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Of hybride onderwijs succesvol is, hangt voor een belangrijk deel af van de voorbereiding, sturing en 

begeleiding van het leren en de kenmerken van de  werkplek.  Fragmentarisch aanbieden van 

verschillende vakken, modules en leerplekken vermindert de effectiviteit. Juist het combineren en 

leggen van verbanden tussen verschillende vakgebieden en perspectieven is van belang om hybride 

onderwijs succesvol te laten zijn.  Uit de praktijk en literatuur komt een aantal factoren naar voren 

die bijdragen aan het met succes bouwen aan hybride onderwijs. 

 

 

1. Aandacht voor onder- en bovenstroom  

De bovenstroom is wat zichtbaar is in een organisatie, de onderstroom wat onzichtbaar is.  

Werken in een heldere structuur met een 

goed projectplan en duidelijke afspraken 

over besluitvorming en rol- en 

taakverdeling zorgt dat er geen ruis 

ontstaat in de onderstroom.  

 

Tegelijkertijd loopt de bovenstroom 

beter door voldoende aandacht te geven 

aan de onderstroom. Ze gaan hand in 

hand. Daarbij zijn commitment, middelen 

en flexibiliteit essentieel voor succes. 

 

 

 

 

 

1 Goed geschud verandermodel 



 

 

2. Commitment van leiding, bedrijven en werkvloer 

Een hybride onderwijs project kan nog zo goed zijn uitgewerkt, maar kan niet zonder commitment 

van leiding, bedrijven én werkvloer.1 Zonder ambassadeurs, die niet afhaken bij de eerste tegenslag 

wordt het project niet succesvol. Hiervoor is het ook nodig dat voor iedereen duidelijk is hoe de 

nieuwe manier van opleiden eruit ziet. Niet alleen studenten moeten op een andere manier leren, 

dat geldt ook voor docenten. Dit kost tijd en vraagt aandacht. 

 

3. Geloofwaardigheid: een levensechte omgeving 

Commitment gaat samen met de beschikbaarheid van middelen. Een hybride onderwijsconcept 

krijgt niet de energie die nodig is in een traditioneel schoolgebouw. De omgeving moet bedrijvigheid 

ademen. Hierbij hoort ook de inzet van de juiste expertise. Door inzet van docenten, instructeurs en 

projectleiders die weten hoe het onderwijs werkt én het bedrijfsleven kennen, creëer je de 

geloofwaardigheid om een echte beroepsomgeving neer te zetten. Studenten voelen dit. 

 

4. Flexibiliteit in denken én doen 

Een beroepsomgeving houdt doorgaans geen rekening met een schools systeem. Projecten stoppen 

niet bij het einde van een onderwijsperiode. Agenda’s van bedrijven vallen niet samen met roosters. 

Dit maakt het spannend, leuk en leerzaam, maar vraagt ook om flexibiliteit in denken. 

Opleidingsleren (theorie en instructie) moet verweven worden met werkplekleren (begeleid doen). 

Juist het leren omgaan met flexibiliteit, de ervaring van externe deadlines en het mogen maken van 

fouten en hiervan leren draagt bij aan een contextrijke en effectieve leeromgeving.  

 

5. Visie en doorzettingsvermogen  

Dit alles vraagt lef en doorzettingsvermogen. Durven te veranderen en los laten wat we gewend zijn. 

Het is essentieel om te starten met het ontwikkelen van een duidelijke visie op het nieuwe 

onderwijsconcept. Dat geeft houvast en richting. Dan kan er wat moois ontstaan. Het prettige is dat 

niemand het wiel opnieuw hoeft uit te vinden. Er is veel ervaring opgedaan waarvan geleerd kan 

worden!  

 

 

 

 

 
1 Zie ook kwaliteitsnetwerk mbo 2017 



 

 

De stad als 
playground 

 

Daniël Jansen is sinds 1,5 jaar opleidingsmanager sport. ‘Het begon met signalen uit het 

bedrijfsleven. Studenten sport en bewegen waren onvoldoende voorbereid op de specifieke 

Amsterdamse situatie.’ Er is een nieuw slag ondernemende medewerkers nodig die snapt waar 

Amsterdam behoefte aan heeft.  
 

Samen kom je verder 

Een belangrijk advies vanuit bedrijven was: doe het niet alleen, maar samen met ons. ‘De wil bij 

ondernemers om samen met ons te bouwen aan het onderwijs van de toekomst is groot.’ 

Veranderen in de marge was geen optie aldus Daniël.  

 

 

‘Ons motto is: move the city. Amsterdam is our playground. Dit maken we waar door zo min 

mogelijk onderwijs binnen de school te verzorgen. In plaats daarvan kom je onze studenten tegen in 

parken, op de grachten of op het dak van de RAI.’ 
 
Niets wordt voorgekauwd  

De opleiding is gebouwd rondom challenges. Dit zijn vraagstukken die Amsterdamse ondernemers 

aanleveren. Het niveau van elke challenge wordt samen met de opleiding bepaald. Hierbij zorgen we 

ervoor dat alle kerntaken aan bod komen. Studenten maken zelf een plan van aanpak dat 



 

 

goedgekeurd moet worden door de ondernemer en de school. ‘Er wordt niets voorgekauwd’. Zo zijn 

er studenten die voor een Amsterdamse sportvereniging een nieuw sportaanbod ontwikkelen. 

‘Clubs zien in dat ze het met alleen voetbal niet gaan redden. Het nieuwe aanbod zetten studenten 

zelf neer, inclusief verdienmodel. Onze studenten verdienen regelmatig via de challenges een 

zakcentje bij. Je kan de jaloerse blikken van broertjes en zusjes die traditionele opleidingen volgen 

wel voorstellen’ grinnikt Daniël.  
 

Onderschat het niet 

Hoewel het opzetten van een totaal nieuwe opleiding een mooi avontuur is, waarschuwt Daniël voor 

onderschatting. ‘Wees je bewust van de hoeveelheid tijd en energie die het kost en faciliteer dit. 

Samenwerking met twintig bedrijven is leuk maar intens, dit kan niet uit reguliere middelen.’ MBO 

college Zuid heeft voor Urban sports trainer met succes een beroep gedaan op het Regionaal 

Investeringsfonds mbo dat samenwerking tussen scholen, de publieke sector en het bedrijfsleven 

stimuleert. Voorwaarde voor een succesvolle aanvraag is dat partners in tijd, middelen of geld mee 

betalen. Hoe meer zij investeren hoe meer subsidie.  

 

Hybride onderwijs is volgens Daniël steeds balanceren tussen structuur en het geven van ruimte. 

Zowel docenten als studenten hebben behoefte aan structuur, maar de valkuil is om weer in 

schoolse patronen te vervallen. Hoewel de opleiding inmiddels steeds steviger staat, waren er in het 

begin wel wat  hobbels te 

nemen. ‘We begonnen al 

terwijl er nog niet veel 

klaarstond. Dat is spannend, 

ontzettend leerzaam, maar 

moet wel bij je passen. 

Studenten zijn geselecteerd 

op hun flexibiliteit en pro 

activiteit. Geen denkers, maar 

doeners. Precies wat 

Amsterdam nodig heeft.’  
 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Goed geschud is een organisatieadviesbureau, gespecialiseerd in taaie en strategische 

vraagstukken in het maatschappelijk domein. We zijn denkers én doeners die zorgen voor 

beweging. Dat is meer dan een opdracht uitvoeren, dat is blijvend inspiratie achterlaten. We 

laten je dingen zien die je simpelweg uit het oog verloren was of die je nog niet eerder zag. 

Zo helpen wij je op weg naar een sterkere en betere organisatie. Dit doen we met humor en 

relativering, maar ook met een flinke portie eerlijkheid.  

 

Kun je daar tegen? Dan komen wij met liefde de boel opschudden! 

 

Wil je doorpraten over de kansen van hybride onderwijs? Bel of mail Frank Maas  

(06-13920292 -frank@goedgeschud.nl). We denken graag mee! 



 

 

  


