuit de 
ene in de andere context

Kennis de organisatie inbrengen Ontwikkelen authentieke/
levensechte opdrachten

Contexten verbinden (laagdrempelig  
contacten leggen)

Coachen jonge medewerkers Netwerker Ambassadeur van het bedrijf en de 
techniek (enthousiasmeren studenten)

Complexe(re) opdrachten Coach Kwaliteitsbewust zijn

Strategische meerwaarde: linking pin tussen bedrijf  

en school

De hybride professional is te typeren als een ‘boundary crosser’: 

hij is geworteld in zowel de school als het bedrijf en beweegt 

zich voortdurend van de ene naar de andere context. Vanuit 

deze rol draagt de hybride professionals bij aan het versterken 

van de verbinding tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. 

Dit gebeurt onder andere door informele kennisdeling 

(werkbezoeken over en weer), formele kennisdeling (stage- en 

onderzoeksopdrachten vanuit het bedrijf ), een rol als critical 

friend in het onderwijs (bedrijfsperspectief inbrengen) en in 

het bedrijfsleven (kwaliteitscultuur stimuleren), en het aanjagen 

van onderwijsinnovaties vanuit actuele ontwikkelingen en het 

aanwezige netwerk. Hybride professionals zijn daarmee als 

het ware de ‘linking pin’ tussen de school en het bedrijf. Door 

hun contacten in beide contexten zijn zij goed in staat om de 

school- en bedrijfscontext samen te brengen en grenzen te 

slechten. Ze zorgen ervoor dat mensen uit beide contexten gaan 

samenwerken en komen tot vormen van co-creatie, bijvoorbeeld 

door studenten prototypes te laten ontwikkelen of testen voor 

levensechte opdrachten in het bedrijfsleven. Studenten leren 

aan de hand van een betekenisvolle opdracht, het bedrijfsleven 

heeft een proeftuin en profiteert van de frisse blik van studenten. 

Samenwerking nodig om meer hybride professionals aan  

te trekken én te behouden

Voor een sterke technieksector in de regio Noord-Oost-

Nederland is het essentieel dat bedrijven en kennisinstellingen 

samenwerken om de potentie van hybride professionals beter 

en duurzamer te benutten. Daarvoor is actie nodig op de 

volgende drie gebieden: 

1. Werk vanuit een duurzame samenwerking tussen 

techniekbedrijven en kennisinstellingen aan een sterke 

technieksector in de regio door de techniek aantrekkelijker 

te maken, de kwaliteit van het techniekonderwijs een impuls 

te geven en de vakkundigheid van technisch personeel 

en technische docenten te versterken. Er zijn al prachtige 

publiek-private initiatieven op het gebied van hybride 

professionals, maar in veel gevallen is de samenwerking nog 

‘ad hoc’ en ligt het zwaartepunt vooral op het onderwijs. 

  a.  Verbind bestaande regionale initiatieven zoals de 

instructeurs- en docentenpool van de technische 

O&O-fondsen, de activiteiten vanuit de Sterk Techniek 

Onderwijs-regio’s en de technische lerarenopleidingen 

verenigd in het landelijke Expertisecentrum 

Professionalisering Beroepsonderwijs (EcPB). 

 b.  Maak een regionaal overzicht van (potentiële) hybride 

professionals;

 c.  Maak afspraken over uitwisseling van personeel en de 

inzet van hybride professionals;

 d.  Maak afspraken over kennisdeling en uitwisseling van 

state-of-art materiaal.

2.  Stem HRM-beleid af op hybride professionals: in de 

netwerkbijeenkomsten werd geconstateerd dat hybride 

professionals een eigen profiel hebben waar specifiek HRM-

beleid voor nodig is. 

 a.  Kom tot een takenpakket passend bij het specifieke profiel 

van hybride professionals; 

 b.  Ontwikkel praktische handvatten voor 

loopbaanbegeleiding van hybride professionals; 

 c.  Bevorder kennisdeling in de organisatie door hybride 

professionals ‘in the lead’ te zetten; 

 d.   Benoem specifieke rollen van hybride professionals in 

vacatureteksten; 

 e.  Behoud hybride professionals door geregeld af te 

stemmen over de inhoud en omvang van taken. Geef 

hybride professionals de ruimte en maak flexibel werken 

mogelijk. 

3. Ontwikkel maatwerkgerichte opleidingstrajecten voor 

hybride professionals. Sluit aan bij lopende ontwikkelingen 

vanuit de Lerarenopleidingen Technisch Beroepsonderwijs 

(EcPB) en bouw voort op het onderwijsconcept van het 

Teachers Tech College:

 a.  Waardeer aanwezige expertise (EVC’s) van hybride 

professionals in opleidingstrajecten;

 b.  Maak flexibel studeren mogelijk (tijd- en 

plaatsonafhankelijk);

 c.  Waardeer het leren op de werkplek en ga in op de rol van 

boundary crossing;

 d.  Betrek (bestaande) technohubs, innovatiekringen 

en publiek-private learning communities in 

opleidingstrajecten. 

Bovengenoemde acties werken we graag samen met 

publieke en private partijen uit in een vervolgonderzoek 

gericht op praktische en duurzame toepassingen waar deze 

ondernemende regio direct baat bij heeft.  




