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1. Achtergrond
Dit rapport is opgesteld in het kader van het project “Cooperation in Education and Training for Blue
Careers” (CETBC), mede gefinancierd door de Europese Unie. CETBC wil drie problemen aanpakken:
-

Het tekort aan technisch gekwalificeerde vakdocenten bij MBO-instellingen in de “blue
economy 1”. Door het verbeteren en vergroten van het aantal vakdocenten in het MBO
onderwijs, wordt aan jongeren de meest relevante en meest up-to-date vaardigheden
aangeboden om te kunnen gaan werken in de “blue economy”. Dit zal leiden tot een verdere
modernisering van het onderwijssysteem waarbij fundamentele samenwerking tussen
onderwijs en bedrijfsleven wordt gerealiseerd.

-

Veel bedrijven verkeren in een lastige tijd, als gevolg van de economische situatie en de
olieprijzen. Dat kan als gevolg hebben dat goed opgeleide werknemers met veel vakkennis
het bedrijf moeten verlaten. Middels introductie van het concept hybride werken kunnen
deze werknemers voor de maritieme sectoren behouden blijven als zij worden bijgeschoold
met actuele vaardigheden (een leven lang leren, didactische vaardigheden, arbeidsmobiliteit)
en een toegevoegde waarde leveren aan de blauwe economie. De bedrijven die bij het
project betrokken zijn, hebben welvarende jaren gehad, zij gebruiken het concept voor
hybride werknemers ten behoeve van loopbaanontwikkeling;

-

De intensieve samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven in de blue economy zal
worden verstevigd door de oprichting van een digitale stagedesk. Deze desk zal bedrijven die
stageplaatsen aanbieden en studenten die er naar op zoek zijn, faciliteren. Dit heeft als
resultaat dat deze studenten de mogelijkheid krijgen om hun verplichte stageperiode
succesvol af te ronden. Anderzijds zal de stagedesk worden uitgebreid om zodanig het
werken in de maritieme sector te promoten en het bedrijfsleven in deze sector de
mogelijkheid te bieden om vacatures te plaatsen.

1.1 Samenwerking

Het project CETB is een samenwerkingsverband tussen een onderwijsinstelling, industrie, het
Nederlands maritiem cluster, het havenbedrijf Rotterdam en de vakbond voor maritieme
professionals uit Groot Brittannië, Nederland en Zwitserland. De sectoren waar dit
samenwerkingsverband zich op focust zijn: offshore, maritieme technologie, scheeps- en jachtbouw,
waterbouw, zeevaart, binnenvaart en visserij. De partners die betrokken zijn bij CETBC zijn:
•
•
•
•
•

Stichting STC Group;
Nautilus International;
Stichting Nederland Maritiem land;
Havenbedrijf Rotterdam NV;
Van Oord Dredging and Marine Contractors BV.

Meer informatie over de blue economy: https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue_growth_en

1
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1.2 Ondersteuning

Drie organisaties ondersteunen het project bij de uitvoering door het zoeken naar potentiële
kandidaten binnen hun bedrijf voor het hybride werken. Deze organisaties zijn:
•
•
•

Damen Shipyards Group;
Royal IHC;
Koninklijke de Vries Scheepbouw/Feadship.

1.3 Pilot

Voor het introduceren en implementeren van hybride werken, is CETB gestart met een pilot.
Gedurende deze pilot heeft CETBC als doel om tenminste 10 hybride docenten binnen het MBOonderwijs te introduceren. De reden dat alleen voor het MBO-onderwijs is gekozen is tweeledig. Ten
eerste bestaat er binnen het MBO-onderwijs het grootste lerarentekort. Ten tweede zal het werken
met slechts één niveau van onderwijs de introductie van hybride werken eenvoudiger en sneller
maken. De hybride kandidaten zullen in eerste instantie geworven worden binnen de
samenwerkende en ondersteunende organisaties van CETBC. Vervolgens worden hybride kandidaten
ook geworven door het plaatsen van een algemene advertentie.

1.4 Duur

Het project CETBC is gestart op 1 januari 2017 en zal eindigen op 31 december 2018.
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2. Introductie
Dit rapport is de tweede deliverable (D2.2) van de vier met betrekking tot werkpakket 2 (WP2) van
het CETBC-project. Werkpakket 2 bevat alle activiteiten omtrent de introductie en implementatie van
het hybride werken.
De eerste deliverable (D2.1) beschrijft de methode van assessment voor de nieuwe hybride
docenten. De derde deliverable (D2.3) is een handboek voor HR-afdelingen over de juridische,
financiële en alle andere relevante zaken om het concept van hybride werken te introduceren. Dit
handboek zal werkgevers in de blue economy helpen om efficiënt te starten met het concept van
hybride werk en ook onderwijsinstellingen ondersteunen om hybride werken te kunnen
introduceren. De laatste deliverable (D2.4) biedt richtlijnen voor de introductie van hybride werk op
Europees niveau; een handboek voor trainers of bedrijven die beginnen met het hybride werken.
Dit tweede rapport beschrijft waarom hybride docenten het PDG-programma (Pedagogische
Didactisch Getuigschrift) moeten volgen. Om een duidelijk beeld van het onderwerp te krijgen,
beschrijft dit rapport de huidige situatie van het PDG-programma en de gewenste situatie. De
gewenste situatie zal verder worden toegelicht. Er wordt gekeken wat er anders moet ten opzichte
van het bestaande programma en hoe dit uitgevoerd kan worden. Dit resulteert in een nieuw
programma met bijbehorend opleidingstraject. Omdat de eerste hybride PGD nog in volle gang is,
wordt een kleine toelichting gegeven over waar de opleiding nu staat (status quo). Tevens wordt er
een gedetailleerd overzicht van de planning en uitvoering van het aangepaste PDG-programma
weergegeven. Dit kan een uitkomst bieden voor andere instellingen om een aangepast PDGprogramma te implementeren. Ten slotte worden de evaluatie van de activiteiten en conclusies
besproken en worden aanbevelingen voor de toekomst gedaan.
Omwille van de leesbaarheid is in de tekst voor de hybride docent steeds ‘hij’ gebruikt. Waar ‘hij’
staat kan uiteraard ook ‘zij’ worden gelezen.
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3. De hybride docent in relatie tot het Pedagogisch Didactisch
Getuigschrift
De Hybride Docent kent meerdere definities. De STC Group hanteert de volgende:
De hybride docent werkt minimaal voor 2,5 dag bij de STC Group en de resterende tijd bij zijn
werkgever uit het bedrijfsleven. De werkgever in deze heeft haar werkzaamheden liggen op vlakken
die gerelateerd zijn aan de opleidingen die bij de STC Group aangeboden worden. Ook zijn de
werkzaamheden die de hybride docent bij de werkgever uitvoert, technisch inhoudelijk gerelateerd
aan de vakken waarin de hybride docent les geeft bij de STC Group.
Voor de pilot van CETBC is gekozen om de hybride docent in te gaan zetten in het MBO-onderwijs.
Om les te mogen geven in het MBO-onderwijs zijn er twee opties:.
-

-

Ten eerste kan de toekomstig docent een tweedegraads lerarenopleiding volgen. Deze HBOopleiding duurt 4 jaar en geeft bij afstuderen direct lesbevoegdheid. Dit traject is vooral
geschikt voor diegenen die op voorhand ambitie hebben om les te gaan geven. Een hybride
docent zal doorgaans niet in het bezit zijn van dit diploma;
Daarnaast kan iemand in een later stadium van zijn carrière besluiten om docent te worden.
Dit noemen we zij-instromers; Zij-instromers worden docent vanuit een ander beroep. Voor
deze zij-instromers is er de mogelijkheid om een startbekwaamheid te verwerven. Voor het
verwerven dan deze startbekwaamheid is het wettelijk verplicht om het Pedagogisch
Didactisch Getuigschrift te behalen. In hoofdstuk 4 zal daar dieper op ingegaan worden.

Een hybride docent is een zij-instromer. Immers, de hybride docent wordt docent vanuit een ander
beroep. De hybride docent zal dus ook het PDG certificaat moeten behalen.
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4. Bestaande situatie: Landelijk Raamwerk Pedagogisch Didactisch
Getuigschrift

Om een duidelijk beeld te krijgen waarom er voor de hybride docenten gekozen is voor een
aangepast PDG-programma, is het van belang om eerst inzicht te hebben in de bestaande situatie
voor wat betreft het PDG-programma. Dit programma is uiteengezet door het Landelijk Raamwerk
Pedagogisch Didactisch Getuigschrift. Dit hoofdstuk beschrijft een samenvatting hiervan en een korte
schets van de huidige situatie in Nederland.

4.1 Doel van de PDG-opleiding

Het doel van de PDG-opleiding is dat vakbekwame beroepsbeoefenaren zich als zij-instromer
kwalificeren voor het beroep van docent in het MBO. De PDG-opleiding is geschikt voor professionals
met enkele jaren beroepservaring in een voor het MBO relevant beroep. Zij hebben een HBO
opleiding afgerond, of beschikken tenminste aantoonbaar over HBO-werk- en denkniveau
De PDG-opleiding voorziet in de bekwaamheid ten aanzien van pedagogische en didactische kennis,
inzicht en vaardigheden, zoals bedoeld in de artikelen 4.2.3 en 4.2.4. van de Wet Educatie en
Beroepsonderwijs (WEB). De onderdelen, die de kandidaat bij de beoordeling van deze
bekwaamheid op het vereiste eindniveau moet aantonen, worden vermeld op het PDG dat de
kandidaat bij de afsluiting van de opleiding ontvangt. Het PDG wordt uitgereikt door de
examencommissie van de tweedegraads lerarenopleiding die eindverantwoordelijk is voor de PDGopleiding. Het PDG voldoet daarmee aan de bepalingen in artikel 7a.4 van de Wet op het hoger
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW)
Na afronding van de PDG opleiding kan de MBO-docent verbinding maken tussen het leren in de
school en het leren op de werkplek. De docent MBO draagt er zorg voor dat zijn studenten goede
beroepsbeoefenaren worden. De kennisverwerving van de student staat daarbij in het perspectief
van de vorming tot startend beroepsbeoefenaar, waarbij de technisch-instrumentele vorming – wat
moet ik leren en hoe moet ik het doen – verbonden is met het normatieve: wie en hoe wil ik zijn in
dit beroep. De docent MBO bereidt zijn studenten voor op maatschappelijke participatie en
eventueel op een vervolgstudie. De docent MBO plaatst de ontwikkeling van zijn studenten daartoe
in een brede context en schenkt in de lessen en begeleiding aandacht aan teamwork, zelfsturing en
identiteitsvorming. Het gaat dan om het leren van aan het beroep gerelateerde disciplinekennis
(wiskunde, voedingsleer, mechanica), procedurele kennis (hoe de kennis toe te passen),
communicatie (taal, omgang), werkproceskennis (kenmerken van het productieproces en het
takenpakket), maar ook het ingroeien in waarden en normen van de beroepsgroep, het ontwikkelen
van eigen accenten en het kijken naar jezelf en je ontwikkeling

4.2 Uitgangspunten van de PDG-opleiding

De PDG-opleiding is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
1. In de opleiding staat de relatie tussen het beroepenveld, de branche, de beroepsopleiding en
de student centraal;
2. De opleiding wordt vormgegeven volgens de principes van ‘samen opleiden’. De
lerarenopleiding en de MBO-instelling zijn samen verantwoordelijk voor de inhoud en
kwaliteit van de opleiding; het opleidingsinstituut is eindverantwoordelijk;
3. Het opleidingsconcept wordt in overleg tussen MBO en de lerarenopleiding vastgesteld;
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4. Het beroepsprofiel docent MBO, gebaseerd op de bekwaamheidseisen uit de wet BIO 2, de
generieke kennisbasis (ECBO 3) plus addendum 4 en de Dublin descriptoren 5 vormen de
onderleggers voor de PDG-opleiding;
5. De opleiders werken voorbeeldmatig (double loop-leren);
6. Het eindniveau van de PDG-opleiding is Bachelor.

4.3 Instroom

Om te kunnen starten met de PDG-opleiding, beschikt de zij-instromer over een door zijn werkgever
afgegeven geschiktheidsverklaring. De geschiktheidsverklaring bevat:
•
•
•

een kopie van een WO/HBO-diploma, niet zijnde een diploma van een lerarenopleiding, of
aantoonbaar bewijs van HBO werk- en denkniveau en tenminste drie jaar relevante
werkervaring en
een gewaarmerkte rapportage van een assessmentbureau dat als uitkomst heeft dat de
zijinstromer zich via het PDG-traject kan kwalificeren voor het beroep van docent.

4.4 Inhoud PDG

Er zijn in de PDG-opleiding vijf thema’s te onderscheiden:
1.
2.
3.
4.
5.

Ontwikkeling van de beroepscompetenties en –identiteit;
Begeleiding van de MBO student;
Beroepspraktijk;
Visie op beroepsonderwijs en visie op docentschap;
Eigen ontwikkeling.
1.Ontwikkeling van beroepscompetenties en -identiteit: ‘Ik als docent’

Basisvaardigheden voor een docent MBO zijn het ontwerpen van leerarrangementen en het
verzorgen van leeractiviteiten die passen in de context van een beroepsopleiding, die voldoen aan de
kwaliteitseisen (kwalificatiedossiers) en die leiden tot gewenst leerrendement waarbij een docent
inzichten / ontwikkelingen uit de beroepspraktijk (branche) en de wetenschap, didactische inzichten,
de juiste toetsinstrumenten en de zorg voor een prettig leerklimaat combineert. De docent MBO
onderzoekt op systematische wijze de eigen onderwijspraktijk met het oogmerk die te verbeteren.
2.Begeleiding van de MBO student: ‘Ik als begeleider’
Als begeleider zet een docent MBO interventies in om studenten te begeleiden bij de ontwikkeling
tot beroepsbeoefenaar, toerusting voor participatie in de maatschappij en eventueel vervolgstudie.
De docent begeleidt studenten bij de ontwikkeling van de reflectieve vaardigheid die nodig is voor
het opbouwen van zelfregulerend vermogen. Bij problemen biedt een docent de student gerichte
ondersteuning.

Wet BIO: http://wetten.overheid.nl/BWBR0016944/2013-07-04
ECB): http://ecbo.nl/over-ecbo/
4 Addendum: http://ecbo.nl/25102016/wp-content/uploads/2016/12/ecbo-13-181-Addendum-generieke-kennisbasistweedegraads-lerarenopleidingen.pdf
5 Dublin Descriptoren: http://wetten.overheid.nl/BWBR0015109/2003-06-26#Bijlage2
2
3
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3.Beroepspraktijk: ‘Ik als verbinder tussen school en beroepspraktijk’
Naast school leert een student in de reële beroepspraktijk. Deze beroepspraktijk zorgt tevens voor de
toekomstige werkplekken. Om het inductieproces tussen school en beroepspraktijk soepel te laten
lopen zorgt de docent MBO dat de leeractiviteiten (leerarrangementen) gericht zijn op het leren aan
en van de beroepspraktijk. Daartoe moet hij de beroepspraktijk en de daarbij behorende kwalificatieeisen kennen en in contact zijn met het beroepspraktijk.
4.Visie beroep, beroepsonderwijs en docentschap: ‘Ik als lid van een onderwijsteam en
onderwijsgemeenschap’
De docent MBO vertaalt ontwikkelingen binnen de branche naar het beroepsonderwijs in het
onderwijsteam en houdt daarbij rekening met de eigen positie binnen het onderwijs en in de
samenleving en met ontwikkelingen ten aanzien van onderwijs (ROC-beleid, politiek,
Onderwijsinspectie, maatschappelijk debat enz.). De docent MBO is een teamspeler met een sterk
ontwikkelde organisatie- en omgevingssensitiviteit.
5.Eigen ontwikkeling: ‘Ik als professional’
De docent MBO is een lerende professional, die bewust actief is in zijn eigen professionele
ontwikkeling en in- en extern verantwoording aflegt voor zijn handelen.

4.5 Leren op de werkplek

De PDG-opleiding wordt vormgegeven volgens de principes van ‘samen opleiden’. De
lerarenopleiding en MBO-instelling zijn samen verantwoordelijk voor de kwaliteit van de inhoud en
uitvoering van de PDG-opleiding. De lerarenopleiding is eindverantwoordelijk. Het door de MBOsector vastgestelde ‘Kwaliteitskader’, stelt minimumeisen aan de kwaliteit van het leren op de
werkplek en vormt daarmee het kader voor de afspraken die MBO-instelling en lerarenopleiding
samen maken.
Het didactische model van de PDG-opleiding is onderwerp van gesprek tussen de MBO-instelling en
de lerarenopleiding, die daar samen afspraken over maken. Die afspraken kunnen bijvoorbeeld gaan
over de mate waarin de didactische ontwerpprincipes die de MBO-instelling voor haar
beroepsonderwijs hanteert en het didactische model van de PDG-opleiding gelijkvormig zijn. Het
didactisch model van de PDG-opleiding en de werkvormen die daarbij worden gehanteerd, zijn in lijn
met de uitgangspunten en inhouden die in dit landelijke raamwerk zijn geformuleerd.
De MBO-instelling en de lerarenopleiding leggen afspraken vast over de rol, de taken en de
verantwoordelijkheden van beide partners bij begeleiding, beoordeling en toetsing. Voor de
zijinstromer die de PDG-opleiding volgt, is duidelijk wat deze rollen, taken en verantwoordelijkheden
in de praktijk van de opleiding voor hem betekenen.
De opleiders van zowel de MBO-instelling als de lerarenopleiding zijn gekwalificeerd voor de
inhoudelijke, onderwijskundige en organisatorische realisatie van het PDG-programma. De MBOinstelling zorgt ervoor dat de zij-instromer tijdens het volgen van de PDG-opleiding door een ervaren
MBO-docent wordt begeleid. Deze docent is door de lerarenopleiding opgeleid tot docentcoach.
Over de inhoud en omvang van deze scholing maken de lerarenopleiding en de MBO- instelling
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nadere afspraken. De MBO-instelling stelt per zij-instromer tenminste 2 klokuren per week
beschikbaar voor begeleiding en coaching gedurende het PDG-traject.

4.6 Beoordeling
•
•

•
•

•

De PDG-opleiding wordt afgesloten met een proeve van bekwaamheid, waarin de kandidaat
aantoont dat hij/zij als zelfstandig docent functioneert.
De beoordeling van de kandidaat is onafhankelijk en intersubjectief en wordt uitgevoerd
door de lerarenopleiding en de MBO-instelling samen. De lerarenopleiding en de MBOinstellingen maken over de wijze van beoordelen nadere afspraken.
De lerarenopleiding is vanuit haar eindverantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de PDGopleiding en is ook eindverantwoordelijk voor de beoordeling.
De lerarenopleiding verantwoordt de beoordeling en het HBO-niveau van de PDG-opleiding
aan de hand van de Dublindescriptoren in haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) en in
het bijbehorende toetskader.
Het PDG wordt uitgereikt door de examencommissie van de lerarenopleiding die
eindverantwoordelijk is voor de PDG-opleiding.

4.7 Studielast en organisatie
•
•
•
•

•

De PDG-opleiding heeft een totale omvang van 60 EC 6;
50% van de totale PDG-opleiding vindt plaats op de leerwerkplek;
De zij-instromer heeft een aanstellingsomvang van tenminste 0,4 fte;
De zij-instromer is gedurende de PDG-opleiding één vaste dag per week vrij geroosterd voor
het volgen van de opleiding, ongeacht de aanstellingsomvang. Dit houdt niet in dat de MBOinstelling de zij-instromer standaard faciliteert. Of de MBO-instelling de zij-instromer
faciliteert hangt van het beleid van de MBO-instelling af;
De zij-instromer verzorgt gedurende de PDG-opleiding tenminste acht lessen per week.

4.8 Kwaliteitsborging

De eindverantwoordelijkheid voor de kwaliteit en het eindniveau van het PDG ligt bij de
examencommissie van de tweedegraads lerarenopleiding die eindverantwoordelijk is voor de PDGopleiding. De Onderwijsinspectie ziet toe op de kwaliteit van de leraar in het MBO. Dat doet de
Inspectie in het kader van haar reguliere toezicht op instellingsniveau en gevraagd of ongevraagd ook
op sectorniveau, in de vorm van zogenaamd themaonderzoek.

Wat betekent EC(TS)? Bij de start van het bachelor-masterstelsel in 2002 is het studiepuntensysteem European Credit Transfer System
(ECTS) ingevoerd: een studiejaar kent 60 EC (= 1680 studie-uren). De studielast van iedere opleiding en iedere onderwijseenheid wordt
door het instellingsbestuur uitgedrukt in studiepunten (EC's)

6
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4.9 Huidige situatie in Nederland

Momenteel wordt de PDG-opleiding in Nederland door een tiental opleidingsinstituten aangeboden.
Deze opleidingen hebben allemaal min-of-meer hetzelfde programma met eenzelfde tijdsplanning.
De wettelijke vereisten bepalen dat het programma 1680 studiebelastinguren heeft, oftewel 60 EC’s.
De meeste instituten hanteren een opleidingsduur van 1,5 jaar, waarbij de zij-instromer voor 1 dag
uit geroosterd wordt. De opleiding start ongeveer tegelijkertijd met de start van het schooljaar.
De zij-instromer krijgt een coach op de werkplek en een PDG-docent vanuit de opleider en er wordt
een persoonlijk opleidingsplan opgesteld waarbij leren en werken op elkaar worden afgestemd. Het
theoretische deel van de opleiding wordt doorgaans bij de opleider gevolgd. Er worden regelmatig
gezamenlijke bijeenkomsten georganiseerd om ervaringen te delen.
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5. Bepalen van gewenste nieuwe situatie
Het reguliere PDG-programma voldoet zonder meer aan de wettelijke vereisten en zou eventueel
toepasbaar kunnen zijn voor hybride docenten. Echter, de 5 thema’s van de inhoud van de PDG,
zoals benoemd in het vorige hoofdstuk, zijn gebaseerd op een zij-instromer die (min of meer)
fulltime aan de slag gaat bij de onderwijsinstelling.
Het moge inmiddels duidelijk zijn dat hybride docenten geen gewone zij-instromers zijn. Zij hebben
dubbele werkgevers. De werkgever uit het bedrijfsleven en de werkgever uit het onderwijs. Beide
werkgevers maken afspraken met, en hebben verwachtingen van hun werknemers. Een werknemer
moet voldoen aan deze afspraken en daarbij horende tijdsplanning. De hybride docent zal dus aan
béide verwachtingen en planningen moeten voldoen. Als de hybride docent daarnaast ook nog start
met de PDG-opleiding, komt er nog een derde partij bij.
De startende hybride docent komt in twee nieuwe werelden terecht: de onderwijswereld en de
PDG-opleiding. Een nieuwe omgeving, andere mensen, een andere cultuur, een andere locatie,
enzovoorts.
Het bovenstaande geeft aan dat er een grote (werk)druk ligt bij de hybride docent. De hybride
docent zal over een hoge mate van inzet, aanpassingsvermogen, planmatigheid en
doorzettingsvermogen moeten beschikken om al deze ballen in de lucht te houden. Daarnaast
hebben de werkgever en onderwijsinstelling een grote verantwoordelijkheid om het de hybride
docent mogelijk te maken deze ballen hoog te houden. De beschikbare tijd van de hybride docent zal
daarom ook zo effectief en efficiënt mogelijk gebruikt moeten worden. Bovendien is een intensieve
coaching vanuit de werkgever en vanuit de onderwijsinstelling noodzakelijk.

5.1 Wat anders

Om te anticiperen op het bovenstaande, is de PDG-opleiding op twee vlakken aangepast.
Ten eerste zal de bestede tijd voor de PDG-opleiding zo effectief en doeltreffend mogelijk besteed
worden. Lesvrije uren (uren die de docent wel aanwezig is maar geen les geeft, zoals bijvoorbeeld
tijdens examenweken) worden benut voor studie en tevens zal in de schoolvakanties tijd besteed
worden aan de hybride PDG.
Ten tweede zal de opleiding in kortere tijd gevolgd worden. Uitzicht hebben op het afronden van de
PDG werkt stimulerend. Dit vooruitzicht resulteert weer in een lager afbreukrisico; hybride docenten
haken minder snel af. Vanzelfsprekend zullen deze aanpassingen geen afbreuk moeten doen aan de
wettelijke vereisten waar de PDG-opleiding aan moet voldoen.

5.2 Hoe anders

Docenten die de hybride PDG-opleiding volgen, voeren educatieve taken uit op zowel de school als
binnen het bedrijf. Deze educatieve taken kunnen divers zijn. Van het maken van technische
instructies, het begeleiden van een nieuwe medewerker, het presenteren en andere zogenaamde
soft skills binnen het bedrijf tot het ontwikkelen en uitvoeren van complete leerarrangementen
binnen de school. Dit gehele spectrum aan educatieve taken en de mogelijke transfer van de
benodigde competenties hiertussen kan zorgen voor vervlechting van de geleerde competenties
binnen het project. Op deze wijze blijft het onderwijsveld draaiende en fungeren bedrijf en school als
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een ecosystem, waarbij nieuwe ontwikkelingen in het veld naar de scholen gaan en leerlingen als
stagiaires in bedrijven komen.
Door deze triple helix van bedrijf, onderwijsinstelling en hybride PDG-opleiding kan deze innovatieve
vorm van opleiden zorgen voor een zeer gecontextualiseerd en pragmatisch aanbod. Bedrijf en
school zijn binnen het ecosysteem van leren niet gescheiden.

5.3 Programma 7

De Hybride PDG omvat net als de reguliere PDG de verplichte 60 EC’s, oftewel 1680
studiebelastinguren. Deze uren worden in twee gelijke delen opgesplitst.
Het werkplekleren (840 uur) omvat activiteiten gericht op onderwijs en vind plaats in settings waarin
wordt geleerd en begeleid. Dit kan bij de werkgever maar ook bij de onderwijsinstelling plaatsvinden
De 840 uren werkplekleren zijn als volgt verdeeld: 640 uren docent brede taken (2 dagen per week)
en 200 uren educatieve dan wel onderzoekstaken binnen bedrijf en/of STC.
De overige benodigde studiebelasting (840 uur) is als volgt verdeeld: Er worden 5 projectweken
georganiseerd. Deze projectweken vallen in de lesvrije weken. Dat zijn de weken dat er geen les
wordt gegeven maar de docent wel aanwezig is. Er worden 15 gezamenlijke bijeenkomsten gepland
en 10 dagen vrijgeroosterd. Op deze manier kan ook de dag uitroostering die geëist wordt in het
landelijk raamwerk worden geborgd. Uitgaande van het eerste jaar is er een halve dag per week
gedurende 40 weken (=20 dagen), 10 dagen van de projectweek (=10 dagen). De overige 10 dagen
kunnen dan binnen het ecosysteem van bedrijf ofwel in de uitloop worden verantwoord.

7

Zie bijlage 1: Opleidingsgids Hybride PDG 2017-2018 voor een uitgebreide uiteenzetting.
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5.4 Opleidingstraject

In de 5 projectweken (augustus, herfst, voorjaar, einde schooljaar en in juli van het volgende jaar)
wordt de start gemaakt met een nieuw thema, kenniskringen en gezamenlijk werken. Tussen de
projectweken door is er veel ruimte voor lesbezoeken, intervisie, coaching met het oortje en coachen
op afstand.
Een projectweek ziet er als volgt uit:
• 3 dagen opleiding;
• 1 dag werken in kenniskring;
• 1 dag coaching en begeleiding ook gericht op onderzoek.
De 5 projectweken omvatten dan 15 gezamenlijke bijeenkomsten en 10 uitgeroosterde dagen.
Het traject duurt 10 maanden met een mogelijke uitloop van 2 extra maanden.

Gedurende de PDG opleiding krijgt de hybride docent vanuit de STC Group een coach toegewezen.
Deze coach komt van de afdeling BOK (Begeleiding, Onderwijs en Kwaliteit) bij de STC Group en heeft
zelf een onderwijskundige achtergrond. Daarnaast is deze coach opgeleid tot het begeleiden van
collega’s op diverse onderwerpen, waaronder begeleiding tijdens het volgen van de PDG-opleiding.
De hybride docent heeft wekelijks recht op 2 uur coaching.
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6. Status quo
Ten tijde van het opstellen van dit document, zijn de hybride docenten halverwege de opleiding
hybride PDG. Ter illustratie is gevraagd aan de opleider/coach, die deze hybride PDG verzorgt bij de
STC Group, een toelichting te geven op het verloop van de opleiding.
“Het verloop van de hybride PDG 2017 - 2018
Begin september 2017 zijn de STC Group en Fontys Hogescholen in samenwerking gestart met het
hybride opleidingstraject pedagogisch didactisch getuigschrift. Tijdens de eerste bijeenkomsten van de
opleiding zijn we bezig geweest met het ontwikkelen van een visie op onderwijs. We hebben over
leertheorieën gesproken en praktijksituaties vanuit verschillende invalshoeken belicht.
Daarna hebben we naar het leerproces gekeken en op wat voor manieren je als beginnend docent een
krachtige leeromgeving kunt vormgeven. Beginnende docenten hebben te maken met praktische
problemen als het opstarten van een les, motiveren van studenten, vasthouden van de aandacht,
ongeoorloofd telefoongebruik, creëren van rust, omgaan met ordeverstoringen, begrijpelijk en
betekenisvol uitleggen van de lesstof en het goed afsluiten van een les. Deze inbreng zorgt voor het
zinvol kunnen behandelen van het directe instructie model en het werken met lesvoorbereidings
formulieren. Waar ze in het begin weinig oog voor hebben zijn hun eigen concerns, de eigen gedachten
en gemoedsstaat tijdens het lesgeven. Als ze de eerste beginselen kunnen toepassen van gestructureerd
lesgeven, is er ook aandacht voor de persoon die aan het lesgeven is. Op deze manier worden tijdens de
opleiding praktijk theorie en persoonlijke ontwikkeling steeds aan elkaar gekoppeld.
Vanuit deze basis van effectief leren zien ze langzaam de meerwaarde van samenwerkend leren. Dit
samenwerken gecombineerd met activerende werkvormen en differentiatie slaagt alleen met goed
klassenmanagement. Beginnende docenten hebben in het begin de neiging om te veel te doen. In het
opleidingstraject noemen we dit het butler model. We leren ze om gestructureerd en goed voorbereid
de studenten meer aan het werk te zetten. Op deze manier is er een betere controle op begrip en een
betere verwerking van de lesstof. Ze gaan experimenteren met de overgang van docent naar student
gestuurd onderwijs. Docenten gaan nu inzien dat positieve en constructieve communicatie meestal
sneller het gewenste gedrag tot stand brengt. Corrigeren en begrenzen gebeurt over het algemeen
met behoud van relatie. Het geven van feedback wordt een belangrijk onderdeel om samenwerkingsopdrachten, die een aantal weken in beslag kunnen nemen, tot een succesvol einde te brengen.
Feedback wordt aangevuld met feed up en feed forward.
De docenten kunnen de lesstof voorbereiden en de lesstof geven, met vallen en opstaan natuurlijk. In
de opleiding is er ook aandacht voor het toetsen en beoordelen van de lesstof. Er wordt een
onderscheid gemaakt tussen het toetsen van de theorie en het toetsen van de praktijk. Bij de theorie
leren ze om hun lesstof netjes onder te verdelen in een toetsmatrijs. Bij het toetsen van de praktijk
leren ze om rubrics samen te stellen zodat de betrouwbaarheid en validiteit toenemen. In maart
2018 leveren de docenten een portfolio in dat gevuld wordt met verschillende beroepsproducten. In
bijlage 1: Opleidingsgids Hybride PDG 2017-2018 van Fontys Hogescholen staat daarover meer
achtergrondinformatie.
Als laatste onderdeel wordt er gewerkt aan een praktijkgericht actieonderzoek. De docenten
benutten ook hier hun kennis vanuit het bedrijfsleven. Binnen de STC Group wordt een SkillsLab

Pagina 15

opgezet. Een onderdeel daarvan is de waterbak om te kunnen experimenteren met materialen en
drijvende objecten. Een docent vanuit scheeps- en jachtbouw gaat onderzoeken hoe abstracte lesstof
van lekstabiliteit en voorstuwing met behulp van de waterbak in het SkillsLab didactisch verantwoord
aan de studenten overgedragen kan worden. Als de docenten hun portfolio en onderzoek succesvol
afronden, worden de getuigschriften eind juli 2018 overhandigd.
De pilot verloopt tot nu toe naar tevredenheid van het bedrijfsleven, de STC Group en Fontys
Hogescholen. Alle docenten hebben aangegeven graag een aantal dagen in het onderwijs te blijven
lesgeven. Een aantal docenten geeft aan, door de hybride constructie met meer plezier in hun bedrijf
te werken. Collega’s binnen de STC Group geven aan dat er ontbrekende kennis in het curriculum
wordt aangevuld en bestaande lesprogramma’s worden opgefrist met praktijkervaringen.
Voor mij als opleider van Fontys is het stimulerend om docenten een snelle ontwikkeling te zien
doormaken. Naast de frustratie, die natuurlijk ook af en toe door handelingsverlegenheid bij de
docenten aanwezig is, zie je het werkplezier en de motivatie om iets van hun expertise aan de
studenten over te kunnen dragen de boventoon voeren.
Andre van Vuuren, Fontys Hogescholen”
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7. Planning en uitvoering
Op basis van de gewenste nieuwe situatie, zoals beschreven in de vorige hoofdstukken, is bij de start
van de pilot een planning gemaakt van de te volgen acties. Onderstaand een overzicht met tijdspad
van de hoofdactiviteiten daaromtrent:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

onderzoek potentiële aanbieders PDG-opleiding
offerte aanvraag
offerte gesprekken (aanbod, onderbouwing en herziening)
besluitvorming en contract tekening CvB
planning opleiding
intakes kandidaten
start opleiding
diplomering

januari-februari 2017
maart-april 2017
mei-juni 2017
juli 2017
juli-augustus 2017
augustus 2017
september 2017
juli 2018

Bij het onderzoek naar potentiële aanbieders van de PDG-opleiding is gekeken naar de
mogelijkheden die de opleiders bieden, voor welke branches de opleiders hun PDG-opleiding
aanbieden dan wel dat zij er ervaring in hebben, ervaringen van de STC Group uit het
verleden/heden met potentiële aanbieders en ervaringen van derden uit het verleden/heden met
potentiële aanbieders.
Op basis van het bovenstaande is ervoor gekozen om twee aanbieders te vragen een offerte op te
stellen. Hiervoor hebben eerst een aantal gesprekken plaats gevonden om duidelijk te krijgen wat de
STC Group verwacht. Beide aanbieders hebben vervolgens een aangepast opleidingsplan PDG
opgesteld met een bijbehorende offerte. Deze offertes zijn met de projectmanager, directie HRM en
College van Bestuur STC Group besproken. Het College van Bestuur heeft op basis hiervan besloten
om één van de aanbieders de opdracht voor de duur van de pilot te gunnen, te weten Fontys
Hogeschool.
Bij de keuze gaf een tweetal zaken de doorslag. Ten eerste heeft Fontys een zeer concrete inkorting
van de opleidingsduur weten te creëren. Aan de ene kant door het effectief gebruik maken van
opleidingsvrije uren van de hybride docent tijdens zijn werktijd bij de STC Group, en aan de andere
kant door het inzetten van educatieve uren tijdens de werktijd van de hybride docent tijdens zijn
andere werk. Dit tezamen heeft geresulteerd in een hybride PDG. Ten tweede heeft Fontys een goed
onderbouwde planning voor de coaching en begeleiding van de hybride docent opgesteld.
Fontys heeft na de gunning een planning gemaakt voor de hybride PDG. In augustus hebben de
intake gesprekken met de deelnemers van de hybride PDG plaats gevonden en is de opleiding eind
september van start gegaan. Elke maandag zijn de hybride kandidaten voor de PDG-opleiding vrij
gepland. Deze maandagen worden gebruikt voor lessen of om te werken aan opdrachten. Ook wordt
er op die dag tijd ingepland voor gesprekken met de coach vanuit de STC Group. Daarnaast zullen zij
tijdens lesvrije uren opdrachten uitvoeren ten behoeve van de hybride PDG en zullen zij educatieve
uren uitvoeren tijdens hun andere werk.
De verwachting is dat de hybride docenten in juli 2018 hun diploma in ontvangst zullen nemen. Voor
diegenen die niet direct slagen, is er nog een uitloopmogelijkheid van 2 maanden.
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8. Evaluatie, conclusie en aanbevelingen
8.1 Evaluatie

Tijdens de hybride PDG 2017-2018 is (en wordt) er op een aantal momenten geëvalueerd met
verschillende betrokken partijen. Deze evaluaties hebben tot doel om de kwaliteit van het lopende
proces te bewaken en om het toekomstige proces te verbeteren (Hoe wordt PDG ervaren, wat gaat
goed, wat kan beter en hoe kan dat dan beter). De betrokken partijen bij de hybride PDG zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

de hybride docenten zelf;
de coaches van de hybride docenten;
direct leidinggevenden bij de STC Group (Onderwijsmanager);
direct leidinggevenden bij andere werkgever;
Collegedirecteuren;
de portefeuillehouder bij het College van Bestuur;
afdeling HRM;
de opleider/coach van Fontys;
projectmanagement CETBC.

De hybride docenten hebben elke week de mogelijkheid om te praten met hun coach (minimaal een
half uur). Deze coach is toegewezen vanuit de afdeling BOK (Begeleiding, Onderwijs en Kwaliteit) van
de STC Group. Allerlei zaken kunnen daar aan bod komen, met als doel om de hybride docent zo
goed mogelijk te begeleiden in het volbrengen van de hybride PDG. Deze gesprekken zijn
vertrouwelijk.
In november 2017 heeft er een evaluatie plaatsgevonden tussen het projectmanagement CETBC en
de hybride docenten. In bijlage 2 is deze in anonieme vorm terug te lezen. Samenvattend hebben de
hybride docenten tijdens deze evaluatie aangegeven dat een goede begeleiding in het voortraject
zeer belangrijk is, mede omdat het niveau van de hybride docent goed moet zijn en dus een degelijke
screening belangrijk is. Daarnaast is aangegeven dat het werken in kleine groepjes zeer effectief is
tijdens de hybride PDG. Er is voldoende aandacht voor iedereen. Ook de duidelijke structuur van de
opleiding is goed.
Met de direct leidinggevenden (Onderwijs Managers) van de hybride docenten en Collegedirecteuren is in de maanden oktober en november 2017 een eerste evaluatieronde gehouden met
het projectmanagement CETBC. Tijdens deze gesprekken is vooral besproken hoe het nu gaat met de
hybride docenten in het algemeen, en of de hybride PDG daaraan heeft bijgedragen. In bijlage 3 staat
een samenvatting van deze evaluaties beschreven. Belangrijkste aandachtpunt in deze evaluaties
was dat het combineren van eigen werk, PDG en docentwerk goed gemonitord moet worden om
beheersbaarheid te waarborgen. In maart 2018 zal een nieuwe evaluatie ronde met de betrokken
Onderwijsmanagers en College Directeuren volgen.
In januari 2018 heeft er een lunch plaatsgevonden tussen de hybride docenten en de portefeuillehouder bij het College van Bestuur. Op informele wijze en zonder beperkingen hebben de hybride
docenten kunnen aangeven hoe zij tot nu toe de pilot hebben ervaren en hoe zij staan tegenover de
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hybride PDG op dat moment. Uit deze gesprekken is vooral naar voren gekomen dat de hybride PDG
zeer leerzaam en interessant is, maar dat het een flinke kluif is om alle balletjes in de lucht te
houden.
In juni 2018 zullen er evaluatiegesprekken plaatsvinden tussen de hybride docent, direct
leidinggevende van de andere werkgever en HRM. Deze gesprekken zullen vooral de voortgang van
de pilot als geheel evalueren, maar dan zal ook de hybride PDG aan bod komen.
 Opmerking:

Het moge duidelijk zijn dat een evaluatie aan het einde van de pilot als
addendum zal worden toegevoegd aan dit document.

8.2 Conclusie

Op basis van de gevoerde gesprekken en evaluaties kan geconcludeerd worden dat de Hybride PDG
tot op heden succesvol is. Alhoewel de hybride docenten nog maar halverwege zijn, geven zij aan dat
de hybride PDG doeltreffend, leerzaam, interessant en leuk is, ondanks de grote (werk)druk die het
bezorgd. Vanuit het management wordt aangegeven dat de hybride PDG als een succes wordt
ervaren. Dit uit zich momenteel door de wens van velen binnen de STC Group om de hybride PDG
voor álle zij-instromers in te voeren. De korte duur en het beperkt aantal uitvallers van de hybride
PDG zijn daar voornamelijk de reden van.

8.3 Aanbevelingen

Voor een succesvolle uitvoering van het hybride PDG-programma is er aantal onderwerpen dat extra
aandacht nodig heeft.
Verwachtingen:
Communicatie:
Coaching:

Reguliere traject:

Voordat de hybride docent start met de PDG-opleiding, moeten de
verwachtingen bij alle betrokkenen duidelijk zijn. Dus, de hybride docent
moet weten waar hij/zij aan toe is, maar ook de werkgever en school.
Er moet een zeer heldere communicatie zijn (en blijven) tussen de driehoek
docent-werkgever-school. Daarbij is het belangrijk om contactmomenten
tussen de partijen op voorhand vast te leggen.
Het vergt nogal wat van een hybride docent die daarbij ook de PDG-opleiding
volgt. Een coach vanuit de werkgever en vanuit de school is daarom ook van
essentieel belang. De coaching zal daarbij op regelmatige basis moeten
plaatsvinden.
Momenteel heeft de STC Group twee PDG-opleidingen lopen. De reguliere
PDG en de hybride PDG. Het reguliere PDG-traject duurt 18 maanden in
plaats van 10 maanden. Het blijkt dat dit verschil in opleidingsduur nogal wat
onrust en ontevredenheid opwekt bij de zij-instromers die de reguliere PDG
volgen. Zij ervaren de reguliere PDG-opleiding als een “gebed zonder eind”
en vinden het oneerlijk dat zij niet de verkorte versie kunnen volgen. Dat het
niet anders kan omdat de hybride PDG een pilot is, brengt weinig soelaas.
Het is dus van belang om zoveel mogelijk gelijkmatigheid te creëren en
daarom de hybride PDG voor alle zij-instromers te introduceren. Mocht dat
niet kunnen of lukken, dan is het van belang helder en duidelijk over de
renden hiervan te zijn.

Pagina 19

Bijlage 1: Opleidingsgids Hybride PDG 2017-2018
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