Jaarverslag 2017
Verslag van de realisatie van de activiteiten

Stichting Ieder mbo een practoraat

Voor u ligt het jaarverslag 2017 van de Stichting Ieder mbo een practoraat. In dit
jaarverslag staat wie we zijn, welke activiteiten zijn uitgevoerd en resultaten zijn
behaald.
1. Stichting Ieder mbo een practoraat

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.
2. Activiteiten

Het jaar 2017 is het jaar geworden waarin het begrip ‘practoraat’ wederom verder is
uitgewerkt. Mede door de steun vanuit het ministerie van OCW is de stichting in staat
geweest om het in 2016 opgestelde activiteitenplan verder uit te werken en de
gestelde doelen te realiseren. Het activiteitenplan bestaat uit vijf hoofdactiviteiten:
1.
2.
3.
4.
5.

Organisatie stichting ‘Ieder mbo een practoraat
Kwaliteit van practoraten
Onderzoek binnen en vanuit practoraten
Poule van adviseurs/ Professionalisering en kennisdeling
Practoratendag

In de volgende paragrafen zal per activiteit uiteen worden gezet welke acties zijn
ondernomen.
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2.1 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 mbogerelateerde bijeenkomsten

De vragen en informatieverzoeken over practoraten zijn ook in 2017 weer flink
toegenomen. Steeds meer mbo-instellingen hebben vragen over het starten van een
practoraat. Los van de bezoeken aan de verschillende instellingen heeft de stichting in
de loop van het jaar ook diverse presentaties en workshops verzorgd. Dit gebeurde
onder andere tijdens de jaarlijkse CVI-conferentie, dit jaar in de Efteling, en in het
Innovatiehuis in Den Bosch.
Ook aan de website www.practoraten.nl is gewerkt. De 17 actieve practoraten
presenteren zich op de site en op het eigen Youtube-kanaal van de stichting worden
portretten gepubliceerd van de practoraten. In 2017 zijn zes practoraten middels zo’n
video geportretteerd.
Met hulp van webbureau MadPack is een doorlopende Google AdWords-campagne
opgesteld. Hierdoor komen mensen die op zoek zijn naar informatie over practoraten,
practoren en/of thema’s waar practoraten zich mee bezig houden nog gerichter
binnen.
Per twee maanden is vanuit de stichting een digitale nieuwsbrief verzonden. Het
aantal geabonneerden op deze nieuwsbrief is in 2017 gestegen tot boven de 1000.
2.2 Activiteit B: Kwaliteit
Doelstelling:
•
Kwalitatief sterke practoraten met een heldere doelstelling
•
Inzicht in voortgang en opbrengsten vanuit practoraten
•
Kenniscirculatie tussen de practoraten
•
15 aanvragen per jaar honoreren

Het bestuur van de stichting heeft in 2017 externe deskundigen (Ronald Stevens,
Marc van der Meer, Hans Koole en Anneke Westerhuis) gevraagd een review uit te
voeren naar de ontwikkeling van de practoraten en op basis daarvan het bestuur te
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adviseren over versterking van practoraten binnen het mbo. Het bestuur streeft naar
een ontwikkelingslijn gericht op het vergroten van de landelijke herkenbaarheid van
practoraten en een ‘platform’ voor het bevorderen van praktijkgericht onderzoek,
innovatie en valorisatie (kennisdeling) tussen onderwijs en het (regionale)
bedrijfsleven.
1. De review had ten doel om inzicht te krijgen in de kwalitatieve ontwikkeling van
de practoraten en het bestuur en de aangesloten mbo-instellingen te voorzien
van adviezen en aanbevelingen om de doelstellingen van ‘Ieder mbo een
practoraat’ te bevorderen.
2. De review richtte zich op de stand van zaken en het versterken van de
gewenste ontwikkeling (vooruitblik).
3. De review stimuleerde de eigen rol van de mbo-instelling door het practoraat
nadrukkelijk te vragen zelf een eigen bijdrage te leveren tijdens de review.
Deze review heeft een aantal mooie resultaten en inzichten opgeleverd. Op basis
hiervan wordt het visiedocument over practoraten aangepast en is er een
werkdocument opgesteld voor de kwaliteitscommissie.
Om het proces van het starten van een practoraat duidelijker te maken is ook een
stappenplan opgesteld. Dit stappenplan moet geïnteresseerden, in combinatie met
de handreiking voor het opstellen van een practoraatsplan, een goede houvast geven
om ideeën concreet uit te werken. Beide documenten zijn gepubliceerd op de
website www.practoraten.nl . Op de website staat duidelijk beschreven dat de
stichting actief kan ondersteunen in het meedenken en uitwerken van plannen.
2.3 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

Onderzoek in de context van het mbo, dat roept vragen op. 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? Om antwoord te geven op deze
vragen is in het voorjaar van 2017 een manifest opgesteld. Het manifest is vooral
bedoeld voor gedachtenordening en het tegemoet komen aan vragen en behoeften
van geïnteresseerden, zoals bestuurders, beleidsmakers en docenten vanuit het mbo.
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Het wil ook 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. Het manifest is geschreven op basis van interviews met Frans Leijnse,
Elly de Bruijn, Henk Ritzen, Marc van der Meer, Ton Bruining, Rob Martens en de
bestuursleden van de stichting, door tekstschrijfster Eva Voncken in samenwerking
met Jorick Scheerens.
2.4 Activiteit D: Poule van adviseurs
Doelstelling:
•
Meer practoraten met een heldere doelstelling
•
Inzicht in voortgang, resultaten en opbrengsten uit de verschillende practoraten bij de stichting

•

Kenniscirculatie tussen de practoraten

In 2017 heeft de stichting twee reeksen masterclasses georganiseerd. Iedere
masterclass bestond uit twee bijeenkomsten. De eerste reeks vond plaats op 9 en 30
juni en had als thema ‘Onderzoek binnen practoraten’. Hiervoor werd een select
clubje mensen vanuit de practoraten uitgenodigd. In samenwerking met KplusV is het
programma ontwikkeld, content gecreëerd en een online leermodule opgezet. De
tweede reeks masterclasses vond plaats in het najaar (6 oktober en 3 november) en
had als thema ‘Samenwerking met het bedrijfsleven’. De masterclasses geven
practoraten verdieping en dragen bij aan de ontwikkeling van een lerend netwerk
tussen practoraten. Tevens zorgen de masterclasses voor de kennisontwikkeling op de
gestelde thema’s.
Naast de masterclasses organiseerde de stichting een startersbijeenkomst. Deze
bijeenkomst was bedoeld voor mbo-instellingen die een practoraat overwegen of net
gestart zijn. Toekomstige én net gestarte practoraten hebben door de
startersbijeenkomsten een goed overzicht van hetgeen nodig is om een practoraat te
kunnen starten en wat (eventuele) vervolgstappen zijn.
Practoraten die ondersteuning nodig hebben moeten een keuze kunnen maken uit
het ondersteuningsaanbod van de stichting. Dit ondersteuningsaanbod wordt
gevormd door een schil van adviseurs en experts. Om hier een goed inzicht is te
geven is een menukaart samengesteld met mogelijke hulpvragen die spelen bij
practoraten. De interventies die passen bij deze hulpvragen zijn opgehaald bij KPC
Groep, Ecbo en KplusV. Welke ondersteuning zij kunnen bieden, wat de benodigde
inzet hiervoor is en welke kosten hieraan verbonden zijn is opgenomen in de
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menukaart. De menukaart is een dynamisch document en moet openstaan voor
aanvullingen vanuit diverse partijen/experts. Voorop blijft staan dat practoraten vooral
elkaar kunnen versterken en de inzet van externen vooral als katalysator gezien moet
worden.
2.5 Activiteit E: Practoratendag
Doelstelling:
•
Inzicht in voortgang, resultaten en opbrengsten uit de verschillende practoraten bij de stichting
•
Kenniscirculatie tussen de practoraten

Op 12 december vond de landelijke Practoratendag 2017 plaats. De Practoratendag
is bedoeld om practoraten jaarlijks een podium te geven waar zij hun voortgang
kunnen delen met geïnteresseerden en elkaar te stimuleren om beter te worden.
Daarnaast is de dag een mooie gelegenheid om te verduidelijken hoe de stichting
kan helpen bij het stimuleren van kenniscirculatie. De Practoratendag 2017 vond
plaats bij ROC Mondriaan in Den Haag. Op deze locatie zijn de practoraten ‘Food,
Innovation & Concepts’ en ‘Hospitality Experience’ gevestigd.
Ruim 80 deelnemers hoorden presentaties van onder andere Michaël van Straalen van
MKB Nederland en Ellen Klatter, lector beroepsonderwijs bij de Hogeschool
Rotterdam. Daarnaast werd uitgebreid stilgestaan bij de stand van zaken bij de
verschillende practoraten. In aanloop naar de practoratendag is een onderzoek
uitgezet en zijn telefonische interviews afgenomen. Het doel van dit onderzoek was
drieledig:
• de ontwikkeling van de practoraten in kaart brengen;
• de hulpbehoefte van practoraten verkennen;
• reflectie op de activiteiten van de stichting.
Onderwerpen die aan de orde kwamen zijn o.a. hoe ver zijn de practoraten in de
samenwerking met bedrijfsleven, hoe ver zijn ze met de inrichting van het onderzoek
en wat is het draagvlak vanuit het College van Bestuur. De resultaten zijn
geanalyseerd, verwerkt en gevisualiseerd in een document dat de basis vormt voor de
activiteitenplan van de stichting voor 2018.
Een uitgebreid (beeld-)verslag van de Practoratendag 2018 is te vinden via
https://www.practoraten.nl/practoratendag2017/
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3. Practoraten

Aan het einde van 2017 waren de onderstaande practoraten actief.
MBO-instelling

ROC van Twente

ROC Mondriaan

Noorderpoort
Mediacollege Amsterdam
ROC Leeuwenborgh
ROC van Amsterdam
Summa College
Drenthe College
Nova College

Naam Practoraat

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zorg & Technologie
Versterken Leerproces niveau 2
Burgerschap
Hospitality Experience
Food, Innovation & Concepts
Technologie in Zorg en Welzijn
Automotive
Burgerschap
Het Nieuwe Kijken
Mediawijsheid
Gepersonaliseerd Leren
Creatief Vakmanschap
Airport & Aviation
Activerende Didactiek
Samen Slim Zorgen Thuis
Zorg & (Sensor)technologie
Smart Skills technology

De doelstelling, activiteiten en opbrengsten van deze practoraten zijn te vinden via
https://www.practoraten.nl/practoraten/
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4. Organisatie

Naam

Stichting Ieder mbo een practoraat

KVK-nummer

63653494

Adres

Contactweg 36, 1014 AN Amsterdam

Bestuur

Han Smits

Mediacollege Amsterdam

John van der Vegt

ROC van Twente

Rob Schuur

Noorderpoort

Ferno Schneiders

ROC Leeuwenborgh

Harry de Bruijn

ROC Mondriaan

Werknemers

Jorick Scheerens

Coördinator Stichting Ieder mbo een practoraat

Renske van Assema

Communicatie

8

PRACTORATEN.NL

5. Jaarrekening 2017

Activiteit
A: Organisatie stichting

Kostensoort
• Personeel
• Materiaal

Uitgaven
77.051

B: Kwaliteit

•

Inhuur derden

17.973

C: Onderzoek

•

Materiaal

13.554

D: Poule van
adviseurs/professionalisering

•
•

Inhuur derden
Locatie

47.228

E: Practoratendag

•
•
•

Locatie
Materiaal
Inhuur derden

23.830

TOTAAL

179.636

De gedetailleerde financiële verantwoording is beschikbaar als bijlage.
Voor meer informatie: info@practoraten.nl
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