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In een hybride leeromgeving (HLO) worden de werelden van het leren (school) en de wereld van de 

beroepspraktijk (werk) zo goed mogelijk met elkaar verweven. Een HLO is een leeromgeving met 

kenmerken van school en werk.

De logica van de ‘wereld’ van school is een andere 

dan die van de ‘wereld’ van werken. Door deze 

verschillen wordt er vaak een grens ervaren. 

Deze grens kan enerzijds belemmerend werken. 

Anderzijds kan er ook veel worden geleerd 

door over grenzen heen te kijken. Onder meer 

door te verkennen wat de overeenkomsten en 

verschillen zijn van de twee werelden en door 

elkaars perspectief te proberen te begrijpen. 

Erica Bouw en collega’s (2020) geven vanuit een 

literatuurstudie drie typen leeromgevingen die in 

een continuüm tussen school en werk worden 

geplaatst: in de school, in de beroepspraktijk 

en opgezet als leeromgeving buiten de school 

(afstemming, incorporatie en hybridisering). 

Bij het ontwerpen van een HLO dienen er 

allerlei afwegingen gemaakt te worden op een 

vijftal ontwerpbare elementen: inhoud, ruimte, 

instrumenten, tijd en rollen. 

Veel van bovenstaande ontwerpafwegingen 

vinden plaats op zowel macro-, meso- als op 

microniveau. Hierbij is het belangrijk dat de 

mensen vanuit Scalda en de werkveldpartners 

die op de verschillende niveaus van school 

en werk beslissingen nemen goed met elkaar 

afstemmen wat er met de leeromgevingen 

wordt beoogd en hoe dat gerealiseerd kan 

worden.

Wat is een hybride leeromgeving (HLO)?

Het Practoraat Leren in Hybride Leeromgevingen brengt in deze rapportage een 

aantal hybride leeromgevingen binnen Scalda in beeld. Scalda heeft de ambitie om 

nieuwe  hybride leeromgevingen te ontwerpen en bestaande omgevingen verder te 

versterken naar hybride leeromgevingen die passen bij de ontwikkelingen in Zeeland.

School

Afstemming AfstemmingIncorporatie IncorporatieHybridisering

School en Werk Werk naar School School-Werk School naar Werk School en Werk Werk
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Wat is er onderzocht?

Binnen het uitgevoerde onderzoek hebben de docent-onderzoekers gekeken naar de overeenkomsten 

en verschillen die er zijn tussen hetgeen men beoogde met de leeromgeving, hetgeen ze uitvoeren en 

hoe men de leeromgeving ervaart. Wat er bedoeld wordt met beoogd, uitgevoerd en ervaren zie je in 

onderstaande tabel. 

Naast deze BUG-analyse met de perspectieven beoogd, uitgevoerd, geleerd/ervaren (Vanden Akker & 

Van den Voogt 1994) is er gebruik gemaakt van het curriculaire spinnenweb (Van den Akker, 2020).

Leerdoelen

Visie

Waarheen leren zij?

Waartoe leren zij?

Wat leren zij?

Hoe leren zij?

Waarmee leren zij?Met wie leren zij?

Waar leren zij?

Wanneer leren zij?

Hoe wordt hun leren 
getoetst?

Wat is de rol van de 
leraar bij hun leren?

Leerinhoud

Leeractiviteiten

Docentrollen

Bronnen en materialenGroeperingsvormen

Leeromgeving

Tijd

Toetsing

Macro, meso, micro

Beoogd Beoogd curriculum: het curriculum dat beleidsmakers wensen of voor ogen hadden.

Meer achtergrondinformatie over de tabel is te raadplegen via de website van experticecentrum SLO 

Uitgevoerd curriculum: het curriculum zoals het beoogde door docenten en 
werkveld is geïnterpreteerd en geïmplementeerd.

Geleerd curriculum: het curriculum zoals het door studenten en docenten wordt 
ervaren en wat studenten ervan leren.

Uitgevoerd

Geleerd/ervaren

Scalda kent verschillende vormen van hybride leeromgevingen. De docent-

onderzoekers die gelinkt zijn aan het practoraat Leren in Hybride Leeromgevingen 

hebben enkele van deze omgevingen onderzocht en laten filmen. Bekijk de 

showcases op scalda.nl/practoraten.

https://www.slo.nl/thema/vakspecifieke-thema/kunst-cultuur/leerplankader-kunstzinnige-orientatie/handreiking-schoolleiders/curriculaire-spinnenweb/
https://magazines.slo.nl/curriculumwaaier#!/bug
http://scalda.nl/practoraten
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Hoe hebben docent-onderzoekers de 
leeromgevingen in beeld gebracht?

Theoretisch kader
Als eerste stap is er een overkoepelend theoretisch kader samengesteld. 

Voorbereiding
De bestaande HLO’s binnen Scalda zijn geïnventariseerd en er is een aantal gekozen op 
basis van good practice.

Vragenlijsten 
Het spinnenweb van Van den Akker in combinatie met de perspectieven (beoogd 
gerealiseerd ervaren) vormden de basis voor de vragenlijsten.

Focusgroepen
Per perspectief (student, school, werk) is een focusgroep samengesteld (per HLO). De 
focusgroepen zijn geïnterviewd met gebruikmaking van de vragenlijsten.

Matrixen 
Per leeromgeving is de matrix (zie hieronder) op basis van de gesprekken ingevuld.
De matrixen zijn geanalyseerd om per leeromgeving de consistenties en de discrepanties 
te kunnen benoemen.

Conclusies, aanbevelingen en vervolgonderzoek 
Vervolgens zijn er per leeromgeving conclusies, aanbevelingen en mogelijkheden voor 
vervolgonderzoek benoemd. Deze vormen de basis voor overkoepelende conclusies en 
vervolgstappen.

Beoogd
onderwijsontwikkelaars

Visie

Leerdoelen

Leerinhoud

Leeractiviteiten

Docentrollen

Bronnen en materialen

Verticale consistenties 

Verticale discrepanties

Groeperingsvormen

Leeromgeving

Tijd

Toetsing

Uitgevoerd docenten/
werkveld

Ervaren studenten & 
docenten

Horizontale
consistenties

Horizontale
discrepanties

Matrix
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Terneuzen

Vlissingen

Regio Walcheren

Regio Oosterschelde

Regio Zeeuws-Vlaanderen

Regio Schouwen-Duiveland

Zierikzee

Welke hybride leeromgevingen zijn 
onderzocht?

InnoVision Solutions (IVS)

Praktijkroute Economie, 
Horeca & Toerisme

Participatielab

#Scaldabrengthetindepraktijk

Zeeuwse Praktijkroute 
Ouderenzorg (ZPO)

Opleidingen: Soft Development en 

Mediavormgever

Niveaus: 3 en 4

Locaties: Regio Zeeuws-Vlaanderen

Partners: opdrachtgevers

Opleidingen: Economie, Horeca & 

Toerisme

Niveaus: 2, 3 & 4

Locaties: Regio’s Zeeuws-Vlaanderen, 

Walcheren, Schouwen-Duiveland

Partners: Leerbedrijven

Opleidingen: Entree Assistent- 

Dienstverlening, Bouwen en Wonen, 

Constructietechniek, Horeca & Voeding, 

Plant of Groene leefomgeving, Logistiek

Niveaus: 1

Locaties: Vlissingen, Zierikzee, 

Terneuzen en regio Zeeuws-Vlaanderen

Partners: Orionis, Zuidhoek en Dethon

Vorm: BBL, Incorperatief

Opleidingen: VZ-IG (Verzorgende),

VP (Verpleegkundige), MZ 

(Maatschappelijke Zorg)

Niveaus: 3 & 4

Locaties: Regio’s Zeeuws-Vlaanderen, 

Walcheren en Oosterschelde

Partners: Zeven zorginstellingen in 

Zeeland

https://scalda.nl/opleiding/software-developer 

https://scalda.nl/opleiding/mediavormgever

https://stichtingivs.nl

https://wordmediavormgever.nl

https://scalda.nl/zeeuwse-praktijkroute-economie 

https://www.scalda.nl/opleiding/participatielab-route 

https://scalda.nl/opleiding/zeeuwse-
praktijkroute-ouderenzorg-0

https://scalda.nl/opleiding/software-developer 
https://scalda.nl/opleiding/mediavormgever
https://stichtingivs.nl
https://wordmediavormgever.nl
https://scalda.nl/zeeuwse-praktijkroute-economie
https://scalda.nl/zeeuwse-praktijkroute-horeca-toerisme 
https://scalda.nl/zeeuwse-praktijkroute-horeca-toerisme 
https://www.scalda.nl/opleiding/participatielab-route 
https://scalda.nl/opleiding/zeeuwse-praktijkroute-ouderenzorg-0
https://scalda.nl/opleiding/zeeuwse-praktijkroute-ouderenzorg-0
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Sterke elementen van deze vier HLO’s:
Individuele leerdoelen, maatwerk op inhoud, vorm en tijd

Leren in/met authentieke beroepssituaties en opdrachten

Betekenisvol, actueel en praktijkgericht onderwijs 

Intensieve begeleiding/coaching, o.a. door driehoeksgesprek student, praktijkopleider, docent

Hoge betrokkenheid van School en Werkveld bij leerproces student 

Intensieve samenwerking tussen School en Werkveld door een hecht en actief netwerk

HLO versterkt intrinsieke motivatie en eigenaarschap student

HLO versterkt onderzoekend leren, verbinding theorie en praktijk

HLO biedt mogelijkheden voor leven lang ontwikkelen (LLO)

Vervolgonderzoek: Hoe nu verder?
De resultaten die hierboven beschreven zijn, vormen een mooie basis om op verder te bouwen. De 

geleerde lessen en aandachtspunten zullen gebruikt worden bij het (door)ontwikkelen van de hybride 

leeromgevingen van Scalda. Binnen het practoraat zullen de docent-onderzoekers en de practor 

werken rondom thema’s als: Hoe maken we het leren van de betrokkenen binnen hybride leeromgeving 

zichtbaar? Hoe begeleiden we het leren in de HLO en hoe zorgen we ervoor dat álle betrokkenen leren. 

En waar richt dat leren zich dan op?  

 

Wil je graag mee-onderzoeken en meedenken over het verbinden van theorie met de Scalda-praktijk, 

neem dan contact op met practor Petra Poelmans (ppoelmans@scalda.nl) of met een van de 

docentonderzoekers. 

Een stagiair van het IVS is vijf à zes stappen verder dan de student uit een andere 

leeromgeving. Deze studenten zijn niet meer bang om de telefoon op te nemen. 

Klanten kunnen heel lastig zijn. In deze leeromgeving leer je daarmee omgaan. Dat 

leer je niet uit een boekje, dat moet je ervaren.

Praktijkbegeleider - Werkveld

Dit vindt een praktijkbegeleider van de hybride leeromgeving:

mailto:ppoelmans%40scalda.nl?subject=
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Kijk voor de tabellen met betrekking tot consistenties en discrepanties per leeromgeving op 

scalda.nl/practoraten

Conclusies en aanbevelingen per HLO

De volgende vijf basisprincipes hebben ten grondslag gelegen aan de visie en staan na 12 jaar nog 

steeds overeind:  

Sterke elementen aanvullend op algemene conclusies:

InnoVision Solutions (IVS)

Student neemt eigenaarschap leerproces

Maatwerk op gebied van inhoud, vorm, ruimte en tijd

Werken in bedrijfsmatige setting aan authentieke opdrachten van echte klanten; focus op leren

beroepsprocessen en minder op beroepsproducten

Actoren (ook studenten) zijn gelijkwaardige (gespreks)partners; rollen wisselen 

Studenten leren vanuit de door hen opgerichte stichting InnoVision Solutions (IVS)

Eigen studentenbedrijf IVS: eigenaarschap en mogelijkheid om andere vaardigheden en 

competenties te verwerven

Focus op regionale opdrachten

Verbeteringen leeromgeving gaan hand in hand met ontwikkelingen bedrijven

Aanbevelingen Verder onderzoek

Werk aan meer flexibiliteit voor 

tweedejaars-stage.

Laat studenten mediavormgeving meer 

met elkaar samenwerken in sprint.

Maak duidelijke afspraken met nieuwe 

collega’s, plan structureel overleg over 

wie wanneer welke rollen bekleedt. 

Geef flinke boost aan ‘doorstart’ IVS.

Heb bij innovaties geduld; focus op 

hetgeen lukt, koester je ‘successen’.

Vergroot investeringen cross-

overtrajecten. Ga slim allianties aan met 

stakeholders.

Hoe kan ervaring en expertise van 

het onderwijsteam optimaal worden 

aangewend om leeromgevingen van 

andere (ICT)-opleidingen binnen Scalda 

te versterken?

In hoeverre is het team ICT toegerust 

om deze voedende rollen vorm te 

geven?

Hoe kan de ervaring en expertise van 

het onderwijsteam optimaal worden 

aangewend om een leidende rol te 

nemen in het ontstaan van cross-over-

opleidingen binnen Scalda?

http://scalda.nl/practoraten
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De leerroutes binnen Participatielab zijn een combinatie van werken en leren. Er wordt gewerkt met 

een arbeidsontwikkelmethodiek waarmee de student leert door te ‘doen’. De praktijkopdrachten 

die uitgevoerd moeten worden zijn afgestemd op de wensen van het bedrijfsleven. Dankzij extra 

begeleiding door coaches, docenten en werkbegeleiders op de werkleerlocaties voorziet Participatielab 

in de persoonlijke ontwikkeling en beroepsontwikkeling die leiden tot deelname op de arbeidsmarkt.

Sterke elementen aanvullend op algemene conclusies

Participatielab

Koester de huidige manier van begeleiding, faciliteer en leg vast

Koester het wekelijkse driehoeksgesprek tussen student, praktijkopleider en docent 

Koester de doelstellingen en bijbehorende begeleiding op alle leefgebieden van de student

Veilige en laagdrempelige inpandige leeromgeving

Aanbevelingen Verder onderzoek

Behoud de constructie van een 

incorporatieve leeromgeving (maar 

vergroot de aanwezige faciliteiten)

Zet in op differentiatie in toetsing van de 

algemeen vormende vakken

Kijk kritisch naar de flexibele instroom 

van nieuwe studenten

Onderzoek welke faciliteiten volgens 

docenten en studenten minimaal 

aanwezig moeten zijn op een leslocatie.

Onderzoek hoe de efficiëntie van de 

lesdag zo goed mogelijk vormgegeven 

kan worden wat betreft het perspectief 

‘tijd’.

Onderzoek hoe differentiatie zo 

optimaal mogelijk vormgegeven 

kan worden tijdens de lesdag.

Onderzoek wat studenten waarderen 

in het samenwerken met studenten 

en collega’s ten behoeve van hun 

leerproces
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De praktijkroute Economie, Horeca & Toerisme realiseert de beoogde hybride leeromgeving, waarin 

sterk onderwijs in de praktijk samen met het werkveld gerealiseerd wordt. Docenten en studenten 

ervaren deze leeromgeving als een stimulerende leeromgeving voor studenten. Deze leeromgeving 

is met name stimulerend voor studenten die vraaggestuurd en individueel onderwijs als intrinsiek 

motiverend ervaren en daarbij beschikken over voldoende zelfsturend vermogen (eigenaarschap) voor 

het onderzoekend leren. 

Sterke elementen aanvullend op algemene conclusies

Praktijkroute Economie, Horeca & Toerisme

Multidisciplinaire groepen

Maatwerk leerdoelen (inhoud, vorm, tempo en tijdstip) 

Flexibiliteit examinering (tijdstip)

Aanbevelingen Verder onderzoek

Behoud het sterke onderwijsconcept 

waar studenten, docenten en werkveld 

tevreden over zijn

Deel de ervaringen over de sterke 

elementen, inzet onderwijstijd en wijze 

van toetsing

Breid mogelijkheden werkveld uit door te 

investeren in professionalisering van de 

praktijkopleiders 

Verminder verschil tussen onderwijs 

en werkveld, ga voor gelijkwaardig 

partnerschap

Werk voor meer duidelijkheid en behoud 

van de praktijkroute samen met de 

reguliere inhouse-opleiding 

Investeer in dubbele kwalificaties en 

cross-over trajecten

Hoe kan een gezamenlijke ambitie 

tussen onderwijs en werkveld de 

opbrengst vergroten?

Hoe kan de onderwijsorganisatie zich 

zo organiseren dat de praktijkroute 

behouden kan blijven?

Hoe kan de ruimte voor het leren van 

studenten, docenten en werkveld 

vergroot worden?

In hoeverre moet het onderzoekend 

en ervaringsgericht leren ondersteund 

worden? 

“Ik zou nooit meer terug kunnen naar het normale onderwijs, 

als je dit eenmaal omarmd hebt kun je niet meer terug.”

Docent - Praktijkroute

Dit vindt een docent van de hybride leeromgeving:
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“Ik vind het een topidee van degene die dit heeft verzonnen. Ik vind dat ik een goede verzorgende 

word en dat ik groei als persoon.” 

Student - ZPO

De Zeeuwse Praktijkroute Ouderenzorg bestaat uit hybride leeromgevingen in de praktijk van de 

zorginstellingen van zeven zorgaanbieders. De hele opleiding vindt plaats in de zorginstelling en leidt tot 

een dubbele kwalificatie. Het onderzoekend en ervaringsgericht leren wordt gerealiseerd in een sterke 

samenwerking tussen school en zorginstelling. Alle betrokkenen ervaren het leren als betekenisvol. 

Sterke elementen aanvullend op algemene conclusies

Zeeuwse Praktijkroute Ouderenzorg (ZPO)

Studenten en docenten ervaren het onderwijsconcept als overzichtelijk en logisch opgebouwd

Er is veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van studenten

Aanbevelingen Verder onderzoek

Behoud het robuuste onderwijsconcept 

waar zowel onderwijs, werkveld en 

studenten tevreden over zijn. 

Behoud en breid de mogelijkheden van 

het werkveld uit om het leren in de 

organisatie te realiseren.  

Pas de werkprocessen (zowel 

inhoudelijk als organisatorisch) 

en digitale mogelijkheden van de 

onderwijsorganisatie zoveel mogelijk 

aan aan wat nodig is voor de flexibele 

leerroute van de ZPO. 

Zoek samen met de studenten naar een 

balans tussen sturing en zelfregie.

Hoe kan de ruimte voor het leren in de 

specifieke context van de Ouderenzorg 

vergroot worden? 

Hoe kan de onderwijsorganisatie zich zo 

organiseren dat deze efficiënt voorziet in 

wat de praktijkroute nodig heeft? 

In hoeverre moet het onderzoekend en 

ervaringsgericht leren procesmatig en 

inhoudelijk ondersteund worden? 

Dit vindt een student van de hybride leeromgeving:
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