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Inleiding en situering 

In het kader van het project Lerende Euregio Scheldemond, werkt Onderwijscentrum Gent samen 

met 4 Gentse scholen in de Proeftuin in Techniek, Elektriciteit en Mechanica (PiTEM). In deze 

proeftuinen experimenteren we met het opzetten van hybride leeromgevingen en het 

(door)ontwikkelen van innovatieve vormen van werkplekleren. Essentieel hierin is de verduurzaming 

van de resultaten en het contact tussen scholen en bedrijven. Aan de proeftuin is een lerend netwerk 

verbonden waarin bedrijven en scholen ervaringen uitwisselen en komen tot gezamenlijke 

oplossingen voor de uitdagingen in samenwerking.  

In deze inspiratiegids bundelen we de lessons learned uit de proeftuin, aangevuld met de inbreng 

van expertisepartner Scalda. Het is een houvast voor scholen met beroepsgerichte opleidingen om in 

die opleidingen hybride leeromgevingen te ontwikkelen en om een duurzaam contact/netwerk op te 

zetten tussen scholen en bedrijven in functie van werkplekleren. De gids is opgebouwd uit 3 

onderdelen. In deel 1 definiëren we de twee voornaamste begrippen uit deze inspiratiegids: 

werkplekleren en de hybride leeromgeving. In het tweede deel reiken we bouwstenen en tools aan 

voor het ontwerp van een hybride leeromgeving. In het derde deel tenslotte, zoomen we in op het 

partnerschap met het werkveld en geven we concrete tips en tricks om dit uit te bouwen en te 

bestendigen.  
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Werkplekleren en hybride leeromgevingen: 

definiëring 

Werkplekleren  

De Vlor definieert werkplekleren als een op ervaring gebaseerd leren, een actief en constructief 

proces dat plaatsvindt in een reële arbeidssituatie, met de werkelijke problemen uit de toekomstige 

arbeidspraktijk als leerobject. De vlor onderscheidt twee leerwegen binnen werkplekleren: 

 Competenties worden in een theoretische/praktische opleiding verworven en toegepast en 

vervolgens verder geëxploreerd in de realiteit van een arbeidssituatie. 

 Competenties worden in een reële arbeidssituatie verworven en vervolgens verder 

geëxploreerd, theoretisch/praktisch verwerkt en breder opengetrokken in een 

theoretisch/praktische opleiding.  

Werkplekleren is een containerbegrip voor verschillende soorten van leeractiviteiten en 

werkvormen. Essentieel is uiteraard wel dat het gaat om activiteiten waarin het leren centraal staat 

en die gericht zijn op het verwerven van algemene of beroepsgerichte competenties (m.a.w. niet op 

het creëren van economische meerwaarde). De arbeidssituatie fungeert als leeromgeving. Let wel: 

de arbeidssituatie is niet hetzelfde als de werkvloer. Ook in een schoolse context kan een 

arbeidssituatie/realistische omgeving worden gecreëerd.  

Hybride leeromgeving 

Een leeromgeving het geheel van activiteiten, instrumenten, documenten en artefacten, alsook de 

sociaal-culturele context voor de bedoelde activiteiten . Bij een hybride leeromgeving staat, net zoals 

bij het werkplekleren, de reële arbeidssituatie/beroepspraktijk centraal. Het verschil met 

werkplekleren is dat werkplekleren gaat over afgebakende, individuele leeractiviteiten, terwijl een 

hybride leeromgeving verwijst naar de hele omgeving waarin lerenden actief zijn. Het aanleren van 

puur theoretische kennis wordt niet beschouwd als werkplekleren maar kan perfect onderdeel zijn 

van een hybride leeromgeving. 

In een leeromgeving onderscheiden we 2 dimensies: de dimensie van leren en de dimensie van 

interveniëren.  

 Dimensie leren: Als je leren opvat als een dimensie, staat aan de ene kant 

acquisitie/kennisverwerving. Daar gaat het over theorie, begrijpen, weten, expliciteren. Aan de 

andere kant van de dimensie staat participatie. Daar staat de praktijk centraal, het doen en 

kunnen, het impliciete.  

 Dimensie interveniëren: Onderwijs heeft de opdracht te interveniëren in het leerproces van 

jongeren. Dat kan je aan de ene kant doen in een geconstrueerde context, waar het veilig is en 

je stap voor stap leert hoe iets in zijn werk gaat. En aan de andere kant in een realistische 

context, bijvoorbeeld met echte klanten. 
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Een leeromgeving kan langs beide dimensies vormgegeven worden. Dat resulteert in onderstaand 

kwadrant voor het ontwerp van een (hybride) leeromgeving. 

 

 

 

 

 

 

Een hybride leeromgeving heeft verder twee centrale kenmerken: 

 Het beroepsproces staat centraal en vormt de basis/het vertrekpunt waarrond de 

leeractiviteiten worden vormgegeven 

 De leeractiviteiten zijn geconnecteerd met elkaar, met die beroepssituatie als het verbindende 

element. Het gaat er m.a.w. niet om zo veel mogelijk leeractiviteiten te ontwikkelen in het 

kwadrant rechtsonder. Belangrijker is de samenhang tussen de leeractiviteiten in de 

verschillende kwadranten. 

Bouwstenen en tools voor het ontwerp van een 

hybride leeromgeving 

Afbakening van het beroepsproces 

In een hybride leeromgeving vormen de beroepstaken de ruggengraat van de opleiding. Een 

beroepstaak omvat per definitie de integrale competentie met zowel kennis, vaardigheden, 
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attitudes. Elk beroep is te ontrafelen in een aantal beroepstaken. Dat 

ontrafelen is dan ook het eerste dat dient te gebeuren bij het ontwerp 

van een hybride leeromgeving.  

Vervolgens kan het leerproces opgezet worden dat zich begeeft en 

beweegt rond die beroepstaken. Op sommige momenten staan 

jongeren dan middenin de praktijk/de beroepstaak. Aan ‘de voorkant’ 

van die praktijk verwerven leerlingen bepaalde kennis en vaardigheden 

die ze nodig hebben om de beroepstaak uit te voeren. Aan de 

‘achterkant’ reflecteren jongeren over wat ze leerden, waardoor ze 

weer een volgende stap kunnen nemen.  

Het opzetten van een hybride leeromgeving impliceert m.a.w. het 

lossen van het denken in termen van curricula. Het realiseren van 

leerplandoelen volgt vanzelf wanneer het beroepsproces centraal 

wordt gesteld, het is echter niet het vertrekpunt.   

Bouwstenen 

Hoeve, A. & Zitter, I. (2012) en Aalsma (2011) onderscheiden vier ontwerpbare elementen in een 

leeromgeving. Dit zijn de bouwstenen waarin keuzes kunnen/moeten gemaakt worden om invulling 

te geven aan de hybride leeromgeving. 

Aalsma (2011), De omgekeerde 

leerweg 

Waar wordt geleerd? 

Vormgeven van alle benodigde fysieke en digitale ruimtes van een 

leeromgeving. 

Wie is er actief in de leeromgeving? 

Vormgeven van de rollen van alle actoren die op eender welk moment 

actief zijn in de leeromgeving: expert, coach, lerende, … 

Waarmee wordt geleerd? 

Vormgeven aan al het tastbare onderwijs/didactisch materiaal (digitaal 

en papier), professioneel gereedschap, hulpmiddelen en materialen 

(artefacten) 

Wanneer wordt er geleerd? 

Het gaat hierbij om het vormgeven van alle aspecten die te maken 

hebben met tijd: beschikbare tijd, tempo en plannen, volgorde in de tijd, 

pauzeren, versnellen, vertragen, onderbreken, minder dan/meer 

dan/zelfde als in beroepspraktijk? 
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Binnen elk van deze bouwstenen kunnen drastische keuzes gemaakt worden. Evengoed zijn er voor 

elk van de bouwstenen mogelijkheden om klein te beginnen. Voor elke bouwsteen is er een 

continuüm van mogelijkheden die gecombineerd kunnen worden. 

Ontwerp van een hybride leeromgeving 

Het kernteam 

Het ontwerp van een hybride leeromgeving gaat idealiter uit van een kernteam. Een kernteam1 zijn 

teamleden, leerkrachten die betrokken zijn bij het gehele ontwerpproces en implementatie van de 

hybride leeromgeving. Zij maken deel uit van een professionele leergemeenschap waar leerinhouden 

onderling aan elkaar worden doorgegeven en bieden structuur om schoolontwikkeling mogelijk te 

maken. De daaruit gerichte ervaring en kennis wordt gedeeld met het bredere schoolteam via 

personeelsvergadering of andere (bestaande) communicatiekanalen. 

Samenstelling 

 Het kernteam bestaat idealiter uit vier tot tien collega’s die actief zijn binnen een 

studiedomein. Beperk je niet tot vakleerkrachten. Eén van de basiselementen van een hybride 

leeromgeving is net de integrale benadering.  

 Het kernteam is idealiter een afspiegeling van de diversiteit in het schoolteam (qua 

vooropleiding, aantal jaren ervaring, vakinhoudelijke expertise, motivatie, achtergrond, …). 

 Representatie van de verschillende schoolgeledingen is aangewezen. De keuzes die gemaakt 

worden in het kernteam, moeten gedragen worden door het schoolbeleidsniveau. Als directe 

betrokkenheid van het schoolbeleidsniveau niet mogelijk is, zorg dan voor een duidelijk 

mandaat en maak afspraken over de manier waarop informatie doorstroomt.  

 De kernteamleden zijn bereid tot samenwerken en kritische reflectie. Ze delen informatie met 

het schoolteam en leggen verantwoording af aan het directieteam 

Rollen en taken 

In een kernteam worden door de leden verschillende rollen opgenomen. Elke rol komt met specifieke 

verantwoordelijkheden.  

 Een trekker geeft leiding aan het kernteam, organiseert intern overleg, verzorgt interne 

communicatie, volgt project op i.f.v. de doelstelling en rondt het af. 

 Een SPOC (Single Point of Contact) zorgt voor externe communicatie (bijv. met bedrijven) 

 Elk teamlid voert individuele taken uit, geeft input (vooral op zijn/haar expertisegebied), leidt 

een bepaalde werkstroom (indien van toepassing), werkt als onderdeel van het algehele team 

om het project goed op te leveren. 

 De netwerker/woordvoerder legt en onderhoudt contacten die jullie organisatie verder 

kunnen helpen bij het uitbouw van werkplekleren en hybride leervormen  

 Een bestuurslid geeft input en advies, geeft ondersteuning aan trekker, neemt 

eindbeslissingen m.b.t. project- en middelen. 

                                                           

1  Potential (z.d.) Werken we met het hele team en/of met een kernteam? Geraadpleegd op 28 februari 2022, 
https://potentialtoteach.be/veelgestelde-vragen/detail/werken-we-met-het-hele-team-en-of-met-een-
kernteam 

https://potentialtoteach.be/veelgestelde-vragen/detail/werken-we-met-het-hele-team-en-of-met-een-kernteam
https://potentialtoteach.be/veelgestelde-vragen/detail/werken-we-met-het-hele-team-en-of-met-een-kernteam
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 Een notulist maakt verslagen op van kerngroepoverleg, overleg school/bedrijf.  

Verschillende personen kunnen eenzelfde rol opnemen en één persoon kan verschillende rollen 

opnemen. Maak heldere afspraken – die voor iedereen duidelijk zijn – over wie, wanneer, welke rol 

invult.   

Tips voor een goede werking van het kernteam 

 Bepaal frequentie/tijdstip/duur/locatie intern overleg met kernteam. Spreek bij de start een 

overlegkalender af.  

 Zorg voor een archief om de informatie te verzamelen 

Het ambitieniveau 

Het opzetten van een hybride leeromgeving vergt een andere manier van kijken naar de 

onderwijspraktijk. Niet het curriculum, maar de reële beroepspraktijk vormt het vertrekpunt. Het 

ontwerpen van een hybride leeromgeving vergt het vertrouwen dat het tegemoetkomen aan 

leerplannen vanzelfsprekend zal volgen, als de reële beroepspraktijk waarvoor de opleiding opleidt, 

centraal staat. Voor sommige mensen in het kernteam kan die insteek een hele stretch zijn. Om 

weerstand te vermijden, betrek je het hele kernteam best bij het bepalen van het ambitieniveau. Het 

kan helpend zijn om een externe procesbegeleider te betrekken bij deze verkensessie. Hiervoor kan 

je Onderwijscentrum Gent inschakelen2. 

Het organiseren van een verkensessie is een ideale manier om een stuk urgentiebesef te initiëren bij 

de leden van het kernteam en om een ambitieniveau (op korte termijn én op langere termijn) te 

bepalen. 

Tijdens de verkensessie belicht je een aantal algemene, externe evoluties die mee het speelveld 

bepalen waarin de school onderwijs organiseert. Onderwijs staat immers niet los van de rest van de 

wereld. Er spelen tal van maatschappelijk evoluties (economisch, ecologisch, technologisch, …), elke 

generatie jongeren verschilt bovendien van de vorige en tot slot veranderen ook de jobs waarvoor de 

jongeren worden opgeleid. Neem deze evoluties samen met het kernteam onder de loep. Je kan 

overwegen om hier een externe expert bij uit te nodigen.  

Maak met het kernteam de oefening wat de impact is van deze evoluties op de school, het 

studiedomein, de opleiding en hoe de school hier al op heeft ingespeeld. Om de motivatie bij 

kernteamleden aan te wakkeren, kan je vragen stellen als: 

 Welke onderwijspraktijken uit de laatste 1-2-3 jaar vond jij echt succesvol? 

− Waarom?  

− Wat maakte ze succesvol? 

− Wat vonden de leerlingen hiervan? 

 Welke onderwijspraktijken uit de laatste 1-2-3 jaar maken jou echt enthousiast? 

− Hoe komt dat? 

− Wat vonden de leerlingen ervan? 

 Naast hetgeen jullie al gedaan hebben, wat zou er nog mogelijk zijn om in te spelen op 

veranderende context?  

 … 

                                                           

2 Mail naar onderwijsontwikkeling@stad.gent  

mailto:onderwijsontwikkeling@stad.gent
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Maak aan het kernteam meteen duidelijk dat je niet per se meteen heel ver moet gaan in de 

hybridisering van je onderwijspraktijk. Stel het voor als een continuüm waarop het kernteam 

uitstippelt waar men naartoe wil (op korte termijn en op lange termijn). 

 

 

 

Door te peilen waar ieders motivatie zit op dit continuüm, kom je tot een duidelijke doelstelling. 

Koppel aan die doelstellingen ook meteen een timing. Het is vervolgens aan de trekker van het 

kernteam om een plan van aanpak en fasering uit te werken in functie van die doelstelling.  

Ontwerp 

Met een duidelijk ambitieniveau en doel voor ogen, kan je aan de slag met het stappenplan . Hierin 

krijgen alle ontwerpvragen die van toepassing zijn bij het ontwerp van een hybride leeromgeving een 

antwoord.  

Praktijk op verplaatsing, aan 

de slag met realistische 

opdrachten uit een bedrijf 
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klanten 

Tr
ad

it
io

n
el

e 
o

n
d

er
w

ijs
p

ra
kt

ijk
 

H
yb

rid
e o

n
d

erw
ijsp

raktijk 

Hybride leren als continuüm, met voorbeelden 

•Welke beroepsproducten of diensten worden aangeleerd?

•Hoe ziet/zien de beroepsproces(sen) er uit (realistische beroepspraktijk)?

•Uit welke beroepstaken bestaat het beroepsproces?

•Wanneer is er sprake van een realistisch beroepsresultaat (beginnend 
beroepsbeoefenaarsniveau)?

Omschrijving van de inhoud van de leeromgeving

•Welke kenmerken hebben de leerlingen waarop de leeromgeving moet worden 
afgestemd?

•Waar zit de toegevoegde waarde voor de leerlingen in dit traject? 

•Welke factoren kunnen motiveren (extrinsiek/intrinsiek)?

•Is deelname aan de leeromgeving voor leerlingen verplicht?

•Als niet: op welke manier kan de werving en info het best worden opgezet?

Doelgroep leerlingen en communicatie
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•Waar vindt het leren plaats? 

•Wat is nodig in deze plek, om het realistisch leren te faciliteren, maar ook 
voldoende uitrusting te voorzien voor het leren? 

•Welke instrumenten dragen daar toe bij?

Bedrijfsmatige setting (ruimte/artefacten)

•In welke leerjaren situeert zich de hybride leeromgeving?

•Hoe lang zijn leerlingen in deze omgeving?

•Is er sprake van bepaalde volgordelijkheid (wat eerst, wat daarna, …)? 

•Heeft de leerling invloed op de volgordelijkheid?

Tijd

•Van welke rollen is er sprake in deze omgeving en wat is de verwachting t.a.v. de 
verschillende rollen? 

o Is er sprake van een opdrachtgever? Is er sprake van een coach? Is er sprake van 
experts? Instructeurs? Theorie leerkrachten? 

o Werken we met interne of externe lesgevers? 

o Wat wordt van leerlingen verwacht in deze setting? 

•Zijn er specifieke structurele partnerschappen nodig voor de realisatie en wat is 
daarvoor nodig? (zie later)

Rollen/partnerschappen

•Hoe wordt het leerproces gestuurd? Wie en hoe en wanneer?

•Welke ondersteunende tools worden daarvoor ingeschakeld?

•Welke visie en aanpak is er t.a.v. de leerlingen laten reflecteren op hun eigen 
handelen?

•In welke mate heeft de leerling regie over de eigen opleiding en voortgang?

Inrichting van de coaching en reflectie

•Wie is verantwoordelijk voor de beoordeling?

•Hoe worden beroepsresultaten beoordeeld? 

•Hoe wordt het proces waarin de leerling geparticipeerd heeft beoordeeld? 

•Welke onderliggende instrumenten worden ingezet? 

•Hoe wordt de beoordeling/feedback ingezet voor de verdere ontwikkeling van de 
leerling?

Inrichting van de beoordeling

•Welke onderliggende knowhow moet aangereikt worden?

•Op welke manier wordt dit aangeboden (denk out of the box: e-learning, 
workshops, toolbox meetings, …)

•Wordt dit aanbodgestuurd georganiseerd of op vraag van de leerling?

Inrichting van de theorie- en vaardigheidstrainingen
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Partnerschappen met het werkveld 

Motieven voor het betrekken van het werkveld 

Voor de kwaliteit van de hybride leeromgeving, is het sterk aanbevolen om het werkveld te 

betrekken bij het ontwerp en de implementatie ervan. In theorie is het mogelijk een hybride 

leeromgeving op te zetten zonder betrokkenheid van bedrijven. Je kan bijvoorbeeld werken met 

casusopdrachten die worden vormgegeven door leerkrachten, vanuit de veronderstelling dat zij erg 

goed op de hoogte zijn van de arbeidsmarktrealiteit. Ideaal is dat niet.  

 Bedrijven betrekken bij het ontwerp van een hybride leeromgeving zorgt er voor dat de 

leeromgeving mee kan evolueren met de veranderende arbeidsmarkt. Dit maakt de hybride 

leeromgeving wendbaarder en duurzamer.  

 De betrokkenheid van bedrijven kan je nog meer realistische ervaringen aanreiken aan de 

leerlingen, wat gunstig is voor hun motivatie. 

De rol van werkveldpartners in een hybride leeromgeving 

De inbreng en het aandeel van bedrijven in een hybride leeromgeving kunnen verschillen. Andere 

opties én combinaties zijn mogelijk. 

 Tijdens klassieke vormen van hybride leeromgevingen, zoals stages en duaal leren, treden 

bedrijven meestal op als werkgever.  

 Als leerlingen/cursisten aan de slag gaan met een authentieke opdracht, kan een bedrijf 

optreden als expert-begeleider. In deze rol geeft het bedrijf feedback aan leerlingen, 

leerlingen kunnen bij de expert-begeleider te rade gaan wanneer ze met vragen zitten, … 

 Als leerlingen/cursisten bepaalde informatie/kennis nodig hebben om een opdracht uit te 

voeren, kan het werkveld betrokken worden als externe expert om deze kennis aan te reiken, 

bijv. tijdens een workshop of gastles. In deze rol kunnen zij ook ná de uitvoering van een 

bepaalde opdracht feedback geven in functie van het vervolg van het leerproces.  

 Bedrijven kunnen optreden als kennispartner om bijv. invulling te geven aan een realistische 

casus/opdracht voor leerlingen/cursisten, vertrekkend van de beroepspraktijk. 

 Bedrijven kunnen als leverancier ook logistiek ondersteunen, bijv. met machines. Een andere 

mogelijkheid is dat voor het uitvoeren van de hybride leeromgeving wordt gebruik gemaakt 

van de infrastructuur van een bedrijf. 

 … 

Uitbouwen en onderhouden van een netwerk van werkveldpartners 

Een breed netwerk van bedrijven rond je school is een sleutel om een kwalitatieve hybride 

leeromgeving op te zetten. Idealiter bestaat dat netwerk uit een diversiteit van bedrijven en is de 

samenwerking met bedrijven zo min mogelijk persoonsgebonden, om te vermijden dat 

bedrijfscontacten verwateren wanneer bepaalde personen uit dienst gaan. Het ontwikkelen van een 

dynamische database van bedrijven is daarbij een kernelement. Volgende tips en stappen helpen bij 

het ontwikkelen daarvan. 
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Breng het netwerk in kaart 

In je school zijn er wellicht heel wat mensen die op één of andere manier contacten hebben met 

bedrijven. Maak die contacten zo veel mogelijk deelbaar door ze in kaart te brengen tot op een 

werkbaar en functioneel detailniveau: 

 Wat zijn de activiteiten van het bedrijf? 

 Welke profielen zijn er tewerkgesteld? 

 In het kader van welke opleiding(sdomein)en werkt de school samen met het bedrijf? 

 Wie is de contactpersoon (incl. rechtstreekse contactgegevens) in het bedrijf? 

 Wie is voor het bedrijf de eerste contactpersoon in de school?  

 Op welke manier wordt al samengewerkt met het bedrijf (stages, bedrijfsbezoeken, …)  

 Voor welke andere vormen van werkplekleren staat het bedrijf open?  

 … 

Beslis samen over een gegevensdrager. Verschillende opties zijn mogelijk: Excel, google drive, teams, 

onenote, airtable, sharepoint, … Maak hier een weloverwogen keuze in en hou daarbij rekening met 

gebruiksvriendelijkheid en deelbaarheid, kostprijs, tijdsinvestering, andere gegevensdragers op 

school, … 

Maak afspraken omtrent opbouw en beheer 

Een eenmalige inventarisatie van de contacten is essentieel maar minstens even belangrijk is dat de 

database actueel blijft en dat collega’s deze blijven voeden. Dat vergt enige discipline en werkt het 

best met goede werkafspraken: 

 Stel een database trekker/beheerder aan die voor collega’s aanspreekpunt is én die de 

verantwoordelijkheid krijgt om de database actueel te houden op basis van de input van 

collega’s. 

 Spreek af wie (naast de beheerder) in welke mate toegang heeft: wie mag aanpassingen doen, 

wie mag raadplegen, … 

 Spreek een aanpak af om gegevens geregeld (bijv. jaarlijks) te actualiseren. Je kan bijv. 

overwegen om jaarlijks een mailing te doen naar alle bedrijven om via een google forms de 

gegevens te bevestigen.  

Benut het bestaande netwerk en verbreed.  

Om te beginnen kan je nagaan of de mogelijkheden van het bestaande bedrijvennetwerk al volledig 

zijn benut. Je kan op verschillende manieren uitbreiden binnen het bestaande adressenbestand: 

 Uitbreiding in vormen van werkplekleren. Een bedrijf dat samenwerkt met de school i.f.v. 

stages, staat misschien ook open voor gastlessen of casusopdrachten. 

 Uitbreiding in de opleidingen/opleidingsdomeinen. Een bedrijf waarmee je samenwerkt in de 

opleiding mechanisch onderhoud, wil zich misschien ook engageren voor andere profielen. 

Wees daarin creatief en denk niet alleen aan profielen in de core business van een bedrijf. Een 

bedrijf dat motoren bouwt, heeft misschien wel een grootkeuken met eigen personeel, of een 

backoffice met administratief bedienden.  

Maak de uitbreidingsmogelijkheden zichtbaar in de database.  
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Eens je zicht hebt op het potentieel van het bestaande netwerk, kan je gericht gaan uitbreiden. Heb 

je bijv. nog nood aan bedrijven die een workshop/gastles willen geven in het kader van een 

projectweek voor een specifieke opleiding? Ga dan met die concrete vraag op zoek naar bedrijven in 

dat domein. Neem vervolgens ook echt tijd om elkaar te leren kennen en maak werk van een 

gemeenschappelijke taal. Het is essentieel om verwachtingen af te stemmen.  

Hou contacten warm 

Contacten inventariseren en opbouwen is 1 ding, ze onderhouden vergt eveneens inspanningen. Je 

wil immers vermijden dat een negatieve ervaring of een schooljaar waarin een project door 

omstandigheden niet kan doorgaan, de samenwerking ondermijnt. 

 Maak werk van een degelijke evaluatie met het bedrijf. Heb daarbij oog voor verwachtingen 

die eventueel niet werden ingelost en ga op zoek naar oplossingen. 

 Informeer bedrijfscontacten over je plannen, ook als die niet doorgaan. Breng je met je school 

al jaren een bedrijfsbezoek aan een bedrijf maar krijgt dat voortaan (om welke reden dan ook) 

een andere invulling? Licht het bedrijf dan in. Het feit dat je erover communiceert, houdt de 

lijn open.  

 Waardeer bedrijven uitdrukkelijk voor hun inbreng en betrokkenheid. 

 Hou bedrijven (formeel en informeel) op de hoogte van projecten op je school. 

 De jaarlijkse oproep aan bedrijven om gegevens te controleren en te updaten is ook een 

manier om de lijn open te houden.   

 Stel een jaarkalender op om ritme te houden in de samenwerking. Voor alle actieve 

samenwerkingen geef je in dergelijke kalender aan wanneer er actie moet worden genomen, 

voor passieve samenwerkingen plan je zo ook in wanneer er vorm van contact aangewezen is. 

Tot slot 

Het ontwerpen van een hybride leeromgeving vergt maatwerk. Met deze inspiratiegids reiken we 

een aantal handvatten aan om aan de slag te gaan. Onderwijscentrum Gent integreert de verworven 

expertise rond hybride leeromgevingen in haar werking rond het thema onderwijs-arbeidsmarkt. We 

zijn er namelijk van overtuigd dat sterke hybride leeromgevingen de motivatie en het leervermogen 

van jongeren ten goede komen én dat ze ervoor zorgen dat jongeren beter voorbereid zijn op de job 

waarvoor ze worden opgeleid. Voor meer informatie over de werking en het aanbod van 

Onderwijscentrum Gent, onder andere rond het thema onderwijs-arbeidsmarkt, kan je terecht op 

https://stad.gent/nl/onderwijscentrum-gent. 

  

https://stad.gent/nl/onderwijscentrum-gent
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