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Vraag 

Welke rollen vervult een docent in een praktijknabije/hybride leeromgeving 
in het beroepsonderwijs? 

Welke handelingsrepertoire is nodig van een docent voor het vervullen van deze rollen 
en specifiek de rol van procesbegeleider (ook wel: coach of facilitator) in dit type 
leeromgevingen? 

 

Kort antwoord 

Naast de gangbare expertise die een docent in elk geval nodig om in het 
beroepsonderwijs te werken, zijn er ook negen docentrollen onderkend specifiek voor 
praktijknabije leeromgevingen, waaronder die van ‘coach’. Over welk 
handelingsrepertoire zo’n coach moet beschikken, is nog niet heel veel bekend, wel 
weten we dat begeleiding in vorm van modelleren, gidsen, afnemend ondersteunen 
(scaffolding), coaching en monitoring van belang zijn. Ook is bekend dat het 
ontwikkelen van een passend repertoire voor deze specifieke soort leeromgevingen 
gezamenlijke ontwikkeling en uitvoering (comakership) door opleidingen en 
werkomgevingen verlangt, en doorgaans een fiks professionaliseringstraject vergt. 

 

Toelichting antwoord 

Voor toekomstbestendig beroepsonderwijs wordt het belang van samenwerking tussen 
onderwijs en beroepspraktijk onderkend door de beroepsonderwijssector (MBO Raad, 
2015; OCW, 2015; Poortman & Visser, 2008; Poortman e.a., 2011). Er zijn er 
(inter)nationaal uiteenlopende ontwikkelingen om deze samenwerking verder vorm te 
geven. Zo loopt in Australië een grootschalig traject waar onderwijs en bedrijfsleven 
samenwerken in ‘industry-school-partnerships’ (Flynn e.a., 2014). In Nederland is een 
landelijk innovatiearrangement voor het versterken van de samenwerking onderwijs-
bedrijfsleven in afronding (Smulders e.a., 2011). 



 

 

 

Samenwerking tussen onderwijs en beroepspraktijk kan leiden tot leeromgevingen 
waarbij schools leren en werkplekleren in één leeromgeving bij elkaar worden gebracht 
(Smulders e.a., 2012), bijvoorbeeld de ‘lerende wijkcentra’ waar studenten activiteiten 
voor buurtbewoners uitvoeren. Het gaat om praktijknabije leeromgevingen, zoals 
praktijksimulaties (Khaled e.a., 2014), werkpleksimulaties (Jossberger e.a., 2015), 
hybride leeromgevingen (Huisman e.a., 2010; Zitter e.a., 2016) of hybride 
leerconfiguraties (Cremers, 2016). 

Hoewel er veel onderzoek is over het doorbreken van de muur tussen school en de 
werkplek (Dumont & Istance, 2010; Griffith & Guile, 2003; Tynjälä, 2008; Unwin, 
2009), zijn er ook kritische geluiden. Bijvoorbeeld dat het nabootsen van de werkplek 
in de school ertoe leidt dat de toegevoegde waarde van school en de werkplek zal 
verminderen (Aarkrog, 2005). Dit soort tegengeluid moet zeker worden meegenomen 
bij de ontwikkeling van optimale praktijknabije/hybride leeromgevingen en de 
begeleiding van studenten daarin. 

In de praktijk zijn veel praktijknabije/hybride leeromgevingen ontstaan en dit vraagt 
van docenten andere rollen en een ander handelingsrepertoire. In brede zin is er recent 
onderzoek gedaan naar de expertise die docenten nodig hebben om in het 
beroepsonderwijs te functioneren. Het gaat om volgende expertisegebieden (Aalsma 
e.a., 2014): 

o Beroepspraktijk: kennis en inzicht in het praktisch handelingsrepertoire dat 
nodig is om een beroep te kunnen uitoefenen. 

o Beroepsdomein: kennis en inzicht in de begrippen en concepten die ten 
grondslag liggen aan de uitoefening van een beroep. 

o Vakdisciplines: kennis en inzicht die ten grondslag liggen aan de 
beroepsinhoud. 

o Menskunde: kennis en inzicht in ontwikkelingsprocessen van 
studenten in relatie tot beroepsvorming. 

Bovengenoemde expertises heeft een docent in elk geval nodig om in het 
beroepsonderwijs te werken en dus ook in praktijknabije/hybride leeromgevingen. 
Voor leeromgevingen waar studenten werken aan regionale projecten hebben Oonk 
e.a. (2013) negen docentrollen geïdentificeerd die ook relevant zijn voor omgevingen 
waar studenten in andere soorten werkprocessen aan het leren zijn. Deze docentrollen 
zijn relevant voor praktijknabije leeromgevingen:  

1. Als acquisiteur bouwt en onderhoudt de docent relaties met bedrijven met het 
doel opdrachten binnen te halen. 

2. Als regio-ontwikkelaar is de docent strategisch en beleidsmatig bezig met het 
verbinden van de school en de regio, om zo gezamenlijk te werken aan 
regionale ontwikkeling. 

3. Als onderwijsontwikkelaar is de docent verantwoordelijk voor het (verder) 
ontwikkelen van de leeromgeving in de opleiding (organisatorisch) en de 
inbedding hiervan in het curriculum (inhoudelijk). 

4. Als coach begeleidt de docent studenten bij het plannen, uitvoeren, afronden 
van en reflecteren op de opdracht. 



 

 

 

5. Als leervraagarticulator (ook wel genoemd: leerprojectontwikkelaar, 
vraagarticulator, vraagcoördinator, kennismakelaar, onderwijscoördinator) 
vertaalt de docent thema’s of vragen uit de regio naar uitvoerbare projecten 
voor individuele of groepen studenten vanuit verschillende disciplines en 
opleidingsniveaus. 

6. Als beoordelaar komt de docent tot goed onderbouwde en inzichtelijke 
beoordelingen van het resultaat en het proces van de studenten, waarbij 
hij/zij zich laat informeren door relevante partijen. 

7. Als vakexpert stelt de docent zijn/haar kennis, vaardigheden en ervaringen 
gedurende een project ter beschikking aan de studenten. 

8. Als actor is de docent een (gelijkwaardige) partij in het leerproject en 
draagt hij/zij vanuit zijn/haar eigen regionale positie en kennis bij aan de 
totstandkoming van het eindresultaat. 

9. Als lerende handelt de docent in het besef dat iedereen in het leerproject 
aan het leren is. Hij/zij accepteert dat niet alles bekend is en draagt 
voortdurend zijn/haar steentje bij, zodat het steeds beter gaat en dat 
iedereen leert (ook van zijn eigen fouten). 

Het praktijkgericht onderzoek van Van den Berg e.a. (2018) naar de actuele praktijk 
van regioleren bij een van de betrokken mbo-instellingen benoemt bovengenoemde 
rollen. Tevens laat het zien dat de betrokken docenten, studenten en werkbegeleiders 
in bedrijven vooral de coachende rol van docenten herkennen. De docent-coach heeft 
een sleutelrol voor het leren. De ervaringen leren ook dat veel docent-coaches nog 
zoeken naar de verhouding tussen sturen en loslaten van studenten. Naast de coachrol 
worden ook die van vakexpert en beoordelaar belangrijk gevonden, en verder de rollen 
van regioleerontwikkelaar, leervraagarticulator en opdrachtgever. 

Bovengenoemde rollen zijn geïdentificeerd voor praktijknabije leeromgevingen waar 
studenten werken aan projecten, maar deze inzichten zijn ook relevant voor 
omgevingen waar studenten in andere soorten werkprocessen aan het leren zijn. De 
competentie van de rol van ‘coach’ wordt door Oonk e.a. (2013) als volgt beschreven: 
Als coach begeleid ik studenten bij het plannen, uitvoeren, afronden van en reflecteren 
op het werk. 

Voorgaande geeft vooral een beeld van de expertiseterreinen, rollen en competenties 
die relevant zijn voor praktijknabije/hybride leeromgevingen, maar gaat nog niet in op 
het handelingsrepertoire dat docenten nodig hebben in hun rol van procesbegeleider. 
Helaas is er nog geen onderzoek beschikbaar over het handelingsrepertoire dat 
docenten nodig hebben voor het begeleiden van studenten specifiek in dit soort 
leeromgevingen. We kunnen wel in ander onderzoek inzichten vinden die relevant en 
toepasbaar zijn in deze context. Zo heeft bijvoorbeeld De Bruijn op basis van eerder 
onderzoek en theoretische onderbouwing vijf begeleidingsvormen onderscheiden 
(Glaudé e.a., 2011): 

1. Modelleren (modelling): de docent denkt en doet voor en de deelnemer kijkt de 
kunst af. 

2. Gidsen (guiding): tussenstations bepalen waar naar toegewerkt kan worden, 
structuur aanbrengen. 



 

 

 

3. Afnemend ondersteunen (Scaffolding): eerst meer begeleiding aanbieden en 
naarmate student zich verder ontwikkelt, de begeleiding laten afnemen. 

4. Coachen (coaching): de student door het stellen van vragen zelf antwoorden 
laten zoeken en vinden. 

5. Monitoren (Monitoring): in beginfase studenten veel hulp bieden bij 
zelfregulatie door regulatie (deels) over te nemen en gedurende het proces de 
regulatie naar student over hevelen. 

Ook zijn er inzichten vanuit het begeleiden van werkplekleren die relevant zijn. Uit deze 
inzichten komen ook monitoring, modelling en coaching naar voren. Daarnaast worden 
ook vraag-en-antwoord dialogen genoemd (Billet, 2000). In 2018 hebben Nieuwenhuis 
en collega’s een reviewstudie afgerond naar de didactiek van werkplekleren. Deze review 
benoemt net als andere studies het balanceren tussen werken en leren op de werkplek. 
Het onderwijs heeft maar beperkt invloed op werkprocessen in de praktijk. En de 
interventies die vanuit opleidingsperspectief wél worden gedaan, gaan ten koste van de 
authenticiteit van het leerwerkproces. In het ontwerp van werkplekleren moet rekening 
worden gehouden met kenmerken van de werkplek, het leren, de studenten en de 
beoordeling. Ontwerpregels die hieruit voortkomen, moet elke opleiding in co-creatie met 
het werkveld concretiseren. Een van de ontwerpregels verwijst naar het belang van een 
hybride leerwerkplek in het geval de omstandigheden op de werkplek niet optimaal zijn 
voor leren. Doordat de grenslijn tussen opleiding en bedrijf vervaagt, vergroot het 
leerpotentieel van de werkplek en versterkt ook de positie van de werkplekbegeleider 
(Nieuwenhuis e.a., 2018). 

Tot slot kan er worden opgemerkt dat het misschien wel heel handig kan lijken om een 
welomschreven handelingsrepertoire te hebben voor docenten in praktijknabije/hybride 
leeromgevingen, waarmee docenten een handboek zouden hebben om studenten beter 
te begeleiden. De zonet genoemde reviewstudie benoemt echter het belang van het 
steeds weer specifiek ontwerpen van het leren. Dat maakt dat een handboek eerder het 
karakter zal hebben van genoemde ontwerpregels dan dat het heel concreet aan kan 
geven wie wat moet doen om het leren van studenten te faciliteren.  

We weten ook uit praktijkgericht onderzoek dat het ontwikkelen van een passend 
handelingsrepertoire voor dit soort leeromgevingen een fiks professionaliseringsproces 
vergt, bijvoorbeeld met ontwikkelteams (Van den Berg e.a., 2018) en een ‘critical friend 
aanpak’ (Jansen e.a., 2011). Er is gebleken dat het werken met een critical friend werkt 
voor het onder de knie krijgen van het praktijknabije/hybride onderwijsconcept en ook 
bijdraagt aan een lerende beroepshouding. Door steeds samen met een critical friend te 
reflecteren op het eigen handelen, kan een docent naast het ontwikkelen van een 
passend handelingsrepertoire, ook een kritische blik op het eigen professionele 
handelen ontwikkelen. 
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o Boundary crossing leren met en van de ander  

Diverse inzichten over leren in opleidingen en beroepspraktijk zijn samengebracht in 
Bakker, A., I. Zitter, S. Beausaert & E. de Bruijn (red.) (2016). Tussen opleiding en 
beroepspraktijk: het potentieel van boundary crossing. Assen: Van Gorcum.De 11 
ontwerpkenmerken die Nieuwenhuis et al. (2018) onderscheiden in hun review worden 
toegelicht 

Van het onderzoek ‘wendbaar vakmanschap in hybride leeromgevingen’ kun je op de 
projectsite diverse links vinden naar nadere informatie in artikelen en filmpjes. 

Het binnen het Centrum voor Toptechniek ondergebrachte Practoraat Hybride Onderwijs 
biedt onder meer literatuurverwijzingen  

 

Onderwijssector 

Beroepsonderwijs (mbo) 
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Praktijknabije leeromgevingen, hybride leeromgevingen, docentrollen, 
handelingsrepertoire, (proces)begeleider 
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