
‘Alleen kom je ver,
samen kom je verder’

Hybride Leeromgeving

De Hybride Leeromgeving Uden (HLU) gaat aan 
de slag met een schakelfunctionaris. Met Marga 
Huijbregts aan boord krijgt de Hybride Leerom-

geving slagkracht en daar gaan lokale ondernemer van 
profiteren!

Marga vertelt: “De Hybride Leeromgeving biedt mij een unieke 
kans om mijn ervaring en kennis te integreren: de samenwerking 
met de enthousiaste Udense 3O’s, mijn arbeidsmarktkennis en 
mijn passie om te bouwen aan nieuwe, hybride vormen van edu-
catie. Alleen kom je ver, samen kom je verder. Dat gaan we laten 
zien in de Hybride Leeromgeving.”

Wat houdt de Hybride Leeromgeving in?
“De Hybride Leeromgeving staat voor: werken en leren in een 
nieuwe vorm. Samen leiden we mensen op in een werkomgeving, 
waarbij we gebruik maken van de kennis en kunde van medewer-
kers van het bedrijf, afgestemd op de daadwerkelijke opleidings-
behoefte van het bedrijfsleven. Dat maakt de Hybride Leeromge-
ving een perfecte combinatie tussen leren en werken.”

Waarom is de Hybride Leeromgeving belangrijk?
“Bedrijven hebben het steeds lastiger om goed geschoold perso-
neel te vinden. Opleidingen sluiten niet altijd aan bij hun behoefte 
en het duurt vaak lang voordat medewerkers kunnen starten met 

de juiste opleiding. Een bijkomend verschijnsel: steeds meer jon-
geren vertrekken uit Uden om elders te gaan wonen en werken. 
En daar willen we iets aan doen. Ons voornaamste doel: zorgen 
voor goed geschoold personeel voor het Udense bedrijfsleven en 
dus Uden aantrekkelijk houden als woon- en werkstad.”

Wat zijn de voordelen van de Hybride Leeromge-
ving voor ondernemers?

“Als ondernemer kun je partner worden. Daarmee krijg je onder 
andere toegang tot het lokale hybride leerplatform en kun je actief 
meedenken over het gezamenlijke opleidingsaanbod. We maken 
gebruik van locaties en faciliteiten van bestaande bedrijven, waar-
door we de praktijk kunnen integreren in de opleiding. Daarnaast 
ben je als bedrijf volop in beeld bij een doelgroep die belangrijk is 
voor de toekomst van je onderneming. Uiteraard is het onze taak 
om per opleidingsvorm te bekijken hoe we het maximale uit de 
samenwerking kunnen halen. Zo winnen we allemaal.”

Geïnteresseerd? Maak een afspraak op hybrideleeromgeving.nl. 
Ideeën, vragen of wensen? Stuur Marga dan een e-mail:
marga@hybrideleeromgeving.nl.
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