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De hybride 
docent aan 
het werk
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Capra & flexibele arbeid 
in het onderwijs

Flexibele arbeid is in deze tijd niet weg te denken en de onderwijssector is 
daar geen uitzondering op. Of het nu gaat om tijdelijke contracten, pay-
rolling, detachering, uitzenden, zzp-constructies, vervangingspools of hybride 
docenten. Voor werkgevers geldt dat zij flexibele arbeid zien als een bijdrage 
aan het realiseren van bedrijfsdoeleinden, voor werknemers geldt veelal 
de wens (meer) vrijheid te hebben om keuzes te maken voor wie wordt 
gewerkt, de inhoud van het werk en de omvang daarvan.

Capra Advocaten is thuis in de juridische 
aspecten van deze verschillende constructies 
en denkt mee welke (strategische) keuze in het 
belang van uw onderwijsorganisatie is. 

Meer weten? 
Kijk dan ook op www.capra.nl/onderwijs
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“1 op de 8 
docenten in 
het voortgezet 
onderwijs heeft 
meerdere banen.”

De 
hybride 
docent
Het hybride docentschap biedt een 
vernieuwende kijk op het docent-
schap. Een hybride docent staat 
met één voet in het onderwijs en 
met de ander in een ander werk-
veld. Dat levert niet alleen top-
docenten op die het onderwijs 
in de praktijk kunnen brengen. 

Het faciliteren van het combineren 
van banen kan ook een oplossing 
bieden voor het tekort aan 
docenten. Deze brochure gaat 
over de juridische aspecten van 
de inzet van hybride docenten. 

Waar moet u aan denken bij het inschakelen 
van hybride docenten?
De hybride docent komt in verschillende 
combinaties voor. Zo kan die docent naast de 
baan in het onderwijs bijvoorbeeld werkzaam 
zijn als werknemer, als ambtenaar, als zzp’er 
of als gedetacheerde. Alle constructies hebben 
hun voor- en nadelen. Vooraf zal dan ook 

bepaald moeten worden welke constructie 
het beste past voor beide partijen. 

Voor de arbeidsrechtelijke aspecten van de inzet 
van de hybride docent speelt die ‘nevenfunctie’ 
een rol, net als overigens de vraag in welke onder-
wijssector uw organisatie werkzaam is en of er 
sprake is van openbaar of bijzonder onderwijs.
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De belangrijkste arbeids-
rechtelijke aspecten van 
de hybride docent

Een hybride docent heeft bij het combineren van banen te maken met 
verschillende werkomgevingen en dus ook met verschillende wet- en 
regelgeving. Hieronder gaan we op hoofdlijnen in op de rechtspositionele 
thema’s die van belang zijn bij het hybride docentschap.

“2 van de 3 docenten 
is geïnteresseerd 
in het hybride 
docentschap.”
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1. De sollicitatiefase - bevoegdheid
De toekomstige docent moet aangeven dat 
hij een nevenfunctie heeft. Daarnaast moet hij 
beschikken over lesbevoegdheid of verklaren 
die bevoegdheid binnen twee jaar te halen. 
Er zijn uitzonderingen voor zij-instromers en 
docenten die maximaal 4 klokuren lesgeven.

2. Werktijden en overwerk
Het combineren van twee banen kan leiden 
tot een minder flexibele inzet en kan ook voor 
roosterproblemen zorgen. Goede afspraken zijn 
nodig over de omvang van de werkzaamheden, 
de werktijden en de inzetbaarheid om die 
problemen te voorkomen. Deze afspraken zijn 
ook nodig om te voldoen aan de verplichtingen 
die volgen uit de Arbeidstijdenwet en Arbeids-
omstandighedenwet. 

3. Vakantie
In de verschillende onderwijssectoren is het 
gebruikelijk dan wel verplicht om verlof op te 
nemen tijdens de schoolvakanties. De hybride 
docent zal zijn vakanties daarom goed moeten 
afstemmen met zijn eventuele andere werk-
gever.

4. Scholing
De docent in het primair, voortgezet, speciaal 
onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs moet 
voldoen aan de wettelijke bekwaamheidseisen. 
Deze eisen zijn door de beroepsgroep zelf 

vastgesteld en vloeien voort uit de Wet beroep 
leraar en lerarenregister. Deze bekwaamheids-
eisen dienen als ijkpunten voor opleiding en 
bekwaamheidsonderhoud van docenten. De 
werkgever moet kunnen laten zien dat zijn 
docenten aan deze zogenoemde bekwaam-
heidseisen voldoen. Het hebben van twee banen 
kan tot gevolg hebben dat deze verplichting 
onder druk komt te staan. 

De afgelopen jaren konden docenten aan hun 
portfolio en bekwaamheidsonderhoud werken 
in het vrijwillige lerarenregister. Dit vrijwillige 
register is gesloten en de verplichte registratie 
als leraar in het lerarenregister is tot nader 
order uitgesteld. Het is wel mogelijk voor de 
docent om via een online portfoliotool vrijwillig 
aan bekwaamheidsonderhoud te werken. 

Hybride docenten inzetten is maatwerk
De inzet van een hybride docent vraagt om 
maatwerk. Dat hangt samen met de ‘andere’ 
werkzaamheden van de docent en van de 
vraag of uw organisatie werkzaam is in het 
openbaar of bijzonder onderwijs. Dat hoeft 
u uiteraard niet te weerhouden om hybride 
docenten in uw onderwijsinstelling op te nemen. 
Capra Advocaten heeft alle kennis in huis om 
de arbeidsrechtelijke aspecten in kaart te 
brengen. De praktijkgroep Onderwijs van Capra 
Advocaten is gespecialiseerd in ambtenarenrecht 
en arbeidsrecht binnen de sector Onderwijs.
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Capra Onderwijs
Binnen de sector onderwijs houden onze specialisten zich bezig met uit-
eenlopende onderwerpen: arbeidsvoorwaarden, arbeidsongeschiktheid & 
ziekte, cao’s, flexibele arbeid, integriteit, medezeggenschap en Wet werk 
en zekerheid.

Capra Advocaten is thuis in het onderwijs. Niet 
alleen door onze ervaring binnen de sector maar 
ook omdat we onze kennis actueel houden en 
delen. Zo zijn onze advocaten docent bij Studie-
centrum Rechtspleging (SSR), OSR Juridische 
Opleidingen, het Kluwer Onderwijs en de 
Academie voor de Rechtspraktijk. Ook heeft 
Capra een samenwerking met de PO-Raad.

Hoogwaardige dienstverlening
Capra is geen ‘middenmoot’-kantoor. We streven 
naar dienstverlening op zeer hoog niveau. Niet 
voor niets publiceren we artikelen en boeken over 
verschillende juridische onderwerpen en zijn we 
één van de weinige advocatenkantoren die 
docenten leveren aan het Studiecentrum 
Rechtspleging (SSR). SSR is hét opleidingsinstituut 
voor de rechtspraak en het Openbaar Ministerie. 
Onze advocaten verzorgen via de Capra 
Academie cursussen, dilemmatrainingen en 
masterclasses. Ook geven zij cursussen voor 
onder andere onderwijsinstellingen.

Werkbare oplossingen
Bij ons krijgt u geen vaag, algemeen juridisch 

advies. We werken volgens onze Capra-
methode: werkbare oplossingen met praktische 
handvatten. Door onze jarenlange ervaring kunnen 
we goed meedenken en verschillende oplos-
singen aanvragen. We bieden alternatieven aan, 
geven richting en zijn duidelijk over de (on)-
mogelijkheden. Zo kan een gedegen afweging 
worden gemaakt en gekozen worden voor de 
meest praktische en werkbare oplossing.

Over Capra Advocaten 
Capra Advocaten is al sinds 1928 hét kantoor 
als het gaat om arbeidsverhoudingen in de 
sectoren overheid, onderwijs en zorg. Sinds het 
jaar van onze oprichting levert Capra Advocaten 
juridische bijstand aan organisaties in het 
publieke domein. Dit vereist naast kennis van 
alle relevante regels, kennis van en met name 
gevoel voor maatschappelijke en bestuurlijke 
belangen en verhoudingen. Capra Advocaten 
heeft meer dan 35 gespecialiseerde juristen 
in dienst die veel ervaring hebben binnen het 
publieke domein. We werken onder meer voor 
(lagere) overheden, zorginstellingen en onder-
wijs. We weten wat er speelt.
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Neem contact op met 
onze specialisten

Paula Berends-Schellens
Vestiging: Den Haag
E-mail:  p.berends@capra.nl
Telefoon:  070-364 81 02
Mobiel:  06-48 43 17 15

Marianne Boschman-Stoel
Vestiging: Zwolle
E-mail:  m.boschman@capra.nl
Telefoon:  038-423 54 14
Mobiel:  06-14 47 11 86

Amke de Visser
Vestiging: ‘s-Hertogenbosch
E-mail:  a.devisser@capra.nl
Telefoon:  073-613 13 45
Mobiel:  06-18 50 10 60 

Luc Janssen
Vestiging: Maastricht
E-mail:  l.janssen@capra.nl
Telefoon:  043-7 600 600
Mobiel:  06-43 87 10 75
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Capra Advocaten is gevestigd in:

Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
s-gravenhage@capra.nl

’s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ’s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
s-hertogenbosch@capra.nl

Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
zwolle@capra.nl

Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
maastricht@capra.nl
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