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Voor u ligt het jaarverslag 2016 van de Stichting Ieder mbo een practoraat. In dit 
jaarverslag staat wie we zijn, welke activiteiten zijn uitgevoerd en resultaten zijn 
behaald.  
 
1.  Verslag van het bestuur 
 
De Stichting Ieder mbo een practoraat is in mei 2015 opgericht door bestuurders van 
vijf mbo-instellingen; Han Smits (Mediacollege Amsterdam), John van der Vegt (ROC 
van Twente), Ferno Schneiders (ROC Leeuwenborgh), Rob Schuur (Noorderpoort) en 
Harry de Bruijn (ROC Mondriaan). De kern van een practoraat is te definiëren als ‘het 
verkennen en ontwikkelen van nieuwe beroepspraktijken ingebed in het onderwijs 
door praktijkgericht onderzoek, waarbij een (kwalitatieve) meerwaarde ontstaat voor 
het werkveld (de beroepspraktijk), de studenten (beter beroepsbekwaam en een beter 
beroepsperspectief) en docenten (professionalisering binnen het vakgebied en 
onderzoekende houding) waardoor de uiteindelijke kwaliteit van het onderwijs 
verbetert. 
 
De stichting stelt zich ten doel om te komen tot een landelijk expertisenetwerk van 
practoraten in het mbo. Kennisknooppunten (platforms) die bijdragen aan de kwaliteit 
en innovatie van het onderwijs en de beroepspraktijk. De stichting wil een initiërende 
en stimulerende rol vervullen en biedt organisatorische ondersteuning aan initiatieven 
voor systematische (onderwijskundige) vernieuwing in bepaalde onderwijsdomeinen. 
 
Eind 2015 is het idee achter practoraten verder uitgewerkt in een visiedocument. Om 
onder meer dit proces te financieren hebben de vijf instellingen bij oprichting van de 
stichting ieder 5000 euro geïnvesteerd. Na de presentatie van het visiedocument 
toonden meer mbo-instellingen interesse in de mogelijke oprichting van een 
practoraat. Mede om deze beweging te stimuleren is begin 2016 vanuit de stichting 
afstemming gezocht met het ministerie van OCW, directie MBO. Hieruit is een 
aanvraag voor ondersteuning voortgekomen die vanaf oktober 2016 is gehonoreerd. 
In deze aanvraag zijn vijf activiteiten benoemd en uitgewerkt: 
 

1. Organisatie stichting ‘Ieder mbo een practoraat 
2. Kwaliteit 
3. Onderzoek 
4. Poule van adviseurs 
5. Practoratendag 
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1.2  Activiteiten 
 

Activiteit A: Organisatie stichting ‘Ieder mbo een practoraat 
 
Doelstelling:  

• Meer bekendheid geven aan 'practoraten' - communicatie, PR (mede ter 
voorkoming van een diffuus beeld over practoraten) 

• Heldere structuur die uitwisseling tussen practoraten faciliteert en stimuleert 
• Inzicht in voortgang, resultaten en opbrengsten uit de verschillende 

practoraten bij de stichting 
• Kenniscirculatie tussen de practoraten 
• Aandacht voor practoraten tijdens BTG's, Regiobijeenkomsten, Kennisrotonde 

(NRO) en over mbo-gerelateerde bijeenkomsten 
 
Als onderdeel van deze activiteit is de organisatiestructuur uitgewerkt. Het eerder 
genoemde bestuur, bestaande uit de vijf oprichters van de stichting, kent de 
volgende portefeuilleverdeling: 
 

o Algemeen   : Han Smits 
o Financiën    : Ferno Schneiders 
o Kwaliteit   : Rob Schuur en Ferno Schneiders 
o Poule van deskundigen : Harry de Bruijn en John van der Vegt 
o Onderzoek   : Han Smits en Ferno Schneiders 
o Communicatie  : Harry de Bruijn en John van der Vegt 

 
Vanuit de stichting is een coördinator, Jorick Scheerens, actief die voortgang 
rapporteert aan het bestuur. Dit gebeurt zes keer per jaar tijdens een 
bestuursvergadering.  
 
Behalve een bestuur en een coördinator beschikt de stichting ook over een aantal 
adviseurs. Deze adviseurs kunnen het bestuur van input voorzien op verschillende 
vlakken. De coördinator stemt zijn voortgang ook af met een regiegroep, bestaande 
uit vertegenwoordigers van vijf mbo-instellingen waarvan ook de bestuurders 
betrokken zijn.  
 

Activiteit B: Kwaliteit 
 
Om ervoor te zorgen dat de benaming 'practoraat' ook recht doet aan de vorm die 
de stichting voor ogen heeft, wordt een toetsingscommissie ingesteld. Deze 
toetsingscommissie gebruikt het 'protocol voor aangeslotenen/toetsingskader' om 
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actieve en op te richten practoraten te toetsen en indien nodig te adviseren op 
bepaalde punten. Deze commissie bestaat uit vier mensen uit verschillende 
geledingen van het (middelbaar) beroepsonderwijs en aangesloten bedrijfsleven. 
 
Doelstelling: 

• Kwalitatief sterke practoraten met een heldere doelstelling 
• Inzicht in voortgang en opbrengsten vanuit practoraten 
• Kenniscirculatie tussen de practoraten 
• 15 aanvragen per jaar honoreren 

 
Activiteit C: Onderzoek 

 
Doelstelling: 

• Verduidelijken van de rol die onderzoek kan spelen bij het versterken van het 
mbo 

• Professionalisering: Vergroten van onderzoekende houding bij docenten 
• Sterke onderzoekscomponent borgen in practoraten 
• Onderscheid tussen lectoraten (hbo) en practoraten (mbo) verduidelijken 

 
Activiteit D: Poule van adviseurs 

 
Vanuit verschillende mbo-instellingen komen vragen binnen rondom het voornemen 
om een practoraat te starten. Het gaat hierbij om zeer uitlopende vragen/verzoeken 
tot ondersteuning. Om die reden willen wij als Stichting een poule van consultants en 
ondersteuners samenstellen die onderwerpspecifiek hun expertise kunnen inzetten. 
Het gaat hierbij onder andere om expertise rondom onderzoek, projectmanagement, 
financiën (het werven van externe gelden) en het betrekken van het bedrijfsleven.   
 
Doelstelling: 

• Meer practoraten met een heldere doelstelling 
• Inzicht in voortgang, resultaten en opbrengsten uit de verschillende 

practoraten bij de stichting 
• Kenniscirculatie tussen de practoraten 

 
Activiteit E: Practoratendag 

 
De Practoratendag is bedoeld om practoraten jaarlijks een podium te geven waar zij 
hun voortgang kunnen delen met geïnteresseerden. Stimuleren om beter te worden. 
Verduidelijken hoe de stichting kan helpen bij het stimuleren van kenniscirculatie. 
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Doelstelling: 
• Inzicht in voortgang, resultaten en opbrengsten uit de verschillende 

practoraten bij de stichting 
• Kenniscirculatie tussen de practoraten 

 
Practoraten eind 2016 (13) 
 
MBO-instelling 
 

Naam Practoraat 

ROC van Twente • Mechatronica (stopt eind 2016) 
ROC Mondriaan • Hospitality Experience 

• Food, Innovation & Concepts 
• Technologie in Zorg en Welzijn 

Noorderpoort • Automotive 

• Burgerschap 
Mediacollege Amsterdam • Het Nieuwe Kijken 

• Sociale Media 
ROC Leeuwenborgh • Gepersonaliseerd Leren 
ROC van Amsterdam • Creatief Vakmanschap 

• Airport & Aviation 
Summa College • Activerende Didactiek 
Drenthe College • Zorg & (Sensor)technologie 
Nova College • Smart Skills technology 

 
2.  Toekomst 
 
De activiteiten zoals benoemd zijn deels opgestart en uitgevoerd in de laatste drie 
maanden van 2016. Echter, de vijf activiteiten zijn uitwerkt in een plan dat loopt tot de 
zomer van 2019. Jaarlijks zal een bijstelling plaatsvinden die ook met het ministerie 
van OCW wordt overlegd. 
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3.  Organisatie 
 
Naam     : Stichting Ieder mbo een practoraat 
KVK nummer   : 63653494 
Adres    : Contactweg 36, 1014 AN Amsterdam 
 
3.1  Bestuur 
 
Han Smits   Mediacollege Amsterdam 
John van der Vegt  ROC van Twente 
Rob Schuur    Noorderpoort 
Ferno Schneiders  ROC Leeuwenborgh 
Harry de Bruijn   ROC Mondriaan 

 
3.2  Werknemers 
 
Jorick Scheerens  Coördinator Stichting Ieder mbo een practoraat  
 
4.  Jaarrekening 
 
Balans (in euro’s)  Stichting 
   
1 januari 2016  21.025,15 
31 december 2016  12.905,58 
   

 
Balans (in euro’s)  Subsidie (OCW) 
   
1 oktober 2016  100.000,00 
31 december 2016  2.203,44 
   

 


