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l De onderwijspraktijk is aan 

verandering onderhevig. De 
rode draad van die veran

dering is dat het schoolse leren als 
gedateerd wordt beschouwd en 
wordt benaderd vanuit een andere 
kijk op de relatie tussen school en 

REGIOLEREN VAN 
SCALDA | EEN 
SAMENSPEL TUSSEN 
ONDERWIJS EN 
WERKVELD

Aan de slag met  
hybride leeromgevingen

Het Practoraat Leren in Hybride Leeromgevingen is sinds vorig 
schooljaar actief en heeft een aantal hybride leeromgevingen 
binnen Scalda in beeld gebracht. Scalda heeft de ambitie om nieuwe 
hybride leeromgevingen te ontwerpen en bestaande omgevingen 
verder te versterken naar hybride leeromgevingen passend bij 
regionale ontwikkelingen. Hybride leeromgevingen zijn sterk 
in opkomst in het beroepsonderwijs, ze worden gezien als een 
belangrijke en kansrijke onderwijsinnovatie. Uitgangspunt achter 
hybride leeromgevingen is de rijke wereld tussen het leren in 
de schoolse context  en een beroep leren op de werkplek, zodat 
een leeromgeving ontstaat waarin studenten kunnen leren. Deze 
ontwikkeling kan alleen ontstaan in goede samenwerking met het 
werkveld.  ANNETTE SOETING 

werk. Het idee is dat een herziening 
van de relatie tussen school en werk 
noodzakelijk is om wendbare vak
mensen en burgers op te leiden die 
hun leven lang kunnen blijven leren. 
Dit veronderstelt het ontwikkelen 
van een geïntegreerde leeromge

ving waar studenten verschillende 
soorten kennis kunnen opdoen met 
(leer)ervaringen in verschillende 
contexten. Het gaat om het bewust 
en samenhangend ontwerpen van 
leeromgevingen die beide omge
vingen op een natuurlijke manier 
kunnen verweven. Deze leerom
gevingen worden ook wel hybride 
leeromgevingen genoemd. 

HYBRIDE LEEROMGEVINGEN 
Hybride leeromgevingen zijn leer
omgevingen met kenmerken van de 
wereld van het leren (school) en de 
wereld van de beroepspraktijk (werk). 
De logica van de wereld van school is 
een andere dan die van de wereld van 
werk. Door deze verschillen wordt er 
vaak een grens ervaren. Het kan ener
zijds belemmerend werken, maar 
anderzijds kan er ook veel worden 
geleerd door over de grenzen heen te 
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geven en met elkaar af te stemmen 
wat er met de leeromgevingen wordt 
beoogd en hoe dat gerealiseerd kan 
worden. Het is belangrijk om elkaars 
werelden beter te leren kennen, 
erbij betrokken te raken, elkaar aan 
te vullen en elkaar te versterken. 
Docenten dienen een goed beeld te 
hebben hoe het eraan toegaat in de 
dagelijkse en actuele beroepspraktijk. 
Tevens is de wendbaarheid van bege
leiders in een hybride leeromgeving 
een belangrijk aandachtspunt (zie 
Profiel nummer 8).

Bij het ontwerpen van een hybride 
leeromgeving dienen er allerlei 
afwegingen gemaakt te worden op 
een vijftal ontwerpbare elementen: 
inhoud, ruimte, instrumenten, tijd en 
rollen. Wat moeten studenten leren? 
Waar en waarmee leren studen
ten?  Wanneer en met wie wordt er 
geleerd? Ontwerpers houden daarbij 
rekening met de visie en doelstellin
gen van de school en het betrokken 
werkveld en proberen tegelijkertijd 
aan te sluiten bij de behoeften van 
studenten.

ONDERZOEK NAAR OVEREEN
KOMSTEN EN VERSCHILLEN
Scalda heeft in de afgelopen jaren 
grote stappen gezet om het onder
wijs anders in te richten. Gestart 
vanuit o.a. het onderwijsconcept 
regioleren kent Scalda ondertussen 
verschillende vormen van hybride 
leeromgevingen. Het Practoraat 
Leren in Hybride Leeromgevingen 
heeft een viertal van deze omgevin
gen onderzocht, te weten Innovision 
Solutions (IVS), het Participatielab, 
de Praktijkroute Economie, Horeca 
& Toerisme en de Zeeuwse 
Praktijkroute Ouderenzorg (ZPO). 
Studenten van deze leeromgevingen 
bevinden zich doorgaans een groot 
deel van de week in de praktijk of in 
een bedrijfsmatige setting. Binnen 
ons onderzoek hebben we gekeken 

naar overeenkomsten en verschillen 
die er zijn tussen hetgeen beleids
makers beoogde, hetgeen er door 
docenten en werkveld uitgevoerd is, 
hoe de leeromgevingen door studen
ten en docenten worden ervaren en 
wat studenten er leren.

De leerplanaspecten van het 
curriculaire spinnenweb van Van 
den Akker in combinatie met de 
perspectieven beoogd, gerealiseerd 
en ervaren vormden de basis voor 
semigestructureerde interviews 
met betrokkenen. Per perspectief is 
een focusgroep samengesteld. Per 
leeromgeving en perspectief is een 
matrix met de aspecten van het spin
nenweb ingevuld. De matrixen zijn 
geanalyseerd om per leeromgeving 
de consistenties en de discrepanties 
te kunnen benoemen. Vervolgens zijn 
er per leeromgeving conclusies, aan
bevelingen en mogelijkheden voor 
vervolgonderzoek benoemd, waarna  
er overkoepelende conclusies en 
vervolgstappen zijn opgesteld.

CONCLUSIES
Sterke elementen van de vier leer
omgevingen zijn:
  Individuele leerdoelen, maatwerk 

op inhoud, vorm en tijd 
  Leren in/met authentieke 

beroepssituaties en opdrachten 
  Betekenisvol, actueel en 

praktijkgericht onderwijs 
  Intensieve begeleiding, o.a. 

door driehoeksgesprek student, 
praktijkopleider, docent 

kijken. Onder meer door te verken
nen wat de overeenkomsten en 
verschillen zijn van de twee werelden 
en door elkaars perspectief proberen 
te begrijpen. Leeromgevingen op de 
grens van school en werk kunnen ver
schillend gekarakteriseerd worden. 
Het verbinden van school en werk 
kan volgens Bouw & Zitter (2020) op 
drie verschillende manieren (afstem
ming, incorporatie of hybridisering) 
in de school, in de beroepspraktijk 
of opgezet als een geïntegreerde 
leeromgeving/tussenpraktijk. 

BEROEPSPROCES CENTRAAL
Hybride leeromgevingen lijken vaak 
op realistische werksituaties. De 
drievoudige kwalificatie van het 
beroepsonderwijs; kwalificeren voor 
een beroep, voor de maatschappij en 
voor doorstroom naar vervolgonder
wijs en een leven lang ontwikkelen, 
wordt in een bedrijfsmatige setting 
vormgegeven. In werksituaties staan 
doorgaans productiviteit en kwaliteit 
op de eerste plaats, terwijl het er in 
hybride leeromgevingen om gaat 
dat de student niet alleen werkt 
maar ook léért. Hybride leeromge
vingen stellen het beroepsproces 
met levensechte en actuele vraag
stukken centraal voor het leren. Dit 
betekent dat deze leeromgevingen 
als echt (kunnen) worden ervaren. 
Organisatorisch vereist dit het 
durven loslaten van de traditionele 
manier waarop het onderwijs de 
afgelopen jaren is vormgegeven.   

ONTWERP
Een hybride leeromgeving staat 
of valt met een goed ontwerp. 
Essentieel daarbij is de samenwer
king tussen het onderwijs en werk
veld op strategisch, tactisch en ope
rationeel niveau. School en werkveld 
hebben heel nadrukkelijk een geza
menlijke rol en verantwoordelijkheid 
om de hybride leeromgeving vorm te 
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  Hoge betrokkenheid van school en 
werkveld bij leerproces student 

  Intensieve samenwerking tussen 
school en werkveld door een hecht 
en actief netwerk 

  Intrinsieke motivatie en 
eigenaarschap student 

  Onderzoekend leren met 
verbinding theorie en praktijk 

  Mogelijkheden voor een leven 
lang ontwikkelen (LLO) van alle 
betrokkenen

Aandachtspunten van de vier leer
omgevingen zijn:
  Flexibiliteit in de breedste zin van 

het woord
  Efficiënte organisatie van de 

leeromgevingen
  Ondersteuning bij het 

onderzoekend leren

Er kan geconcludeerd worden dat een 
hybride leeromgeving vraagt om een 
gezamenlijke visie en ambitie en om 
gelijkwaardig partnerschap tussen 
onderwijs en werkveld. Begeleiders in 
hybride leeromgevingen hebben een 
cruciale en complexe rol. Het vereist 
een coachende en wendbare rol 

binnen de wisselwerking van school 
en werk, een hoge betrokkenheid, 
een grote flexibiliteit en communi
catieve en samenwerkingsvaardig
heden. 

VERVOLGONDERZOEK
De resultaten van ons onderzoek 
vormen een mooie basis om op 
verder te bouwen. We kunnen stellen 
dat het curriculaire spinnenweb en 
de matrix ondersteuning bieden 
om een hybride leeromgeving in te 
richten en te volgen. De geleerde 
lessen en aandachtspunten zullen 
gebruikt worden bij het (door)
ontwikkelen van hybride leerom
gevingen. Er zal gewerkt worden 
rondom thema’s als: Hoe kunnen we 
het ontwerpmodel verstevigen? Hoe 
maken we het leren van de betrokke
nen binnen de hybride leeromgeving 
zichtbaar? Hoe begeleiden we het 
leren en hoe zorgen we ervoor dat 
álle betrokkenen leren. En waar richt 
dat leren zich dan op? 

DE AUTEUR IS PROJECTLEIDER PROJECTPLUS 

DOCENTONDERZOEKER PRACTORAAT LEREN IN 

HYBRIDE LEEROMGEVINGEN SCALDA

Bronnen
 > Bouw, E., & Zitter, I. (2020). 

Ontwerpafwegingen voor 

leeromgevingen op de grens 

van school en werk. Verbinden 

van school en werk. Internet: 

canonberoepsonderwijs.nl/

pedagogisch-didactisch/ont-

werpafwegingen-voor-leeromge-

vingen-op-de-grens-van-school-

en-werk/

 > SLO (z.d.). Curriculumwaaier. 

Internet: magazines.slo.nl/cur-

riculumwaaier#!/cover

Practoraat
Het Practoraat Leren in Hy-

bride leeromgevingen fungeert 

als kennisplatform voor hybride 

leeromgevingen binnen en buiten 

Scalda. Een practor en vier docent-

onderzoekers doen samen met 

docenten praktijkgericht onderzoek 

naar hybride leeromgevingen in het 

mbo-onderwijs. Expertise wordt 

samengebracht en (door)ontwik-

keld. Doel is de kwaliteit van het 

onderwijs te verbeteren. 

Wil je meer weten over ons onder-

zoek zie dan scalda.nl/over-scalda/

practoraten. Wil je graag mee-

onderzoeken of meedenken neem 

dan contact op met practor Petra 

Poelmans (ppoelmans@scalda.nl).

EEN PRACTOR 

EN VIER DOCENT

ONDERZOEKERS DOEN 

SAMEN MET DOCENTEN 

PRAKTIJKGERICHT 

ONDERZOEK
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