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school was ik al bezig met het bouwen van web-
sites, dat werd mijn bijbaantje. Tijdens mijn studie 
had ik inmiddels een eigen bedrijfje en bij mijn af-
studeren in 2010 had ik al een flinke klantenkring 
opgebouwd. Ik kon niet goed kiezen. Al zag ik wel 
het verschil in salaris. De eerste jaren van mijn on-
derwijscarrière was het schipperen tussen het les-
geven en mijn freelance bezigheden. En dat heeft 
zich zo doorgezet. Ja, en sinds kort realiseer ik me 
dat dit ook het beste bij me past. Voorheen dacht 
ik altijd dat ik uiteindelijk een keuze zou moeten 
maken. Maar ik kon niet kiezen. Ik wil te veel om 
uitsluitend in het onderwijs te werken. Ik ben 
ambitieus, ik wil dingen vernieuwen, problemen 
oplossen en dat kan eigenlijk niet in het onderwijs. 
Vernieuwingen en veranderingen duren heel lang. 
Waar ik ook tegenaan loop in het onderwijs is dat 
je best doen eigenlijk al goed genoeg is. De onder-
nemersmentaliteit die ik heb, kan ik op school niet 
gebruiken. Daar zijn ze al blij als je fatsoenlijk je 
lessen draait. Dat is voor mij een belangrijke reden 
om ook iets naast het lesgeven te doen. Anders 
word ik gewoon niet uitgedaagd. Ik kan best wel 
leuk vertellen en dat maakt dat ik een goede pre-
sentatie kan geven als ik bij klanten kom. Dat zijn 
vaardigheden uit het onderwijs die ik dan toepas. 
Andersom zijn hybride docenten een verrijking 
voor de school. We brengen vaardigheden de 
school binnen die daar worden gemist. Het is wel 
eens lastig te combineren. Dat is continu de strijd. 
Soms sta ik voor de klas en rinkelt m’n telefoon 
voor een van m’n bedrijven. Maar je kunt altijd 
even terugbellen in een tussenuur of na schooltijd. 
Soms, als er veel samenvalt, dan moet ik veel ’s 
avonds doorwerken en een beetje extra gas geven. 
Ik ben 2,5 dag per week op school. Ik vind wel dat 
ik te weinig aandacht aan m’n mentorleerlingen 
kan geven. Dat is wel een moeilijk dingetje. Mijn 
leerlingen zijn niet anders gewend, maar ik vind 
dat ik tekortschiet. Daarom geef ik mijn mentor-
leerlingen altijd voorrang, ook op freelancedagen.’

Stef van der Linden (28) is docent 
maatschappijleer aan het 2College 
Durendael in Oisterwijk, daarnaast 
heeft hij twee eigen bedrijven. Zo 
adviseert hij organisaties met hun 
online marketing en bemiddelt hij 
bij de verkoop van advertenties voor 
voetbalsites.

‘Ik wilde leraar worden. Na de havo ben ik daarom 
de lerarenopleiding gaan doen. Op de middelbare 
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eigen bedrijf. Of hybride docenten de oplossing 
voor het lerarentekort zijn, weet ik niet. Ik vind het 
wel een verrijking voor het onderwijs. Ik heb altijd 
gevonden dat je een team van echte docenten 
moet aanvullen met mensen die vanuit de praktijk 
lesgeven. Dat is de ideale combinatie. Ik zal nooit 
helemaal het onderwijs ingaan. Dat wil ik niet. Ik 
ben allereerst vormgever. Ik zie mezelf als iemand 
die zijn vak overdraagt op studenten, niet als een 
docent die een vak geeft. Het is een andere filoso-
fie. Ik ben begaan met mijn vak en ik wil de men-
sen die geïnteresseerd zijn de tips en tricks leren. 
Ik ben niet iemand die anderen graag wil opleiden 
in het maakt niet uit welk vak. Ik kom nu met heel 
veel jongeren in contact. Zij hebben soms totaal 
andere ideeën over het vak en daar leer ik ook van. 
Het les geven houdt als het ware een vinger aan de 
pols bij mij. Ik moet mezelf blijven vernieuwen om 
te zorgen dat ik bijblijf. Daarmee help ik niet alleen 
de studenten verder, maar ook mezelf in mijn 
eigen werk.’ 

Stef Ringoot (46) is cartoonist, illus-
trator en vormgever en doceert Vorm-
geving op het Roc A12 in Ede.

‘Het zijn twee banen, maar eigenlijk voelt het voor 
mij als één baan. Ik ben opgeleid als vormgever en 
heb altijd in dat vak gewerkt. Ik kom van oorsprong 
uit België en ben daar vroeger actief geweest in 
het jeugdwerk. Ik ging mee op vakantiekampen en 
ook het lesgeven was mij niet helemaal onbekend. 
Op een gegeven moment werd ik door iemand 
gebeld van Roc A12. Ze hadden mijn website en 
LinkedIn-profiel gezien en zagen dat ik naast 
vormgeven, ook ervaring met jongeren had. 
“Zou je bij ons willen komen lesgeven?” werd mij 
gevraagd. Als zzp-er zag ik de school gewoon als 
een klant. Ik ben toen langsgegaan en vervolgens 
op het roc gaan werken. Dat doe ik nu al zeven 
jaar, eerst als zzp-er en sinds vorig jaar ben ik 
twee dagen per week in vaste dienst bij het roc. 
De andere vijf dagen in de week werk ik voor mijn 

Ze worden hybride docenten genoemd, parttime leraren die ook 
buiten het onderwijs werken. Door sommigen worden ze gezien als 
een van de oplossingen voor de lerarentekorten in het voortgezet 
onderwijs en mbo. Wie zijn deze mensen en wat drijft hen?
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