Menukaart voor practoraten
Hulpvraag

A

2 Samenstellen van een onderzoeksagenda

3 Scherpe propositie ontwikkelen en toetsen

4 Subsidies en financiering aantrekken

Bepaal het doel van je practoraat. Wat wil je bereiken? En
waarom moet dit in een practoraat?
Met de practor en met raadpleging van stakeholders (in
de onderwijsinstelling, bedrijfsleven, beleid- en
kennispartners) een onderzoeksagenda samenstellen en
zo nodig uitwerken in concrete onderzoeksvragen.
Een propositie (wat bieden we, wat vragen we)
ontwikkelen en zo spoedig mogelijk toetsen. Bepaal wat
je andere partijen wil bieden met je practoraat en wat je
van hen vraagt. Maak een aantrekkelijk aanbod, waardoor
partijen mee willen gaan doen. Belangrijk is om dit te
toetsen bij de belangrijkste stakeholders zoals bedrijven,
studenten en docenten.
Aan de hand van een begroting kun je vaststellen wat het
bedrag is dat je voor de start en exploitatie nodig hebt
om je practoraat te financieren. Vervolgens kun je
bedenken welke acties je gaat uitzetten om je practoraat
te financieren. Hieronder wordt ingegaan op
financieringsmodellen.

Wat?

Duur en kosten

KplusV

1 dag

€ 1.100 /dag

ecbo

Strategische sessie(s) om tot een doel te komen
Ontwikkelen van een uitvoerbare onderzoeksagenda
met intern en extern draagvlak

variabel

€ 1.000 - 1.400 /dag

KplusV

Ontwikkeling van propositie die kan worden
voorgelegd aan partners. Hierin maken wij een
document waarin het probleem duidelijk wordt, de
activiteiten worden uitgewerkt en wordt uitgewerkt
wat er wordt gevraagd en verwacht van de partners.

2 - 5 dagen

€ 1.100 /dag

KplusV

Bepalen van manier van financieren. Schrijven van
een businessplan en project- en exploitatiebegroting.

15 - 20 dagen

€ 1.100 /dag

variabel

€ 1.000 - 1.400 /dag

variabel

1.000 tot 1.400 per dag

variabel

€ 1.000 - 1.400 /dag

variabel

€ 1.000 - 1.400 /dag

Startfase
5 Opzetten van praktijkonderzoek

Het opzetten van het onderzoek vergt een duidelijk plan
die voortkomt uit de doelen en ambitie van het
practoraat. Belangrijke aspecten zijn het vinden van
onderzoekers, bepalen welke onderzoeksvormen je gaat
gebruiken, wat het doel van de onderzoeken zijn, etc.

6 Het kiezen en zo nodig ontwikkelen van
methodieken, instrumenten en interactieve
werkprocessen voor praktijkgericht onderzoek

In de context van een practoraat is praktijkgericht
onderzoek doel en middel: 1) het draagt bij aan het
'evidence informed' ontwikkelen van onderwijs en 2) het
(leren) uitvoeren van praktijkgericht onderzoek draagt bij
aan de professionalisering van betrokkenen in de zin van
oplossingsgericht denken.

7 Totstandkoming van Community of Practice

8 Ontwikkeling van nieuwe concepten en/of
instrumenten voor de beroepspraktijk

C

Wie?

Voorbereidingsfase
1 Doel practoraat bepalen

B

Omschrijving

KPC Groep KPC kan meedenken en begeleiding bieden bij het
vormen van het onderzoek, waaronder
onderzoeksthema, onderzoeksvorm, invulling van het
onderzoeksteam, dataverzameling, data-analyse, etc.
KPC kan verschillende rollen vervullen, waaronder
adviseur en auditor, maar ook als kwartiermaker of
als practor zelf.
ecbo

Ecbo reikt domeinkennis aan naast ontwerp-,
evaluatie- en monitormodellen. Gezamenlijk worden
onderzoeksmethoden besproken en geanalyseerd op
hun geschikheid voor het beantwoorden van
praktijkvragen. Ook vindplaatsen voor methoden
worden besproken. Doel is dat de leden van het
practoraat tools krijgen/ontwikkelen om zelf
instrumentkeuzen te kunnen maken.
Communities of practice is een manier van samenwerking KPC Groep KPC helpt bij de aansluiting zoeken en onderhouden
tussen onderwijs en bedrijfsleven.
met het bedrijfsleven. Hierin worden bedrijven actief
betrokken bij de activiteiten. KPC speelt een rol bij
het maken van de plannen en ondersteunt bij de
uitvoering.
Vernieuwing van onderwijsconcepten en relaties met de KPC Groep KPC Groep adviseert en begeleidt bij de
praktijk is vaak een onderdeel van practoraten.
ontwikkeling van nieuwe innovatieve concepten voor
samenwerking met het bedrijfsleven en nieuwe
concepten in het onderwijs.

Groeifase
9 Critical friend rol

Ondersteunen van de practor bij systematische reflectie
ecbo
op de voortgang: om te komen van plan tot resultaat.
10 Monitoring en evaluatie van onderwijsvernieuwing Het in samenwerking met docentonderzoekers monitoren
ecbo
en evalueren van onderwijsvernieuwing in de eigen
instelling. Onderzoek wordt parallel aan de invering van
de vernieuwing uitgevoerd. Het onderzoek levert
waardevolle sturingsinformatie voor de implementatie.
Docentonderzoekers werken door onderzoeker aan hun
professionalisering.
11 Netwerken/klankbordgroep/kennis
KPC Groep
12 Netwerkverrijking en verbreding

Makelen en schakelen met andere innovatie praktijken

ecbo

Voeren van periodieke relfectiegesprekken met
practor en zijn ontwikkelaars
Ecbo begeleidt en ondersteunt docentonderzoekers
bij alle fasen in het monitoring- en
evaluatieonderzoek.

KPC kan helpen meer uit netwerk te halen en de
netwerkfunctie van het practoraat te versterken. Ook
kunnen
zehet
als practoraatsnetwerk
algemeen klankbordverbreden
optredendoor
voor het
Ecbo
kan

variabel

€ 1.000 - 1.400 /dag

maatwerk, ongeveer 8
a 20 dagen

900-1.200 per dag

variabel

€ 1.000 - 1.400 /dag

variabel

€ 1.000 - 1.400 /dag

leden van het practoraat in contact te brengen met
innovatieve onderzoekspraktijken die - vanuit het
praktoraat gezien - in hun zone van naaste
ontwikkeling liggen.
13 PR/marketing
15 Implentatie van het onderzoek

16 Professionalisering

De resultaten van het onderzoek moeten uiteindelijk ook
weer geïmplenteerd worden in het onderwijs om te
kunnen profiteren van de kennis van het practoraat.

KPC Groep Door middel van sessies en het door KPC
ontwikkelde mbo groeiboekje worden manieren
onderzocht om de resultaten van het practoraat
structureel in het onderwijs te implementeren.

Professionalisering van het practoraat is belangrijk om de KPC Groep
duurzaamheid van het practoraat te kunnen waarborgen.
Belangrijke aspecten zijn bijvoorbeeld het betrekken van
docenten, studenten en bedrijven, de implementatie van
het onderzoek in het onderwijs en reflectie op de eigen
processen en inhoud.

Ondersteuning bij de professionalisering van
practoraten door middel van diverse methoden,
zoals waarderend organiseren, design thinking,
'innoveren van de beroepspraktijk', optimaliseren van
de samenwerking in de leergemeenschap en
reflecteren en bijsturen. De kern hiervan is het
eigenaarschap in de organisatie te vergroten.

variabel

€ 1.000 - 1.400 /dag

17 Zichtbaar maken van opbrengsten

Opbrengsten vastlegen (uitvoeren onderzoeksprocessen
en -resultaten) op een toegankelijke en
toepassingsgerichte wijze

ecbo

Adviseren over het vastleggen van opbrengsten op
verschillende media voor verschillende doeleinden.
Bijvoorbeeld, voor de verantwoording naar
stakeholders of interne en externe
kennisverspreiding.

variabel

€ 1.000 - 1.400 /dag

18 Het planmatig en actief aanpakken van
kennisverspreiding onder het motto 'Kennis die
niet circuleert bestaat niet'

Op vele momenten kan vanuit een praktoraat kennis
gedeeld worden met de buitenwereld. Hoe maak je
impact? Wat goede momenten? Hoe bereik je de juiste
mensen? Hoe zorg je ervoor dat je voorbij het 'moment
van communiceren' komt?
Kennisdelen kan langs vele wegen. In een jaarplan voor
kennisdeling zullen verschillende kennisdelingsactiviteiten
zijn opgenomen. Bijvoorbeeld het samenstellen van
publicaties, het organiseren van debatten, maken van
een videoverslag of het organiseren van een
kennisatelier.
Een practoraat moet een vliegwieleffect hebben. Het
heeft ook een aanjaagfunctie. Hoe krijg je zicht op de
doorwerking van de practoraatsactiviteiten - in de
eigeninstelling en daarbuiten. En wat kun je daarvan
leren?

ecbo

Ondersteuning bij het ontwikkelen van een
kennisbenuttingsplan (desgevraagd inclusief
werkprocessen en capacity building)

variabel (minimale
inzet: 2 dagdelen)

€ 1.000 - 1.400 /dag

ecbo

Ecbo beschikt over veel expertise op het terrein van
actieve en toepassingsgerichte kennisverspreiding.
Ecbo kan methodieken aanreiken en een
intermediaire rol vervullen in het uitdragen van
opbrengsten naar het onderwijsveld buiten het eigen
practoraat/de regio.
Aanreiken van instrumenten om effecten op de korte
en (middel)lange termijn te meten.

variabel

€ 1.000 - 1.400 /dag

variabel

€ 1.000 - 1.400 /dag

D

Consolidatie

19 Werken met een kennisdelingsplan

20 Zichtbaar maken van de impact van
practoraatsactiviteiten

ecbo

