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k heb het altijd heel boei-
end gevonden om onder-
wijs en praktijk te com-

bineren”, zegt Piet Hein Coebergh 
die zijn werktijd verdeelt over zijn 
eigen communicatiebureau, zijn 
baan als docent en lector bij de 
Hogeschool Leiden en zijn part-
time aanstelling bij de Erasmus 
Universiteit in Rotterdam waar hij 
colleges communicatie geeft aan 
internationale studenten. 
“Ik heb eerst jarenlang gestudeerd 
naast mijn werk als communica-
tieadviseur en toen ik daarmee 

klaar was, ben ik zelf gaan doce-
ren.” Wat hem betreft zouden 
meer hbo-docenten een baan in de 
beroepspraktijk mogen hebben. 
“Het onderwijs wordt er alleen 
maar sterker van als docenten over 
veel en actuele praktijkervaring 
beschikken.” Voor hem levert zijn 
duobaan nog een ander voordeel 
op. “Door het contact met jonge 
mensen zie ik hoe de samenleving 
verandert, hoe zij bijvoorbeeld 
fakenieuws zien. Een goede com-
municatieadviseur moet weten 
wat er speelt in de samenleving en 

door mijn studenten blijf ik bij.” Maar boven-
al vindt Coebergh zijn werk als docent ont-
zettend leuk. “Het is misschien een cliché, 
maar het is heel dankbaar om een bijdrage te 
leveren aan hoe jonge mensen zich ontwik-
kelen.”
Over ‘zijn’ opleiding is Coebergh zeer te 
spreken. “We leren studenten om met een 
bedrijfskundige bril naar het vak te kijken. 
Natuurlijk moeten studenten bij ons ook een 
filmpje kunnen maken en een site kunnen 
opzetten maar we willen vooral dat studen-
ten de taal van de bestuurskamer leren spre-
ken. Veel bedrijven zijn bezig met duurzaam-
heid, innovatie en andere grote thema’s. Wij 
willen onze studenten een breed maatschap-
pelijk bewustzijn meegeven, zodat ze een 
volwaardige gesprekspartner zijn.”
Coebergh zou graag meer inzicht krijgen in 
de werkdruk. “Ik merk wel dat daarover veel 
geklaagd wordt in het hbo en zou dat graag 
met cijfers onderbouwd willen zien. Bijvoor-
beeld dat hbo-docenten uren gaan schrij-
ven. Dan krijg je in mijn ogen pas echt goed 
zicht.”
 

‘Onderbouw de 
werkdruk met  

cijfers’

Piet Hein Coebergh  
(52) is docent en 

lector PR en social 
media bij de opleiding 
communicatie van de 

Hogeschool Leiden.
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