‘BEZIG MET
DE VRAGEN
VAN MORGEN’

MANIFEST OVER ONDERZOEK IN DE CONTEXT VAN HET MBO
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n 2015 is de Stichting ‘Ieder mbo een practoraat’ opgericht. Doel van de
stichting is om de oprichting en inrichting van practoraten in het mbo

te stimuleren en te ondersteunen. Practoraten willen een scharnierfunctie
vervullen tussen de innovatie van de beroepspraktijk waarvoor het mbo
opleidt en vernieuwing van het onderwijs. Dichtbij huis en dichtbij de
regio: onderzoekend en samen lerend. Kennisontwikkeling en kennisdeling
zijn daarin essentiële componenten.
Onderzoek in de context van het mbo, dat roept vragen op. Hoe ziet dat
eruit? Aan welke voorwaarden en eisen moet dit onderzoek voldoen c.q.
wat is het in ieder geval niet? Is het zinvol om onderscheidende criteria
van onderzoek binnen practoraten ten opzichte van andere ‘vormen van
onderzoek’ te identificeren?
Dit document is vooral bedoeld voor gedachtenordening en het tegemoet
komen aan vragen en behoeften van geïnteresseerden, zoals bestuurders,
beleidsmakers en docenten vanuit het mbo. Het wil een houvast bieden
bij het inrichten van de onderzoekscomponent binnen een practoraat,
opdat deze ook de kwalitatieve toets der kritiek kan doorstaan.
Tweede doel is om lezers te inspireren en werkenderwijs in gesprek samen
door te ontwikkelen. Het gaat hier dan ook niet om een af eindproduct,
maar om een groeidocument.
Dit manifest is, in opdracht van de Stichting Ieder mbo een practoraat,
geschreven op basis van interviews Frans Leijnse, Elly de Bruijn, Henk Ritzen,
Marc van der Meer, Ton Bruining, Rob Martens en de bestuursleden van de
stichting, door Eva Voncken in samenwerking met Jorick Scheerens.
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INTRO: OP PAD
MET EEN VRAAG
Practoraten in het mbo willen een actieve bijdrage leveren aan de innovatiekracht
van de sector. Dat betekent up-to-date beroepsonderwijs en innovatief potentieel
bij docenten en teams binnen de instelling. Een professionele sector heeft daarom
onderzoek nodig. Niet om gewichtig te doen, maar om verstandige, onderbouwde
keuzes te maken, te reflecteren, te leren van anderen en de oren en ogen open te
houden. Vertrekpunt van onze verkenning is daarom de vraag wat onderzoek in
de context van het mbo inhoudt en hoe practoraten in mbo-instellingen daarvoor
als ‘gangmakers’ kunnen fungeren. In gesprekken met een aantal deskundigen,
die bereid waren hun licht te laten schijnen op onderzoek in de mbo-context, zijn
inzichten verzameld die stukjes van de puzzel vormen. In dit manifest nemen we
u graag mee langs een aantal sporen en nodigen u van harte uit om mee verder
te puzzelen.
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DE TOEKOMST
NAAR JE TOEHALEN
Het mbo moet zich blijven vernieuwen om studenten goed voor te bereiden op een
toekomst in een veranderende beroepsomgeving en maatschappij. In dialoog en
door actief te verkennen waar de toekomst van het vak ligt en dat te delen, wordt
het mbo een betekenisvolle gesprekspartner voor het bedrijfsleven.

“Het mbo luistert naar de
beroepspraktijk, maar zegt
niks terug”
-Frans Leijnse

INNOVATIEF VAKMANSCHAP: CONTINU IN BEWEGING

M

bo-opleidingen bereiden studenten voor op een start

En die zodoende een bijdrage kan leveren aan innovatie van

in een beroep. Vakken en beroepen zijn dynamisch: ze

het vak. Het gaat niet zozeer om ervaring, maar om geleerd

veranderen snel, verdwijnen of vragen om andere competen-

hebben van ervaring. Een goede vakman is voortdurend in

ties. Als opleiding moet je je dus verhouden tot een moving

beweging, bedenkt hoe het beter kan, leest over het vak, gaat

target.

bij anderen te rade en ontwikkelt zelf een efficiëntere aanpak. Die kritische reflectie, handelen en tegelijkertijd naden-

De vakman (m/v) van nu is niet iemand die een vaste hoe-

ken over hoe het efficiënter kan, is de kern van de innovatie.

veelheid technieken en methodologie geleerd heeft, maar

Beroepen die het redden zijn beroepen die snel innoveren,

iemand die voldoende heeft geleerd om technieken toe te

doordat ze kritische reflectie in de beroepsuitoefening heb-

passen, daarvan te leren en nieuwe te ontwikkelen.

ben ingebouwd.
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Studenten goed voorbereiden op een toekomst in een veran-

“Mensen opleiden voor vakmanschap
betekent mensen opleiden voor innovatie
in het vakmanschap”

derende beroepsomgeving (op innovatief/wendbaar vak-

-Frans Leijnse

len op nieuwe ontwikkelingen. En die ook tegemoet komen

manschap) vraagt ook vernieuwing van het mbo. Het vraagt
opleidingen die naar aanbod, vorm en inhoud flexibel inspeaan veranderende leerstijl, leefstijl en zingeving bij studenten

Afstemming met de beroepspraktijk is een belangrijk thema

zelf. Van opleiders vraagt dat nadenken over wat er verandert

in het beroepsonderwijs. De relatie tussen het mbo en de

in het vak, daar goed onderwijs van maken met aandacht

beroepspraktijk is doorgaans passief en volgend. Gechargeerd:

voor het ‘didactische en pedagogische hoe’. Daarmee raak je

we vragen aan de beroepspraktijk welke kant het opgaat en

aan de kwaliteit van professioneel handelen door docenten

krijgen een antwoord dat via de achteruitkijkspiegel gericht is

en de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

op hoe de ontwikkelingen in de afgelopen jaren zijn gegaan.

Door de oogharen kijkend naar de samenleving en het

Als het mbo innovatief vakmanschap naar zich toe wil halen

de beroepspraktijk. Met andere woorden: een interessante

“Echte kwaliteit ontstaat door op de hoogte
zijn, de nieuwsgierigheid om verder te komen,
informeel leren en samenwerken, kortom
meer systematisch nadenken. Dat bepaalt
méér het verschil tussen goede en minder
goede docenten dan het aantal gevolgde
cursussen.”

gesprekspartner.

-Rob Martens

moet er dialoog zijn met het vak, het veld, de beroepspraktijk
en de branches. Zo kunnen opleidingen bijvoorbeeld verkennen waar de toekomst van een bepaald vak ligt door daarbij te betrekken hoe aanpalende vakken zich ontwikkelen.
Een dergelijke werkwijze brengt het mbo in een positie als
‘partner in innovatie van het vak’ en als critical friend van

“De farmaceutische industrie draait rondjes
om de universiteiten: hebben jullie nog iets
wat we kunnen gebruiken? Eenzelfde bewe
ging van het bedrijfsleven zou je in het mbo
op gang willen brengen, omdat de sector wat
te bieden heeft.”

onderwijs zie je dat het niveau stijgt. In het wetenschappelijk
onderwijs en het hbo is het volkomen vanzelfsprekend dat
docenten in de gelegenheid worden gesteld om onderzoek
doen om daarmee de kwaliteit van het onderwijs te verhogen.
Dat is een natuurlijke ontwikkeling. Nu is het mbo aan de
beurt.

-Rob Martens

“Het mbo is onderbedeeld in reflectiecapaci
teit. We zitten in een bestel waarin de kennis
ontwikkeling gelaagd is, oneven, ad hoc en
niet gesystematiseerd. Het mbo heeft ongelo
felijk veel last van de mediatisering en politi
sering van het systeem. Het publieke debat
is onevenwichtig en door de zwak ontwikkel
de kennisfunctie zwenkt de politieke opinie
steeds naar de uitersten van het spectrum:
‘het mbo is kampioen’ of: ‘het mbo verslonst’.”
-Marc van der Meer
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OP HET SPOOR VAN ONDERZOEK & ONDERZOEKENDE
HOUDING: ONDERZOEKEND
INNOVEREN
Opleiden voor innovatief vakmanschap betekent dat er mensen nodig zijn die het
vak een slag vóór zijn en zelf onderzoek doen in de ontwikkeling van het vakmanschap. De verhouding tot de beroepspraktijk vraagt door de innovatie om een meer
onderzoekende en pro-actieve houding van het mbo. In de woorden van Frans
Leijnse: “Je moet iets terug kunnen zeggen tegen het vak”. Of zoals Ton Bruining het
uitdrukt: “Onderzoek naar de ontwikkeling van vakmanschap gaat over het doen.
Wat staat het onderwijs te doen in de zorg voor de ontwikkeling van vakmanschap
en nadenken over de vraag van morgen?”

V

oorbereiden op de toekomst vraagt om een onderzoe-

Docenten die op de werkplek samenwerken, samen leren en

kende houding en om onderzoek. Om bij te blijven bij de

onderzoekend leren kunnen beter met verandering omgaan.

maatschappelijke ontwikkelingen, de veranderlijke beroeps-

Een docent in het mbo is een docent in het beroepsonderwijs

praktijk en de ontwikkelingen in vakinhoud en –didactiek,

en moet dus naar buiten -de beroepspraktijk en de maat-

is het zaak om als docent je persoonlijke professionalisteit

schappij- kijken, nadenken over wat er verandert in het vak

steeds te blijven ontwikkelen. Dat veronderstelt dat docen-

en hoe je daar goed onderwijs van maakt. Als docent wil je

ten -samen met collega’s, onderzoekers en anderen- kritisch

niet achter de eerste de beste hype aanlopen, maar weten

blijven reflecteren op mogelijke antwoorden en keuzes. Deze

waar je het over hebt en kijken of wat je doet effect heeft.

kritisch-onderzoekende houding van individuele leraren is

De kwaliteit van onderwijs begint met de professionele kwali-

onlosmakelijk verbonden met hun professionaliteit, zo stelt

teit van de docent die kan reflecteren op het eigen handelen

de Onderwijsraad (2013).

(reflective practitioner). “Elke dag opstaan met een hoofd vol
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vraagtekens in een continue reflectieve modus”, zo drukt Rob

onvoldoende benut. Relevanter dan in tegenstellingen en

Martens het uit. Onderzoeksmatig werken (of cyclisch werken

hokjes te denken, is het bij elkaar brengen van de beweging

of traag denken) brengt de kwaliteit van professioneel hande-

en stimuleren van nieuwe samenwerkingen: aan de ene kant

len en de kwaliteit van onderwijs verder.

de onderwijsonderzoekers die zich meer moeten richten op
valorisatie: geen onderzoek zonder praktijk. En aan de andere

Verbetering van professionele kwaliteit ontstaat door zaken

kant het mbo-veld dat zich realiseert dat je om als reflective

die in de buurt komen van onderzoek doen. Bijvoorbeeld

practitioner te werken technieken uit onderzoek moet gebrui-

in- en uit kunnen zoomen, reflecteren op je werk, op de

ken om tot een hoger abstractieniveau te komen. “De discus-

hoogte blijven van ontwikkelingen, nieuwsgierig zijn, vragen

sie over ‘wat mag onderzoek heten en wie mag dat doen’ is

stellen, kijken wat er elders al gedaan is, in de literatuur en

onzinnig en statusgeladen,” zegt Frans Leijnse. “Onderzoek

in data duiken, experimenteren en kijken of het werkt. Met

moet gewoon goed zijn. Methodisch gelden voor elk verant-

onderwerpen die geworteld zijn in de beroepspraktijk en/of

woord onderzoek de regels van validiteit, betrouwbaarheid

de vertaling naar het onderwijs, de opleiding en/of de instel-

en representativiteit.” Wie een onbetrouwbare of niet valide

ling. Onderzoek dat in ieder geval verbonden is aan praktijk.

vragenlijst gebruikt, verzamelt eigenlijk gewoon onzin.

Betekent dat, dat het mbo zich dan zou moeten toeleggen

Als het gaat om kennisbenutting; het toepassen van kennis

op (beperken tot) praktijk(gericht) onderzoek? “We moeten

uit onderzoek, dan is veel van de kennis uit wetenschappe-

ophouden met die eindeloze discussies over wat praktijk-

lijk onderzoek nog niet meteen bruikbaar. Hoe kom je van

gericht en wat wetenschappelijk onderzoek is”, stelt Rob

interessante inzichten via uitproberen in een aantal situa-

Martens. Die discussie wordt door allerhande ontwikkelingen

ties naar handelingskennis die benut kan worden? “Kennis

steeds minder belangrijk. Opvattingen over onderzoek veran-

bestaat uit meerdere lagen en moet vaak eerst werkbaar

deren. Over de kloof tussen onderzoek en praktijk zijn inmid-

gemaakt worden”, zo stelt Elly de Bruijn. In tijden van snelle

dels boekenkasten vol geschreven. Over ivoren torens, de

verandering heeft de wetenschap niet per definitie het

ontkenning van de complexiteit van de praktijk en docenten

antwoord. Dat vraagt van docenten dat ze voldoende geëqui-

met de kennis in pacht, om maar een paar thema’s te noe-

peerd zijn om uit te vinden wat bruikbaar is en om samen

men. Het traditionele -verticale- model van kennisproductie

kennis betekenis te geven. En dat vraagt van instellingen dat

werkt niet. De beschikbare kennis circuleert niet en wordt

ze van elkaar leren.

“Mbo-instellingen moeten versterkt worden
in hun reflectiecapaciteit, ten behoeve van de
verbinding van teams met de buitenwereld en
de beroepspraktijk, met het vmbo en het hbo
en interne vragen van het CvB.”
-Marc van der Meer
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“ELKE DAG OPSTAAN
MET EEN HOOFD
VOL VRAAGTEKENS
IN EEN CONTINUE
REFLECTIEVE MODUS”
- Rob Martens

INNOVATIEVE (TUSSEN)
RUIMTE ORGANISEREN
Hoe kun je het onderzoeksmatig denken en reflection in action, zoals dat in het
voorgaande beschreven is, in de mbo-context stimuleren? Duidelijk is dat dat niet
vanzelf gebeurt. In de huidige structuur is samenwerking binnen een instelling al
lastig, laat staan tussen instellingen. Docenten kunnen het niet alleen. Instellingen kunnen het niet alleen. Het begint met de onderzoekende professional in de
praktijk, betrokkenheid op het vakmanschap en vanuit het vakmanschap elkaar
ontmoeten en dingen doen. Er is een omgeving nodig waarin dat kan ontstaan.
De ruimte daarvoor moet dus georganiseerd worden. Er zijn dragers nodig voor
een nieuwe cultuur van opleiden voor de toekomstige beroepspraktijk. En voor
een zelfbewuste sector die het initiatief neemt om actief en op een volwassen
manier zijn kwaliteit via de relatie met de beroepspraktijk te verbeteren. Vandaar
de vorm van practoraten.

O

m organisaties professioneler te maken is autonomie

goed onderwijs van te maken. Op een systematische manier

nodig: zelf richting kunnen geven aan wat je doet. Men-

en met methoden om de vraag of het werkt vast te stellen.

sen verliezen intrinsieke motivatie en deprofessionaliseren

En de practor moet als pool gaan fungeren waar docenten

als ze niet zelf aan de knoppen kunnen draaien of niet zelf

omheen gaan bewegen om in een opwaartse spiraal te gera-

mogen nadenken. Veel middelen om organisaties professio-

ken. Om dat werkenderwijs te ontwikkelen zijn tijd en ruimte

neler te maken hebben daarom niet de goede impact. “Een

nodig. Zodat de nieuwe generatie docenten met een onder-

practoraat moet dus midden in de gemeenschap staan,”

zoekende houding en -vaardigheden, die de komende jaren

zegt Henk Ritzen.

zullen instromen, daadwerkelijk hun skills kunnen inzetten
en het proces gaan versnellen.

Een practoraat is een manier om docenten en studenten over
de drempel te helpen en te zorgen dat je de uitdagingen waar
je voor staat, op een goede manier aanpakt. Het gaat steeds
om het dubbele pad: wat verandert er in het vak en hoe daar

“Het practoraat is het gilde 3.0. Het draait om
het doen in verbinding met de samenleving
en studenten in de werkplaats. Er is een inno
vatieve tussenruimte nodig waar aan vakman
schap gewerkt wordt en onderzoek dienend is
aan de ontwikkeling van dat vakmanschap.”
-Ton Bruining
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DIT BETEKENT VANZELFSPREKEND NOGAL WAT VOOR
(DE ROL VAN) DE PRACTOR
Een practor:
•

is een meester in het vak (domeinkennis) en tegelijkertijd een leermeester

•

handelt vanuit betrokkenheid op het vakmanschap, nieuwsgierigheid en is in staat een omgeving te creëren
waarin vakmanschap voor de toekomst wordt gevormd

•

heeft een uitgebreid netwerk, kent de drie werelden (onderzoek, onderwijs en beroepspraktijk) goed, kan tot die
verschillende werelden behoren en is een verbinder pur sang

•

is goed in kennismanagement als sociaal proces: kan mensen en expertises verbinden

•

heeft status, is inhoudelijk gezagdragend (boegbeeld), vervult een voorbeeldfunctie en is inspirerend

•

is gelieerd aan een team en kan ‘vrije speler’ zijn: kritisch en onafhankelijk

•

is sensitief/heeft antennes voor wat er in het vak gebeurt, wat er speelt bij docenten en ook voor wat studenten
tegenkomen tijdens stages of na doorstroom in het hbo

•

kijkt over de heg, heeft een toekomstbeeld en kijkt naar mogelijkheden (‘serendipiditeit’)

•

is thuis in onderzoek(smethoden) en kan onderzoeksgegevens betekenis geven en kennis werkbaar maken
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OP HET SPOOR VAN
REFLECTION IN ACTION
IN EEN PRACTORAAT
Een practoraat wil de typische functies die aan onderzoek worden toegeschreven
uitlokken. Rond een inhoudelijk domein dat zich uitstrekt van innovatie in de
betreffende beroepspraktijk tot aan de vertaling daarvan naar een up-to-date
en passende opleiding voor studenten in de mbo-instelling. Het draait om de
kruisbestuiving tussen onderzoek, opleiding en beroepspraktijk. Voorbeelden van
activiteiten in een practoraat zijn: agendering en programmering van onderzoek,
vraagverheldering, kijken wat er (elders) over het onderwerp bekend is, analyseren
van gegevens, toepasbaar en werkbaar maken van kennis, docenten en studenten
in contact brengen met de beroepspraktijk en het ontwikkelen van creatieve vormen
van kenniscirculatie. De practor kan zelf onderzoek doen, maar dat hoeft niet.

O

nderzoek in een practoraat bij voorbaat in een hokje

van onderzoek binnen de mbo-context en op die manier

“Laat practoraten aan het werk gaan. Speel
en leer met in het achterhoofd het idee van
luciditeit, deel dat en leer daarvan, in plaats
van dat de theorie de praktijk domineert”.

gaandeweg een eigen (onderzoeks)traditie op te bouwen.

-Ton Bruining

stoppen of dichttimmeren lijkt weinig zinvol. Het is

productiever om via de vorm van practoraten ervaring op te
doen met het ontdekken en ontwikkelen van een eigen stijl
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IN DIT STADIUM VALT ER WEL WAT TE ZEGGEN OVER HET
‘SOORT’ ONDERZOEK IN DE CONTEXT VAN PRACTORATEN
Kenmerkend daarvoor zijn onder meer:
•

Vragen komen uit de praktijk, maar via vraagverheldering wordt altijd geprobeerd een vraag beter te begrijpen en
uiteen te leggen in onderzoekbare delen.

•

(innovatie)Vragen en uitdagingen die in de beroepspraktijk centraal staan en de onderwijspraktijk verder kunnen
helpen: in de verbinding van samenleving en studenten en verbonden met de strategische agenda van de instelling

•

Het is niet primair gericht op theorieontwikkeling maar op toepasbare kennis en het oplossen van praktische
vraagstukken: verbetering en ontwikkeling van de eigen praktijk zijn leidend

•

Een navolgbare aanpak die leidt tot bruikbare en valide onderzoeksresultaten

•

Participerend of in co-creatie met de beroepspraktijk, bijvoorbeeld door het creëren van grenspraktijken waar
beroepsopleiding en werkveld deel van uitmaken

•

Via inhoudelijke raakvlakken per domein in verbinding met lectoraten en de wetenschap, waarbij het vertrouwen
bestaat dat practoren hun kwaliteitsreferenties zullen vinden in een bredere wereld dan die van het mbo.

ONDERZOEKSSTAPPEN:
1. Start met een uitdaging of een idee
2. Ga nadenken over die uitdaging: wat is de vraag achter de vraag?
3. Wat is er elders al gedaan waar we van kunnen leren? Kijk wat er al over bekend is, in literatuur,
op andere locaties, in andere sectoren
4. Zet een experiment op en breng dat in kaart met behulp van goede onderzoeksmethoden
5. Onderzoek of het werkt
6. Zoek naar verschillende/passende manieren om resultaten te delen
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VOORBEELDEN
Voorbeeld casus 1: Gebruik van sociale media onderzoeken in samenwerking met een lectoraat

H

et Practoraat Sociale Media startte in 2012 bij het Mediacollege Amsterdam. Eén van de doelstellingen was het professionaliseren van docenten in het gebruik van digitale tools om daarmee het onderwijs te verbeteren. Het motiveren van

docenten om hiermee aan de slag te gaan, bleek een grotere uitdaging dan gedacht. Het bleek weinig zinvol om docenten te
proberen te verleiden door ze voortdurend te wijzen op het ‘leuke’ van allerlei tools. Dat lokte vooral reacties uit als: ‘maar
leren hóeft toch helemaal niet leuk te zijn?’ Met hulp van het lectoraat Creative Business van Hogelschool Inholland is ver-

volgens onderzoek gedaan onder mbo-docenten. Wat drijft docenten in het uitvoeren van hun vak? Wat maakt een les goed,
danwel slecht? Welke uitdagingen ervaren ze bij het lesgeven? Wat zijn voordelen –en/of nadelen van digitale tools? Daarmee
werd de onderzoeksvraag verlegd naar hoe docenten te motiveren zijn om de mogelijkheden van digitale tools als hulpmiddel
voor praktijkproblemen in hun onderwijs te verkennen. Verschillende experimentjes met studenten zijn uitgevoerd. Zij hielden
bijvoorbeeld een week lang screenshots van spelfouten in whatsappberichtjes bij. Door dit onderzoek ontdekte het Practoraat
Sociale Media ook, dat docenten vooral leren op het moment dat ze van collega’s horen dat iets werkt of als ze van studenten
feedback krijgen. Zo kreeg het practoraat scherp hoe docenten het beste aan te spreken en veranderde men de insteek van
trainingen en workshops, werd er sterker ingezet op ‘peer-learning’ (enthousiaste docenten gebruiken als ambassadeurs) en
op het communiceren met koplopers via blogs, vlogs en social media-kanalen.

Voorbeeld casus 2: Activerend leren onderzoeken in samenwerking met andere onderzoekspartijen, zoals ecbo

B

ij het Summa College is het Practoraat Activerende Didactiek actief. Het practoraat heeft tot doel docenten aan te zetten
om op een andere manier naar hun onderwijs te kijken. Welke mogelijkheden zijn er om lessen meer activerend te maken

en lesstof op een betere manier bij studenten aan te laten sluiten waardoor zij beter zullen gaan leren? Uiteindelijk is het de
bedoeling om de voor- en nadelen van diverse werkvormen in kaart te brengen en docenten te kunnen inspireren om deze
werkvormen op een laagdrempelige manier in te zetten in hun eigen onderwijs. Ook zal er inzicht verkregen worden in de wijze
waarop opgedane onderzoeksresultaten gedeeld kunnen worden binnen onderwijsteams. Bij het practoraat worden docenten
betrokken die een masteropleiding volgen. Zij voeren het onderzoek in het kader van hun opleiding uit ten dienste van het
practoraat. Daarnaast wordt er uit ieder onderwijsteam een docent betrokken die als vaandeldrager de onderzoeksresultaten
binnen het practoraat deelt binnen zijn team. De wijze waarop dit gedeeld wordt en de effecten hiervan worden samen met
ecbo onderzocht.

Voorbeeld casus 3: Innovatiemogelijkheden van (sensor)technologie onderzocht door studenten

I

n 2016 is vanuit het Drenthe College het Practoraat Zorg en (sensor)technologie gestart. Dit practoraat vormt een uniek
onderzoeks- en opleidingscentrum. Studenten vanuit mbo en hbo werken, samen met zorginstellingen en bedrijven, aan de

ontwikkeling en praktische toepassing van technologische innovaties voor de zorg. De zorgsector in Drenthe heeft te maken
met een groeiende zorgbehoefte door de toenemende vergrijzing. Daarnaast stijgen de zorgkosten. Ouderen moeten en willen
zo lang mogelijk zelfredzaam blijven. Innovatieve technische oplossingen kunnen hierbij helpen. Studenten doen binnen het
Practoraat onderzoek naar hoe (sensor)technologie zo optimaal mogelijk ingezet kan worden voor zorgvragers en zorgverleners. Daarnaast komen er speciale onderwijsmodules waarmee zorg- en techniekstudenten, maar ook huidige medewerkers,
hun kennis en vaardigheden op het gebied van zorg en technologie kunnen verdiepen. Daarnaast biedt het proces ook kansen
voor regionale bedrijven.
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REAGEREN? GA NAAR WWW.PRACTORATEN.NL/ONDERZOEK
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CONTACTINFORMATIE
STICHTING IEDER MBO EEN PRACTORAAT
www.practoraten.nl
info@practoraten.nl
@practoraat

