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Een initiatief van: 



In het middelbaar beroepsonderwijs zien we dat scholen 

hard hun best doen om het onderwijs actueel te houden en 
passend te maken, door bijvoorbeeld te experimenteren met 

nieuwe contexten zoals hybride leren. Wat ons opvalt is dat 
het in plannen steeds meer gaat over het sturen op meer 

autonomie en eigenaarschap van de student, terwijl in 
discussie over beter onderwijs het vaak moeizaam is om 

diezelfde eindgebruikers te betrekken.  

Het Practoraat Activerende Didactiek (Summa College) en 
Youngworks slaan met MBO Binnenstebuiten de handen in 

een om het mbo-onderwijs een positieve impuls te geven, 
omdat we beide een grote meerwaarde zien in het actief 

betrekken van de doelgroep. 

In hackathon-sessies van 12 uur gaan we op scholen aan de 

slag met hedendaagse thema’s die spelen binnen een ROC 
of AOC. Daar betrekken we studenten, docenten, ouders, 

werkgevers en onderwijsondersteuners van een 
onderwijsinstelling. Zij vormen samen een Designteam en 

doorlopen gezamenlijk het design thinking proces: 

MBO Binnenstebuiten 



Het proces 

Tijdens de hackathon werken meerdere Designteams samen 

aan het bedenken van oplossingen voor mbo-overstijgende 
thema’s en ontwikkelingen die binnen het onderwijs spelen. 

Je kunt denken aan onderwerpen als motivatie, eigen regie, 
verbondenheid, didactiek en loopbaanontwikkeling. Er is 

ruimte voor deelnemende scholen om eigen thema’s in te 
brengen. 
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De meerwaarde van werken in Designteams en onze opzet:  

• We verdiepen ons in de behoeften en motivaties van alle 

betrokkenen in het middelbaar beroepsonderwijs. 
• We verzamelen heel veel verbeterpunten en 

verschillende oplossingen en daaruit kiezen we 
uiteindelijk de oplossing die het beste past. 

• Deze manier van ontwerpen is positief en optimistisch. 
Iedereen is in staat om een bijdrage te leveren. 

Bovendien wordt door de verschillende invalshoeken van 
verschillende mensen de uitkomst kwalitatief beter. 

• De deelnemers worden uitgedaagd om out of the box te 
denken. Tijdens de hackathon mag je fouten maken.  
We experimenteren, evalueren en stellen de uitkomst 
weer bij. 

• We werken gedurende de sessie met allerlei activerende 
methodieken die hierna ook in de klas kunnen worden 

toegepast. 

Kortom, de deelnemers krijgen door het werken in de 
Designteams de juiste mindset om oplossingen te bedenken die 

aansluiten bij de hedendaagse onderwijspraktijk en een manier 
om luisteren naar de eindgebruiker: de studenten.  

De mens centraal 

Design thinking gaat er vanuit dat je een verschil kunt maken! 

Dat betekent met een doordacht proces naar nieuwe, 

relevante oplossingen werken die een positieve impact 

hebben op organisaties, producten of diensten. 

Design thinking stelt de mens centraal. Het begint met dat je 

je werkelijk inleeft in (het probleem van) de klant en begrip 

hebt voor de behoeften en motivaties van de mensen die 

betrokken zijn bij de gehele organisatie.



Bekijk de video met uitleg over onze aanpak (klik hier):

https://youtu.be/QoL-qe0LPFE


Het Resultaat 

Aan het einde van de MBO Binnenstebuiten-sessie 

presenteren de teams hun concrete concepten en voorstellen. 
Hiervoor nodigen we graag opleidingsmanagers, teamleiders 

en/of leden van de directie, het bestuur uit. Doordat alle 
betrokkenen vertegenwoordigd zijn, is er meteen draagvlak 

en kan de school direct met de oplossingen aan de slag. 
We leggen gedurende de MBO Binnenstebuiten-sessie het 

proces en de uitkomsten vast en bundelen dit in een 
aantrekkelijk verslag. Hierin staan de resultaten van het 

proces en de praktische oplossingsrichtingen met betrekking 
tot de geagendeerde thema’s.  

BONUS  

Naast directe resultaten voor de mbo-instelling bieden 
Youngworks en het Practoraat Activerende Didactiek de 

mogelijkheid om op themagebieden ervaringen uit te wisselen 
met collega’s van andere mbo-instellingen. We denken aan 

jaarlijkse follow up-sessies en aan een (online) kennisplatform. 
Deze uitwisseling op landelijke niveau geeft ons ook inzichten 

op trends en innovaties, die we mbo-overstijgend met alle 
betrokkenen kunnen delen.  

MEER INFORMATIE OVER DEELNAME? 

Ben je nieuwsgierig geworden? Lijkt je dit iets om in te zetten 
op jouw ROC of AOC? Mail voor meer informatie dan naar 

james@youngworks.nl 


