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toestemming van de schrijver(s). Gebruik van resultaten en ideeën uit deze publicatie is vrij toegestaan,
mits met bronvermelding.
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Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)
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INLEIDING
“Dit jaar behouden we de inspirerende Onderzoeksdag
met losse presentaties én gaan we werken met kleine
leergroepen rondom specifieke thema’s: mini-reeksen.
Heb jij een vraagstuk dat speelt in het mbo en wil je een
mini-reeks organiseren? Als mini-reeks-leider stimuleer
je het onderzoekend vermogen van deelnemers en zorg
je voor verbindingen. Je draagt bij aan de versterking
van de kennisbasis en het vermogen tot kennisgedreven
onderwijsontwikkeling (het doen en benutten van
onderzoek) in het mbo. Op deze wijze staat de Mbo
Onderzoeksdag niet op zichzelf, maar is deze ingebed
in een beweging van gerelateerde activiteiten en
community-vorming.”

Zo lanceerden ECBO en de landelijke
werkgroep Mbo Onderzoeksdag een
nieuw fenomeen: mini-reeksen. We zochten naar een vorm die een grotere impuls
geeft aan thematische kennisontwikkeling
en duurzame netwerkvorming. Wat nu
als we deelnemers vragen niet één maar
vier opeenvolgende bijeenkomsten te
organiseren, waarmee we bezoekers ook
voorafgaand aan de Mbo Onderzoeksdag
al (online) bijeenbrengen?
Onze stoutste dromen werden overtroffen: binnen no-time hadden we 17 aanmeldingen van mini-reeksen over relevante
mbo-thema’s. Na een begeleide sessie
om het frame van de vier sessies zodanig te maken dat een goede dialoog zou
ontstaan, maakten de mini-reeksleiders
wervingsfilmpjes
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(https://mboonderzoeksdag.nl/aanmelden/
mini-reeksen/).
In september werd het startsein gegeven en de aanmelding geopend… Met
wisselende aantallen gingen de eerste
mini-reeksen van start en was een nieuw
fenomeen geboren!
In deze bundel geven de leiders van 13
uitgevoerde mini-reeksen een inkijkje
in hun ervaringen. Welke inhoudelijke
inzichten ontwikkelde de groep tijdens de
mini-reeks? Hoe was het om langer op te
trekken met een clubje van verschillende
scholen? Wat heeft het de mini-reeks
leiders geleerd over hun thema en over
onderzoek in het mbo? Hoe gaan deelnemers en mini-reeksleiders verder na de
Mbo Onderzoeksdag?
Inleiding
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Wilbert van der Heul (Skyward Learning Agency) & Cok Neven (mboRijnland)
verkenden hoe je als masteropgeleide docent je plek vindt in je school. Ze deelden hun
ervaringen in hun rol bij onderwijsinnovaties en hielpen deelnemers met de actantenanalyse reflecteren op hun situatie. In hun bijdrage “Als Master opgeleide docent sta je (niet)
alleen!” beschrijven ze de inzichten van deelnemers aan de minireeks en roepen ze op tot
reflectie, actie en inschakeling van hulpbronnen: Neem even afstand door reflectie om
vervolgens gericht door te kunnen pakken met behulp van de juiste, inspirerende mensen
binnen en buiten je organisatie!
Silvia Brouwer & Christian de Kraker (beiden Alfa-college) grepen de minireeks aan
om in hun eigen school te werken naar een visie op (mbo)onderzoek. Na de minireeks-bijeenkomsten met hun masternetwerk, studenten en docenten, hadden ze niet alleen een
visie op onderzoek, maar ook nieuwe verbindingen en veel energie om volgende stappen
te zetten met onderzoek in de school. In hun bijdrage “Onderzoek in het mbo: Hoe dan?”
beschrijven zij hun werkproces met beelden van mbo-onderzoek, waarmee zij een appèl
aan zichzelf en de school doen: verbind onderzoekskennis en praktijkkennis door praktijkgericht en in co-creatie te werken met een nieuwsgierige houding!
Ada ter Maten (Albeda) organiseerde een minireeks in haar school om onderzoek
in de school bijeen te brengen. Bij het verzamelen van lopend en afgerond onderzoek
in Albeda, vonden zij drie typen onderzoek met verschillende functies: voor verbinding
tussen beroepspraktijk en onderwijs, voor onderwijsvernieuwing en voor versterking van
studenten in een kwetsbare positie. In haar bijdrage “Newton, een vliegwiel en een appelboom” beschrijft zij hoe het netwerk Albeda Onderzoekt! de kenniscyclus stimuleert
vanuit de visie dat onderzoekende docenten nieuwe kennis genereren en daarmee de
onderwijspraktijk én zichzelf veranderen!
Tom Hogendoorn (Nova College) inventariseerde welke vaardigheden studenten voor
de toekomst nodig hebben en welke aanpakken deze vaardigheden helpen ontwikkelen en
meten. In zijn bijdrage “Message in a bottle” kijkt hij terug op het virtuele whiteboard met
inzichten en de minireeks als aanleiding voor deelnemers om vervolgonderzoeken te formuleren. Innovatiekracht en ondernemersvaardigheden blijken nodig om de problemen in
de wereld aan te pakken en ieders toekomst met vertrouwen tegemoet te zien!
Rick Elbers (Albeda) wilde verkennen hoe zij participatief actieonderzoek met zoveel
mogelijk medewerkers kunnen vormgeven, om gezamenlijk te onderzoeken wat werkt
rondom onderwijsresultaten en hoe ze voortgang inzichtelijk kunnen maken. In zijn bijdrage “Studiesucces verhogen” beschrijft hij hoe hun onderzoekskader met 11 factoren en 50
acties voor onderwijskwaliteit zich via de minireeks doorontwikkelt tot gespreksmodel en
professionaliseringsinterventie. Een reisverslag met liefde voor leren en een oproep tot
waarderend omgaan met grenzen en verschillen!
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Marco Mazereeuw (Friesland College) & Ellen van Eden (Noorderpoort) verkenden
welke uitbreiding van rollen Leven Lang Ontwikkelen met zich meebrengt voor het mbo.
In de minireeks ondervonden ze aan den lijve hoe nieuwe rollen zich vormen. In hun bijdrage “Leven Lang Ontwikkelen, nieuwe kansen en rollen voor het MBO” beschrijven zij hoe
de rollen van expert, luisteraar en leercoach op de kop worden gezet en welke kansen dat
biedt voor LLO in het mbo. Met onze drive van leren en ontwikkelen, lef en nieuwsgierigheid, kunnen we leernetwerken maken waarin LLO steeds verder vorm krijgt!
Manon Toonen – van Hernen (ROC van Twente) is op een zoektocht naar studentinitiatief en betrokkenheid bij niveau 2 studenten. Betrokkenheid van studenten (of gebrek
daaraan) kan zich op vele manieren uiten; er is niet één weg om het te versterken. In haar
bijdrage “De weg vinden in studentinitiatief in het mbo bij niveau 2 studenten” beschrijft ze
de zoektocht van zichzelf en drie mbo-instellingen om studentinitiatief te versterken. De
wegen van pedagogisch meesterschap van docenten, de hack-je-les-methodiek of persoonlijke leertrajecten voor individuele studenten kunnen allemaal een route vormen!
Désirée Bierlaagh (mboRijnland) & Charlotte van den Eijnde (Leyden Academy) verkenden praktische wijsheidsontwikkeling voor studenten én professionals. In hun bijdrage
“Het landschap van praktische wijsheidsontwikkeling: een vruchtbare bodem” beschrijven
zij hoe de minireeks exemplarisch is voor het onderzoeken en begeleiden van praktische
wijsheidsontwikkeling. Ze tonen de waarde(n) van een autonome focusgroep die zelfonderzoek verricht naar het handelen in morele vraagstukken, de tussenruimte waar het
eindproduct wordt losgelaten ten behoeve van het proces en vertragen om beter vooruit
te kunnen!
Margriet van Dam & Bertine Philipsen (beiden Yuverta) wilden meer inzicht in versterking van de impact van een practoraat. Vanuit hun relatieve starterspositie nodigden
zij voor de minireeks experts uit om samen succesfactoren te formuleren. In hun bijdrage
“Wat zijn de succesfactoren en belemmerende factoren voor het inbedden van een practoraat
binnen een mbo-instelling?” concluderen zij: als practor ben je de ondernemende spin in
het web die factoren als draagvlak, financiële steun, autonomie én betrokkenheid, duidelijke doelstellingen én ruimte voor onzekerheid probeert te managen. Het liefst samen
dansend op Abba!
Anje Ros (Fontys) & Lidy van Oers (Koning Willem I College) zochten naar manieren om te werken aan een cultuur en structuur die het samenwerken en samen leren
stimuleert. Via de digitale tool ‘leeromgeving onderzoekscultuur’ experimenteerden
deelnemers met succesvolle interventies in het dagelijks werk. In hun bijdrage “Versterken
van de samenwerkingscultuur op alle niveaus in de opleiding” beschrijven de auteurs hoe
de intenties niet vanzelf in de praktijk landden. Na extra aandacht voor dilemma’s in het
samenwerken, blijken het doorvragen op onderbouwing van standpunten, de reflectieve
dialoog en verbinding met HR effectieve aangrijpingspunten!

Inleiding
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Andrea Klaeijsen (VISTA College) verkende hoe je de stem van studenten goed kunt
betrekken. In haar bijdrage “De stem van de student” onderscheidt ze op basis van de
minireeks verschillende vormen van betrokkenheid van studenten: bij hun eigen leerproces, bij curriculumvernieuwing of andere ontwikkelingen in de eigen opleiding en bij
visievorming over het mbo van de toekomst. Belangrijke ingrediënten blijken telkens:
gelijkwaardigheid, aansluiting bij leefwereld van studenten en helderheid over het doel en
de beoogde betrokkenheid (meepraten, meedenken, meebeslissen)!
Susanne Smits (Summa College) & Kim van Zeeland (ROC Nijmegen) wilden overbrengen dat onderzoek niet langer “driehoog achter aan een stoffig bureau” wordt
uitgevoerd. In hun bijdrage “Design thinking: samenwerken aan oplossingen voor wicked
problems” vertellen hoe ze hun minireeks hebben omgebouwd tot een langdurige samenwerking tussen hun twee scholen. Zo ontdekten zij dat design thinking niet alleen een
onderzoekshandreiking is, maar ook een middel om te laten zien dat iedere schakel en
iedereen in het onderwijssysteem relevant is en een bijdrage kan leveren aan het ontwikkelen van onderwijs!
Daisy Beelen & Joke Christiaans (beiden Nova College) wilden met behulp van de
minireeks toewerken naar een toolbox om van mbo dé plek voor Leven Lang Ontwikkelen
te maken. In hun bijdrage “MBO: the place to be voor leven lang ontwikkelen” beschrijven
zij het ontstaansproces en de ingrediënten van de toolbox: loopbaancompetenties als
manier om leervragen en loopbaansturing bij individuen te stimuleren, purpose case om
leervragen vanuit bedrijven te stimuleren, Mora als tool om je onderwijsorganisatie te bekijken op benodigde aanpassingen om LLO voor meerdere persona’s mogelijk te maken,
lean canvas om waarden en plannen voor LLO te concretiseren en de impactroos om
positieve en negatieve effecten op duurzaamheidsdoelstellingen te voorzien. Zij doen een
oproep om de instrumenten vooral te gebruiken bij ontwikkeling van LLO-trajecten!

De mini-reeksen rond de Mbo Onderzoeksdag zijn als nieuw fenomeen direct omarmd. Zo
zegt een deelnemer: “een pareltje: een soort slow cooking, maar dan op onderzoeksgebied. We hebben de materie verkend op een manier waarbij proces en product samenvielen: practice what you preach!”. Ook de mini-reeksleiders zijn positief, alhoewel sommigen
hoopten op meer aanmeldingen. Verschillende mini-reeksen worden voortgezet via
aanvullende bijeenkomsten, waarbij ook nieuwe deelnemers welkom zijn. In de werkgroep
wordt positief teruggekeken op de mini-reeksen, omdat het recht doet aan het langduriger proces van kenniscreatie en kennisdeling. Daarnaast blijkt de professionalisering twee
kanten op te werken: ook voor mini-reeksleiders is het leerzaam zoiets te maken en dieper
bevraagd te worden.
We danken de mini-reeksleiders voor hun inzet en hopen dat nieuwe mini-reeksen ook in
de toekomst rond de Mbo Onderzoeksdag zullen ontstaan!

Namens ECBO,
Pieter Baay
Hedvig Niehoff
in samenwerking met Karien Coppens en Anouk Saleming

Als intermezzo geven de begeleiders van de mini-reeksleiders een inkijkje in hun perspectief op onderzoek in het mbo. Bart van Rosmalen en Pieter Baay voerden tijdens hun begeleidingsbijeenkomst een briefwisseling op over onderzoek als gesprek, kennisbenutting
als gemeenschappelijke creatie en kennis als rekbaar begrip. Deze brief is opgenomen in
de bundel.
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Als Master opgeleide docent sta je (niet) alleen!
WILBERT VAN DER HEUL & COK NEVEN
En zo loop ik, als master opgeleide docent,
op de eerste dag van het nieuwe schooljaar het schoolgebouw binnen. Een vers
schooljaar, frisse studenten, een nieuwe
ronde. Nieuwe kansen zijn er en ik denk
graag in uitdagingen. Ik ga het onderwijs
verbeteren door op onderzoekende wijze
samen te werken met mijn collega’s en met
studenten. Samen op onderzoek uit wat
beter kan en op welke manier we dat kunnen bereiken, want dan ontstaat er onderwijs dat jongeren kansen biedt om zichzelf
te ontwikkelen als mens en als beginnend
beroepsbeoefenaar. En toch, zo gedurende
het schooljaar struikel ik over een aantal
drempels en merk ik dat sommige figuurlijke deuren dicht zitten. Tja, wat doe je dan?
Zo begint het verhaal wat in deze minireeks
centraal heeft gestaan en wat wij, Cok en
ik, ook zo hebben ervaren. En wellicht dat
jouw verhaal als master opgeleide docent
of Master Teacher Leader (MTL) hierop lijkt.
De oorsprong van ons verhaal is een praktijkgericht onderzoek, vanuit het consortium Tools voor Teamleren, waar wij als masteropgeleide docenten aan meewerken.
Uit de NRO-aanvraag: ‘Onderzocht wordt
hoe en onder welke HRD- organisatie- en
netwerkcondities de masteropgeleide docent
een bijdrage kan leveren aan duurzame onderwijsverbetering binnen het mbo. De focus
ligt op de positionering, toerusting en meer1
2
3
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waarde van masteropgeleiden als initiators
en begeleiders van onderwijsverbetering die
door de inzet van onderzoekend werken een
duurzaam karakter heeft. Vanuit de literatuur
weten we dat de complexe en dynamische
omgeving van onderwijsorganisaties vraagt
om teamwerk van reflectieve professionals
in een onderzoekende schoolcultuur1. Maar
ook dat schoolorganisaties moeite hebben
om een structurele omgeving te bieden
waarin onderwijsprofessionals onderzoekend
kunnen samenwerken aan onderwijskwaliteit2. Zo kunnen docenten een masteropleiding volgen, maar hun potentie om een
actieve, aanjagende rol te spelen heeft meer
ondersteuning en toerusting nodig3’. Cok
en ik zijn binnen dit onderzoek twee van
de zes masteropgeleide docenten die een
bijdrage leveren aan duurzame onderwijsverbetering binnen het mbo.
Uit ervaring weten we dat je, als masteropgeleide docent, tegen verschillende
dillema’s aan zou kunnen lopen in je eigen
onderwijsorganisatie. Denk aan: hoe leid ik
een ontwerpgroep?, hoe motiveer ik de leden van zo’n groep?, welke ondersteuning
bied ik en op welk moment? voor welke
strategische en tactische uitdaging sta ik in
de organisatie?
Tijdens de minireeks hebben deze vragen
centraal gestaan. In de eerste bijeenkomst
heeft Cok zijn ervaringen gedeeld en

Hargreaves & Fullan, 2012; Van den Berg, 2016; Vangrieken et al., 2017
Bouwmans, 2018; Kennisrotonde, 2017; Nawijn, 2020
Heyma et al., 2017; Van Kan et al., 2017
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hebben we met elkaar het gesprek gevoerd
over hoe het management mee te krijgen
met de onderwijsinnovatie en hoe hen
verantwoordelijk te maken. De conclusie van deze sessie is dat voor de rol van
masteropgeleide docent durf, moed en
eigenaarschap nodig zijn. Uit eigen ervaring weet ik dat soms gewoon iets doen en
pas achteraf toestemming krijgen ook een
strategie is die kan werken.
In de tweede sessie heb ik mijn ervaringen
gedeeld van hoe ik op onderzoekende wijze
samen heb gewerkt met mijn collega’s.
Na een mooie dialoog werd de kern van
deze sessie als volgt verwoord door een
deelnemer: ‘focus op wat werkt, op degene
die mee willen werken en blijf nieuwsgierig naar daar waar je weerstand ervaart’.
Eigenlijk gaat het om het omarmen van
alle processen en creatief blijven wanneer
zaken anders gaan dan gepland.
Op de Onderzoeksdag zelf heeft de situatie van de deelnemers centraal gestaan.
Met behulp van een Tools voor Teamleren-tool, de actantenanalyse, hebben de
deelnemers de eigen context onder de
loop genomen om te kijken welke bevorderende en welke belemmerende factoren er
spelen binnen de organisatie. En dit heeft
veel opgeleverd, juist door er met elkaar
over in gesprek te gaan.
De actantenanalyse helpt bij de interpretatie van de eigen context en geeft inzicht in
waar een andere strategie mogelijk is. De
analyse maakt o.a. duidelijk welke collega’s (zowel directe collega’s als MT) een
positieve of een negatieve invloed hebben.
Het laat zien waar er in de organisatie
weerstand zit, waar er mogelijkheden zijn
en welke weerstanden aangepakt kunnen

(of moeten) worden om verder te kunnen
met de voorgenomen innovatie. Concluderend hebben de deelnemers van deze
sessie gezegd dat het werken met de
actantenanalyse inzicht geeft in hoe je als
masteropgeleide docent zaken anders aan
zou kunnen pakken.
In de laatste sessie zijn we, Cok en ik, met
de deelnemers terug gaan kijken en hebben we inzichten verzameld aan de hand
van de volgende vraag: ‘Wat was voor jou
een betekenisvol moment in deze minireeks?’
Eén van de belangrijkste inzichten die we
samen met de deelnemers hebben opgedaan, is dat het fijn is om te spreken en te
sparren met andere masteropgeleide docenten. Het besef dat je niet alleen staat in
je rol, maar dat anderen ook worstelen met
dezelfde problematiek. Er zijn altijd mensen
met dezelfde ervaringen, misschien niet
altijd binnen de eigen organisatie. De kunst
is om elkaar te blijven vinden voor het
delen van ervaringen, zoals deelnemen
aan de Mbo Onderzoeksdag. Het gaat om
in contact blijven met andere inspirerende mensen, niet alleen binnen, maar ook
buiten de organisatie.
Een ander sterk inzicht is dat reflectie,
onder andere met behulp van methodieken
en tools, helpend is om te bepalen wat een
volgende stap zou kunnen zijn. Zo geeft de
actantenanalyse inzicht welke personen
om jou heen staan en wie van hen jou kan
helpen. Maar ook inzicht in welke hulpbronnen wat verder weg staan, maar er wel
voor jou kunnen zijn. Een deelnemer aan de
minireeks vatte het mooi samen: ‘Eigenlijk
moeten we niet blijven worstelen, maar
juist doorpakken. Reflectie en even afstand

Wilbert van der Heul & Cok Neven
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nemen, bijvoorbeeld met de actantenanalyse of een andere methode van reflectie,
geeft juist ruimte om het antwoord te
vinden hoe dan door te pakken. Het helpt
om de focus te pakken en de essentie te
benoemen’.
Naast bovenstaande zijn er nog andere inzichten, die ik jou als lezer niet wil
onthouden. Mogelijk kan jij daar als master
opgeleide docent ook iets mee:
• Vergroot je netwerk, bijvoorbeeld door
aan te sluiten bij een groep op LinkedIn;
• Sta open voor iedereen, ook voor collega’s die juist niet willen meewerken.
Wees naar hen juist nieuwsgierig;
• Wanneer zaken niet lopen zoals je wilt,
pas dan op voor frustratie. Pak de zaken
op waar je wel invloed op hebt, zo van:
‘Zo kan het ook!’. En bedenk hierbij: één
persoon kan een verschil maken in het
onderwijs;
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• M
 aak keuzes, baken af en bepaal richting.
Deze drie-eenheid kan helpen om meer
te structuren om vandaaruit verder te
gaan met nieuwe inzichten.
En nu, na het volgen van deze minireeks
vanuit de Mbo Onderzoeksdag, kan het
zomaar zijn dat ik wederom het schoolgebouw binnenloop. Nog steeds vol goede
moed, nog steeds vol van ambities en dit
keer ook met iets extra’s; ik heb nieuwe
inzichten opgedaan en zit vol energie om
deze te gaan toepassen. Wanneer ik ergens
tegenaan loop, weet ik dat reflectie en
even stilstaan mij nieuwe ideeën kan geven.
En ik besef dat ik niet alleen ben in mijn
‘worstelingen’, ik weet dat er andere master
opgeleide docenten zijn met dezelfde ambities en dillema’s met wie ik altijd even kan
sparren. Dit gaat helemaal goed komen!

Auteurs:
• Wilbert van der Heul is directeur van Skyward Learning Agency, een bedrijf wat zich
richt op leercoaching en het professionaliseren van teams m.b.v. praktijkonderzoek.
Daarnaast is hij werkzaam bij het Albeda Zorgcollege als projectleider en als docent.
w.vanderheul@skywardlearningagency.nl
• Cok Neven is werkzaam bij MBORijnland als Master Teacher Leader en als docent.
cneven@mborijnland.nl
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Moving Beyond the Research-practice Gap: Impact of Teacher Research on Professional Development and Knowledge Utilization in Schools. Kopenhagen: ECER conference.

Wilbert van der Heul & Cok Neven
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Onderzoek in het mbo: Hoe dan?
SILVIA BROUWER & CHRISTIAN DE KRAKER
Hallo Silvia, Wat leuk om je hier te ontmoeten. Ik ben actief als docent-onderzoeker
bij het Alfa-college en parttime promovendus bij de universiteit van Groningen. Dit
doe ik vanuit het lectoraat ondernemen
in verandering van de Hanze Hogeschool;
een samenwerking met het Alfa-college. Ik
maak gebruik van actie- en ontwerpgericht
onderzoek om de ervaringen van insluitings- en uitsluitingsmechanismen van statushouders in het onderwijs, arbeidsmarkt
en ondernemerschap in kaart te brengen.
Ik vind actiegericht onderzoek in combinatie met ontwerpgericht onderzoek een
fascinerende combinatie om onderzoeksimpact in de praktijk te kunnen merken.
Hallo Christian, Wat fijn om kennis met je te
maken! En wat mooi dat je onderzoek doet
vanuit het Alfa-college. Ik ben Silvia Brouwer
en werk sinds 1 april 2021 als practor Vitaliteit bij het Alfa-college. In de afgelopen 30
jaar doorliep ik het mbo (CIOS), hbo (SPH)
en de universiteit (psychologie) en werkte
vervolgens bij de universiteit, het hbo en nu
in het mbo. Ik ben in mijn werk altijd bezig
geweest met onderzoek. Wetenschappelijk
onderzoek is fascinerend en interessant.
Maar alleen met wetenschappelijke kennis
komen we er niet. Er is een grote meerwaarde
van praktijkgericht onderzoek. Daarom ben
ik blij om onderzoek in het mbo meer vorm
te geven. Zou het kunnen helpen om eerst te
beschrijven hoe een visie op onderzoek er in
het mbo uit kan zien?
Wat een goed idee. Onze organisatie wordt
alleen maar sterker als er een heldere visie
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en missie komt als het gaat om onderzoek
voor en door mbo-studenten en mbo-docenten en medewerkers. Op dit moment
is er weinig aandacht voor onderzoek
en onderzoeksvragen van docenten en
medewerkers die onderzoek doen. Zullen
we samen kijken hoe wij bezig zijn met onderzoek vanuit het Alfa-college? Wat denk
je ervan om te starten met collega’s uit het
masternetwerk om over een onderzoeksvisie te sparren en te kijken welke kansen en
uitdagingen zij zien op onderzoeksgebied?
Dat lijkt me een mooie kans! Wat geweldig
dat er een masternetwerk is. We kunnen zeker
de gezamenlijke denkkracht gebruiken om te
zien hoe we in het Alfa-college de innovatie
en kwaliteit van onderwijs verder kunnen
helpen door onderzoek. Misschien moeten
we starten met het betrekken van experts,
medewerkers, docenten en studenten bij het
ontwikkelen van een visie op onderzoek.
Ja, dat is ook mijn gedachte. Ik ben betrokken vanuit de landelijke Mbo Onderzoeksdagcommissie met het bedenken van
een minireeks. Wat denk je ervan om mee
te doen? We zouden in de verschillende
expertsessies van de minireeks gebruik
kunnen maken van design thinking en daarmee mooie beelden ophalen bij beleidsmedewerkers, docenten en studenten. In deze
sessies kunnen we beelden delen met een
wenkend perspectief naar een mbo-onderzoek toekomst.
Gaan we doen! Mooi! Een minireeks.

We kunnen elkaar dan bevragen over hoe
praktijkgericht onderzoek/onderzoekend
vermogen er in het mbo uit kan zien. Laten
we ingaan op wat het onderwijs, de docent,
de student, het werkveld aan onderzoek
kunnen hebben?

Laten we dan in aparte minireeksen respectievelijk experts, docenten en studenten
uitnodigen.

…………
De snelkookpan
Christian. We hebben nu drie sessies van onze
minireeks gehad. Hoe kijk je hierop terug?
Ik zie nog die eerste minireeks voor me.
Wij zaten op een warme zomerdag met zijn
achten aan tafel bij het Masternetwerk van
het Alfa-college. De prachtige innovatieve
locatie van de Health Hub Roden zorgde
ervoor dat we op gepaste afstand elkaar
fysiek konden treffen. Jij had net het pas
gestarte practoraat Vitaliteit gepresenteerd en ik had mijn artikel en beoogde
doorwerking gepresenteerd over vitale
netwerken en onderzoeksomgeving. Hier
kwamen onze werelden al mooi bij elkaar.
Docent-onderzoeker naar vitale netwerken
en practor Vitaliteit die allebei masterdocenten uitnodigen voor design-thinking
sessies. Prachtig om te zien dat alle participanten bij deze minireeks aan tafel zaten
en enthousiast beelden vormden over
hoe onderzoek in onze eigen organisatie
eruit zou kunnen zien. Toch was de pijnlijke
conclusie dat veel collega’s geen goede
omgeving konden vinden om deugdelijk
onderzoek te doen in de eigen organisatie. Vanuit deze sessie kwamen er goede

ideeën vanuit de groep om onderzoek
beter neer te zetten, zoals het initiëren van
nieuwe samenwerkingen tussen verschillende afdelingen.
De collega’s in de sessies vonden het echt
leuk om hun beelden over onderzoek in het
mbo op papier te tekenen. Doordat ze voor
dezelfde tekenopdracht steeds minder tijd
kregen, werd het een echte snelkookpan. De
vier woorden die de collega’s mochten opschrijven om hun verhaal bij hun tekening te
vertellen, hadden veel gelijkenissen. Co-creatie, praktijkgericht, verbinden en nieuwsgierigheid werden door meerdere mensen
genoemd. Ik werd echt blij van de energie die
de collega’s uitstraalden en de beelden die
ze schetsten. Vooral het samenwerken aan
vraagstukken met de praktijk samen werd
veel getekend en genoemd.
Ja, er zijn echt nieuwe verbindingen
ontstaan. Een ROC zit vol verbindingen,
maar veelal is dit onderzoeksmatig nog niet
opgepakt. Het verbinden van onderzoekskennis en praktijkkennis is het inzicht dat
we elke keer weer terugzien. Veel praktijk-

Silvia Brouwer & Christian de Kraker
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vraagstukken hebben ook een kennisvraag
in zich. Daar zijn we naar op zoek met
de praktijk. Wat wil het onderwijs en hoe
kunnen bestaande en nieuwe onderzoeken
daaraan bijdragen? Het zou zonde zijn als
je de kennis opnieuw ontdekt terwijl het er
al is. Daarom heb je een breder perspectief
nodig. Het nieuwe inzicht bij de minireeks
is een organisatie die kan inzoomen en
uitzoomen wat betreft de onderzoeksactiviteit.
Precies wat je zegt…… dat verbinden van onderzoekskennis en praktijkkennis. Ik heb zelf
fundamenteel onderzoek gedaan naar de eerste motorische mijlpalen van baby’s. Ik ontdekte in mijn onderzoek dat baby’s die eerder
kruipen of los kunnen lopen, op latere leeftijd
ook actiever zijn. Met die kennis verandert er
niets in de praktijk. Het gaat om de mensen,
zoals pedagogisch medewerkers, die weten
hoe ze bij baby’s die vroege motorische mijlpalen kunnen stimuleren. Waar het om gaat
is kijken welke vraagstukken er in de praktijk
spelen en hoe we deze vragen gezamenlijk
kunnen oppakken. Voor het mbo betekent
het dat we studenten en docenten helpen
om de juiste vragen te vinden, samen met
het werkveld. Maar ook dat we al bestaande

Het hebben van een visie op praktijkgericht
onderzoek kan studenten, docenten en het
werkveld helpen om de vragen die uit de
praktijk komen, nog beter op te lossen. Dat
is een mooie stap waar ik wel blij van word.
Laten we collegae vooral meenemen in deze
beweging.

• C
 hristian de Kraker is projectleider en docent-onderzoeker bij het lectoraat ondernemen in verandering van het Alfa-college en de Hanze Hogeschool. Christian wil bijdragen aan vraagstukken over diversiteit, sociale inclusie, onderwijs en ondernemerschap.
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ADA TER MATEN - SPEKSNIJDER
en afgerond onderzoek bij Albeda. Het onderzoek wordt uitgevoerd door docenten
in het kader van een hbo- of wo-master
en door het practoraat Leerwerkplaatsen
van Albeda. Eén docent werkt aan een promotiestudie over de waardering voor een
creatieve ambachtscultuur. We bespraken
tijdens de eerste bijeenkomst aanleidingen
voor de verschillende studies en wisselden
onderzoeksvragen en -methodieken uit en
zagen meteen mooie verbanden tussen
de thema’s. Zo herkenden we bij elkaar
gemeenschappelijke vraagstukken. We stelden drie categorieën van onderzoek vast,
die we hieronder één voor één bespreken.

Als wij de elementen weten te verbinden vanuit deze minireeks, dan hebben
we gezamenlijk een heel concrete stap
in de goede richting gezet. Op naar een
beweging waar onderzoek een verstevigde
positie krijgt in het mbo, met als lichtend
voorbeeld het Alfa-college.

Auteurs:
• Silvia Brouwer is sinds 1 april 2021 practor Vitaliteit bij het Alfa-college. Zij werkte 15
jaar bij de Hanzehogeschool als docentonderzoeker en promoveerde in de periode bij
het UMCG. Silvia wil bijdragen aan het delen, benutten en ontwikkelen van kennis en
ervaringen op het gebied van Vitaliteit en gezond gedrag.
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Newton, een vliegwiel en een appelboom

kennis beter benutten en delen en ook nieuwe
kennis kunnen ontwikkelen. Ik denk dat onze
minireeks helpt om onderzoek dichterbij te
brengen en om de onderzoekende houding
van onze docenten, studenten……en misschien
ook wel het werkveld, te stimuleren. Ik hoop
dat deze eerste stap een aanzet is waarmee
we onze visie op onderzoek in het mbo verder
vorm kunnen gaan geven. De uitdaging voor
de komende tijd is om te kijken of de beelden
en woorden die we nu bij zoveel collega’s
hebben verzameld ook passen op de beelden
van alle andere collega’s.

Met deze tekening illustreerden we tijdens
de Mbo Onderzoeksdag het onderzoek
bij ROC Albeda. Op de tekening is onder
andere te zien: de natuurkundige Newton,
een vliegwiel en een appelboom. Met deze
elementen nemen we u graag mee om ons
verhaal van de minireeks te vertellen.
We beginnen met de appelboom.
Elke appel die de appelboom laat vallen
representeert onderzoek en zoals op de
tekening te zien is, staat de appelboom al
goed in het blad en hangen er nog veel
meer appels in de boom.
Tijdens de eerste bijeenkomst van de
minireeks inventariseerden we het lopend

Onderzoek dat schakelt tussen de
beroepspraktijk en het onderwijs
Docenten in het beroepsonderwijs bereiden hun studenten voor op de beroepspraktijk of op een vervolgopleiding. Zij
moeten beschikken over up-to-date kennis
over innovatie in de sector waarvoor zij
opleiden en samenwerken met praktijkprofessionals bij het werkplekleren van hun
studenten. Door onderzoeksresultaten
vanuit het werkveld goed te vertalen naar
het onderwijs dragen zij bij aan de kwaliteit van het beroepsmatig handelen van
hun studenten. Dit kan worden versterkt
wanneer docenten participeren in dergelijk
praktijkonderzoek. Deze docentonderzoekers worden hiermee de spil tussen de
innovatie van de beroepspraktijk waarvoor
het mbo opleidt en de vernieuwing van het
onderwijs.
De onderzoeken die binnen deze categorie
vallen zijn:

Ada ter Maten - Speksnijder
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• P
 reventie van ondervoeding bij thuiswonende ouderen.
• Ondersteunen van zelfmanagement en
eigen regie (zie voor uitwerking Box 1)
• Reflectie op kwaliteitsstandaarden in de
wijk.
• EHealth toepassing voor lifestyle interventie in de GGZ.
• Evenwichtige zorgverleners in palliatieve
zorg.
• Nazorg na een opname op de intensive
care.
• Optimaliseren van zelfstandigheid van
cliënten in de wijk.
• Leernetwerk voor mensen met verward
gedrag van zorg, welzijn en veiligheid.
• Waarderen van een creatieve ambachtscultuur.

BOX 1
Onderzoeksvraag: hoe kunnen studenten en zorgprofessionals samen op de
werkvloer leren om zelfmanagement en
eigen regie stapsgewijs te ondersteunen bij zorgvragers met een chronische
psychiatrische aandoening?
Methode: actieonderzoek, nulmeting
(m.b.v. mbo-studenten), interventie
ontwikkelt met studenten en zorgmedewerkers om met cliënten in gesprek
te gaan over hun behoeften aan
ondersteuning, nameting.

Onderzoek dat bijdraagt aan
onderwijsvernieuwing
De ambitie van Albeda is om studenten op
te leiden tot vakmensen die betrokken en
ondernemend hun weg kunnen vinden in
de samenleving en kansen benutten om
zich verder te ontwikkelen (Albeda Zet De
Toon!, de strategische visie van Albeda,
2016). Onderzoek doen en de onderzoeksresultaten gebruiken in het onderwijs,
zijn hierbij onontbeerlijk. Bij alle colleges
van Albeda zijn docenten betrokken bij
onderzoek, via het practoraat of vanwege
een masterthese. Bij het Zorgcollege vormen docenten uit elk onderwijsteam het
Expertteam (voor uitwerking zie Box 2). De
onderzoeksthema’s binnen de categorie
onderwijsvernieuwing zijn:
• D
 e invloed van de interventie Kwaliteiteninzet op het welbevinden van 1e-jaars
studenten mbo-vp Albeda en hun
studiesucces.
• Wendbaar Vakmanschap, begeleiden van
studenten in hybride leeromgevingen.
• Formatief evalueren.
• Evaluatie van het Doorstroomprogramma MBO-HBO in het economisch
domein.
• Casestudies bij Leerwerkplaats Wilhelminapier en praktijkroute Dienstverlening
• Ontwikkeling van Eurobadges.
• Leerwerkplaats Monitor.
• Actieonderzoek met docententeams
voor studentsucces.

BOX 2
De ambitie van het expertteam is om
onderwijsvernieuwing te realiseren
op basis van onderzoek, bijvoorbeeld
m.b.t. examinering en een brede intake. Zij zijn de sleutelfiguren die onderzoeksbevindingen verspreiden onder
collega’s. Ook geven zij adviezen
hoe de bevindingen kunnen worden
opgenomen in de curricula. Door de
schakelfunctie van het expertteam
naar de onderwijsteams (docenten en
onderwijsleiders) en de directie en vice
versa, kunnen de leden van het expertteam een leiderschapsrol vervullen
binnen het Zorgcollege.

Onderzoek dat studenten in een
kwetsbare positie wil versterken.
Een deel van de mbo-studenten worstelt
met een combinatie van sociale-, gedragsof leerproblemen waardoor zij het risico
lopen het mbo te verlaten zonder diploma
wanneer zij geen aanvullende ondersteuning krijgen. Deze kwetsbaarheid maakt
hen sociaal, economisch en, wat betreft
opleiding, in het nadeel ten opzichte van
leeftijdsgenoten. Zij hebben minder kansen
op de arbeidsmarkt en lopen risico op sociale uitsluiting. Bij Albeda worden meerdere
onderzoeken uitgevoerd om oplossingen
te vinden hoe deze studenten zo goed mogelijk kunnen worden ondersteund. Dit zijn:
• S
 tay on track, ondersteuning van uithuisgeplaatste jongeren om hun schoolloopbaan weer op te pakken.
• Actieonderzoek bij de leerwerkplaats
Student aan Zet, laagdrempelige ondersteuning bij hulpvragen door en voor
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studenten.
• Evaluatie onderwijszorgarrangementen
bij Entreecolleges Albeda en Zadkine (zie
Box 3 voor uitwerking).
• Armoede bij kinderen in Rotterdam Zuid.
• Mijn Pad, regie bij de student.

BOX 3
Resultaten van het onderzoek naar de
onderwijszorgarrangementen:
Ondanks hun problemen laten studenten kracht zien om te starten met de
opleiding en deze vol te houden. Dit
putten zij vooral uit de nieuwe kansen
die het OZA hem biedt, waardoor dit
een kantelpunt wordt in hun leven.
Door OZA klassen te vormen, met in
de klas een docent en een zorgprofessional, leren deze duo’s van elkaar een
integraal onderwijsaanbod te bieden,
dichtbij studenten. De kern van de
begeleiding is: -persoonlijke aandacht,
‘wij zijn er voor je, wij helpen je vooruit
op deze weg’, -de klas is een veilige
plek, - het onderwijs sluit aan bij de
mogelijkheden van studenten om te
leren.

Het tweede element op de tekening is het
vliegwiel.
Onderzoek doen leeft steeds meer bij
Albeda, zoals blijkt uit het groeiende aantal
onderzoeken, uit de bevlogenheid van
onderzoekers en hun intensieve samenwerking met collega’s binnen en buiten Albeda.
Dit werkt als een vliegwiel.
Een vliegwiel zet aan tot continue beweging. Onderzoekende docenten genereren
nieuwe kennis, veranderen daarmee de on-

Ada ter Maten - Speksnijder
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derwijspraktijk en zij veranderen zelf. Daarmee brengen ze het onderwijs in beweging.
Het practoraat Leerwerkplaatsen stimuleert en verbindt docentonderzoekers met
elkaar en met onderzoekers buiten Albeda
en ondersteunt de docentonderzoekers
waar mogelijk.
De derde figuur op de tekening is de natuurkundige Newton.
De natuurkundige Newton heeft zich,
nadat hij zijn drie wetten over kracht heeft
opgeschreven, teruggetrokken op één van
de mooie schoolgebouwen van Albeda aan
de Rosestraat. Maar hij blijft zich, zoals een
echte wetenschapper betaamt, verdiepen
in new science stories. Ook bij Albeda
denken we na over de betekenis van kennis.
We onderscheiden daarin ‘kennis benutten’
= het gebruiken van wetenschappelijke
kennis om de onderwijspraktijk te verbeteren; ‘kennis delen’ = het delen of uitwisselen van aan werkgerelateerde kennis en
expertise met anderen in de organisatie,
en ‘kennisontwikkeling’ = het resultaat van
kennisbenutting en kennisdeling. Uiteindelijk gaat het om het kunnen verbinden
van deze kennis met datgene doen wat
goed en nastrevenswaardig is. In het

TOT SLOT
Tijdens de laatste bijeenkomst van de
minireeks bespraken we met elkaar dat we
graag verder willen werken aan een sterke
verbinding tussen onderzoek en praktijk
zodat dit een onderdeel wordt van de cultuur van Albeda. Hoe we dit gaan realiseren
houdt ons nog bezig, want wat zijn hierin
de juiste stappen? Als voorlopige conclusie
vinden we dat we vooral met elkaar, en met
collega’s die nog niet aan ons netwerk verbonden zijn, in gesprek willen blijven over
wat we waardevol vinden en ons vooral
richten op dat wat goed gaat!

Auteur:
Ada ter Maten-Speksnijder is practor Leerwerkplaatsen bij ROC Albeda.
a.termaten@albeda.nl
Aan de presentatie van de minireeks tijdens de Mbo Onderzoeksdag hebben bijgedragen:
Mark Peeters		
Jenet van Uffelen
Carla Alblas		
Thea Mersch
Christel Kranenburg
Zij vertegenwoordigden de vele collega’s van het netwerk Albeda Onderzoekt!
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Message in a bottle

onderwijs betekent dit het laten floreren
van studenten met de onderwijsdoelen in
het achterhoofd. Wanneer docenten met
een open houding naar wetenschappelijke
kennis kijken en wanneer onderwijsorganisaties investeren in een cultuur waarin
kennisbenutting normaal is en gefaciliteerd
wordt, dan kan het gebruiken van wetenschappelijke kennis om de onderwijspraktijk
te verbeteren meer kansen krijgen. Aan
de andere kant moet wetenschappelijke
kennis beschikbaar en toegankelijk zijn en
moeten wetenschap en praktijk inzetten op
een gelijkwaardige samenwerking.

TOM HOGENDOORN

Eiland in de Stille Oceaan, 1 april 2026 (als ik het goed heb bijgehouden)
Beste student,
Enkele jaren geleden was ik een mooie
reis op zee aan het maken, maar ik leed
schipbreuk, spoelde aan op dit onbewoonde eiland. Voordat ik op reis ging, was ik
jarenlang werkzaam als docent en hield mij
als practor Smart Technology Skills bezig
met onderzoek gericht op het ontwikkelen
van vaardigheden en omgaan met nieuwe
technologieën bij studenten. Hier, op dit
eiland, heb ik alle tijd om na te denken over
wat voor jou als student werkelijk belangrijk
is. Ik hoop dat jij deze boodschap vindt, dat
je nog een heel leven voor je hebt en dat

je nog volop de kans hebt om jezelf te ontwikkelen en een mooie carrière tegemoet
zult gaan. Aangezien ik niet weet of ik dit
eiland ooit nog zal verlaten, wil ik je graag
wat goede raad meegeven en vertellen
over mijn werk destijds.
Voordat mijn carrière door de schipbreuk
zo wreed verstoord werd, hadden Lidy van
Oers en ik voor de Mbo Onderzoeksdag
een zogenaamde minireeks opgezet, waarin we met andere docenten, practoren en
lectoren uitwerkten hoe je tijdens je studie
en in je loopbaan jezelf zo goed mogelijk

Tom Hogendoorn
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kunt blijven ontwikkelen. We vroegen ons
af: Welke bagage heb je wel of juist niet
nodig om goed je weg te vinden in de huidige maatschappij? Hoe kun je wendbaar
omgaan met al die snelle technologische
en maatschappelijke veranderingen? En
misschien wel de belangrijkste vraag: welke
vaardigheden heb je daarvoor nodig? De
deelnemende docenten aan de minireeks
hebben daarbij ieder zo hun eigen aanpak
om deze vaardigheden te trainen en om te
kunnen bepalen in hoeverre je die vaardigheden ontwikkelt.
Tijdens een viertal bijeenkomsten van de
minireeks inventariseerden we de verschillende aanpakken van elkaar en keken we
naar de al bestaande methoden en onderzoeken om de vaardigheden bij studenten
te trainen en hoe je deze vaardigheden
kunt meten. We hielden de bijeenkomsten
allemaal online en werkten samen op een
groot virtueel whiteboard. Je kunt via deze
link de opbrengsten van deze bijeenkomsten bekijken.
Uiteindelijk ging het al die tijd al om de
vraag hoe we jou als student het beste
kunnen voorbereiden op je toekomst.
Voorheen in het onderwijs lag de nadruk
vooral op kennisoverdracht, maar wat is al
die kennis nog waard in deze tijd met een
smartphone in je broekzak, waarmee alle
kennis van de wereld toegankelijk is? Is het
aanleren van een aantal cruciale vaardigheden niet minstens zo belangrijk als al die
kennis, of misschien nog wel belangrijker?
Er werd veel gesproken over 21ste-eeuwse
vaardigheden, skills, competenties en brede ondernemerschapsvaardigheden en ook
welke didactische aanpak daarbij hoort, zo-
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als de didactiek van de kennissamenleving.
Het is ook voor jou belangrijk om te leren
in teams met anderen samen te werken en
te oefenen met opdrachten die je uitvoert
voor echte klanten.
Het mooiste resultaat van de minireeks
was dat we na de vier geplande bijeenkomsten niet klaar waren, maar dat slechts
een eerste verkenning was en dat de
laatste bijeenkomst de aftrap was voor een
blijvende samenwerking. We inventariseerden de belangrijkste onderzoeksvragen
en van daaruit definieerden we een aantal
deelonderzoeken en spraken af wie daarin
het initiatief zou nemen. Ik hoop dat, na al
die jaren dat ik hier zit, die onderzoeken
nog steeds doorlopen of dat er zelfs nog
nieuwe onderzoeken aan toegevoegd zijn.
We waren toen bezig met KOMPAS21,
LOG21 en een onderzoek voor ‘Aansluiting
op de Arbeidsmarkt – Leven lang ontwikkelen’ en we wilden de bestaande instrumenten valideren, zodat we de vaardigheden
betrouwbaar zouden kunnen meten…

beter als je eerst aan de slag gaat met de
grotere wereldproblemen. Als ik kijk naar
het hier rap stijgende water en de grote
hoeveelheden plastic die hier op het eiland
aanspoelen, heb je al je innovatiekracht en
ondernemersvaardigheden nodig om deze
problemen aan te pakken en de wereld
te redden. Anders heb je grote kans dat
over een paar jaar dit hele eiland niet meer
bestaat!

Ik hoop dat als jij dit bericht vindt, je in
ieder geval weet dat we er alles aan deden
om het onderwijs te vernieuwen en te verbeteren om jouw generatie zo wendbaar
mogelijk te maken en je naast kennis zoveel
mogelijk vaardigheden mee te geven, zodat
je de toekomst ondanks alles vol vertrouwen tegemoet kunt zien.

Auteur:
Tom Hogendoorn is docent Smart ICT Engineer en practor Smart Technology Skills bij
ROC Nova College. thogendoorn@novacollege.nl

Just a castaway,
an island lost at sea, oh
Another lonely day,
with no one here but me, oh
More loneliness than any man
could bear
Rescue me before I fall
into despair, oh
The Police

Het zou fijn zijn als je een reddingsoperatie zou kunnen ondernemen om mij van
dit eiland te halen, maar het is wellicht

Tom Hogendoorn
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Studiesucces verhogen via gezamenlijk (zelf) onderzoek:
een kwestie van waarderend omgaan met grenzen en verschillen

Analysemodel Albeda: Factoren die leer prestaties van studenten beïnvloeden (Marzano 2003)²
Verschillen tussen teams:

RICK ELBERS
Beste MBO collega,
Met deze brief wil ik je op de hoogte brengen van de minireeks studiesucces verhogen. In die minireeks geven we aan hoe
we binnen Albeda bezig zijn om het begrip
onderwijsresultaten hanteerbaar te maken.
Het is een uitdagende klus om, zoals wij
graag willen, met alle medewerkers samen
te onderzoeken wat daarin werkt, waar we
voor willen gaan en vooral hoe we voortgang inzichtelijk kunnen blijven houden.
Jullie zullen dat mogelijk herkennen.
Laat ik echter om te beginnen mezelf en de
drijfveer die ik heb gericht op het verhogen
van studiesucces introduceren. Je weet dat
ik ook als docent je collega ben geweest en
later als lerarenopleider jarenlang nieuwe
collega’s heb mogen opleiden. Ik weet hoe
het is om studenten te zien uitvallen en
hoe je kan worstelen met studenten die je
niet “aan” krijgt. Ik weet ook hoe lastig het
is als je ziet dat bij de ene docent er aan het
eind van het jaar nog volle klassen zitten en
bij de andere veel minder. En dat bij de ene
collega zelfs bijzonder drukke of erg afgesloten studenten fantastisch presteren,
terwijl ik van de andere collega vooral hoor
dat de studenten niet het niveau hebben
en zich niet meer respectvol gedragen. In
het ene team waarin ik zelf zat werd het
gestimuleerd om eigen haalbare doelen
te stellen en werd steun vanuit collega’s
gegeven en kon je dat ook zelf geven en in
het andere team wilde je vooral je prestatie
4
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ten opzichte van anderen hooghouden
omdat alles direct in de beoordelingscyclus
terecht kwam. Ook heb ik aan den lijve
ondervonden hoe “krachtenvelden” boven
je macht ertoe leiden dat we soms met zijn
allen interventies uitvoeren, omdat ze hip
zijn, omdat er politieke druk en of financiering bij komt kijken. “Fear of missing out”
heet dat tegenwoordig. Ook ik wilde er
vooral graag bij geweest zijn, profiteren van
de inspiratie en energie die daarbij hoorde
en was dan vaak dan even wat minder bezig
met het kijken naar de gewenste voortgang
op de leerprestaties van de student. Ik
weet nu inmiddels dat ik niet de enige ben
die dat jarenlang zo ervaren heeft. Bij dergelijke professionalisering mist een “theory
of improvement”⁴: we hebben hoogstens
een vaag idee hoe de professionalisering
ons helpt de leerprestaties van studenten
te verhogen en we monitoren ook niet of
dat ook klopt.
Mijn drijfveer is dat we onze studenten
echte kansen geven, we echt inclusief zijn,
ook of juist voor studenten die het wat
minder hebben getroffen totdat ze bij ons
kwamen! En voor instromende nieuwe
medewerkers ga ik voor de verademing van
een lerende- en onderzoekende omgeving
die Albeda voor iedereen -medewerker of
student- is. Dan heb ik er ook het volste
vertrouwen in dat we met elkaar lastige
uitdagingen zoals het verhogen van studiesucces aan kunnen. Lerend, onderzoekend,
creatief en analyserend.

1.

Gegarandeerd en uitvoerbaar onderwijsprogramma

2.

Gezamelijke uitdagende doelen en effectieve feedback

3.

Betrokkenheid van ouders werkveld en andere stakeholders

4.

Een veilige en ordelijke school

5.

Collegialiteit en professionaliteit

Verschillen tussen docenten/medewerkers:
6.

Didactische aanpak

7.

Pedagogiek en klasmanagement

8.

Lesontwerp

Verschillen tussen studenten:
9.

Studiebevorderende thuissituatie

10.

Achtergrondkennis

11.

Motivatie

Na deze persoonlijke introductie vraag
jij je misschien af hoe dat terug te zien
is in onze aanpak bij Albeda? Het zal je
niet verbazen dat ik erg blij ben met onze
aanpak die uitgaat van interne experts en
dat zijn experts die er vanwege hun eigen
langdurige verbinding met Albeda belang
bij hebben dat er duurzaam resultaat wordt
geboekt. Met een mooi woord hebben we
gekozen voor een participatief actieonderzoek. De teams onderzoeken de effectiviteit
van hun onderwijs zelf, daarin begeleid door
interne experts/stafadviseurs. Het onderzoek is actiegericht, de kernvragen zijn:
• Doen we de goede dingen?
• Doen we de dingen op de goede wijze?

5

We maken daarbij gebruik van een model
dat ons helpt vat te krijgen op het grote
begrip onderwijsresultaten. Dat model
onderscheidt 11 verschillende resultaten
waarvan we mogen aannemen dat het
uiteindelijk ook tot meer gediplomeerde
studenten zal leiden.⁵ Het gaat dan om resultaten die invulling geven aan verschillen
in effectiviteit tussen teams en tussen individuele docenten en het in beeld hebben
en effectief omgaan met verschillen tussen
studenten. Dit model heeft als bijkomend
voordeel dat het ons hanteerbare criteria
biedt om voortgang te meten en 50 evidence-based acties benoemt om resultaat
op die factoren te boeken. Deze criteria en
acties kunnen we per team, per docent en
per student (blijven) evalueren:

Zie Marzano: wat werkt op school
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• H
 oe goed voeren we deze actie uit?
• In hoeverre geloven we dat met deze de
leerprestaties van onze studenten gaan
verbeteren?
• Hoeveel moeite zal dit kosten?
Het bovenstaande actieonderzoek liep
al toen de kans zich voordeed om een
minireeks Mbo Onderzoeksdag invulling te
geven en die hebben we met beide handen
aangegrepen. We zagen de mogelijkheid
om ook met externe deskundigen- onderzoekers en kwaliteitszorg betrokkenen- de
aanpak te evalueren, bij te stellen en eventuele alternatieven naast elkaar te leggen.
In een eerste sessie hebben we heel nauwkeurig gekeken hoe ons initiatief om het
studiesucces te verhogen onderzoeksmatig in elkaar zat.

Actieonderzoek
Doel: verbeteren van de lokale en
complexe praktijk door professionals
en belanghebbende.
Hoe: stimuleren en onderzoeken van
het onderling leren op de werkvloer.

Onder leiding van de practor Ada ter Maten en docent-onderzoeker Mark Peeters
hebben we zorgvuldig gekeken naar:
• Aanleiding van het onderzoek
• Context van het onderzoek
• Definitie van het probleem studiesucces:
is het een reëel en herkenbaar probleem?

• A
 anpak: is onderzoek hier de aangewezen weg?
• Onderzoeksmethode: welke methode
hebben we gebruikt en waarom?
• Welke data hebben we verzameld?
• Wat zijn de voorlopige resultaten zowel
gezien het probleem studiesucces als
ook gezien de onderzoekende aanpak.
Deze gesprekken gaven het beeld dat dit
een hele nieuwe aanpak is voor teams die
nog niet altijd aansluit bij de verwachtingen. Er is de neiging om direct in actie te
schieten en er wordt gevraagd om eerst
een lange lijst van mogelijke acties te
evalueren. Dat voelt soms tegennatuurlijk.
De belangrijkste opbrengst is dat er een
vrij nauwkeurige foto wordt gemaakt van
de stand van zaken van het team. De vraag
is in hoeverre alle betrokken docenten en
ook studenten feitelijk betrokken zijn bij dit
onderzoek, zoals bedoeld was. Vaak bleek
de betrokkenheid bij het onderzoek beperkt te blijven tot het leidende groepje uit
het team. Daarop hebben de begeleiders
de aanpak verder ontwikkeld: we betrekken
nu alle docenten bij een zelfevaluatie op
docentfactoren en docenten én studenten
bij een zelfevaluatie op studentfactoren.
In een tweede sessie, in Coronatijd, wilden
we graag kijken naar alternatieve aanpakken om de kwaliteitszorg op het gebied van
onderwijsresultaten te verrijken met een
onderzoeksmatige aanpak. We hebben een
onlinepresentatie gekregen van practor
Peter Hulskemper en Erik Meeuwsen van
het ROC Amsterdam over hun aanpak.
Daarin viel vooral op hoe zij persisteerden
in een onderzoekende houding toen het

VR bril onderzoek6 in eerste instantie niet
tot succes leek te leiden. We hebben daar
als begeleiders van het actieonderzoek
studiesucces vooral in meegenomen dat
ook tussenresultaten weer kritisch bekeken
en geanalyseerd moeten worden. Het
onderscheid maken tussen korte termijn
meetbare leereffecten en lange termijn
leereffecten was ook een eye-opener.
Dat sloot aan op de opmerking van Ada
ter Maten in de eerste sessie dat het
ook belangrijk is te kijken naar het effect
op de onderzoekende houding van alle
betrokkenen. Studiesucces verhogen is in
belangrijke mate gebaat bij een volgehouden onderzoekende houding van zoveel
mogelijk betrokkenen.
In de tweede sessie hebben we ook stilgestaan bij het onderzoek van lector studiesucces van de HRO Ellen Klatter. Zij heeft
onderzoek gedaan bij bovengemiddeld
succesvolle teams naar de mechanismen
die daar aan het werk waren vanuit de
CIMO methodiek.

We hebben met een aantal docenten,
onderwijsleiders, onderzoekers en begeleiders van het actieonderzoek uitstekende
gesprekken over deze onderzoeksbenadering gehad en de interessante link met
formatief handelen en backwards design
verkend. We denken als begeleiders van
studiesucces dat mechanisme onderzoek
uitstekend kan helpen om het eerder
beschreven onderzoekskader van de 11 factoren en 50 acties verder te verrijken, verdiepen en mogelijk zelfs verbreden. In ieder
geval geeft het mogelijkheden om met
onderzoek in de specifieke MBO en Albeda
context te kijken in hoeverre deze factoren
en acties daadwerkelijk bijdragen aan een
focus op resultaat van ingezette verbeteracties en professionaliseringen. Welke
mechanismen en interventies verklaren het
succes van onze topteams? Welke mechanismen verklaren precies het achterblijven
van studiesucces van kwetsbare jongeren
of jongeren uit probleem accumulatie
gebieden (APCG gebieden)?

Vraag in context
Relevante contextgegevens
Praktijkvraagstuk
(en begin situatie)
Hoe-vraag
Interventie

Mechanisme

Outcome

Wat kan ik als docent doen
volgens literatuur?

Wat zet dat in gang
(mentaal/fysiek)
bij leerlingen
volgens literatuur?

Beoogde uitkomsten,
gerelateerd aan praktijkvraagstuk:
• specifiek
• meetbaar
• acceptabel
• realistisch

Zie onderwijsinnovaties met ict blz 63 en verder.
https://ecbo.nl/wp-content/uploads/sites/3/Rapport-Onderwijsinnovaties-met-moderne-ICT.pdf
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Wat maakt nu dat ROC’s uit de G4 zoveel
meer moeite hebben de jongeren uit hun
doelgroepen te laten presteren op school?
Wat zijn de daarin werkzame mechanismen en hoe kunnen we daarin op school
succesvol interveniëren? Hebben deze
mechanismen en acties een relatie met
het analysemodel studiesucces? Daarnaast
konden we de inhoudelijke conclusies van
het onderzoek bij de HRO “grip op studiesucces” ook goed herkennen als het gaat
over een compact curriculum, het monitoren en effecten meten en de belangrijke
rol van het onderwijskundig leiderschap op
alle niveaus in de organisatie. Dat laatste
zien we bij Albeda ook terug in een herformulering van de aanpak studiesucces waar
heel expliciet een stap “de directie aan zet”
is geformuleerd.

Op de Mbo Onderzoeksdag hebben we
onze derde sessie gehad, waar we met
twintig collega’s uit het land ons onderzoek
hebben toegelicht en ook in break-out
rooms getracht hebben om de collega’s
te laten ervaren hoe wij werken door een
evaluatie van de factor motivatie uit te
voeren zoals we dat ook in het actieonderzoek met werkgroepen uit teams doen. We
hadden erg goede gesprekken met diverse
collega’s in den lande over het onderzoeksmatig met kwaliteitsverbetering bezig zijn.
We hebben ook een evaluatie vanuit ons
evaluatiemodel studiesucces gedeeld en
dat sprak diverse aanwezige medewerkers
van de ROC’s aan. Die evaluatie (zie onderstaande tabel voor een voorbeeld) levert
meer actiepunten op en een nauwkeuriger
gesprek over de kwaliteit van het onderwijs
dan een reguliere evaluatie op het waarde-

ringskader van de inspectie. Ook werd herkend dat wij topkwaliteit vragen van onze
teams en docenten en dat we met deze
evaluatie ook een instrument in handen
hebben om daar invulling aan te geven. Het
levert onderbouwing van verbeteracties
op weg naar de benodigde topkwaliteit en
daarnaast ook criteria voor monitoring en
vervolgonderzoek van actie en resultaat.
Nou beste collega, hiermee kom ik aan het
einde van mijn brief. We zijn naar aanleiding van de Mbo Onderzoeksdag met een
aantal ROC’s in gesprek geraakt over de
weg naar topkwaliteit onderwijs. We kijken
samen met hen hoe een meer nauwkeurige kwaliteitszorg kan helpen om de acties
en professionaliseringen meer gericht
te houden op het studiesucces van onze
studenten. Dat zijn mooie en inspirerende
gesprekken. Mocht jij ook in gesprek willen
met ons als antwoord op deze brief, of anderszins, voel je dan van harte welkom! We
zijn ook zeer benieuwd naar jullie aanpak,
successen en worstelingen.

op elk niveau krijgen invulling. We stimuleren de analyse en monitoring van professionaliseringsinterventies, van teamplannen
en collegeplannen en van onderzoek dat
verdere mechanismen blootlegt die spelen
voor onze specifieke doelgroepen.
Persoonlijk kan ik zeggen dat ik ook in deze
sessies weer overal onze enorme liefde
voor leren heb kunnen ervaren. Als we dat
kunnen combineren met de wijsheid om te
accepteren dat wij allen ook onze grenzen en beperkingen hebben naast onze
talenten dan blijft het ook een haalbare
en prettige manier om constant samen
te blijven zoeken naar vervolgstappen en
verbeterstappen. Ik hoop dat jullie die
combinatie van doelgerichtheid, inspiratie
en haalbaarheid ook in deze brief konden
herkennen.
Met hartelijke groeten, namens Albeda,
namens de onderzoekende teams/docenten en begeleiders van het onderzoek, de
kwaliteitszorg adviseurs en het practoraat
leerwerkplaatsen!

Ook ontwikkelen we mede als gevolg op
het geleerde in deze minireeks intern onze
aanpak op elk niveau van de organisatie
steeds verder door. Het draaiboek kent inmiddels varianten en kortere versies en de
monitorgesprekken in de kwaliteitscyclus

Auteur:
Rick Elbers is adviseur Onderwijs en Kwaliteit van Albeda. Hij is een onderwijspsycholoog
met ervaring als docent, trainer en ontwikkelaar in bedrijfsleven, lerarenopleidingen en
het mbo. Hij zet graag en makkelijk nieuwe dingen neer, vind de drijfveren van mensen
waarmee hij leeft en werkt het allerbelangrijkste en ontwikkelt dus ook graag door in
samenwerking met veel collega’s.
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Leven Lang Ontwikkelen, nieuwe kansen en rollen voor het MBO
MARCO MAZEREEUW & ELLEN VAN EDEN
‘Tijdens het schilderen kan het helpen het
doek eens op z’n kop te zetten. Dit levert
soms geheel nieuwe perspectieven op’.

kundige blik op leven lang ontwikkelen. De
deelnemers aan de minireeks herkenden
de analyse en in deze tijdelijke leergemeenschap wilden we meer kennis op doen over
de rol van mbo-professionals in leven lang
ontwikkelen.
De volgende vragen stonden daarin centraal:
Hoe kunnen wij als mbo bijdragen aan de
vanzelfsprekendheid van leven lang ontwikkelen door en voor iedereen? Hoe kunnen wij als
mbo-professional nog meer de samenwerking
in de regio zoeken en ons ontwikkelen naar
duurzame partner in leven lang ontwikkelen?

‘Vele gezichten’, Ellen van Eden, 2008
Ook bij het ontwerpen en voorbereiden
van onderzoek kan het op een andere manier of vanuit een ander perspectief kijken
nieuwe inzichten opleveren.
Met dit gegeven zijn we enthousiast begonnen aan een reeks van vier leerbijeenkomsten met onbekende deelnemers die
elk hun ervaring en kritische blik meenamen en (soms nieuw) licht op de vraagstukken lieten schijnen.
Hoe zijn we gestart?
De huidige snelle ontwikkelingen op de
arbeidsmarkt vragen wendbaarheid van
het beroepsonderwijs en een verander-
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In een intieme online setting begonnen
we aftastend en kwetsbaar aan de eerste
stappen van het vormen van een leergemeenschap. Terwijl we de nieuwe rollen van
de mbo-professional verkenden, zochten
we ook naar onze eigen rollen:
wie is de deskundige, wie de onderzoeker,
wie de actieve luisteraar?
Door een vaste kern van deelnemers
bouwden zich langzaam vertrouwdheid en
gelijkwaardigheid op door uitwisseling van
ervaringen, opbrengsten, dilemma’s en
vooral herkenning. Een mooie basis voor
samenwerkend leren.
Onderzoek Practoraten LLO
De Practoraten LLO presenteerden per
bijeenkomst een onderzoeksthema: het
begeleiden van kwetsbare jongeren in hun
loopbaan, leren in organisaties, informeel
leren en skillsgericht leren en werken. De
bevindingen van de onderzoeken en dilemma’s als bijvoorbeeld eigenaarschap bij het

uitvoeren van een onderzoek, werden op
verschillende manieren ‘op hun kop gezet’
en van alle kanten bekeken, besproken en
hierdoor aangescherpt.
Samen met de deelnemers hebben we bij
ieder onderzoek gekeken naar mogelijke rollen van mbo-professionals om het
leven lang leren in de regio te stimuleren;
hoe kunnen deze mbo-professionals in
hun samenwerking met het bedrijfsleven
en sociale partners in de regio het leren
en ontwikkelen van zittende vakmensen
en studenten stimuleren? We hebben
ingezoomd op rollen, omdat voor de
meeste mbo-professionals het leven lang
ontwikkelen nog geen onderdeel van hun
dagelijks werk is en er in eerste instantie
behoefte was om te weten wat we kunnen
doen, nog voor dat ingegaan werd op hoe
dat kan worden gedaan.
Wat heeft het ons gebracht?
Gedurende de minireeks werd duidelijk dat
er meer rollen zijn voor mbo-professionals
dan op dit moment in de mbo’s zichtbaar
worden. Bij mbo-instellingen wordt vaak aan
scholing gedacht en dat het mbo een rol
heeft in het certificeren en diplomeren van
vakmensen die al inzien dat zij zich moeten
ontwikkelen. Tijdens de bijeenkomsten werd
echter duidelijk dat het ook een rol van
mbo-professionals kan zijn om werkzoekenden, vakmensen en studenten, samen met
partners in de regio, te begeleiden bij de
duurzame invulling van hun vakmanschap en
keuzes in loopbaan en ontwikkeling en zelfs
nog voordat zij komen tot de keuze zich te
ontwikkelen. Ook deelden we de conclusie
dat werkgevers nog stappen kunnen zetten
in LLO waar het mbo bij kan ondersteunen

in de rol van bijvoorbeeld leer-coach of
opleidingsadviseur.

Net als bij het maken van een schilderij is
onderzoeken ook uitproberen en experimenteren.
Tijdens één van de bijeenkomsten hadden we een ‘hersenkrakend’ leergesprek
over informeel leren en het stimuleren of
faciliteren hiervan. ‘Door er alleen al over te
praten kun je onbevangen leren al weg redeneren’, aldus een van de deelnemers. ‘Binnen ons ROC hebben we ook het thema
‘informeel leren’ geprobeerd te verkennen
op een informele manier. We gingen van
alles organiseren met werkgroepjes e.d.
Hierdoor was het dus geen informeel leren
meer, zie ik nu.’
We hebben met de minireeks een aantal
van de mogelijke rollen aangeraakt. Soms
zelfs zo dat deelnemers er de volgende dag
mee aan de slag konden door bijvoorbeeld
binnen het eigen ROC een leernetwerk te
starten. ‘Ik ga ons professionaliseringsbeleid
nog eens bekijken op de LLO-rollen’. We
staan als mbo’s niet aan het begin van

Marco Mazereeuw & Ellen van Eden
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samenwerking met bedrijven en sociale
partners. Sommige rollen liggen dicht bij wat
we al doen en kunnen we snel oppakken.
Nieuwe rollen zijn heel wenselijk maar liggen
nog wat verder in de toekomst. Die kunnen
we morgen niet grootschalig inzetten.
Hoe verder?
‘Later is allang begonnen’- Harrie Jekkers
(1984)
We zijn de minireeks geëindigd met het
gevoel dat we nog veel te doen hebben en
dat we de wind daarvoor in de rug hebben.
Leven lang ontwikkelen wordt breed herkend,
door overheid, onderwijs en bedrijfsleven,
als middel om te komen tot wendbaar en
toekomstbestendig vakmanschap. Dat is niet
iets voor later het is nu urgent!
Het practoraat LLO kiest er dan ook voor
om, naast langer durende onderzoeken, te
werken met Leernetwerken waarin in korte
tijd met meerdere disciplines onderzoek
wordt gedaan rondom een urgent thema. Bij
uitstek een vorm waarbij het vraagstuk niet
alleen ‘op de kop wordt gezet’ maar van alle

Het lijkt ons als practoraten heel waardevol
om daar wel mee te gaan experimenteren.
Goede eerste stappen zetten in het ontdekken van nieuwe rollen begint door het
uit te proberen. Zo is het Friesland College
gestart met een experiment voor de rol van
Leercoach in bedrijven. Het Noorderpoort
start met een pilot skillsgerichte loopbaancoaching aan jongeren en volwassenen.
Deze rollen waren een paar jaar geleden
nog ondenkbaar. Mede door onverwachte
ontwikkelingen in de samenleving en arbeidsmarkt worden rollen en paradigma’s ‘op
de kop gezet’. En door onze eigen drive van
leren en ontwikkelen, lef en nieuwsgierigheid,
blijven wij onderzoek doen en bijdragen aan
de vanzelfsprekendheid van een leven lang
ontwikkelen voor en door iedereen.

Auteurs:
• Marco Mazereeuw is onderzoeker beroepsgerichte didactiek en leven lang ontwikkelen
bij drie onderzoeksgroepen; onderzoeker bij de onderzoeksgroep Lifelong Learning and
Social Intervention van Rijksuniversiteit Groningen, practor bij het Friesland College en
lector bij NHL Stenden Hogeschool. Zijn praktijkgerichte onderzoeken focussen zich op
leer- en begeleidingsprocessen van en voor een leven lang ontwikkelen.
• E
 llen van Eden is practor leven lang ontwikkelen bij het Noorderpoort in Groningen
en register loopbaanprofessional met een eigen praktijk. Haar werk als Opleidings-,
HRM- en mobiliteitsadviseur bij bedrijven, overheid en onderwijs heeft altijd als aandachtsgebied de ontwikkeling van mens en/in organisaties. De onderzoeksthema’s van
het practoraat zijn: informeel leren in relatie tot organisatiecultuur, skillsgericht leren,
werken en begeleiden, opleiden in organisaties en professionalisering.
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INTERMEZZO

kanten wordt bekeken. Ook de begeleiding
van dergelijke leernetwerken vraagt een
nieuwe rol van de mbo-professional (en van
de deelnemers) ontdekten we tijdens de
laatste bijeenkomst van de minireeks.

Werken met kennis in de school!
PIETER BAAY & BART VAN ROSMALEN

Hoe maak, deel en (her)gebruik je kennis in de school, bijvoorbeeld uit onderzoek? Onderstaande briefwisseling is een verkenning hoe het werken met kennis een plek krijgt in school.
Een opvoering van de briefwisseling was onderdeel van een training voor de minireeksleiders
uit deze bundel, waarin wij meedachten over de opbouw, interactie met publiek en de rol van
(bestaande en nieuwe) kennis.


Amersfoort, 2 september 2021

Ha Bart,
Via een briefwisseling verkennen we verschillende vragen die ons bezig houden bij
het School Maken vanuit een muzisch perspectief (voor meer informatie, volg de link
onderaan het artikel12). Deze briefwisseling gaat over het Werken met Kennis in onze
School.
Laat ik vertrekken vanuit de gangbare vorm van (onderwijs)onderzoek: toetsen of
bepaalde theoretische verwachtingen in de praktijk zichtbaar zijn. En als dat zo is, willen
we kennis over werkende mechanismen delen met een breder publiek. Bij dit type
onderzoek horen vragen als: Hoe maken we kennis ontwikkeld bij A overdraagbaar naar
B? Hoe kan kennis het handelen van professionals sturen en zorgen voor goed geïnformeerde besluiten?
Jij vertelde hoe deze vragen weliswaar horen bij de mainstream-systematiek rondom
onderzoek en kennis delen, zoals jij ze ook tegenkomt bij de verantwoording in jouw
school, maar dat je hier altijd wat dwars op hebt gestaan.

Er gaat een schijn van helderheid vanuit die zegt ‘hier heb je de kennis en daar het handelen’. Alsof kennis op zichzelf iets zou zijn. Alsof je ergens een kraan open zou kunnen
zetten waar de kennis als water uit zou kunnen stromen om er de tuin na een droge
zomer eens flink mee te besproeien. Ik denk dat dat niet klopt. Het is een te grove
vereenvoudiging van de levende werkelijkheid.

12

https://www.musework.nl/nl/page/10865/vier-soorten-gesprek
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Als je zegt dat mensen of situaties bestaande kennis niet zomaar absorberen, raak je een
kwetsbaar punt in het discours over kennisbenutting. We sleutelen dan al snel aan de
toegankelijkheid van kennis of het onderzoekend vermogen van professionals, zodat zij
literatuur kunnen lezen en zodoende de kennis kunnen toepassen. Maar dat van-buitennaar-binnen-halen benader je in het lectoraat op een andere manier.

In ons lectoraat zijn we altijd op zoek naar ‘manieren van werken’ waar ‘kennis’ geïntegreerd deel van uitmaakt. Of manieren van werken waarin kennis telkens opnieuw al
doende in ontstaat alsof die nieuw is. Zoals in oefenen. Of zoals in gedachten over vorming waarin sluimerende kennis die in mensen al aanwezig is wordt aangewakkerd, zoals
een smeulend vuur kan oplaaien als het zuurstof en brandstof krijgt.

Dat rekt het begrip kennis nogal op. Kennis is dus niet alleen geschreven tekst uit onderzoekspublicaties.

Analyse past in de hoek van het onderzoekende gesprek12, zo beschrijft Otto Scharmer in
zijn model met vier soorten gesprek. Ik ben pleitbezorger van het generatieve gesprek.
Door het opschorten van analyse verloopt een gesprek anders. Het helpt als de betekenisruimte eerst even flink is opgerekt. De winst van generatieve gespreksvormen zoals ‘maken
in een gesprek’ of ‘gesprek als spel’ is dat het raam van betekenis om te beginnen wijd open
blijft staan. Analyse is altijd reductie. Als je daar te snel mee begint raak je van alles kwijt.
Analyse kijkt bovendien snel over stilzwijgende kennis heen. Over dat wat vanzelf spreekt.
Meestal treden we elkaar in het werk sprekend tegemoet. Maar het is erg goed om het
om te draaien. Om eerst te ‘spelen’. Met betekenis spelen door bronnen van inspiratie te
agenderen, te werken met metaforen, door iets te maken of door te investeren in de vorm
van het gesprek en grappige spelregels.

Kortom:
1. We vatten kennis breder op dan cognitief en richten ons met die bredere operationalisatie niet primair op generaliseerbaarheid of overdraagbaarheid. We zoeken naar
manieren van werken die kennis telkens opnieuw laten leven en (her)rijzen

Kritische noot in de huidige redeneerlijn is in hoeverre en hoe je dingen dan tóch vastlegt.
Vormen van systematische reflectie, rijke A4’tjes. Waartoe dienen die? Als vorm van
maken maar ook voor ‘later’

2. Analyse zorgt voor reductie en heeft weinig oog voor stilzwijgende kennis. Daarom pleidooi om te genereren en spelen; betekenisgeving later te doen. Praktisch voorbeeld is
om eerst te ervaren of maken en pas dan te kijken: op welke vraag is dit een antwoord?

We zijn benieuwd, wat zou dit bij de lezer oproepen?

Auteurs:
• Pieter Baay is onderzoeker in het lectoraat Kunst & Professionalisering van Hogeschool
voor de Kunsten Utrecht (HKU). Daarnaast werkt hij als onderzoeker en begeleider,
waarbij hij werkzaamheden combineert voor Onderwijs124 en ECBO.
• Bart van Rosmalen is lector van het lectoraat Kunst & Professionalisering van HKU.
Daarnaast draagt Bart bij aan Onderwijs124, een netwerkorganisatie van onderzoekers,
adviseurs en kunstenaars die praktijkinnovatie in het MBO stimuleren.

Op deze manier krijgt het gesprek vorm als gemeenschappelijke creatie. Niet alleen als
‘goed gesprek’, maar als manieren van samen werken, onderzoeken waarin maken en creatieve maakprocessen integraal deel uit maken. Een gesprek is niet alleen een ontmoeting
tussen stemmen, maar ook samen als werkplaats met gemeenschappelijk materiaal werken: bronnen en metaforen. Inspiratiebronnen zijn altijd groter dan de individuen, waarmee we verbindende context of referentie kunnen maken. Metaforen vormen andere en
gedeelde kennislagen die je aan kan boren. En dat is, vanuit een muzisch perspectief, een
kansrijke uitvalsbasis om kennis en inspiratie niet vast te zetten, maar te laten stromen.
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Het landschap van praktische wijsheidsontwikkeling: een vruchtbare bodem
DÉSIRÉE BIERLAAGH & CHARLOTTE VAN DEN EIJNDE
“Een student is in het derde jaar amper
aanwezig en is slechts gericht op examens. Hij
studeert slechts om te examineren en is niet
aanspreekbaar op dit gedrag. Zijn motivatie
lijkt af te nemen, met name de intrinsieke
motivatie. Als docent raakt het mij dat een
student zich niet meer wil verdiepen, maar aan
het berekenen is ten behoeve van het behalen
van zijn diploma.”
“Tijdens mijn eerste jaar voor de klas gaf ik
een projectles aan eerstejaarsstudenten. Op
wonderbaarlijke wijze was er opeens geen
lokaal voor mijn les ingeroosterd. Er waren
geen lokalen vrij, ik kon de roostermaker niet
bereiken en ik had 30 studenten in de gang
staan die op mij stonden te wachten. Wat
doe je dan? Ik moest snel schakelen en mijn
lesplan omgooien. Ik heb alle studenten laten
verzamelen op het studieplein. Ik heb heel kort
een instructie gegeven waarna studenten in
groepjes een ander plekje in de school mochten zoeken om aan hun project te werken.
Ik ben heen en weer gaan lopen tussen de
verschillende groepjes om hen te begeleiden.
De les ging door. Ook zonder lokaal.”
Herken je het uit jouw eigen praktijk dat je
dilemma’s ervaart, er ethische of morele
vraagstukken op je pad komen? Waar een
oplossing niet zo maar voor de hand ligt en
wat jouw praktische wijsheid vraagt om in
die situatie te bepalen wat het goede is om
te doen? In deze minireeks zijn wij met dergelijke ervaringen aan de slag gegaan, ge7

8
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bruikmakend van de aanpak van participatief
actieonderzoek. Het vertrekpunt van deze
minireeks was de centrale onderzoeksvraag
van het practoraat binnen het Centrum
voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Welzijn
& Zorg⁷. Deze luidt:
Wat typeert een mbo-opgeleide praktisch
wijze professional en hoe kan die het beste
opgeleid worden en gefaciliteerd worden in
de werkpraktijk, zodat zij haar werk goed
kan (blijven) doen én met plezier kan (blijven)
werken (geboeid blijft door het vak)?
Wat zijn we over werken aan praktische
wijsheid te weten gekomen? En hoe hebben
we dat aangepakt? We hebben kennis opgedaan over het proces van participatief actieonderzoek en over de inhoud van praktische
wijsheid. Wandel je met ons mee door het
landschap van praktische wijsheidsontwikkeling en onderzoek daarnaar; een landschap
dat na vier bijeenkomsten vorm begint aan
te nemen en een voedzame bodem blijkt?
In de klei van het landschap van praktische
wijsheid
“We komen binnen bij Leyden Academy⁸. Een
beetje onwennig, voor het eerst gaan we ook
echt inhoudelijk samenwerken als practoraat
en kennisinstituut. En of het nog niet spannend genoeg is, stroomt de koffiepot over. De
hele keuken en laatjes zijn een warme stroom
koffie. We weten het meteen weer: met al je
goede voorbereiding, het onverwachtse doet

 eer informatie over het CIV Welzijn & Zorg en de practorale rede vind je hier: Practorale rede – CIV Welzijn &
M
Zorg (civ-welzijnenzorg.nl)
Meer informatie over de werkzaamheden van Leyden Academy en diens missie en speerpunten vind je hier:
https://www.leydenacademy.nl/speerpunten/
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gewoon wat het wil. De eerste deelnemers
druppelen binnen, iedereen heeft er zichtbaar zin in. Ondanks dat niet iedereen elkaar
kent en we het fysiek bij elkaar zijn toch wat
ontwend zijn, is er geen sprake van ongemak.
Waar er aan het begin nog een lege slinger
aan de muur hangt, ontstaat er al snel een
kleurrijk geheel, vol verlangens en ideeën. Het
bruist en het stroomt.”
De eigen ervaringen van de deelnemers
met praktische wijsheid zijn het vertrekpunt
van deze minireeks. Iedere deelnemer heeft
voorafgaand aan de eerste bijeenkomst
twee ervaringen opgestuurd. We starten
met het doorlezen van deze ervaringen.
Iedere deelnemer schrijft tijdens het lezen
kernwoorden op geeltjes. De kernwoorden
zijn de thema’s die de deelnemers teruglezen in de ervaringen. Vervolgens worden
de thema’s besproken in de groep, waarna
de thema’s gezamenlijk geclusterd worden.
Het gezamenlijk doorlopen van dit proces
brengt erkenning en herkenning. Het delen
van verhalen blijkt een katalysator: het zet
aan tot het delen van weer nieuwe eigen
verhalen. In de groep wordt er openhartig
gesproken en samengewerkt, op een manier
alsof ze dit al jaren zo doen. Een nieuw
begrip wordt geboren: een ‘autonome
focusgroep’. De deelnemers onderzoeken
samen de data en geven hier betekenis aan
in open gesprekken. Vervolgens clusteren
zij de thema’s en wordt hier een naam
aangegeven. Zo wordt al snel de rode draad
zichtbaar en ontvouwen zich de contouren
van een probleemstelling.
Grondwerk verrichten in het landschap van
praktische wijsheid
“We eindigen de vierde laatste geplande sessie

met een brief aan jezelf en komen in gesprek
over waar het je nu echt om te doen is. Een
schot in de roos. Iedereen voelt zich geland in
zichzelf, ervaart handvatten om in de praktijk
iets mee te doen, maar blijkt ook: het voelt
niet af. Blijkbaar was deze ruimte nodig om
verder te kunnen in de praktijk. Want nu we
de ruimte hebben genomen en dit met elkaar
hebben doorlopen, is er nu behoefte om iets
te gaan maken. We besluiten gezamenlijk om
door te gaan. Vijf nieuwe, -liefst fysieke- sessies zijn geboren. Het stilstaan, de tussenruimte die ontstond, zette uiteindelijk aan om
verder te gaan!”
Bij aanvang van de minireeks wilden we de
stappen van de design-thinking methode
doorlopen. De stappen zijn zorgvuldig verdeeld over de oorspronkelijke vier bijeenkomsten, met als doel om een eindproduct
te maken wat zou kunnen helpen in de praktische wijsheid ontwikkeling van studenten.
In de voorbereiding van de tweede sessie
is alles erop gericht om met de ervaringen
in de hand iets te gaan maken wat helpt en
werkt in de praktijk van de deelnemende
docenten en hun teams. Echter merken
wij dat de behoefte om ervaringen uit te
wisselen sterker is dan het maken van een
eindproduct. Hierdoor besluiten wij vanaf
dat moment om de omlijning van de reeks
wat los te laten om meer in te kunnen spelen op deze behoefte.
Door ruimte te bieden voor het uitwisselen
van deze ervaringen, gaan we steeds dieper
op het vraagstuk in. Dit zorgt niet alleen
voor herkenning en erkenning, maar ook
voor een diepgaande analyse van het probleem. Want, waarom is het zo moeilijk om
te werken aan die praktische wijsheid?

Désirée Bierlaagh & Charlotte van den Eijnde

37

We ontdekken dat het altijd over jezelf gaat
als docent en in het verlengde daarvan de
omgeving waarin je werkt. Het raakt daarmee
aan professionele identiteitsontwikkeling: hoe
geef jij kleur aan wie je bent als professional?⁹
Het thema ‘goed werk’ komt steeds meer
centraal te staan. Wat is nu werk dat deugt
en deugd doet? Wanneer ervaar je dat? Waar
schuurt het? En hoe ga je daarmee om? Vanuit welke waarden en met welke afwegingen
kom je tot handelen? Wanneer je deze vragen
stelt, kom je op het terrein van normatieve
professionalisering terecht; waar het werken
aan praktische wijsheid raakt aan het moreel
ethisch leren¹⁰.
Groeien en snoeien: Pendelen tussen houvast en ruimte
“Ons oorspronkelijke plan was dus om in vier
sessies iets tastbaars te maken, iets waarmee je
in de praktijk aan de slag kunt. Maar hoe goed
we het ook voorbereiden, telkens wordt het
terloops/onuitgesproken ter zijde geschoven
en gebeurt er iets anders. Er is blijkbaar iets
anders nodig: de sleutel zit hem in het gesprek
met elkaar voeren; het delen van ervaringen
en voorbeelden uit de eigen (werk)praktijk. En
een mooi gesprek, verbondenheid waarin je je
bemoedigd weet door collega’s en verlangen
ontstaat om ‘het anders te gaan doen’, verder
te komen in je eigen ontwikkeling of een ander
gesprek met je studenten of in team te voeren:
dat hebben we gemaakt! Om samen te werken
aan praktische wijsheidsontwikkeling blijkt er
ruimte nodig te zijn voor het uitwisselen van
ervaringen, stil te staan bij waarden, waar het
schuurt en van hieruit te leren.”
9

10
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Het samen onderzoeken van een vraagstuk uit de praktijk via actieonderzoek kan
bijdragen aan het naar boven halen van
de diepere lagen van een probleem. Om
tot een geschikte oplossing of product
te komen is het eerst belangrijk goed te
begrijpen wat het probleem nu precies is,
waaruit het is ontstaan; het is als het afpellen van een ui.
Het loslaten van de leidraad en daarmee
het voorbedachte plan van de minireeks
vergt moed, maar dit blijkt wel nodig. Van
ons als sessieleiders wordt reflectie én
vertrouwen in dat het goed komt gevraagd.
Als facilitators van de deelnemers laten
wij ons door hen leiden en zijn we sensitief
voor dat wat er gebeurt in de groep. Toch
laten we niet alles los, want dat schept
verwarring. De deelnemers moeten op hun
beurt weer vertrouwen in ons hebben. Het
is steeds weer samen zoeken naar balans
tussen vrijheid en structuur waarin je ieders
behoefte dient te verenigen. Door dit samen te doorlopen draagt iedereen bij aan
het creëren van één gemeenschappelijke
taal en begrip naar elkaar.
Voor ons onderstreept de ervaring met
deze minireeks des te meer wat de waarde
is van een tussenruimte en hebben we meer
geleerd over wat er nodig is om deze te
laten ontstaan. Het nemen van ruimte en
aandacht hebben voor het proces en daarop vertragen, brengt een heel ander landschap tevoorschijn om je weg te vervolgen.
Anders dan wanneer je slechts gericht bent
op het einddoel.

Het landschap van praktische wijsheid
komt tot bloei
“Hoe mooi zou het zijn als de school net als
een voedselbos een voedingsbodem vormt
voor vele soorten, om te ontdekken wie je
bent en wie je wilt zijn in het vak dat je leert/
waarin je lesgeeft. Op zo’n manier dat als
het vak verandert, je werkcontext of als jij
zelf doorgroeit of verandert, je houvast vindt
in jezelf, in je praktische wijsheid. Of je nu
docent bent of student. En waarmee je kunt
(blijven) werken op zo’n manier dat je doet
wat goed is en goed voelt voor jezelf en voor
diegene voor wie jij je inzet.”

Auteurs:
• Désirée Bierlaagh werkt als practor binnen het CIV Welzijn & Zorg, mboRijnland.
Creativiteit en ‘makerschap’ zit haar als banketbakkersdochter in het bloed. Zij werkt
met (student)mbo’ers aan professionele identiteit en aan het zichtbaar maken van hun
onmisbare waarde in welzijn en zorg. Samengevat onder de noemer praktische wijsheid.
dbierlaagh@mborijnland.nl
• C
 harlotte van den Eijnde werkt als promovenda bij Leyden Academy on Vitality and
Ageing. In haar werk verbindt zij praktijk en wetenschap. Volgens de aanpak van participatief actieonderzoek doet zij samen met betrokkenen uit het onderwijs en de zorgpraktijk onderzoek naar het moreel ethisch leren van (toekomstige) zorgprofessionals.
Met dank aan Leanne Terbeek, ondersteuner practoraat Welzijn & Zorg

Manon Ruijters (2015), Ruijters, M. C. P. (Red.) (Met collega’s). (2015).
Je Binnenste Buiten: Over professionele identiteit in organisaties. Amsterdam: Boom.
Ewijk en Kunneman (2013), Van Ewijk, H., & Kunneman, H (Red.). (2013).
Praktijken van normatieve professionalisering. Amsterdam: SWP.
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Wat zijn de succesfactoren en belemmerende factoren voor het inbedden
van een practoraat binnen een mbo-instelling?
MARGRIET VAN DAM & BERTINE PHILIPSEN
“You can dance, you can jive”
(uit Dancing queen van Abba).
Wanneer moet je verder lezen?
Als je betrokken bent bij een practoraat als
practor, docent, onderwijsbeleidsmaker of
leidinggevende en meer wilt weten over
hoe je met een practoraat succesvol impact kunt maken. Wat zijn hierin succes- en
belemmerende factoren?
Hebben we je aandacht?
Lees dan verder welke inzichten de minireeks ons heeft gegeven.
Laten we onszelf
eerst voorstellen: ik ben
Margriet van
Dam, onderwijskundige en
onderwijsadviseur MBO
binnen Yuverta.
Ik heb ervaring
als leerkracht en
onderwijskundige in verschillende onderwijssectoren. Sinds mijn start bij Helicon
(inmiddels gefuseerd tot Yuverta, met 2
andere onderwijsinstellingen) ruim 2 jaar
geleden, ben ik betrokken bij de ontwikkeling van practoraten. Ik heb samen met een
aantal collega’s, zoals het CvB, directeuren
van verschillende vestigingen, de manager
onderwijs, HR-adviseurs en docenten, het
hele proces doorgemaakt van oriëntatie

op practoraten tot aan het inrichten van
verschillende practoraten. Dat was een
heel interessant proces waar ik en wij als
organisatie veel van hebben geleerd.
En ik ben
Bertine
Philipsen, ruim
een half jaar
geleden gestart
als practor
Innovaties in
de duurzame
voedselketen
bij Yuverta en
Clusius college.
Ik ben een wetenschappelijk opgeleide
voedingskundige met meer dan 20 jaar
ervaring in R&D, kwaliteit en voeding in
de voedingsmiddelenindustrie en vorig
jaar dus de overstap gemaakt naar het
onderwijs. Toen mij werd gevraagd of ik
mee wilde helpen bij het organiseren van
een minireeks over succes-en belemmerende factoren van een practoraat, heb ik
meteen ja gezegd. Want dat was iets waar
ik juist naar op zoek was als beginnende
practor. Want het is soms best wel even
zoeken, nieuw in het onderwijs, in een
nieuwe functie binnen de twee onderwijsinstellingen maar ook een functie die in zijn
algemeenheid nieuw is in MBO. Een hele
goede reden dus om daar meer over te
willen leren.

We zijn samen gaan nadenken hoe we
invulling konden geven aan onze minireeks.
Wat we graag wilden doen is uitzoomen
vanuit onze eigen situatie binnen Yuverta en onze eigen ervaringen verbinden
aan ervaringen maar ook onderzoek van
anderen. We hebben ervoor gekozen om
bij iedere sessie een aantal sprekers uit te
nodigen die vanuit verschillende invalshoeken vertelden over hoe ze een practoraat
zijn gestart, hoe de resultaten van een
practoraat succesvol kunnen landen in het
onderwijs en hoe je het beste impact kunt
maken.
Wij wilden een minireeks vormgeven rondom practoraten, om aan de ene kant kennis
te delen met practoraten onderling waar
hopelijk anderen weer hun voordeel mee
kunnen doen, maar aan de andere kant
ook omdat we een grote maatschappelijke
meerwaarde van practoraten zien. Waar
de beweging van practoraten bij aansluit
is de beweging van mbo-instellingen om
zich te professionaliseren als kennisinstituten. Het mbo heeft veel kennis, vertaalt
(wetenschappelijke) kennis voor studenten
en werkenden en geeft deze kennis door in
de vorm van opleidingen. Nog altijd heeft
het mbo te maken met een bepaald stigma
waarbij de ondertoon is dat het mbo minderwaardig is ten opzichte van hbo en wo.
Practoraten dragen eraan bij dat onderzoek en kennisbenutting steeds meer een
plek krijgt binnen het mbo en maken zo
de innovatiekracht van het mbo zichtbaar.
Maar alleen het doen van praktijkgericht
onderzoek leidt niet perse tot de gewenste verandering. Daar is meer voor nodig,
zoals: een gezamenlijk ambitie, vaststellen
5
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van een bepaalde urgentie of vraag bij docenten, open willen staan voor verandering
of andere perspectieven. Kennisbenutting
is optimaal als de onderzoeker in co-creatie
met de eindgebruiker samenwerkt, is één
van de inzichten die met ons gedeeld werd
in de laatste sessie van onze minireeks.
De minireeks
Onze minireeks bestond uit drie sessies.
Van de minireeks konden we alleen tijdens
de eerste sessie fysiek bij elkaar zijn, voor
de andere sessies (waaronder de Mbo
Onderzoeksdag) was dat niet mogelijk vanwege de coronamaatregelen. Die eerste
sessie vond plaats in een schoollokaal in de
Yuverta locatie in Houten. Het lokaal dat
ons was toegewezen was een lokaal met
allemaal losse tafeltjes en stoelen, enigszins
rommelig. Wij zetten de tafel en stoelen in
‘hoefijzervorm’, om het wat minder schools
en wat gezelliger te maken. De koffie, thee
en koekjes werden klaargezet en toen was
het wachten op de deelnemers. Die kwamen uit het hele land en uit verschillende
onderwijsinstellingen, maar allemaal met de
interesse om meer te leren over hoe een
practoraat succesvol in te bedden. Tijdens
die eerste sessie was er zo nu en dan flink
kabaal te horen. Het klonk of er ergens in
een lokaal boven of onder ons door studenten heel hard getimmerd of met metaal
werd gewerkt. Prachtig dat studenten
ons op deze manier voortdurend lieten
weten dat we het uiteindelijk allemaal voor
hen doen! Het uiteindelijke doel van een
practoraat is altijd om een (innovatieve)
bijdrage te leveren aan het onderwijs.

Zie Marzano: wat werkt op school

Margriet van Dam & Bertine Philipsen
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Ondanks, of dankzij, deze setting heerste
er een gemoedelijke en misschien wel huiselijke sfeer en kwamen er mooie gesprekken op gang met de twee gastsprekers en
tussen de deelnemers onderling.
We hebben ons gebogen over de vraag: wat
zijn nu succesfactoren en belemmerende
factoren voor de inbedding van een practoraat binnen een mbo-instelling. Gaandeweg
kwamen we erachter dat iedere factor als
succes of belemmering kan worden gezien,
afhankelijk van hoe dit wordt ingezet. Een
voorbeeld is draagvlak voor een practoraat. Succesfactor kan zijn: er is voldoende
draagvlak bij alle lagen van de organisatie
voor het starten of doorgaan met een practoraat. Maar het kan ook de andere kant op
worden geformuleerd, waardoor het een
belemmerende factor wordt: onvoldoende
draagvlak binnen de organisatie voor het
starten of doorgaan met een practoraat. In
eerste instantie waren we op zoek naar een
lijstje met do’s and don’ts maar uiteindelijk
bleek tijdens de minireeks de vraag welke
factoren van invloed zijn op een succesvolle
inbedding van een practoraat binnen een
MBO-instelling veel relevanter. Met andere
woorden: wat is de goede/ideale setting of
wat zijn de condities voor een practoraat
om echt van betekenis te zijn, om impact te
maken, om zo succesvol mogelijk te zijn?
Wat zijn onze bevindingen?
Voor iedere sessie hebben we verschillende
sprekers uitgenodigd. Het groepje sprekers
bestond uit drie practoren vanuit verschillende invalshoeken, een lector en enkele
onderzoekers bij een lectoraat met een relevant lopend of afgerond onderzoek naar
de impact van practoraten. Bij iedere sessie
ontstond er een levendige discussie tussen
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de sprekers en de deelnemers onderling. En
dat raakte meteen aan onze eerste bevinding. Er is onder practoren en mensen die
in een andere functie betrokken zijn bij een
practoraat, veel behoefte om elkaar op te
zoeken en kennis uit te wisselen. Men vond
gewoon het gesprek met elkaar onderling
al enorm waardevol en dit leverde al veel
inzichten op. Dit benadrukt dat, wanneer je
met iets nieuws start zoals een practoraat,
het goed is om ‘lotgenoten’ op te zoeken
die ook aan het pionieren zijn of die fase
ooit hebben doorlopen.
Wat zijn nu de factoren die van invloed zijn
op een succesvolle inbedding van een practoraat? Hieronder geven we een overzicht
van de factoren die aan bod zijn gekomen
in onze minireeks gericht op inbedding en
hoe je de meeste impact en het meeste
succes hebt:
• Draagvlak binnen alle lagen van de
organisatie. Bestuurlijk draagvlak, maar
ook draagvlak binnen opleiding(en) en
docententeams
• Mate van autonomie die een practor(aat)
krijgt om keuzes te maken en de ruimte
die wordt gegeven om te experimenteren
• Financiële middelen en facilitering (bijvoorbeeld in uren van docenten)
• Werkafspraken, bijvoorbeeld het inplannen van een vast overleg- en werkmoment in de week met de onderzoeksgroep
• Betrokkenheid van het onderwijs; zorg dat
het practoraat geen aparte entiteit wordt
• Managen van verwachtingen over te snel
resultaten willen zien
• Om kunnen gaan met onzekerheid, want
zeker in het begin is er vaak veel ruis op
de lijn

• N
 etwerk met werkveldpartners, bedrijven, lectoraten, overheid, enzovoort
• Duidelijke doelstellingen vooraf
• Afbakening van taken en rollen in een
practoraat zoals practor en projectleider
Dit lijkt een simpel lijstje en sommige
punten lijken een open deur, maar toch
vinden wij het heel waardevol dat we deze
factoren nu zodanig op een rij hebben kunnen zetten. Wanneer er met een practoraat
wordt gestart, is dat vaak vanuit een situatie
waarbij er nog niets is, er wordt iets nieuws
gecreëerd, namelijk een practoraat wordt
opgericht. Bovengenoemde factoren zijn
zaken om rekening mee te houden, om te
streven naar de beste condities om iets
nieuws als een practoraat de gewenste impact te laten maken. Een eye-opener over
de rol van de practor was dat practor Sjors
Groeneveld tijdens de eerste sessie zei: ‘Als
practor ben je vooral ondernemer.’ Daarmee doelde hij op de rol van practor die, of
het nu gaat om een startend of gevorderd
practoraat, steeds de spin in het web is en
als een ondernemer of verbindingsofficier
bovengenoemde factoren probeert te
managen. Ook kwam naar voren vanuit de
minireeks dat de medewerking die vanuit de
instelling wordt verleend aan het practoraat
veel invloed heeft op de impact die het
practoraat kan maken.
“Having the time of your life”
Tijdens de voorbereidende sessie van de
minireeks was er erg veel aandacht voor
muziek. Dat was erg inspirerend en we
hadden dan ook bedacht om bij de eerste
sessie van de minireeks aan de deelnemers
te vragen zich voor te stellen aan de hand
van een muziekstuk. Doordat we veel te

weinig tijd hadden is dit er helaas niet van
gekomen. Maar dan gaan we er maar mee
eindigen. Welke muziek past er bij een practoraat? Dat vinden we Dancing Queen van
Abba. Dansen doe je bijna altijd met een
ander, samen dansen geeft ook een goed
gevoel. Als je een practoraat wilt starten
is het goed om te beseffen dat er geen
blauwdruk ligt hoe je dit het beste kunt
doen. Er zijn heel veel wegen naar Rome, ga
in gesprek met andere mensen. Ga de dans
aan met de ander, dan wordt het een hele
mooie dans! Het mooie van Dancing Queen
is ook nog dat het lied gaat over een meisje
van 17. Misschien wel een mbo-student die
aan het begin staat van haar professionele
ontwikkeling. Dat is voor ons vanuit de
minireeks erg duidelijk geworden: focus bij
de keuzes die worden gemaakt binnen een
practoraat op de vraag op welke manier
het meeste impact gemaakt kan worden.
En ons advies is: houd daarbij de student
steeds voor ogen!
De minireeks is officieel afgelopen. Maar wij
gaan nog verder dansen met de deelnemers van de minireeks. We zijn nog niet
klaar.
You are the dancing queen
Young and sweet
Only seventeen
Dancing queen
Feel the beat from the tambourine, oh yeah
You can dance
You can jive
Having the time of your life
Ooh, see that girl
Watch that scene
Digging the dancing queen
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Versterken van de samenwerkingscultuur op alle niveaus in de opleiding
Auteurs:
• Bertine Philipsen is practor Innovaties in de duurzame Voedselketen bij Yuverta en
Clusius College. b.philipsen@yuverta.nl
• Margriet van Dam is onderwijsadviseur MBO bij Yuverta. me.van.dam@yuverta.nl

Sprekers van de minireeks:
• Sjors Groeneveld, practor Zorg & Technologie; RijnIJssel en ROC Nijmegen
• Heidi Kamerling, practor Groene leefbare stad; Yuverta
• Anje Ross, lector Leren en Innoveren; Fontys
• Erdinc Sacan, practor Interactieve technologie, ROC Tilburg
• Patricia Brouwer, docent-onderzoeker HU
• Hilde Wierda en Marloes de Lange, docent onderzoekers HAN.

ANJE ROS & LIDY VAN OERS
Merk jij ook dat er in jouw team heel veel
expertise is, maar dat er toch niet altijd goed
wordt samengewerkt en het echt van elkaar
leren er vaak bij inschiet? Hoe zorg je in de
opleiding voor een cultuur en structuur die
het samenwerken en samen leren stimuleert
en versterkt?
Dat was de vraag die centraal stond in de
MBO minireeks, georganiseerd door het
Koning Willem I College (KWIC) en lector
Anje Ros. Het KWIC wilde de samenwerkingscultuur in de opleiding verbeteren
door gebruik te maken van de ‘Leeromgeving Onderzoekscultuur’, een tool die
scholen ondersteunt om onderbouwd en
duurzaam te werken aan onderwijsontwikkeling. De tool richt zich op drie dimensies:
1) onderzoeksmatig werken;
2) het benutten van kennis en expertise en
3) de samenwerkingscultuur.
De deelnemers kozen unaniem voor het
‘versterken van de samenwerkingscultuur’
als dimensie om met hulp van de leeromgeving een werkplan voor verdere ontwikkeling te maken. Een van de redenen voor
deze keuze is dat de beschrijving van deze
dimensie bijzonder goed aansluit bij de visie
op leren en werken van het KWIC. Een visie
waarbij de samenwerkingscultuur leidt tot
hoge onderwijskwaliteit, omdat teams zich
samen verantwoordelijk voelen voor het
onderwijs, samen ontwikkelen en leren en
feedback uitspreken naar elkaar. Op de
leeromgeving vinden we deze beschrijving
van de samenwerkingscultuur:
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‘Een samenwerkingscultuur draagt bij aan
een aantrekkelijk en professioneel werkklimaat. In zo’n cultuur voelen leraren zich
gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderwijs. Zij werken met elkaar samen, praten veel
met elkaar over onderwijs en zijn benieuwd
naar elkaars ideeën en meningen. In een samenwerkingscultuur is er sprake van een ondersteunend leerklimaat. Dat wil zeggen dat
leraren ruimte en autonomie ervaren om zich
verder te ontwikkelen en daarbij vertrouwen
en ondersteuning krijgen. Zo ontwikkelt het
team collectieve self efficacy, het gevoel dat
ze samen heel veel voor de leerlingen kunnen
betekenen. Dat is een belangrijke sleutel voor
succesvolle schoolontwikkeling.’
De leeromgeving heeft als uitgangspunt
dat de samenwerkingscultuur vooral kan
worden versterkt, als hier op meerdere
niveaus aan wordt gewerkt: door docenten
(met name de docenten met een actieve
rol in onderwijsverbetering, de zogenaamde teacher leaders), schoolleiders (teamleiders) en MT-leden en stafleden, die zich
meer met beleid bezighouden. In deze minireeks participeerden daarom docenten,
beleidsadviseurs en onderwijsmanagers van
het KW1C, tijdens de 3e bijeenkomst (op de
Mbo Onderzoeksdag) aangevuld met collega’s van andere mbo-instellingen.
De tool bestaat uit drie fasen. De eerste
fase bestaat uit een scan om de bestaande situatie in beeld te brengen op zeven
aspecten, zoals transparant communiceren, ruimte en vertrouwen geven en
ontwikkelingsgerichte feedback (waar staat
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het team, de school nu?). Ook bepaal je
in de eerste fase per aspect de ambitie
(waar willen we naartoe?), en bepaal je aan
welk aspect van de samenwerkingscultuur
je wil werken. Vervolgens helpt de tool je
in de tweede fase met allerlei mogelijke
concrete acties, materialen en tips, waaruit
je die acties kiest die passen bij jou en je
team. Deze acties leiden tot een concreet
werkplan voor de komende maanden. Alle
aspecten en acties zijn onderbouwd vanuit
onderzoek en die onderbouwing is ook
te vinden in de leeromgeving. De acties
voor de docenten zijn vooral gericht op
teamniveau, voor de beleidsadviseurs meer
op organisatieniveau. De kunst daarbij is
om het niet te groot te maken, door vooral
de huidige processen te verbeteren. In de
derde fase van de tool worden de gekozen
actiepunten in een werkplan geplaatst, die
je zelf nog verder concretiseert: bij welke
teambijeenkomst of welk project ga je
welke acties realiseren, met welk doel.
Tijdens de eerste bijeenkomst van de minireeks vulden alle deelnemers vanuit hun
eigen rol de scan in, kozen een aspect om
aan te werken en maakten een werkplan.
De leeromgeving was tot nu toe nog niet
echt uitgeprobeerd door een mbo-instelling, alleen in het po en vo, maar de deelnemers aan de minireeks concludeerden al
snel dat leeromgeving ook voor het mbo
geschikt is. De tips en materialen werden
als relevant en bruikbaar ervaren. Een docent had bijvoorbeeld zich als doel gesteld
om de reflectieve dialoog tijdens teambijeenkomsten te versterken door vragen
te stellen over assumpties en onderbouwing (Waarom vind je dat? Wat is hierover
bekend? Waar baseer je dat op? Waarom
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doen we dit altijd op deze manier? Zou het
ook beter kunnen?). Een onderwijsmanager
maakte een werkplan om de teamleiders
meer van elkaar te laten leren. Zo hadden
alle deelnemers voor zichzelf een werkplan
gemaakt tijdens de eerste bijeenkomst.
In de tweede bijeenkomst van de minireeks
bleek dat het ten uitvoer brengen van het
werkplan voor menigeen een uitdaging
was. Ook al is het werkplan bewust klein
gehouden, het vraagt toch in de waan van
de dag, aandacht om hieraan te werken.
Het eigen team meenemen in de plannen bleek eveneens niet eenvoudig. We
bespraken dat we er vaak van uitgaan dat
als docenten samen zitten er automatisch
van elkaar wordt geleerd, terwijl echt van
elkaar leren complexe vaardigheden vraagt
en ook een op respect en vertrouwen
gebaseerd teamklimaat.
Daarom kozen we ervoor om in de 3e
bijeenkomst tijdens de Mbo Onderzoeksdag, waar ook deelnemers vanuit andere
organisaties aan deelnamen, ons te verdiepen in dilemma’s die vaak voorkomen.
Anje Ros introduceerde zes verschillende
dilemma’s en manieren waarop je (volgens
onderzoek) succesvol kunt sturen en zo
de samenwerkingscultuur kunt versterken.
Een voorbeeld is het dilemma dat als docenten met veel kennis op een thema zich
als expert opstellen, dat andere docenten
dan vaak achterover gaan leunen en er niet
meer van elkaar geleerd wordt. We bespraken hoe experts kunnen worden gecoacht
om collega’s op een ontwikkelingsgerichte
manier te begeleiden. Een ander dilemma
is dat het geven van feedback aan collega’s vaak als een ongevraagd advies wordt

gehoord, of als kritiek wordt opgevat. Heel
begrijpelijk dat veel docenten het vermijden om (kritische) feedback aan collega’s
te geven om de relatie niet op het spel te
zetten. Een manier om hiermee om te gaan
is het benadrukken van feedback vragen in
plaats van geven. Feedback heeft immers
alleen zin als iemand er iets van wil leren.
Door docenten ontwikkeldoelen te laten
stellen en vervolgens elkaar om feedback
te laten vragen, ontstaat er veel sneller een
positief klimaat. Daarbij helpt het ook om
feedback te zien als een interactief proces
van betekenisverlening in plaats van een
oordeel dat je passief over je heen laat
komen. De dilemma’s waren zeer herkenbaar voor de groep en de wijze waarop je
de samenwerkingscultuur kunt versterken
werden als inspirerend ervaren.
Tijdens de vierde en laatste bijeenkomst
van deze minireeks bleek dat door praktisch alle deelnemers succesvol stappen
zijn gezet in het versterken van de samenwerkingscultuur, op hun eigen niveau. Zo
werd door diverse docenten de kwaliteit
van de (reflectieve) dialoog in overleggen
positief beïnvloed door bijvoorbeeld te
vragen naar een onderbouwing van een
standpunt en de effectiviteit van huidige
werkwijze ter discussie te stellen. Deelnemers pasten de reflectieve dialoog vaker
toe in de overleggen. Ook werd kritisch
gekeken naar de tijdsbesteding tijdens het
overleg, zodat er ook echt ruimte was voor
het inhoudelijk gesprek over onderwijsverbetering: waar hebben we het nu over en
waarom? Een andere ervaring was, dat je
met het voeren van een reflectieve dialoog
het niet eens hoeft te zijn met elkaar, maar
wel goed samen kunt werken. Verschil-

lende schoolleiders waren zich bewust
geworden van hun voorbeeldrol en stelden
in de groep veel vaker de vraag: ‘Wat maakt
dat docenten het gevoel hebben dat…?’ En
hoe ze er (samen) achter kunnen komen
hoe het feitelijk zit.
Om na te gaan wat een practoraat zou
kunnen betekenen voor het versterken van
een samenwerkingscultuur en het onderzoekend vermogen in opleidingen, hebben
we Jorick Scheerens uitgenodigd om ons
mee te nemen in de rol die practoraten
kunnen spelen. We kwamen tot de conclusie dat een practoraat niet vanzelfsprekend
de samenwerkingscultuur versterkt. Om
het samen leren van en met een practor te
bevorderen moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Belangrijk is bijvoorbeeld dat het thema door docenten als
relevant en urgent wordt ervaren. Ook zijn
goede processen van kennisontwikkeling
en kennisdeling van belang. Omgekeerd
kan een samenwerkingscultuur zeker bijdragen aan het succes van een practoraat.
Aan het eind van de minireeks concludeerden we dat het versterken van de
samenwerkingscultuur een proces van
lange adem is, dat iedereen raakt en waar
ieder een bijdrage aan kan leveren. Dat
vergt op alle niveaus, van het bestuur, de
schoolleiders en de docenten in de lead,
dat zij het samen leren bevorderen. Zij
kunnen daar interventies voor uitvoeren
met behulp van een werkplan en tegelijk
zelf in hun verhalen en in hun handelen
hun voorbeeldrol zichtbaar maken. Het
vraagt een consistente doorvertaling van
een lerende organisatie in onderwijskundig
beleid, in de overlegstructuur, in HRM en in
leiderschapsprogramma’s. Bij het uitvoeren
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De stem van de student
van het eigen werkplan bleek het lastig om
in de waan van de dag voldoende aandacht
te hebben om de voorgenomen acties in
het werkplan uit te voeren. Het zou helpen
als je zo nu en dan een ‘reminder’ krijgt.
Oplossingen die genoemd werden, zouden
kunnen zijn het op gezette tijden bij elkaar
komen om hierover te praten en inspiratie
op te doen (zoals in de minireeks gebeurd
is); het printen en ophangen van het
werkplan als reminder; het benoemen van
‘aandachtsfunctionarissen’.

Uiteindelijk besloten de deelnemers om in
deze groep verder te gaan en het leren van
experts en van elkaar voort te zetten worden. Zo leidt deze minireeks mogelijk tot
een blijvende beweging binnen het Koning
Willem I College.
Bij elkaar komen is een begin, bij elkaar blijven is vooruitgang, met elkaar samenwerken
is succes – Henri Ford

Auteurs:
• Anje Ros is lector Goed leraarschap, goed leiderschap bij Fontys Hogescholen. Ze doet
onderzoek naar het thema evidence-informed onderwijs en leiderschap. Ze heeft vele
wetenschappelijke en praktijkpublicaties geschreven, tools ontwikkeld en een tiental
boeken geschreven voor leraren en schoolleiders. Ook heeft ze een tiental promovendi
begeleid op verschillende thema’s.
• L idy van Oers is onderwijskundige bij het Koning Willem I College. Zij ondersteunt afdelingen bij onderwijsontwikkeling en innovatie en leidt een OnderwijsOntwikkelAtelier
voor docenten. Ook is zij betrokken bij school-brede innovaties, zoals het implementeren van KOMPAS21. Daarnaast begeleidt zij deelnemers van de opleidingsschool van
het Koning Willem I College bij het uitvoeren van praktijkonderzoek.
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ANDREA KLAEIJSEN
“Wat vinden jullie nou goed onderwijs?” Die
vraag stelde ik laatst aan twee studenten.
“Onderwijs dat ons helpt om het diploma te
halen” en “Onderwijs dat het leerproces van
studenten echt centraal stelt en waarin ook
oog is voor het welbevinden van studenten”,
was hun reactie. De studenten lieten het daar
niet bij. Ze stelden me een wedervraag: “Maar
wat vindt u nou goed onderwijs?” Er ontstond
een mooie dialoog over de dromen die we
hebben ten aanzien van kwalitatief goed
onderwijs binnen onze organisatie en over de
realiteit van alledag zoals de studenten die
zien en ervaren, met de zorgen die ze daarbij
momenteel hebben. Misschien niet zozeer voor
zichzelf, maar wel voor hun medestudenten.
Een goed gesprek over onderwijs, de stem
van de student horen en laten horen: het
is o zo belangrijk. Maar hoe doe je dat
nou eigenlijk? Hoe kun je de stem van de
student laten horen wanneer je bijvoorbeeld aan de slag gaat met een landelijke
visie op het mbo van de toekomst, op het
mbo in 2030? Vraagt dat iets anders dan
bijvoorbeeld wanneer je studenten betrekt
bij een curriculumvernieuwing voor komend
schooljaar? Helpt het om er als onderzoeker naar te kijken, met kennis over verschillende manieren van vragen stellen, of juist
niet?
In de minireeks ‘De Student is de toekomst!’
buigt een leergroep, bestaande uit diverse collega’s uit het hele land, zich over
deze vragen. Onderzoekende docenten,
beleidsmedewerkers, opleidingsadviseurs
en een practor delen in deze minireeks
hun vragen, kennis en literatuurtips. Bij de

eerste sessie sluit ook een student aan,
verderop in de minireeks een expert. We
werken met elkaar toe naar ontwerpprincipes en tips, die behulpzaam zijn wanneer
je aan de slag gaat met het betrekken van
studenten bij visies op de toekomst of bij
andere vernieuwingen in het onderwijs.
In de minireeks dagen we onszelf uit door
stil te staan bij de vraag of verschillende
typen vraagstukken om verschillende
ontwerpprincipes vragen. We maken daarbij
onderscheid in drie typen vraagstukken: de
betrokkenheid van studenten bij hun eigen
leerproces (in de minireeks ‘micro niveau’
genoemd), de betrokkenheid van studenten bij curriculumvernieuwing of andere
ontwikkelingen in de eigen opleiding (‘meso
niveau’), en de betrokkenheid van studenten bij visievorming over het mbo van de
toekomst (‘macro niveau’). We denken
dat er overlap zit tussen ontwerpprincipes in deze typen vraagstukken, maar ook
verschillen.
Onze ontwerpprincipes en tips gaan onder
meer over de taal en wijze van communiceren, de werkwijze of werkvormen, de rol van
studenten zelf en over de randvoorwaarden
die nodig zijn om de stem van de student
bij toekomstvisies en andere vernieuwingen goed te laten horen. Die stem laten
horen kan op verschillende manieren, met
verschillende rollen voor studenten. Bijvoorbeeld als respondent in een onderzoek,
als expert op een thema, als bron voor of
ingang tot een breder netwerk van peers,
als (mede-)ontwerper of als partner in een
leer- of verbeterproces.
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De diversiteit aan ingebrachte kennis en
praktijken en de uitwisseling daarover in de
minireeks maken dat de ontwerpprincipes
kleur en betekenis krijgen. Hoewel bedoeld
als aandachtspunten vooraf, leert mijn
eigen ervaring inmiddels dat de ontwerpprincipes ook als een kijkkader kunnen
fungeren. Als een hulpmiddel om te reflecteren op de wijze waarop je studenten
een stem geeft in een activiteit of traject.
Terugdenkend aan mijn voorbeeld van het
gesprek met de studenten zag ik namelijk
verschillende ontwerpprincipes en tips tot
leven komen, zoals: werk vanuit gelijkwaardigheid, sluit aan bij wat bij studenten leeft,
en wees helder over het doel en de beoogde mate van en type betrokkenheid van
de studenten: krijgen studenten de ruimte
om mee te praten? Om mee te denken?
Om mee te beslissen? Een gedachte die

ik daar graag nog aan wil toevoegen is om
studenten ook de ruimte te geven om ‘mee
te maken’, door samen met hen te ontwerpen of hen te betrekken als vormgevers of
visuele vertalers van bijvoorbeeld ontwikkelde visies.
De ontwikkelde ontwerpprincipes en tips
als kijkkader hielpen mij om achteraf in
mijn eigen praktijkvoorbeeld te ontdekken
wat goed ging en wat beter kon. Zo heeft
niet alleen de minireeks zelf, maar ook de
uiteindelijke opbrengst een lerende functie
gekregen. Daarmee hopen we onszelf en
anderen te voeden, zodat we er nog meer
in slagen de stem en de betrokkenheid van
studenten te versterken.
Nieuwsgierig geworden? Neem vooral
contact op!

Auteur:
Andrea Klaeijsen is als practor Gepersonaliseerd Leren werkzaam bij het VISTA college en
was tot eind 2021 actief betrokken bij MBOin2030. Vanuit die betrokkenheid ontstond
het initiatief voor deze minireeks. a.klaeijsen@vistacollege.nl

Design thinking: samenwerken aan oplossingen voor wicked problems
SUSANNE SMITS & KIM VAN ZEELAND
In de aanloop naar de MBO onderzoeksdag
werden wij, Susanne en Kim, aan elkaar
gekoppeld en gevraagd om een minireeks
te ontwikkelen. Waarom juist wij aan elkaar
gekoppeld werden wisten wij toen nog
niet, maar de organisatie dacht dat deze
twee onderwijsprofessionals wel een goede
match zouden zijn. En dat was ook zo. Na
de eerste ontmoeting begon het vuur te
branden. Met veel energie en in grote vaart
ontwikkelden we een minireeks waar we
anderen wilden meenemen in het bekend
worden met onderzoekend leren in de
ontwikkeling van eigentijds onderwijs.
In design thinking ¹¹ vonden wij hiervoor de
perfecte basis. Juist omdat onderzoek vaak
wordt neergezet als iets wat je driehoog
achter aan een stoffig bureau uitvoert.
Design thinking gaat namelijk juist om in
contact met anderen (doelgroep, experts,
onderzoekers, kortom: iedere betrokkene
in het onderwijs) te werken aan oplossingen voor wicked problems in het onderwijs,
middels evidence informed samenwerken.
Door de coronamaatregelen minderde
onze sneltrein vaart. Juist omdat in contact zijn zo’n belangrijke factor is bij design
thinking, achtten wij onze minireeks niet
geschikt voor online sessies. Maar ondanks
dat onze minireeks niet in de originele staat
kon doorgaan, kwamen we niet tot stilstand. In plaats van op het hoofdspoor van
de minireeks te blijven, besloten wij een
zijspoor te nemen. We ontwikkelden een
plan dat ervoor zorgt dat er een langdurige
11
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samenwerking ontstaat tussen de collega’s
van onze verschillende MBO’s. Een plan,
in de vorm van een masterclass, waarbij
we onze collega’s willen informeren over
en ondersteunen bij de kracht van onderzoekend samenwerken middels design
thinking. Daarnaast hebben we de ambitie
om de minireeks te verbinden aan vraagstukken vanuit de organisaties waarvoor wij
werken.
Onze missie is dat anderen ondervinden
dat design thinking direct iets oplevert
voor de eindgebruiker die de probleemstelling ervaart. Design thinking kun je niet in
je eentje. Dat doe je altijd met zijn tweeën
(minstens). Het gaat om het doorgeven
van de ervaring. Op het moment dat een
ander een bijdrage kan leveren aan de
oplossing voor jouw probleem, komt het
besef dat jij dit straks ook voor een ander
kan betekenen. Daarmee is design thinking
niet alleen een onderzoekshandreiking,
maar ook een middel om te laten zien dat
iedere schakel en iedereen in het onderwijssysteem relevant is en een bijdrage kan
leveren aan het ontwikkelen van onderwijs,
iedere dag een beetje beter. Op deze manier levert design thinking een bijdrage aan
talentontwikkeling van degene die ermee
aan de slag gaat.
Hopelijk tot gauw, groeten van Susanne en
Kim
P.S.: geïnteresseerd geraakt in onze masterclass? Neem contact op!

Stompff, G. (2018). Design thinking; radicaal veranderen in kleine stappen. Amsterdam: Boom
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MBO: the place to be voor leven lang ontwikkelen
Auteurs:
• Susanne Smits is docent bij het Summa College en daarnaast practor van het practoraat Effectieve Didactiek. sjc.smits@summacollege.nl

JOKE CHRISTIAANS & DAISY BEELEN
gedaan en Daisy is als docent natuurkunde
en scheikunde aan de slag gegaan en heeft
toen, na haar fulltime job in het onderwijs,
nog een universitaire studie pedagogische wetenschappen gedaan. ‘Leven lang
ontwikkelen’ speelt op elk niveau en in alle
sectoren.

• K
 im van Zeeland is docent en coördinator onderzoek bij ROC Nijmegen en kernteamlid
Master Ontwerpen van Eigentijds Leren (MOVEL) bij Hogeschool Arnhem Nijmegen
(HAN). k.vanzeeland@roc-nijmegen.nl

De wereld is aan het veranderen: een coronacrisis, klimaat crisis, economische crisis. Crisis wordt in het chinees uitgedrukt
door twee tekens namelijk: gevaar en kans.
In een veranderende wereld kun je twee
dingen doen: stil blijven staan en er van
een afstand naar kijken, of mee veranderen
zodat je mee kunt blijven doen.
Steeds meer werknemers en werkgevers
zijn het erover eens dat stilstaan geen optie
is, maar hoe beweeg je mee? Wat wil je
leren, waar haal je de tijd vandaan? Bij wie
haal je de opleiding die je zoekt? Er zijn op
dit moment veel verschillende aanbieders
op de markt, hoe kies je daaruit nu wat bij
jou past? Allemaal vragen waar niet direct
een antwoord op is.
Tijd voor een andere aanpak.
Joke Christiaans, Practor Ouderen Zorg en
Wijk gericht werken en Daisy Beelen, Practor Circulair ondernemen en Smart maintenance, zijn zich, vanuit het Nova College,
met dit onderwerp bezig gaan houden.
Beiden hebben zij leven lang ontwikkelen
(LLO) aan den lijve ondervonden. Joke
heeft, naast haar docentschap, haar master
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Joke en Daisy hebben een toolbox samengesteld met de naam “the place to be, voor
het ontwikkelen van leven lang ontwikkelen”. Deze bestaat uit instrumenten die
zowel door medewerkers en werkgevers
individueel als door onderwijsinstellingen te
gebruiken zijn. Hiervoor zijn de practoren
in eerste instantie gaan zoeken naar reeds
bestaande instrumenten. Het voordeel
hiervan is dat ze gevalideerd zijn en snel
inzetbaar. De voorwaarden voor de instrumenten waren dat ze gratis en makkelijk te
gebruiken moeten zijn, zodat iedereen er
mee uit de voeten kan.
In dit artikel nemen we je mee door het
ontstaansproces en ingrediënten van deze
toolbox “the place to be, voor het ontwikkelen van leven lang ontwikkelen”.
Welke personen hebben een leervraag?
Het begon allemaal met de vraag: Voor wie
gaan we LLO-trajecten ontwikkelen?
Daisy is vanuit haar practoraat Circulair
ondernemen & smart maintenance als
docent-onderzoeker betrokken bij het
onderzoekprogramma ‘Doorpakken op
digitalisering – leven lang ontwikkelen van
Sa-mbo ICT’ (dat nu MBO Digitaal heet).
Binnen dat onderzoeksprogramma was het
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antwoord op deze vraag snel gevonden.
Tijdens dit onderzoeksprogramma zijn
persona’s gedefinieerd:
•Leerplichtig persoon; heeft een bijbaan
en/of vakantiewerk naast zijn opleiding of
stage
•	Persoon die een vervolgopleiding wil
gaan doen, maar nog niet voldoende
voorkennis bezit. Deze persoon kan
werk hebben en daarin hoger op willen
komen of juist op zoek zijn naar werk in
een andere richting
•	Persoon die iets wil bijleren om zijn
eigen beroep nog beter uit te kunnen
voeren, doordat hij/zij na de scholing
up-to-date kennis bezit. Deze persoon
heeft werk, of is op zoek naar werk in
dezelfde branche als waar hij/zij voor
geleerd heeft en eventueel al in gewerkt
heeft.
•	Persoon die van baan/beroep wil veranderen. Deze persoon heeft werk en
wil graag iets heel anders gaan doen, of
deze persoon heeft geen werk en wil
graag in een andere branche aan het
werk dan waar hij/zij voor is opgeleid en
wellicht ook in gewerkt heeft.
•	Iemand die hoger op wil komen en dus
een hoger niveau opleiding moet gaan
doen. Deze persoon heeft werk, maar
wil graag een hogere functie gaan bekleden bij de eigen werkgever of bij een
ander.
Met deze persona’s in het achterhoofd
vervolgden Joke en Daisy hun zoektocht.
Daarbij vroegen zij zich af: Welke leervragen hebben deze persona’s? Heeft men de
eigen leervraag eigenlijk wel duidelijk, of
komt men in actie vanuit een gevoel van
urgentie?
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Loopbaancompetenties
Joke heeft, door haar practoraat ouderenzorg en wijkgericht werken, contact met
verschillende zorginstellingen, waarmee zij
over dit onderwerp in gesprek is gegaan.
Er bestaat inderdaad een behoefte tot
ontwikkelen, ingegeven door de veranderende maatschappij en de veranderde
visie op zorg verlenen. Die behoefte is
echter niet voor iedereen gelijk. Sommigen
zien een kans op doorgroeien door voor
een volledige beroepsopleiding te kiezen.
Anderen willen liever een klein onderdeel
ontwikkelen. En de instelling zelf heeft
niet altijd in beeld welke professionaliseringsbehoefte er op de afdelingen bestaat.
Door in gesprek te gaan met bijvoorbeeld
een HR-medewerker of iemand van een
MBO of HBO instelling kun je die behoefte
wel achterhalen, maar dat moet toch ook
makkelijker kunnen, dachten Joke en Daisy.
Joke en Daisy zijn op zoek gegaan naar de
vragen die je iemand moet stellen om zijn
of haar eigen loopbaan beter te kunnen
sturen. Zij kwamen bij de loopbaancompetenties van Marinka Kuijpers (2003)
1. Motievenreflectie -het onderzoeken van
wensen en waarden;
met vragen als:
• Waar ga en sta ik voor?
• Wat wil ik?
2. Kwaliteitenreflectie – het onderzoeken
van de sterke kanten van een persoon;
met vragen als:
• Wat kan ik het beste?
• Hoe weet ik dat?
3. Werkexploratie – het onderzoeken van
eisen, waarden, mogelijkheden en ontwikkelingen in werk en leren;
met vragen als:

• Waar ben ik op mijn plek?
• Waarom daar?
4. Loopbaansturing – het ondernemen van
acties in leren, experimenteren, organiseren en profileren om te kunnen werken
en ontwikkelen op een manier die bij je
(toekomstambitie) past;
met vragen als:
• Hoe bereik ik mijn doel?
• Waarom zo?
5. Netwerken – het opbouwen en onderhouden van contacten gericht op de
loopbaanontwikkeling
met vragen als:
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• Wie kan mij helpen?
• Waarom die mensen?
Deze vragen kunnen mensen die graag
willen omscholen, bijscholen of hun niveau
willen verbeteren, zichzelf stellen, maar ze
kunnen ook gesteld worden door HR-medewerkers, door iemand van het UWV, door
een intaker van een opleidingsinstituut, etc.
Daisy is, naast haar functie als practor,
ook docent procestechniek bij het Nova
College. In die opleiding waren er een aantal
studenten aan het twijfelen over hun studie.
Zij heeft deze studenten de vragen van
Kuijpers voorgelegd. Studenten kwamen
tot het inzicht dat de opleiding beter bij hen
paste dan ze vooraf bedacht hadden. Voor
anderen was het de aanleiding om naar een
andere opleiding te zoeken. De vragen hebben hen in de juiste richting geholpen.
Daisy heeft de vragen van Kuijpers ook
gesteld aan een paar studenten die bijna
afgestudeerd waren en twijfelden over wat
ze na het afronden van hun opleiding wilden
gaan doen. Zij gaven aan dat de vragen hen
hielpen bij het maken van een keuze, omdat
deze hen op het spoor zetten van hun deskundigheid, waar zij daarvoor enkel gericht
waren op hun interesse.
Zou je de vragen van Kuijpers inzetten aan
het begin van een opleidingstraject, dan
creëer je op een eerder moment inzicht in
leermotieven bij zowel de student als bij de
opleider, waardoor het makkelijker wordt
om een leertraject in te plannen; als je weet
wat je wilt ontwikkelen, kun je inschatten
hoeveel inspanning je daarop wilt verrichten.
Leervragen
Leervragen kunnen dus bij de medewer-
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kers of studenten vandaan komen, maar
Daisy en Joke hebben in hun practoraten al
een aantal keer ervaren dat een leervraag
ook kan ontstaan, doordat een bedrijf wil
veranderen.
Leervragen vanuit bedrijven
Een bedrijf wil wellicht innoveren of verduurzamen, waardoor er nieuwe processen
ontstaan, nieuwe kennis nodig is, nieuwe
vaardigheden nodig zijn en er nieuwe werkzaamheden ontstaan.
Een van de docentonderzoekers uit het
practoraat Circulair ondernemen & smart
maintenance werkt als coach voor Tata
Steel Training Centre. Doordat Tata op
waterstof wil gaan draaien, werd deze docent-onderzoeker gevraagd om onderzoek
te doen naar veranderingen op het gebied
van onderhoud ten gevolge van waterstof. De andere manier van onderhoud die
waterstof met zich mee gaat brengen, zorgt
ervoor dat men andere kennis en vaardigheden moet aanleren. Doordat Tata moet gaan
verduurzamen, willen zij ook smart maintenance nog verder gaan invoeren. Hierdoor
zullen er, naast extra kennis en vaardigheden, ook nieuwe beroepen gaan ontstaan,
zoals bijvoorbeeld een data analist van
big data, om zo het onderhoud te kunnen
voorspellen.
Maar hoe krijg je als bedrijf zicht op de
leervragen, die gaan ontstaan tijdens de
innovaties, die je door wil gaan voeren in het
bedrijf?
Daisy heeft enige tijd geleden een ontmoeting gehad met Mathijs Bobeldijk. Hij is een
ondernemer die een methodiek ontwikkeld heeft om inzichtelijk te maken wat
de impact is van een bepaalde beslissing/

ontwikkeling. Dit heet de purpose case. Je
kunt voor deze methodiek kiezen als je een

voorgenomen verandering wil doordenken
zonder last te hebben van de financiële
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haalbaarheid. Vernieuwingen zijn namelijk
niet altijd direct in financieel rendement
te vertalen, terwijl er wel sprake is van
(maatschappelijke) toegevoegde waarde:
oog voor circulariteit, oog voor mensen
met afstand tot de arbeidsmarkt, of oog
voor andere betekenisvolle zaken. Dit soort
ideeën zijn zeker de moeite waard om goed
te doordenken met behulp van de purpose
case.
Daisy heeft meegedaan aan een docentendag van InHolland waar de purpose case gebruikt werd. De reacties daar waren uiterst
positief; “De purpose case is een goede manier om het gesprek telkens weer terug te
brengen naar het onderwerp”, “De purpose
case zorgt er ook voor dat je geen onderdelen vergeet in je overdenkingen mee te
nemen”, “Door met elkaar te praten zonder
financiële beperkingen, leer je elkaars standpunten en inzichten beter kennen.”
Door deze positieve ervaring hebben Joke
en Daisy besloten de Purpose case toe
te voegen aan de toolbox “the place to
be, voor het ontwikkelen van leven lang
ontwikkelen.” Een extra gunstige bijkomstigheid van deze methodiek is dat tijdens
het doordenken van een innovatie men bij
het kopje “consequenties” ook meteen de
leervragen kan opnemen die men verwacht
op basis van de nieuwe processen die ingevoerd gaan worden en de nieuwe kennis en
vaardigheden die daarbij nodig kunnen zijn.
Maar ook de nieuwe beroepen die er gaan
ontstaan kan men daar beschrijven.
Leervragen beantwoorden
Zoals de docentendag bij InHolland al liet
zien is de purpose case niet alleen geschikt
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voor bedrijven om te gebruiken. Onderwijsinstellingen kunnen deze methodiek gebruiken om zich te oriënteren en daarmee
te kijken welk LLO-traject zij willen gaan
aanbieden, met wie ze een dergelijk traject
gaan opstellen en hoe een dergelijk traject
eruit moet gaan zien.
Een traject van leven lang ontwikkelen op
een betaalbare manier aanbieden
Co-creatie
Naast een zekere impact moet een LLO-traject ook betaalbaar blijven. Daisy en Joke
hebben ervaren dat dit op verschillende
manieren kan. Een van de manieren is een
traject in bijvoorbeeld co-creatie te maken.
Daisy heeft van dichtbij meegemaakt hoe in
co-creatie de Master Class Smart Maintenance is samengesteld, die wordt aangeboden bij het Nova College. Deze is ontwikkeld
door het Nova College, in nauwe samenwerking met de partners van het fieldlab
Smart Maintenance van Techport. Elk
deelnemend bedrijf krijgt een podium om
zijn bedrijf en zijn eigen specialisme tijdens
de masterclass Smart Maintenance zelf uit
te komen leggen. Samen beslaan zij het hele
vakgebied van Smart Maintenance.

dementie en de instelling werkt optimaal
aan LLO. Werknemers met een slechte
onderwijservaring uit het verleden zouden
zonder deze werkwijze nooit gebruik maken
van leven lang ontwikkelen.
Modulair opleiden
Vanuit het onderzoekprogramma Doorpakken op digitalisering – leven lang ontwikkelen van Sa-mbo ICT (dat nu MBO digitaal
heet) blijkt ook dat het modulair opzetten
van reguliere onderwijsprogramma’s kan
schelen in ontwikkeltijd en daarmee de
ontwikkelkosten van LLO-trajecten. Je kan
dan namelijk een LLO-traject samenstellen
uit een combinatie van modules die je al
ontwikkeld hebt. Dit betekent niet altijd dat
je ze één op één kan inzetten, maar omdat
de basis er al ligt, ben je sneller klaar met het
ontwikkelen van je eindproduct dan wanneer je vanaf de start had moeten beginnen.

Mora
Wat voor één module geldt, geldt ook zeker
voor de hele organisatie van een traject
voor leven lang ontwikkelen. Het komt de
betaalbaarheid ten goede als je de structuur
van het bestaande MBO kan gebruiken om
ook de trajecten van leven lang ontwikkelen
te organiseren, waarbij er wel goed gelet
moet worden dat de geldstromen van de
reguliere mbo opleidingen en de trajecten
van leven lang ontwikkelen in de derde
leerweg niet door elkaar gaan lopen. De
organisatiestructuur van het MBO is door
MBO Digitaal in kaart gebracht binnen de
Mora, van intake tot uitstroom. Door met de
gedefinieerde persona’s de Mora te doorlopen, kan je per persona in beeld brengen
waar je het proces voor trajecten van leven
lang ontwikkelen misschien een beetje moet
aanpassen. Dit kost altijd minder tijd en geld
dan alles helemaal opnieuw gaan opbouwen.

Joke begeleidt binnen de gezondheidszorg opleidingstrajecten in co-creatie. Een
recent voorbeeld van opleiden in co-creatie
is samen verdiepen in Keuzedelen, waarbij
medewerkers aansluiten bij bestaande lesgroepen in de praktijk op een onderdeel van
de opleiding, bijvoorbeeld een keuzedeel
wat relevantie heeft voor de afdeling waar
deze medewerker werkt. De medewerker
ontvangt na het examen een MBO-certificaat, de afdeling heeft een deskundige op
het gebied van bv. zorg voor mensen met
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Lean canvas
Voor het goed in kaart brengen van de inkomsten en uitgaven hebben Joke en Daisy
gekozen voor de Lean Canvas van Koen
Sieben in plaats van voor een Business
Canvas. In een lean canvas wordt, in plaats
van “mensen en middelen” zoals bij een
business canvas, gekeken naar het meten
van je succes. Hier kunnen dus ook niet-financiële toegevoegde waardes opgeschreven worden. Hiermee sluit het lean canvas
naadloos aan op de purpose case.
Joke en Daisy hebben dit lean canvas bij
een aantal workshops met deelnemers
uitgeprobeerd. Ervaringen die daarbij naar
boven kwamen, zijn: “Ik vind het fijn dat
ik nu met meerdere mensen samen kan
werken tijdens deze ontwerpfase, daardoor
kan ik meer draagvlak creëren”, “Ik kan nu
gesprekken in groepsverband voeren, maar
ook met individuen kan ik gesprekken laten
plaatsvinden, omdat je telkens dezelfde

canvas gebruikt en dus met een ieder weer
alle onderdelen kan doorspreken, zonder
iets te kunnen vergeten”, “Na het invullen
van het lean canvas heb ik een goed document in handen hebt om met leidinggevende te praten over de plannen.”
Is leven lang ontwikkelen ook duurzaam?
Tijdens het ontwikkelen van innovatie, dit
kan een product zijn of een project, maar
ook een traject voor leven lang ontwikkelen, is het belangrijk om ook na te denken
over de impact die jouw idee heeft op
de duurzaamheidsdoelstellingen, ook wel
Sustainable Development Goals (SDG’s)
genoemd.

Duurzaamheid is belangrijk, maar het is
ook een heel goed reclamemiddel. De
impactroos is een instrument om de
impact van een product, proces, project,
etc. te bepalen. De impactroos gebruik je
door hetgeen je wil gaan beoordelen in
het midden te plaatsen en dan per SDG
te kijken of het een positieve invloed,
negatieve invloed of geen invloed heeft
op die SDG. Het totaalbeeld dat ontstaat
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door alle 17 SDG’s na te lopen kan een heel
positief of neutraal beeld zijn, waardoor
je meteen de beslissing kan nemen om de
gekozen manier uit te gaan voeren. Mocht
er een negatief beeld ontstaan, dan moet
je nog eens overwegen of je wellicht wat
veranderingen kan aanbrengen om de
nadelen op de duurzaamheiddoelstellingen
te beperken.
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De complete toolbox “the place to be,
voor het ontwikkelen van leven lang ontwikkelen”
De totale toolbox bestaat dus uit:
•	Loopbaancompetenties als manier om
leervragen en loopbaansturing bij individuen te stimuleren
•	Purpose case om leervragen vanuit
bedrijven te stimuleren
•	Mora als tool om je onderwijsorganisatie
te bekijken op benodigde aanpassingen om LLO voor meerdere persona’s
mogelijk te maken
•	Lean canvas om waarden en plannen
voor LLO te concretiseren

•	Impactroos om positieve en negatieve
effecten op duurzaamheidsdoelstellingen te voorzien.
Joke en Daisy hebben hem met veel plezier
samengesteld en zij hopen dat je er iets
aan hebt bij het ontwikkelen van je eigen
traject. Laten we deze crisis gebruiken
om de kansen te benutten een mooie,
toekomstbestendige MBO omgeving te
bouwen waarin een Leven Lang Ontwikkelen centraal staat!

Auteurs:
• Joke Christiaans is Practor ‘Ouderen Zorg en Wijk gericht werken’ bij het Nova College
en begeleidt binnen de gezondheidszorg opleidingstrajecten.
• Daisy Beelen is Practor ‘Circulair ondernemen en Smart Maintenance’ en docent procestechniek bij het Nova College en als docent-onderzoeker betrokken bij het onderzoekprogramma MBO Digitaal.
Bronnen:
• Kuijpers, M.A.C.T. (2003). Loopbaanontwikkeling. Onderzoek naar ‘Competenties’
(proefschrift). Enschede: Twente University Press.
• https://koensieben.nl/ondernemerschap/lean-canvas-model-download/?msclkid=7bc463d6a6c811ec9ca67d933b6374ee
• https://mbodigitaal.nl/programmas/programma-doorpakken-op-digitalisering/leven-lang-ontwikkelen-2/
• https://mora.mbodigitaal.nl/index.php/Hoofdpagina
• https://newbusinesslab.com/purposecase/

De weg vinden in studentinitiatief in het mbo bij niveau 2 studenten
MANON TOONEN-VAN HERNEN
In deze tijd, het is winter 2022, zit ik, net
zoals mijn collega’s, thuis te werken. Ver
weg van mijn studenten, ver weg van mijn
collega’s. Het thuiszitten is soms ook voor
mij lastig, want hoe vind je de weg als je die
kwijt bent? Van origine ben ik een padvinder. De weg vinden kan op verschillende
manieren. Het liefst zou ik gewoon gaan
ontdekken, overleggen en ervaren. Dat zou
voor mijn studenten ook gelden, want ik
wil ook graag dat mijn studenten kunnen
ontdekken, overleggen en ervaren. Al heb
je soms ook een kaart nodig, soms zelf een
specifieke route, omdat sommige wegen
wel heel lastig te vinden zijn.
De minireeks ‘Student initiatief studenten niveau 2’ was geheel online, zelfs de
geplande fysieke bijeenkomst in Den Bosch
was uiteindelijk online. Daardoor was het
voor sommige deelnemers wel makkelijk
om aan te haken, maar ook makkelijker om
te verdwalen. Er waren deelnemers vanuit
Maastricht tot aan Leeuwarden en van
Rotterdam tot aan Enschede. Deelnemers
kwamen uit verschillende geledingen van
het onderwijs; docenten, onderzoekers,
teammanagers en onderwijskundigen.
Enerzijds waren we verbonden, maar
anderzijds was er ook sprake van de weg
kwijt zijn.
Tijdens de start van onze minireeks was
duidelijk dat we allen hetzelfde eindpunt
voor ogen hadden: studentinitiatief zorgt
voor betrokkenheid bij studenten. We
willen graag dat studenten zelf initiatief
nemen, regie pakken over hun eigen leven.
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Maar hoe dit gaat verschilt per student
en soms ook per type vervolgonderwijs.
Mbo-studenten van niveau 2 weten soms
dat ze ontevreden zijn over iets, maar dit
aanpakken of er iets mee doen is een hele
andere vraag. Sommigen willen er ook
niks mee doen, ze willen vooral kwijt dat
ze ontevreden zijn. Anderen willen juist
wel aan de slag, maar missen handvatten,
vaardigheden en ervaren ruimte om dit te
doen. Hoe kunnen we het zo inrichten dat
elke student die dat wil zich gehoord voelt
en genoeg handvatten krijgt om hier iets
mee te doen?
Soms is het ook lastig om te zien wanneer
een docent of student betrokkenheid
toont. Bijvoorbeeld een geëmotioneerde
student die hard gilt over iets waar ze ontevreden mee is. Ze voelt zich niet begrepen, maar door haar gillen schrik je vooral.
Ik wil als docent van deze student wel dat
er iets verandert voor haar, maar door haar
emotie zie ik alleen maar drama. Of een
stille student, waarvan je niet weet wat er
speelt en die bij navragen nonchalant laat
weten dat hij de handdoek in de ring heeft
gegooid. “Het heeft toch geen zin.”
Alle deelnemers en organisatoren van de
minireeks waren zoekende naar manieren
om elke student uit te nodigen tot actie.
De organisatoren hadden zelf een route
gevonden die studentinitiatief stimuleert,
maar iedereen wilde graag meerdere
wegen ontdekken. Tijdens de minireeks
werden dan ook verschillende initiatieven
gedeeld vanuit verschillende mbo-instel-
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lingen. Deze initiatieven hadden hetzelfde
eindpunt; het stimuleren van initiatief bij
niveau 2-studenten, maar de uitwerkingen
waren heel verschillend en speelden op
verschillende niveaus in het onderwijs.
Zo is de werkwijze van ROC Midden Nederland heel erg gericht op het onderwijs
en hebben ze het team verschillende
handvatten gegeven om dit mogelijk te
maken. Docenten ging zich onder andere
verdiepen in pedagogisch meesterschap.
De docenten en de studenten gingen
werken met coachkaarten, waarbij het
gehele leerproces (in schoolresultaten,
houding en BPV) duidelijk is. Het gehele
team wordt gefaciliteerd in de werkwijzen
en alle docenten krijgen dezelfde handvatten, waardoor in de gehele opleiding de
studenten gestimuleerd worden zich meer
eigenaar te voelen van de opleiding.
Het project van ROC van Twente stond
juist los van het gegeven onderwijs. Daar
wordt van de studenten om input over de
opleiding gevraagd. De les wordt ‘gehackt’
door hackers. Deze hackers hebben geen
binding met de opleiding en een ‘Hack je
les’-training gevolgd, hierdoor voelen studenten meer dat ze alles over de opleiding
kunnen zeggen. Door het ‘hacken’ van een
les, wordt er met een bepaalde methodiek bij studenten gevraagd wat ze willen
verbeteren aan hun opleiding en gaan
studenten aan de slag om een concreet
plan te maken om hier iets aan te doen.
De student wordt in de actie gezet en gaat
zelf in de actie richting diegene die bij het
probleem hoort.
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Bij Noorderpoort is het persoonlijk leertraject juist erg gericht op een individuele
student. Zo kan een student bijvoorbeeld
andere begeleiding en een aangepast rooster krijgen om te versnellen of vertragen,
afhankelijk van de situatie van de student.
Zo is er bijvoorbeeld een student die door
ziekte de opleiding niet kan doen in de
volledige tijd die ervoor staat. Door aanpassingen te maken, kan ze haar opleiding
toch behalen.
Dankzij alle ingebrachte projecten door alle
deelnemers is er een routekaart gemaakt
voor iedereen die studentinitiatief bij
niveau 2 studenten wil stimuleren. Door
begaande wegen te delen met elkaar en
dit aan te vullen met projecten die een
(andere) weg zijn ingegaan, hopen we te
kunnen helpen bij het vinden van een weg.
Het hoeft niet dezelfde weg te zijn, als we
maar hetzelfde eindpunt hebben.

Auteur:
Manon Toonen-van Hernen is docent-onderzoeker op het ROC van Twente. Manon geeft
Nederlands en rekenen bij het college Mens & Gezondheid. Daarnaast is ze onderzoeker
bij het practoraat versterken leerproces niveau 2. Ze doet promotieonderzoek naar de
relatie tussen de student en docent op het mbo in samenwerking met de universiteit van
Amsterdam. mtoonen@rocvantwente.nl
De reeks is georganiseerd door:
Inge Zweers (ROC van Twente, practoraat versterken leerproces niveau 2)
Cymara Hulshof (Noorderpoort, Servicemedewerker breed niveau 2)
Sanea Boukarfarda (ROC Midden Nederland, opleiding Servicemedewerker Utrecht)
Manon Toonen-van Hernen (ROC van Twente, practoraat versterken leerproces niveau 2)
Meer informatie over onder andere de routekaart is te vinden via
www.rocvantwente.nl/over-ons/practoraten/versterken-leerproces-niveau-2

“Ik loop door ’t polderland
onder den hellen regen;
oneindig is het land,
oneindig zijn de wegen.”
(Hendrik Marsman, Nederlands dichter
1899-1937)

Manon Toonen-van Hernen
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