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‘DE BEWEGING 
KRIJGT RICHTING’
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‘Ieder mbo een practoraat’. Zo luidt de naam van de stichting die in 2015 is  
opgericht. Een missie die voor zich spreekt. Inmiddels krijgt deze ambitie/
wensgedachte steeds meer vorm met ruim twintig actieve practoraten.  
De term ‘practoraten’ is in korte tijd ingeburgerd geraakt in het Nederlandse  
onderwijs. En, afgemeten aan het aantal actieve practoraten en practoraten  
in oprichting, aangeslagen als initiatief in de mbo-sector. 

Practoraten willen een scharnierfunctie vervullen tussen innovatie  
van de beroepspraktijk waarvoor het mbo opleidt en vernieuwing van het  
beroepsonderwijs. Ze willen een actieve bijdrage leveren aan de onderwijs-
kwaliteit en de innovatiekracht van de sector door het doen van  
praktijkgericht onderzoek. 

Een practoraat is te beschouwen als een expertiseplatform geleid door een 
practor, met een onderzoekscomponent gericht op kennisontwikkeling,  
bundeling, delen en verspreiden van kennis en ervaring om zo te komen  
tot verdere kwaliteitsverbetering en praktische innovatie van het onderwijs. 
Dat doet een practoraat in verbinding en samenwerking met het regionale  
werkveld en bedrijfsleven. Een practoraat maakt onderdeel uit van een 
mbo-instelling. 

‘Ieder mbo een practoraat’ is een wensgedachte, vanuit de overtuiging dat 
elke mbo-instelling een of meerdere practoraten verdient. In dit document 
lichten we toe waarom we dat zo belangrijk vinden. Waarom gunnen we 
mbo-instellingen en de mbo-sector als geheel practoraten en wat voegen 
practoraten toe? Hoe zien practoraten eruit, wat doen ze en waar staan we nu?
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WAT IS EEN PRACTORAAT? 

    Een expertiseplatform met een onderzoekscomponent 
Twee soorten: 

  - nadruk op vakinhoudelijke vernieuwing 
  - nadruk op onderwijskundige vernieuwing

  Docenten en studenten zijn actief betrokken

  Concrete koppeling onderwijs, onderzoek en (regionaal) bedrijfsleven

  Verspreiden van innovaties en kennis staat centraal
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De stichting heeft zich als opdracht gesteld om de actieve practoraten via een  
sterk netwerk aan elkaar te binden, de kwaliteit van practoraten te monitoren 
en practoraten en de ‘beweging’ van practoraten te ondersteunen op basis van 
behoefte. De opbrengsten van practoraten worden uitgelicht en gedeeld binnen het 
mbo-werkveld. Kennisdeling tussen practoraten en vanuit practoraten in de richting 
van het beroepsonderwijs en het aangesloten bedrijfsleven is een van de vertrek-
punten van de stichting. Voor startende practoraten en mbo-instellingen die een 
practoraat overwegen is een actief en gevarieerd ondersteuningsaanbod ingericht. 
De inzet van de stichting wordt financieel ondersteund door het ministerie van OCW. 
De stichting is er om de beweging van practoraten vast te houden en te stimuleren 
met een koers op basis van gedeelde belangen. 

WAT DOET DE STICHTING 
‘IEDER MBO EEN 
PRACTORAAT’?



OPLEIDEN VOOR INNOVATIEF VAKMANSCHAP…

Het mbo vormt een onmisbare schakel in het systeem van 

werkend Nederland. De beroepsomgeving en maatschappij 

zijn voortdurend in verandering. Als mbo-opleiding, die opleidt 

voor de start in een beroep, moet je je dus verhouden tot een 

moving target. Vakken en beroepen verdwijnen of vragen om 

andere competenties. Het mbo moet zich blijven vernieuwen 

om up-to-date onderwijs te bieden en studenten adequaat 

voor te bereiden op een veranderende beroepsomgeving. Dat 

kan alleen door voortdurend op inhoud in gesprek te zijn met 

regionale partners.

 

Vakmensen van nu hebben niet alleen de beschikking over 

een repertoire technieken en methodologie, maar hebben 

voldoende geleerd om deze technieken toe te passen, daarvan 

te leren en nieuwe te ontwikkelen. Het gaat dus niet alleen om 

oefenen en ervaring opdoen, maar vooral om leren van die 

ervaring. Een goede vakman (m/v) is voortdurend in beweging, 

bedenkt hoe het beter kan, leest daarover, gaat bij anderen te 

rade en ontwikkelt zelf een efficiëntere aanpak. De kritische 

reflectie, doen/handelen en denken tegelijk, vormt de kern 

van innovatie. Beroepen die niet verdwijnen maar het redden, 

zijn beroepen die snel innoveren omdat ze kritische reflectie 

hebben ingebouwd in de beroepsuitoefening. 

DE STIP OP DE HORIZON:  
EEN LERENDE INNOVATIE-
CULTUUR IN HET MBO 

“Als het mbo innovatief vakmanschap naar zich toe wil halen, 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. Het mbo komt dan in de positie van ‘partner in innovation’ en ‘critical friend’ van  
de beroepspraktijk.” 
-Frans Leijnse, hoogleraar em. Onderwijs en Arbeidsmarkt,  
Open Universiteit Heerlen en voorzitter van de Commissie macrodoelmatigheid mbo
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…DOOR ONDERZOEKEND INNOVEREN

Studenten goed voorbereiden op een veranderende  

toekomst en innovatief vakmanschap vraagt om adaptief 

(gericht op de toekomst) en responsief (in afstemming met het 

werkveld) beroepsonderwijs. Het vraagt om opleidingen die 

zowel naar inhoud als naar vorm flexibel inspelen op nieuwe 

ontwikkelingen. Opleidingen die ook tegemoet komen aan  

veranderende leefstijl en zingeving bij studenten zelf.  

Van docenten en opleiders vraagt dat nadenken over wat er 

verandert in het vak, daar goed onderwijs van maken met aan-

dacht voor het didactische en pedagogische ‘hoe’. De kwaliteit 

van het onderwijs begint met de professionele kwaliteit van de 

docent, die kan reflecteren op het eigen handelen (reflective 

practitioner) en zich blijft ontwikkelen. Verbetering van  

professionele kwaliteit ontstaat door allerhande zaken die 

verwant zijn met onderzoek doen: kunnen reflecteren op je 

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

duiken, uitzoeken of iets werkt, vragen stellen, op de hoogte 

blijven van ontwikkelingen, et cetera. Onderzoeksmatig werken 

(of cyclisch werken of traag denken) brengt de kwaliteit van het 

professioneel handelen en de kwaliteit van onderwijs verder.     

 

Practoraten als voedingsbodem voor een nieuwe 
cultuur en broedplaats voor innovatie 

Een onderzoekende houding hoort bij een professional.  

Een organisatie heeft een lerende cultuur nodig om de eigen 

kwaliteit, zorg voor studenten, docenten en de omgeving te 

kunnen verbeteren en zich te kunnen ontwikkelen. Het mbo 

als zelfbewuste, professionele sector en volwaardige gespreks-

partner voor de beroepspraktijk is gebaat bij reflectiecapaciteit 

en een eigen positie, regierol en eigenaarschap ten aanzien 

van onderzoek in de context van het mbo. Versterking van de 

onderzoeksfunctie is daarvoor een krachtig instrument,  

zo laten ervaringen in het hbo zien.   

 

Interessant is dan de vraag hoe je het onderzoeksmatig 

denken, reflection-in-action en de onderzoeksfunctie in de 

mbo-context kunt bevorderen. Dat gebeurt niet vanzelf.  

Docenten kunnen dat niet alleen. Instellingen kunnen het  

niet alleen. Om organisaties professioneler te maken is  

autonomie nodig: mensen moeten zelf richting kunnen geven, 

zelf nadenken en aan de knoppen kunnen draaien,  

anders verliezen ze intrinsieke motivatie en treedt ‘deprofes-

sionalisering’ op. Er is een innovatieve tussenruimte nodig 

om te zorgen dat de onderzoekende professional actief de 

praktijk kan verkennen, gemotiveerd vanuit het vakmanschap 

de dialoog met anderen opzoekt en activiteiten in gang zet. 

Een innovatieve tussenruimte, waar aan vakmanschap gewerkt 

wordt en waar onderzoek dienend is aan de ontwikkeling van 

het vakmanschap.  

 

De ruimte daarvoor moet georganiseerd worden. Er zijn  

dragers nodig voor een nieuwe cultuur van opleiden voor  

de toekomstige beroepspraktijk. 
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PRACTORAAT AIRPORT & AVIATION  
MBO COLLEGE AIRPORT – ROC VAN AMSTERDAM
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Het ontwikkelen, verkennen 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 beter 
beroepsperspectief) en de docenten (professionalisering binnen het vakgebied), 
waardoor de uiteindelijke kwaliteit van het onderwijs verbetert.

DE KERN VAN EEN  
PRACTORAAT: 

Vandaar de vorm van practoraten. Een eigen vorm vanuit 

het mbo: dichtbij de opleiding, vanuit eigen behoefte/

vraaggestuurd, laagdrempelig voor docenten en studenten, 

in samenwerking met de regionale beroepspraktijk, met als 

dubbel doel ontwikkeling in het vak en ontwikkeling van goed, 

up-to-date onderwijs. Een mbo-instelling begeeft zich met  

een practoraat aan de innovation frontier als het gaat om  

vakinhoudelijke ontwikkelingen. ‘Bezig met de vragen van  

morgen’ heet het manifest over onderzoek in de context van 

het mbo, dat in opdracht van de stichting is opgesteld. 

 

Een mbo-instelling is eigenaar van een practoraat. Met een 

practor als spil, die als pool fungeert waar docenten omheen 

gaan bewegen om in een opwaartse spiraal te raken. De practor 

vervult een rol als boegbeeld, inspirator en motor. De practor is 

verantwoordelijk voor kennisontwikkeling, -verspreiding (in- en 

extern) en kennisbenutting; voor praktijk(gericht) onderzoek en 

voor professionalisering van docenten.  

“Een practoraat is geen doel, maar een onder-
deel van de methode die het mbo heeft om iets 
teweeg te brengen. Op instellingsniveau zouden 
daarom vooraf een aantal vragen beantwoord 
moeten worden: wat wil jouw mbo teweeg- 
brengen, met welk doel, welke methode past 
daarbij en is die methode ingericht op leren en 
innovatief acteren?

Als die vragen beantwoord zijn, is de rol  
en legitimatie van een practoraat  
vanzelfsprekend.” 

-Rudy Snippe,  

lector Hogeschool Inholland en docent aan Nyenrode
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“Binnen het ROC van Twente is een nieuw functieprofiel ontwikkeld voor de rol van docent- 
onderzoeker, om (senior) docenten de kans te geven om zich verder te ontwikkelen en verdiepen  
in hun eigen vakgebied. Binnen het practoraat Zorg en Technologie zijn docent-onderzoekers de 
verbinding naar het college Gezondheidszorg en Metaal, Elektro en Installatietechniek (inclusief ICT). 
Op deze wijze komen vraagstukken binnen het onderwijs snel bij het practoraat én worden resultaten 
van onderzoek snel ingebed in het reguliere curriculum.” 

-Marjolein den Ouden, practor ROC van Twente, Practoraat Zorg & Technologie

• Docenten en studenten werken aan verbetering en vernieuwing van hun eigen beroepspraktijk 
en hun professionele ontwikkeling 

• Versterking van de reflectieve en onderzoekende houding bij zowel docenten als studenten 
 

• Het doen van onderzoek fungeert als motor voor de lerende samenwerking en stimuleert de 
kwaliteitscultuur binnen het onderwijs 

• Overzicht van vraagstukken die leven in de sector en het actief delen daarvan voorkomt dat 
steeds het wiel moet worden uitgevonden en stimuleert het aangaan van relevante samenwerking 

• Versterking van de innovatiecapaciteit binnen het mbo 

• Een onderzoekende cultuur en eigenaarschap/regie binnen het mbo 

• Ruimte voor innovatie van binnenuit, met onderzoek doen als katalysator  

• Onderzoek als motor voor samenwerking onderwijs – (regionaal) bedrijfsleven 

• Een boost voor de kennisinfrastructuur, kennisdeling tussen de instellingen en het imago van 
het mbo

WAT LEVERT DAT DAN OP?



“Als mbo-instellingen zelf onderzoek doen  
kunnen ze met meer gezag zelfstandig  
beslissingen nemen over de inrichting van  
hun opleidingsprogramma. Practoraten kunnen 
daarbij een belangrijke rol vervullen. Onder-
zoek doen in een practoraat kan verschillende 
gedaantes aannemen. Nu eens gaat het om 
het systematisch verkennen en ordenen van 
bepaalde gebeurtenissen, dan weer worden 
enkele inzichten getoetst over de aard en  
ontwikkeling van leerprocessen in de school  
of het afnemend werkveld. Een practoraat  
hoeft zich overigens niet te spiegelen aan een 
universiteit of hbo-lectoraat. Als het binnen 
een practoraat lukt om regelmatig nieuwe 
inzichten te verspreiden binnen het team of de 
mbo-instelling en er bij docenten reflectie ont-
staat over wat gaande is, is er veel gewonnen.”  

-Marc van der Meer, bijzonder hoogleraar 

Onderwijsarbeidsmarkt in Tilburg
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“Met een practoraat geeft een school aan op welk gebied zij wil focussen en zich wil specialiseren.  
De inzichten en ervaringen van practoraten kunnen vervolgens een impuls vormen voor andere  
scholen om het onderwijs in de eigen regio te verbeteren. Door collegiaal met elkaar te delen  
kunnen we het hele mbo-onderwijs in Nederland een boost geven. Dat betekent dat bij de opzet  
van een practoraat de vraag: ‘Hoe delen wij onze kennis zowel intern, als extern?’ even belangrijk 
moet zijn als de vraag ‘Hoe zetten we onderzoeken op binnen ons practoraat?’”  

-Frank van den Ende, practor Summa College, Practoraat Activerende didactiek

Bij deze ambities past geen ‘hokjesgeest’, maar samenwerking tussen instellingen, 
opleidingen, tussen onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk, met directe  
betrokkenheid en inbreng van het werkveld. Een practoraat kan hierin een  
coördinerende en regisserende functie vervullen. 

SAMEN OP LEREN

Door vanuit een (praktijk)vraag gericht samen te werken  

met het werkveld en met andere scholen, kennis uit te 

wisselen en ‘samen op te leren’ ontstaat een nieuwe dynamiek 

en wordt waarde toegevoegd. Practoraten bundelen hun  

kennis en trekken samen op. Zo hebben de practoraten met  

als werkterrein zorg en welzijn bijvoorbeeld gezamenlijke  

bijeenkomsten. uur van opleiden voor de toekomstige  

beroepspraktijk.  

 

‘Samen op leren’ is in het geval van practoraten zowel doel als 

middel. Practoraten zijn op zoek naar een goede mix tussen 

onderzoek en innoveren, vakmanschap en professionaliseren, 

samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven en vakman-

schap en burgerschap van studenten voor de toekomst. Met 

ondersteuning van de stichting ontwikkelen practoraten eigen 

aanpakken en werkwijzen. Er is ruimte binnen practoraten 

om een eigen stijl van onderzoek binnen de mbo-context te 

ontwikkelen, om manieren te ontwikkelen om kennis werkbaar 

te maken, te ontdekken en creatieve vormen van kenniscircula-

tie te ontwikkelen. Zo bouwen we samen aan een ‘mbo-eigen’ 

onderzoekstraditie en onderzoekscultuur.
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 ‘Samen op leren’ geldt ook voor de stichting. De Kwaliteitscommissie van de 
stichting voert bij ieder practoraat periodiek een zogenaamde review uit.  
Bij deze review wordt een practoraat een spiegel voor gehouden, is er sprake  
van een moment van reflectie voor de betrokken mbo-instelling(en) en krijgt  
de stichting een beter inzicht in de acties die nodig zijn voor de versterking  
van practoraten binnen het mbo. 

WAAR STAAN WE NU?

Voorjaar 2018 zijn twintig practoraten actief en evenzoveel 

practoraten in oprichting. Practoraten zijn niet in beton 

gegoten.  

 

Ze kennen verschillende verschijningsvormen in organisatie  

en in focus. Sommigen zijn bijvoorbeeld sterker gericht op  

vakinhoudelijke ontwikkeling, anderen op onderwijskundige  

vernieuwing. In de praktijk is er altijd sprake van mengvormen  

van beide.  

 

Om de practoraten te ondersteunen bij hun ontwikkeling, 

monitoring of beoordeling heeft de stichting een viertal  

kwaliteitsgebieden voor practoraten geformuleerd met een 

aantal vragen, die als kijkwijzer kunnen fungeren.

Deze manier van kijken maakt het mogelijk om per practoraat 

uitspraken te doen over sterke punten en eventuele  

ontwikkelpunten, om zo bij te dragen aan een stevige en  

waardevolle positie van een practoraat in het versterken van  

zowel het onderwijs als het beroep. Voor de stichting biedt het 

aangrijpingspunten om de gewenste ontwikkeling te bevorderen.  

 

Op basis van de reviews van langerlopende practoraten heeft 

de Kwaliteitscommissie een aantal aandachtspunten benoemd,  

die de kans op succes van practoraten vergroten. 
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KWALITEITSGEBIEDEN VOOR PRACTORATEN

WAARDE VOOR DE BEROEPSPRAKTIJK

WAARDE VOOR HET ONDERWIJS

STUDEN
TEN

PR
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S

Innoveren 
• Verbondenheid met strategische agenda

• Inbedding vraagstuk in werkveld

• Co-creatie onderwijs en beroepspraktijk

• Experimenteerruimte

Professionaliseren 
• Zichtbaar boegbeeld in sector

• Vernieuwend, onderzoekend, reflectief 

• Interactief en verbindend

• Excellent onderwijs

Organiseren 
• Herkenbare community, intern en extern

• Brede en diepe verankering binnen instelling

• Goed gefaciliteerd

• Bestuurlijk en professioneel commitment

Realiseren 
• Praktische relevantie voor onderwijs en beroep

• Hoge participatie van studenten en docenten

• Brede verspreiding (valorisatie) van kennis 

• Transparante verantwoording
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1.  Adaptief en actueel:  
Het practoraat anticipeert op beroepsgerichte of maatschappelijke vraagstukken, die actueel  
of toekomstgericht zijn

2.  Doelmatig en daadkrachtig:  
Het practoraat is stevig verankerd binnen de organisatie van een mbo-instelling 

3.  Praktijkgericht en participatief:  
Het practoraat onderzoekt en exploreert de praktijk 

4.  Bezield en betrokken:  
Het practoraat betrekt docenten, studenten en werkveld 

5.  Invloedrijk en innovatief:  
Het practoraat begint klein en vergroot haar impact

VIJF SUCCESBEVORDERENDE AANDACHTSPUNTEN  
VOOR PRACTORATEN

“Een practoraat kent een praktijkgerichte leer- en ontwikkelagenda, die gekenmerkt wordt door 
verkennend bewegen, experimenteren en gezamenlijk creëren. Deze activiteiten leiden tot inzicht 
hoe relevante praktijkkennis tot stand komt, circuleert en zijn weg vindt in het onderwijs en in het 
bedrijfsleven. Netwerken vormen de bloed¬- en zenuwbanen van die praktijkgerichte ontwikkeling. 
Gezonde netwerkactiviteiten dragen bij aan gemeenschappelijkheid in doelen, samenwerking en een 
gedeeld positief zelfvertrouwen en bepalen het vermogen om als collectief te leren. Netwerken doen 
een actief beroep op het zelforganiserend vermogen van de deelnemers. Samenwerking in de vorm 
van vernetwerkte gemeenschappelijkheid sluit enerzijds uitstekend aan bij de hang naar autonomie 
van een professional en draagt anderzijds bij aan de vitale ruimte die nodig is voor een onderzoe-
kende houding, constructief verschil van mening en collectieve ontwikkeling. Netwerksturing schuilt 
in het professionele oordeelsvermogen van betrokkenen en de doorgaande interactie tussen hen.”  

-Paulo Moekotte, practor bij het Practoraat Mediawijsheid, een samenwerkingsverband tussen het Mediacollege 
Amsterdam (Ma), Hout- en Meubileringscollege (HMC), ROCvA MBO College West en ROC TOP



17

EEN GREEP UIT HET ACTIEVE AANBOD DAT DE STICHTING  
VERZORGT OP BASIS VAN BEHOEFTE BIJ DE PRACTORATEN:

• verzorgt workshops en presentaties over practoraten 
 

• zorgt dat de practoraten zich kunnen presenteren via practoraten.nl en socialmediakanalen 

• stimuleert landelijke herkenbaarheid van practoraten  

•  stelt handreikingen en stappenplannen beschikbaar die de start van een practoraat  
vergemakkelijken en biedt daarbij ondersteuning  

• laat externe reviews uitvoeren naar het functioneren van practoraten 

•  heeft een manifest onderzoek in de mbo-context (‘Bezig met de vragen van  
morgen’) opgesteld, om te komen tot een eigen vorm van onderzoek in het mbo 

•  laat financieringsmogelijkheden voor het starten van een practoraat in kaart brengen 

• organiseert uitwisseling, kennisdeling en professionalisering via masterclasses,  
werkconferenties, startersdagen en de jaarlijkse landelijke Practoratendag.  



18

HOE HET BEGON
Het Practoraat Sociale Media startte in 2012 bij het  

Mediacollege Amsterdam, als evenknie van het 

lectoraat, maar dan voor het mbo. Een ambitie om tot 

meerdere practoraten te komen bestond toen nog niet. 

Eén van de doelstellingen van het practoraat was het 

professionaliseren van docenten in het gebruik van digi-

tale tools om daarmee het mbo-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 vervolgens 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 whatsapp-

berichtjes 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 work-

shops, werd er sterker ingezet op ‘peer-learning’  

(enthousiaste docenten gebruiken als ambassadeurs) en 

op het communiceren met koplopers via blogs, vlogs en 

socialmediakanalen.  

 

Wat in de eerste jaren van dit practoraat wel duidelijk 

werd is dat het delen van praktische kennis en  

vaardigheden, in dit geval over de toepassing van social 

media, zeer gewaardeerd werd. En dan specifiek omdat 

de kennis en vaardigheden ook daadwerkelijk vanuit het 

mbo kwamen. Steeds meer mbo-instellingen toonden 

interesse, niet alleen in de inhoud maar vooral ook in de 

vorm van een ‘practoraat’. Zo ontstond een wensgedachte 

dat iedere mbo-instelling een of meer practoraten zou 

hebben, waarbij het gekozen onderwerp stevig aansluit 

op de expertise binnen de instelling en de regionale 

behoefte vanuit het bedrijfsleven. In 2015 zag de stichting 

‘Ieder mbo een practoraat’ het levenslicht.
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In dit document hebben we u meegenomen in hoe de beweging van practoraten richting krijgt. 
Dat gebeurt van onderop, samen op lerend en aansluitend bij de eigen behoefte, en niet op  
basis van wat politiek of bestuurlijk gevraagd wordt. In de afgelopen drie jaar hebben de  
practoraten zich vrij kunnen bewegen in het vormgeven van hun activiteiten. Nu beginnen zich 
langzamerhand patronen af te tekenen: bijvoorbeeld patronen in de verbinding van practoraten 
binnen hun instelling, maar zeker ook in verbinding met hun omgeving en patronen in output.
 
We houden u op de hoogte van de beweging en de richting.
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