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Help(t) onderzoek in het mbo?!
Onderzoek(end werken) brug tussen 

veranderende beroeps- en onderwijspraktijk
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• Er zijn drie gespreksrondes 
 van 30 minuten.
• Gebruik het tafelkleed om 
 aantekeningen te maken, 
 schetsen, tekenen

 

• Eerste ronde: exploreren
• Ronde twee: verbindingen 
 maken, zoeken naar conclusies.
• Ronde drie: delen we de 
 conclusie en hoe verder…

Spelregels ‘Wereldcafé’ preconferentie onderzoek in het mbo



• Ministerie van Onderwijs wil een brug slaan tussen 
onderzoek en onderwijspraktijk

’Naar analogie van het hbo heeft de minister de ervaring dat 
een lector een brug kan slaan tussen onderzoek en praktijk. 
Tegelijkertijd brengt de lector focus aan in de keuzes van 
instellingen en draagt hiermee bij aan de onderwijskwaliteit. 
Het mbo kent een dergelijke functie bijna niet en hoe kan dit 
veranderen?’

• MBO-instellingen willen oplossingen voor hun prak-
tijkproblemen

’Gaat het alleen om de oplossing van een praktijkprobleem, 
of willen we vanuit ’de wetenschap’ een duurzaam antwoord 
krijgen op het praktijkprobleem? Willen we ons ook richten 
op het professionaliseren van docenten en teams? Al onder-
zoekend en werkend ontwikkel je misschien binnen je eigen 
context van het ROC een mbo-lectoraat, of practoraat: een 
pragmatische aanpak.’ 

De rol van onderzoek in het mbo

Proloog Henk Ritzen



• Onderzoekers: verrichten onderzoek in de ROC’s 

’Lectoren en hoogleraren beroepsonderwijs beschikken 
over veel onderzoekservaring. Hoe pakken zij in de ROC’s 
praktijkgericht onderzoek op? Hoe betrekken zij docenten 
erbij? Welke onderzoekende aanpakken gebruiken ze? Is 
de brug tussen veranderende beroeps- en onderwijspraktijk 
de heilige graal van de mbo lector?’



Focus

Hoe kan onderzoek(end werken) deze uitdaging aangaan 
en voor de mbo-instelling van meerwaarde zijn? 

Hoe kan onderzoek(end werken) in een ROC worden 
georganiseerd en welke eisen worden hieraan gesteld?Elvira Coffetti, Projectleider Zorg 

en Techniek at Drenthe College‘Ik denk dat docenten en studenten een wat 
meer onderzoekende houding aan zouden 
kunnen nemen, dus open gaan staan voor 
nieuwe ontwikkelingen en nou ja, ook 
voor andere innovaties en veranderin-
gen open staan. Ik weet niet hoe het bij 
alle ROC’s zit, maar heb wel de indruk 
dat er steeds meer onderzoek plaats-

vindt in het mbo. Maar het is wel anders dan 
het onderzoek in het hbo en universiteit. Ik 
denk dat het meer praktijkgericht is, geen we-
tenschappelijk onderzoek. Wetenschappelijk 
onderzoek is toch heel erg literatuur en be-
langrijk is dat het onderzoek betrouwbaar is. 
Mbo-onderzoek moet wel betrouwbaar zijn, 
maar het gaat eerst vooral om te leren hoe 
onderzoek in de praktijk moet plaatsvinden. 
Ik denk dat daar de focus moet liggen.’

Pieter Baay, ECBO

‘Onderzoek in het mbo moet echt worden inge-

zet als middel. Gewoon laten zien wat er ge-

beurt, en je vervolgens steeds meer richten op 

het verbeteren van het onderwijs. Dat betekent 

dat je de docent in zijn kracht moet zetten en 

hem moet professionaliseren. Onderzoek is al-

leen dan waardevol als de onderzoeker criteria 

hanteert, bijvoorbeeld betrouwbaarheid en va-

liditeit. Dat hangt natuurlijk ook een beetje af 

van wat je met het onderzoek beoogt. Als je bij-

voorbeeld wilt dat het onderzoek gedeeld wordt 

met meer mensen, dan moet het onderzoek aan 

kwaliteitseisen voldoen. De mensen in het mbo 

moeten daarin bekwaam zijn, of ondersteuning 

krijgen. Ik denk niet dat elke mbo-docent dat kan 

en dat geeft ook niet, want dat kun je ook or-

ganiseren met practoraten, lectoraten en/of met 

ECBO-achtige organisaties.’ 

Peter den Boer, 

Lector Keuzeprocessen/

Loopbaanleren 

ROC West-Brabant

‘Onderzoek in het mbo moet on-

dersteunend zijn aan de (ontwik-

keling van de) onderwijskwaliteit. 

Het moet aansluiten, de impliciete 

en expliciete theorieën van docen-

ten bloot leggen en studenten hel-

pen zich te ontwikkelen.

Onderzoek mag daarbij wel dege-

lijk ’schuren’: het mag de impliciete 

veronderstellingen van docenten 

ter discussie stellen, vragen stellen 

en antwoorden geven die wellicht 

niet direct welgevallig zijn, maar 

het moet wel altijd aansluiten bij de 

concerns van het team.’



Bas Derks en Peter Lourens 

’De vrijheidsgraden ten aanzien van de inrichting van 
een practoraat hebben volgens Bas o.a. betrekking op:
• de inbedding van initiatieven in de regio 
 (denk aan lokale economische agenda’s);
• de adhesie van regionale partners; 
• aansluiting in en bij de regionaal ingerichte beroeps-
 kolom;

•	 de	verbinding	met	een	regionaal	(economisch)	profiel.

Ergo, aansluiting zoeken bij het topsectorenbeleid en de 
human capital agenda’s van regio’s ligt voor de hand. 
De aanwezigheid van een lectoraat is geen initiële voor-
waarde voor het starten van een practoraat.’

Wat zijn de contouren voor mbo-practoraten?
• Slecht/goed nieuws: er is geen beleid….. dus alles nog 

mogelijk...
• Nadeel: er ligt nog niet veel dat het ministerie kan facilite-

ren…
• Belang regionale samenwerking in netwerken opzetten 

en daarin met de partners de zwaartepunten bepalen…
• Eerste taak mbo: opleiden van beroepskrachten, en daar-

bij ook onderzoekende kennisstructuur. Lerarenagenda 
en Workforce…

Bas Derks

‘Er is geen sprake van contouren 

voor een practoraat vanuit het 

ministerie. Dit biedt zowel kan-

sen als knelpunten. Het minis-

terie hanteert vooral een regionaal 

perspectief (regionale initiatieven, re-

gionale versterking, regionale inbed-

ding). Ze hanteert “regionalisering” 

ook voor het bepalen van de vrij-

heidsgraden bij de inrichting en opzet 

van een practoraat.’ Peter Lourens 
‘Team is organisatorisch de kern van 
het mbo en onderzoek is belangrijk. 
Het onderzoek van een lector kan bij-
dragen aan het verbeteren van het on-
derzoekend vermogen van een ROC. 
Belangrijk is om de docenten te pro-
fessionaliseren in het verrichten van 
onderzoek, onderzoek kan de kwaliteit 
van het onderwijs verbeteren. Het zou 
mooi zijn om onderzoek voor studen-
ten op te nemen in de keuzedelen.’

Peter Lourens 
‘Ondersteuning vanuit het ministerie, 
naast de RIF-gelden, is nu al voor-
handen in de vorm van de leraren-
agenda. Daarin wordt vooral inge-
zet op professionalisering vanuit een 
teamperspectief, omdat teams in het 
mbo worden gezien als scharnierpunt 
voor verandering en vernieuwing.’

Bas Derks

‘De RIF is niet alleen voor onderzoek. Er is meer 

geld nodig. Vergelijk het maar met het hbo. De 

HAN bijvoorbeeld heeft 50 lectoren (60% van 

het onderzoek moeten de lectoren zelf inverdie-

nen). De vraag is of er geld is om in een ROC 

ook een vergelijkbaar aantal lectoren te bekos-

tigen? Een mogelijkheid voor practoraten is om 

hiervoor de kwaliteitsgelden te gebruiken, en het 

onderzoek van het practoraat te koppelen aan 

het kwaliteitsplan van het ROC.’ 



Ronde 1 Tafel B

Centraal:
• Functie Lectoraat: onderwijsontwikkeling
• Functie Practoraat: onderwijsontwikkeling en regionale 
 innovatie met name in het MKB

In ronde 1 is gesproken over ’Activerende didactiek’ en klei-
nere thema’s. Activerende didactiek, o.a. door het gebruik 
van ICT in het onderwijs is een belangrijk onderzoeksthema. 
Het thema is van toepassing op alle studenten, maar ook 
om excellente studenten meer uitdaging te geven. Studen-
ten leren te activeren in het onderwijs in plaats van hen te 
onderwijzen. Belangrijke onderzoeksvragen zijn: wat moti-
veert studenten, en hebben zij wel inspraak in hun keuzes? 
Belangrijke rol voor onderzoek is het meten van het effect 
voor docenten. Belangrijk is dat een practoraat deze onder-
zoeksvragen vanuit de onderwijspraktijk ophaalt. Mogelijke 
onderzoeksvragen liggen ook binnen Techniek en Zorg en 
innovatie in de regio. Onderzoek moet dus een relatie met 
de praktijk hebben. De practor is het vliegwiel om docenten 
mee te nemen in het onderzoek. In het mbo richt onderzoek 
zich op generaliseerbare resultaten. Doel verduurzaming 
van het schoolbeleid.



Ronde 2 tafel B

Welke onderzoeksvragen hebben scholen? Een aantal explorerende onderzoeks-
vragen werd genoemd. Bijvoorbeeld: wat motiveert studenten, of waarom is bui-
tenschools leren een krachtige leeromgeving? Deze vragen bieden praktijkgerich-
te oplossingen voor studenten. Voorbeeld is de samenwerking tussen de NS en 
het ROC van Twente (o.a. Mechatronics). Wat doet dat met de student? Motivatie 
is heel hoog. BPV is gekoppeld aan de competentieontwikkeling van burgerschap. 
Maar ook de integratie van vakken. Voorwaarden: de onderwijstijd is anders ge-
organiseerd,	en	de	rol	van	de	docent	wijzigt	in	een	flexibele,	ondernemende,	en	
initiatief nemende docent. Belangrijk is de rol van de practor. Het gaat niet zo 
zeer om kennisoverdracht, maar om kennis naar boven te halen. Door coaching, 
relationele aspect, vaardigheden, docenten nieuwsgierig maken. Rol van bedrijfs-
leven is ondersteunend aan het onderwijsproces. Vernieuwing aanpakken van 
21e eeuwse vaardigheden, via action research… Wat levert dat nu op? Design, 
scrum, advanced innovation studio. 

• Coaching gids
• Kennisoverdracht
• Eerst relatie, dan prestatie (Luc Stevens, Deci & Ryan)
• Niet alles zelf (willen) doen
• Nieuwsgierigheid is basisvoorwaarde

• Totaal overzicht hebben
• 21e-eeuwse vaardigheden
• Rolwisseling/kennisdelen
•	 Vraagt	om	docent	die	kan	reflecteren
• Ontkokeren/ 

Hoe selecteer je docenten; wat is een goede docent?



3e gespreksronde Tafel B

Wat is kwaliteit van onderwijs?
• goede werkvormen 
• zelf professionaliseren door onderzoek 
 te doen/ zelf ontwikkelen 
• integratie van ‘innovatie’ en ‘nieuwe did.wv’ 
 (Innovation in a week, NuV4)
• teacher leadership ‘rattenvanger van Hamelen’
• action research door andere methoden 

1. design thinking -New View Boston, Avans:
    innovation studio; Leijgraaf/HAN: Design teams 
2. scenario 
3. scrum 

Productontwikkeling:
• Authentieke opdrachten
• Pressure-cooking model (3 dagen)
• Techniek fabriek - hybride leeromgeving
• SMART TECHNOLOGY

Onderzoek met noodzakelijke voorwaarden:  
Excellente studenten
(onderweg bijsturen tot aan eind) 
Praktijk 
Vliegwiel (P. Wind)

Tafelkleed tafel B



‘Wees als ROC je bewust van de waarde van het kapi-

taal dat schuilgaat in het “eigen” leer- en ontwikkelpoten-

tieel van medewerkers, koester het en neem het serieus, 

op alle niveaus en wees ruimhartig; stel tijd en middelen 

beschikbaar. Begin met collega’s die nu al enthousiast 

zijn om onderzoek te doen en vertrouw erop dat goed 

voorgaan goed doet volgen.’ 

Anna Veeneman, kenniskringlid Lectoraat Duurzame 

Innovatie in de Regionale Kenniseconomie, Stenden 

Hogeschool/Alfa College

‘Investeer in kennisontwikkeling 
voor en door het beroepsonder-
wijs, zoek wel de synergie tussen 
hbo en mbo, tussen initiatieven 
van docententeams en sturende 
structuren en tussen soorten ken-
nis waarbij het “leren werken met 
en vanuit kennis” veel aandacht 
verdient.’
Elly de Bruijn

‘Het opleiden van zittende en aankomende col-

lega’s (studenten van de lerarenopleiding in het 

kader van de opleidingsschool, pd-trajecten van 

instructeurs, scholing van docenten, etc.) samen 

met lectoren van de lerarenopleiding biedt een 

gouden kans om de beroepsonderwijskolom 

(vmbo-mbo-hbo) te versterken.’  

Ruud Klarus

‘Voor mij is de kern van een leven lang leren dat je 

nieuwsgierig blijft, dat we in het onderwijs ruimte blijven 

maken voor verwondering. Even stilstaan en (be)kijken 

wat zich afspeelt, onderzoekend willen zijn, soms in het 

klein en soms in het groot. Dit vraagt van onderwijsorga-

nisaties dat je nadenkt hoe je reflectieve ruimte organi-

seert: voor docenten én studenten.’  Marjolanda Hendriksen, kenniskringlid Lectoraat 

Duurzame Innovatie in de Regionale Kenniseconomie, 

Stenden Hogeschool/Alfa College



Huub Schmitz, voormalig directeur 
Het Platform BeroepsOnderwijs 
en oprichter van Future Centre‘Meerder rollen zie ik voor onderzoek in het onderwijs. Belang-

rijk dat lectoren ook bestaande kennis inbrengen. En verder dat 

ze	docenten	mee	helpen	reflectiever	te	worden	en	vervolgens	

mee onderzoek doen om de innovatiekracht van de instellingen 

te versterken. Ik merk dat ontwerpgericht onderzoek heel be-

langrijk is. Er wordt heel vaak gevraagd naar effectonderzoek 

en dat is altijd lastig bij dat soort lange projecten dus dat ont-

werpgericht onderzoek helpt ROC’s denk ik meer dan effect-

onderzoek. Vooralsnog zie ik een grote rol weggelegd voor de 

lector. Als ik kijk naar innovatiekracht en onderzoeksvaardig-

heden zie ik positieve verbeteringen. Maar voorlopig is de rol 

van de lector nog belangrijk. Dubbel-lectoraten hebben daarin 

een belangrijke rol!’

Rob Schuur, voorzitter 

College van Bestuur 

Noorderpoort

‘Onderzoek moet zich richten op de dagelijkse 

beroepspraktijk en een verbinding maken met 

het werk op de werkvloer.

Voorbeeld: We hebben een practoraat Auto-

motives, met als specialisatie bedrijfsauto’s, 

de branche wil een volgende stap zetten 

met bedrijfsauto’s die op waterstof rijden. 

Er is wel wat theoretische kennis over de 

toepassing van waterstof, maar eigenlijk 

nog geen directe toepassing op grote be-

drijfswagens, op vrachtwagens. Het onderzoek 

levert een bijdrage om als ROC een bedrijfstak 

aan een concept te helpen, waarmee de kos-

ten voor de brandstof gereduceerd kan wor-

den. En dat doen we dan als ROC samen met 

bedrijven in een practoraat, en tegelijkertijd 

leggen we een verbinding met de Hogeschool 

Arnhem Nijmegen, die als enige Hogeschool in 

Nederland Automotives op hbo-niveau heeft. 

We koppelen het practoraat aan het lectoraat 

van die hogeschool, zodat we daarmee eigen-

lijk een soort van Kenniscentrum voor auto-

motives bedrijfswagens Groningen, Arnhem- 

Nijmegen krijgen. Een soort expertisecentrum 

voor heel Nederland.’



Ronde 1 Tafel C

Marcel van de Klink vertelt over zijn lectoraat bij Zuyd Hoge-
school. Het mbo in zijn regio wordt op initiatief van de lector 
betrokken bij onderzoek. Het lectoraat heeft een hogeschool-
brede opdracht en scope. Samenwerking aan ontwikkeling, 
met ROC’s als Gilde en Leeuwenborgh. Vanuit een eviden-
ce informed benadering wordt een gedeelde visie op inno-
vatie en draagvlak onder docenten gecreëerd. Onderzoek is 
een serieuze aangelegenheid voor full time onderzoekers. 
Iets wat docenten er niet zo maar bij doen. Referentie aan 
de Master Meesterschap (Horizon College) door een van de 
tafelgenoten, levert het beeld op van een practoraat dat zo-
wel kennis als concrete producten oplevert. Volgens Marcel 
zit de verandering minder in de kennis en producten maar 
meer in de docent zelf. Kennis en producten leveren een 
gevoel van urgentie op of een concrete vraag van docenten. 
Docenten zijn volgens Marcel scharnierpunt en katalysator 
voor verandering en vernieuwing. Zijn ‘discours’ sluit in die 
zin aan bij dat van Hattie.

Een Centrum voor Innovatief vakmanschap (CiV) zou slim verbonden kunnen worden met een practoraat. Een practoraat zou zich niet alleen op 
(kennis)ontwikkeling maar ook op disseminatie moeten richten. Je bent volgens Marcel als practor een eerste actor in een kennissysteem. Vervol-
gens heeft ook een practor de verantwoordelijkheid om te zorgen voor methodologisch consistente aanpak en relevante uitkomsten. Ten aanzien 
van kennisontwikkeling is het zaak aansluiting te zoeken bij bestaande kringen en systemen. Daarmee wordt o.a. voorkomen dat reeds beantwoor-
de vragen op een onderzoeksagenda verschijnen. 



2e gespreksronde Tafel C

In welk opzicht zijn practoraten nieuw en wat is de meer-
waarde van een lectoraat? 

Marcel van der Klink: 
‘De “waarde’ (van een lectoraat) schuilt in de betrokkenheid 
bij	de	probleemidentificatie	en	de	bemoeienis	bij	de	oplos-
singsstrategie. Deze waarde komt tot uitdrukking in de wijze 
waarop binnen organisaties op docentniveau vragen (kun-
nen) worden opgehaald en waarop bij de uitwerking van een 
oplossingsstrategie teams van docenten kunnen worden sa-
mengesteld en gekoppeld aan onderzoekers.’ 

Marcel blijkt een warm pleitbezorger voor de zogenaamde 
DOT’s als werkvorm voor onderwijsontwikkeling.

Hoe vindt de vraagarticulatie en betrokkenheid van studen-
ten plaats? 

De tafelgenoten reageren bevestigend en instemmend, zon-
der verdere uitwerking van deze vraag. 



Marc Coenders (NHL lectoraat Wendbaar Vakmanschap) 
vraagt wat het doel is van onderzoek doen in het mbo (een 
practoraat). 

‘Het ontwikkelen van modern vakmanschap. Dit geldt na-
tuurlijk ook voor het moderne vakmanschap van de docent. 
Daarbij wordt o.a. gerefereerd aan het concept “critical pro-
fessional”.’ 

Jos van de Waals: 
Hoe is de betrokkenheid van de (onderwijs)praktijk binnen 
een practoraat en wie doet wat onder leiding/aansturing van 
wie, en wie verricht het onderzoek?

‘De werkwijze/ondersteuning van een lectoraat met kennis-
kring is wellicht een andere organisatievorm dan de werkwij-
ze van een practoraat. Veel is afhankelijk van het doel dat je 
wilt bereiken.’



3e gespreksronde Tafel C

In deze ronde is vooral gesproken over de con-
dities waarbinnen een practoraat ’werkt’ en de 
mate waarin de context als vindplaats voor de 
onderzoeksvraag (in het bedrijfsleven of in de 
maatschappij) mede bepalend is voor die condi-
ties. De context is tegelijkertijd de werkplaats (in 
onderzoekstermen	de	mate	waarin	‘field’	en	‘lab’	
overlappen of samenvallen).

Ook is ingegaan op de condities ten aanzien van 
de rollen van docenten en onderzoekers. Op-
nieuw wordt door de aanwezigen gesteld dat de 
‘ware’ onderzoeker beter kan worden ingevlogen 
als externe expert. Het is aan docenten om te mo-
delleren en arrangeren, waarbij evidence-infor-
med modellen evenals arrangementen bijdragen 
aan een verrijkende verbinding met de gebruiks-
context. 

Deze ‘rolscheiding’ veronderstelt voor docenten 
een eigenstandig leertraject dat niet (uitsluitend) 
gericht is op onderzoeksvaardigheden. De na-
druk dient bij het leertraject vooral te liggen op 
het vermogen om als professional de expliciete 
kennis in het vakgebied op een passende wijze te 
valoriseren.

Tafelkleed van C



‘Lectoren in het mbo zijn de verbindende schakel 

tussen wetenschap(pelijke kennis) en praktijk, 

maar altijd vanuit het perspectief van de prak-

tijk. Dat wil zeggen dat zij de dynamiek van de 

onderwijspraktijk en veranderingsprocessen 

daarin goed dienen te kennen om daarin een 

rol kunnen spelen. Dit alles met het oog op de 

onderwijskwaliteit. Tegelijkertijd verandert de 

samenleving snel en reageert veel onderwijs 

daarop veel te langzaam. Lectoren hebben ook 

een rol om onderwijs in dit proces te prikkelen en 

uit te dagen tot het zetten van adequate stappen, 

die te ondersteunen, o.a. met onderzoek.’

Peter de Boer

‘In het MBO moet het onderzoek 
geen academische maar educa-
tieve waarde gaan creëren, dus 
meer opleveren voor studenten.  
Studenten kunnen ook mensen 
zijn die al in de praktijk werken en 
terugkomen naar school. Dus dat 
is een leven lang leren.’Marc Coenders

‘Ik vraag me af of we als ROC moeten streven naar 

eigen lectoren of dat we veel meer de ervaringen van 

lectoren in het hbo moeten benutten en samenwerkings-

verbanden moeten aangaan. We zijn aan het denken 

over welke lectoren er al op dat gebied van didactiek 

bezig zijn, van motivatie, breinleren? Om daar de kennis 

vandaan te halen, om dat wat zij gedaan hebben te 

benutten, zodat wij vervolgens weer veel pragmatischer 

te werk kunnen gaan. Ik denk dat het mbo juist weer 

veel beter is in het pragmatische stuk.’  

Marjolein Kleingeld

‘Waar ik zelf heel erg vrolijk van wordt is onder-

zoek dat gaat over studentmotivatie, de  betrok-

kenheid van studenten en van docenten, dus 

onderzoek waar je zelf elke dag gelijk iets aan 

hebt. Er is best veel uitval in het mbo en ook in het 

hbo. Ik kom zelf uit de regio Haaglanden en ik hoor 

net dat er enorm veel uitval is in het hbo, onder 

mbo studenten. Dus dan is het wel interessant: 

hoe haal je studenten binnen, hoe motiveer je ze,  

hoe houd je ze enthousiast? Dus dat is onderzoek 

waar ik blij van word.’  Kathinka  Groenink



Kathinka Groenink Docent Expert bij  ID College‘Ik ben masterdocent en aangesteld als docent-expert en houd me bezig 

met verder brengen van onderzoek in mijn school. Mijn voornaamste punt 

is dat docenten een meer onderzoekende houding zouden moeten hebben. 

En niet alleen de docenten maar eigenlijk de hele school.  We beginnen 

heel vaak met van alles en nog wat en we hebben niet in de gaten of het 

wel of niet werkt en dan gaan we weer wat anders doen. Er zit weinig re-

flecterend	en	onderzoekend	vermogen	in	de	school.	En	volgens	mij	is	dat	

waar praktijkonderzoek in het mbo over gaat. Dat je onderzoek in de school 

een plek geeft en dat iedereen een onderzoekende houding heeft, want dat 

is wat je bij studenten ook wil zien. Studenten moeten ook hun hele leven 

lang leren en daar moet je eigenlijk als docent en bestuur ook aan voldoen. 

Dus ik denk dat het mbo zich in alle lagen van de organisatie veel meer met 

onderzoek zou moeten bezighouden.’ 

Jan-Pieter Janssen, 

voorzitter van de AOC Raad

‘Vanuit het perspectief van een AOC met een 

vmbo- en mbo-sector kan onderzoek heel ge-

richt worden ingezet. Maar alle pogingen blij-

ven nog een beetje hangen in het uitwisselen 

van kennis en te weinig in het verrichten 

van onderzoek zelf. Ik vind het belangrijk 

om eerst de succesfactoren en daarna de 

valkuilen te benoemen. We moeten hierin ook 

teams meenemen en gebruik maken van de 

deskundigheden die de docenten hebben. In 

de AOC’s is behoorlijk geïnvesteerd in mas-

teropleidingen voor docenten. We komen nu 

in een vervolgfase, het goed benutten van het 

kennispotentieel dat je in huis hebt en naar de 

toekomst toe de AOC’s extra ondersteuning 

bieden in de noodzakelijke ontwikkeling van 

onderzoek en de regionale positie van het on-

derwijs hiermee versterken. En daar kan een 

lectoraat in ondersteunende zin een belangrij-

ke bijdrage aan leveren.’  



Marjolein Kleingeld, Summa College‘Binnen het ROC zijn we natuurlijk gewend om veel 

nieuwe dingen op te starten, je ziet allerlei MBO 

Colleges van alles verzinnen op het vlak van on-

derwijs en ICT en e-learning en vaak beginnen we 

met iets en maken we het niet af, werkt het niet, 

beginnen we weer opnieuw, en ik denk dat onder-

zoek kan bijdragen aan het zoeken naar evidence 

om op die manier de onderwijspraktijk proberen te 

verbeteren. Niet te snel stoppen en ook goed kijken 

wat er allemaal nog bij andere ROC’s is ontwikkeld, 

bedacht, misgelopen… Dus meer leren van elkaar!’ 

Marc Coenders

‘Ik zie onderzoek in het mbo vooral als het 

waarderen van kennis die in de beroeps-

praktijk wordt ontwikkeld. Die waardering van 

kennis van mensen die producten ontwerpen, 

of diensten verlenen. In dat maakproces 

worden voortdurend nieuwe onderwer-

pen bedacht. En dat is óók een vorm van 

kennisontwikkeling, daar moeten we met 

onderzoek op aansluiten. Dat kunnen we dus 

versterken. Dus niet met een hele nieuwe 

vorm van onderzoek komen, maar onderzoek 

dat al gebeurt aan laten sluiten op wat er in de 

praktijk gebeurt. Door het te waarderen, 

expliciteren en meer toepassingsmogelijk-

heden te zoeken wordt  de kennis toegepast. 

Soms hebben mensen helemaal niet door dat 

ze nieuwe dingen aan het bedenken zijn. Ik 

denk dat je daar met onderzoek in het mbo op 

kunt aansluiten.’ 



Tafel D Ruud Klarus

ROC’s  spelen een belangrijke regionale rol in zowel de re-
gionale economie als in de samenwerking met andere op-
leidingen. Deze regionale rol heeft consequenties voor de 
strategische keuzes die een ROC maakt en bijgevolg ook 
voor de onderzoeksactiviteiten die ze onderneemt of gaat 
ondernemen. Onderzoek speelt dus niet alleen een inter-
ne, maar zeker ook een externe rol in de regio. Wat betreft 
de interne rol van onderzoek richt deze zich met name op 
het ondersteunen van schoolontwikkeling. Dit kan verschil-
lende vormen aannemen. Een voorbeeld is het creëren van 
de functie van innovatiedocent bij het Graafschap College 
en het onderzoek door studenten van lerarenopleidingen 
en door de medewerkers die met hun masterthesis de ont-
wikkeling van hun ’eigen’ onderwijs ondersteunen. De staf-
medewerkers kwaliteitszorg en onderwijsontwikkeling zijn 
hierin de natuurlijke partners voor docenten en lectoren die 
onderzoek doen naar schoolontwikkeling.

De ROC-onderzoeker speelt een externe rol als hij of zij 
onderzoek doet in samenwerking met partners in het be-
drijfsleven. Dat kan gaan om het toepassen van een nieuwe 
bouwwijze met nieuwe materialen in een nieuwe context of 
het toepassen van sensortechnologie in de motorvoertui-
gentechniek tot en met het samen ontwikkelen van instru-
menten en prototypes die bruikbaar zijn in de zorgsector. 
Samenwerking met lectoren van hogescholen is een optie 
die in een aantal regio’s al aan de orde is.



Marc Coenders
‘Bedrijven lopen giga achter als ze hun kennis niet 

delen. Immers waar halen ze hun mensen van-

daan? Die komen van school. Het is toch van be-

lang dat die mensen ook over de nieuwste inzichten 

beschikken. Kennis moet je net als spaargeld goed 

investeren. Door kennis beschikbaar te stellen voor 

opleidingen, komt de investering in verbeterde vorm 

terug. De intentie van mensen om goed werk te le-

veren, die moet je versterken. Dáár gaat onderzoek 

aan bijdragen. In het mbo moet het onderzoek geen 

academische maar educatieve waarde gaan creë-

ren, dus meer opbrengsten voor studenten. Stu-

denten kunnen ook mensen zijn die al in de praktijk 

werken en terugkomen naar school.’ 

Jan-Pieter Janssen, 

voorzitter van de AOC Raad

‘Ik zou hbo-lectoraat en een mbo-practoraat 

eens goed met elkaar willen vergelijken. Als 

je ziet wat we nu als scholen gedaan hebben 

op masterniveau voor onze docenten dan 

ligt daar denk ik een hele mooie afgeleide 

taak ook met het hbo. Zeker als we kijken 

naar het groene onderwijs in de kolom vm-

bo-mbo-hbo. In een aantal lopende projecten 

ligt een hele duidelijke link met het hbo. Groen 

onderwijs en aan de andere kant toch het nieu-

we concept van het practoraat daar zie ik heel 

goede kansen die direct uitvoerbaar zijn in de 

onderwijspraktijk. Wat mij betreft zie ik aan 

twee kanten goede mogelijkheden. Onderzoek 

dus een goede positie geven in de school-

organisatie. Ik ben echt luisterend, zoekend 

en breng mijn vragen tijdens de ronde tafel-

gesprekken in. Vooral omdat we zelf beperkte 

ervaring hebben!’ 



‘De enige voorwaarde voor het instellen van een 

mbo-lectoraat is dat de regio wordt betrokken in 

het onderzoek. Belangrijk is dat het onderzoek 

deel uitmaakt van een gemeenschappelijk gedra-

gen visie van de regio. De mbo-lectoraten zijn nu 

een topje van een heel hoge ijsberg.’

Bas Derks

‘Een lectoraat heeft naar mijn mening een voortrekkersrol en 
kan eraan bijdragen onderzoeks- 
en experimenteerruimte in het 
ROC veilig te stellen door hierin 
letterlijk voorbeeldig te zijn. Vanuit 
een lectoraat kan worden meege-
dacht met het “hoe dan”, op weg 
naar een lerende en leergierige 
organisatie. Niet een lectoraat als 
“Fremdkörper” aangehangen aan 
het ROC en de dagelijkse onder-
wijspraktijk maar als krachtige 
motor voor onderzoek, ontwikke-
ling en lerend vermogen, in het 
hart ervan!’Anna Veeneman

‘Ja, zeker bij de onderzoeksvragen 

waar je gaat kijken naar het vakge-

bied. Mechatronica, zorg en tech-

nologie zijn duidelijke voorbeelden, 

waarvan ik denk dat je heel goed de 

arbeidsmarkt kunt en moet betrek-

ken. Want daar zit ook de kennis over 

vernieuwingen op dat vlak. Wij denken 

zelf een wat breder practoraat op te 

zetten op het vlak van activeren en 

didactieken en ik denk daar de praktijk 

te kunnen benutten omdat dat ook de 

leeromgeving is voor ons. Dus daar 

kun je volgens mij ook wel wat gaan 

doen. Dat moeten we nog eens door-

denken, hoe we dat kunnen doen.’ 

Marjolein Kleingeld

‘Master opgeleide leraren die iets met hun diploma 

in het ROC willen doen. Bij sommige ROC’s moe-

ten deze leraren les geven, maar in andere ROC’s 

worden deze opgeleide leraren ingezet om de 

onderwijskwaliteit te verbeteren gericht op kwalitatief 

goede resultaten van studenten.’ 
 Peter Lourens



Ronde 2 Tafel D 

We moeten een onderzoeksaanpak kiezen die tot bruikbare, 
valide onderzoeksresultaten leidt. Practice based evidence 
in plaats van evidence based practice. Ontwerponderzoek 
en praktijkbegeleidend onderzoek zullen in dit opzicht hoge-
re ogen gooien dan beschrijvend onderzoek. Een kwalitatief 
of mixed methode onderzoek zal dan vaker voor de hand 
liggen dan puur kwantitatief onderzoek. Juist omdat impact 
op de praktijk van veel meer factoren afhankelijk is dan van 
een correcte kwantitatieve beschrijving van wat zich al voor-
doet. Onderwijs verbeteren is meer dan onderwijs beschrij-
ven. De vraag naar betrokkenheid van onderzoekers versus 
distantie is juist voor praktijkgericht onderzoek een centraal 
thema. De vanzelfsprekendheid waarmee onderwijsonder-
zoekers doen alsof zij onafhankelijk kunnen zijn ten opzichte 
van de praktijk die zij willen verbeteren is een mythe. Een 
embedded onderzoeker maakt, met al zijn of haar deskun-
digheid en ervaring, immers deel uit van het team dat het 
onderzoek heeft gevraagd en de onderzoeksresultaten gaat 
gebruiken. Distantie staat dan impact van onderzoek juist in 
de weg.



Ronde 3 Tafel D 

Differentiatie,	 bpv,	 kwalificatiestructuur	 en	 curricu-
lumontwikkeling, persoonlijke leerlijnen, leven lang 
leren, na- en bijscholing van ’zittende’ medewerkers, 
regionale samenwerking, aansluiting op het vmbo 
en doorstroom naar arbeidsmarkt en hbo zijn en blij-
ven uitdagingen voor het beroepsonderwijs in het 
algemeen en zeker voor de ROC’s in het bijzonder. 
Deze onderwerpen zullen bijgevolg ook bij de on-
derzoekers en lectoren in het ROC hoog op de on-
derzoeksagenda staan. Hopelijk dat Bildung, dat wil 
zeggen kritisch leren denken en het ontwikkelen van 
een brede maatschappelijke betrokkenheid, aan dit 
rijtje wordt toegevoegd. En laten we vooral de vraag 
waarom het mbo onderzoeksresultaten niet gebruikt, 
inwisselen voor de vraag hoe de onderzoeksaanpak 
van onderzoekers en lectoren zelf directe impact 
kan hebben op de ontwikkeling van het beroepson-
derwijs. 

Tafelkleed van D



‘Ik denk die responsiviteit, 

die innovatiekracht die gaat 

alsmaar over het verande-

ren. Ik denk dat het steeds 

meer gaat over hoe je kan 

blijven ontwikkelen. Dat gaat 

natuurlijk ook over motivatie 

en zorgen dat mensen nooit 

stilstaan. Dus altijd blijven 

nadenken, hoe kan ik steeds 

een stap verder komen. Een 

onderzoekende houding is 

daar natuurlijk een belangrijk 

punt in.’

Pieter Baay

‘Belangrijk is de lerarenagenda. Het mbo 

is goed georganiseerd in teams en heeft 

hierin een voorsprong ten opzichte van 

de andere sectoren. Als je deze organi-

satievorm van teams koppelt aan indivi-

dualisering van het onderwijs, maatwerk 

dus, zie je in de scholen mooie bewegin-

gen ontstaan, bijvoorbeeld bij het Horizon 

College waar leraren worden opgeleid 

voor LC en LD en waar ’s middags een 

conferentie over  o.a. onderzoek wordt 

georganiseerd. Dat zijn mooie voorbeel-

den van hoe professionalisering wordt 

gekoppeld aan de onderwijspraktijk. 

Peter Lourens

‘Ik kan me vanwege de vraaggerichtheid 
van het onderzoek ook voorstellen dat 
bedrijven willen investeren in mbo-lec-
toraten. Niet alles kan natuurlijk door de 
overheid worden gefinancierd. In het hbo 
is de zon ook niet voor niets opgegaan. 
Belangrijk is dat OC&W hierover het 
gesprek voert met de Mbo-raad.’
Bas Derks

‘Een onderzoekende houding begint voor mij al bij het 

stellen van een enkele vraag en oprécht nieuwsgierig 

zijn naar het antwoord erop.’Anna Veeneman



Rob Schuur, voorzitter College van Bestuur NoorderpoortEen onderwijsinstelling met een lectoraat of practoraat heeft 

de publieke plicht om kennis te delen. 
Ik hoop dat we met de stichting practoraten een virtueel net-

werk zullen ontwikkelen dat voor alle ROC’s open en toe-

gankelijk is. Een ander ROC moet de producten kunnen 

gebruiken en hoeft dan niet meer van onderaf opnieuw te 

beginnen. Dus sluit maar bij onze stichting aan! Zou mooi 

zijn	als	we	voor	alle	beroepsprofielen	die	daarvoor	in	aan-

merking zouden komen het onderzoek van een lectoraat of 

een practoraat kunnen integreren. En dan wel op een ma-

nier dat er overal wat gebeurt, en dat kennisdeling tot posi-

tieve organisatiekracht leidt. Dat is de volgende uitdaging! 

Mijn ambitie zou zijn om met alle deelnemers die aanhaken 

in gesprek te gaan om te voorkomen dat we taken dubbel 

doen. Je haakt aan en wordt weer uitgedaagd om iets an-

ders met ons te delen.  

Elly de Bruijn, lector 

Beroepsonderwijs Hogeschool Utrecht

De versterking van het onderzoek voor/door/in/met het 

beroepsonderwijs zou m.i. vooral gericht moeten zijn op 

inhoudelijke vak/beroepsgerichte thema’s. Het is belang-

rijk om beroepsopleidingen te baseren op gedegen 

kennis van de beroepspraktijk en de nieuwste ont-

wikkelingen in het domein. Samenwerking met de 

hbo-lectoraten is goed en levert synergie op. 

Voor wat betreft onderzoek naar onderwijskundige 

vraagstukken is het goed om onderzoek te richten op: 

A Praktijken, vernieuwingen in de opleidingen om zo inzicht 

te krijgen hoe ideeën/aanpakken uitwerken, welke alter-

natieven er zijn, wat resultaten zijn en hoe het beter kan. 

Begeleidend onderzoek dus bij praktijken in het mbo om 

van te leren en die praktijken te versterken. 

B Professionaliseren van docenten/teams, dan gaat het om 

het ontwikkelen en praktiseren van een onderzoekende 

houding, vaardigheid om systematisch naar het eigen 

handelen, praktijken te kijken, kennis nemen van onder-

zoek en leren werken met bestaande kennis. Ook hier 

leidt samenwerking met het hbo m.i. tot versterking (aan 

beide kanten overigens dus voor mbo en hbo). 



Tafel E 

Richtvragen:  
Hoe pakken zij in de ROC’s praktijkgericht onderzoek op? 
Hoe betrekken zij docenten erbij? 
Welke onderzoekende aanpakken gebruiken ze? 
Is de brug tussen veranderende beroeps- en onderwijspraktijk 
de heilige graal van de mbo-lector?  

Aan de tafel van Elly de Bruijn en Anna Veeneman is een 
palet aan inspirerende en meer of minder succesvolle initi-
atieven rond onderzoek in het mbo besproken. In hun veel-
kleurigheid bevatten ze allemaal iets van een antwoord bij 
de richtvragen, waarmee gelijk gezegd is dat hét antwoord 
niet bestaat én dat in de meeste ROC’s de ervaringen met 
onderzoek pril zijn; te pril om al verdiepend te kunnen ver-
kennen. 
Bij de gedeelde initiatieven valt op dat op veel plaatsen sa-
menwerking is of wordt gezocht tussen mbo en hbo binnen 
lectoraten. De wijze waarop en de mate waarin verschilt 
sterk. Als ideaal wordt gezien dat een ROC en een hbo-in-
stelling	 gezamenlijk	 een	 lectoraat	 hebben,	 inrichten	 en	 fi-
nancieren. Op deze wijze is het doen van onderzoek (in de 
context van een lectoraat) structureel vormgegeven in het 
ROC en kan er goede kennisdeling over en weer plaatsheb-
ben. Het hbo heeft minder ervaring met samenwerking met 
de	beroepspraktijk	kan	daarin	profiteren	van	de	samenwer-
king met het mbo waar dit stevig verankerd is. Het mbo heeft 
nog geen traditie in onderzoek. Het aanbrengen van focus 
van het ’waartoe van onderzoek in het mbo’ wordt op allerlei 
wijzen nagestreefd. In dit verband is ’De praktijk als weten-
schap’, door Van Stien genoemd. Van Stien levert hier een 
wetenschappelijke bijdrage aan (het belang van) probleem- 
oplossend handelen van sociale wetenschapsmensen. Het 
dubbellectoraat van Alfa-college en Stendenhogeschool 
heeft een kenniskring van mbo- en hbo-docenten. De lector 
komt uit het MBO.



Elly de Bruijn
‘In het hbo staat een lectoraat voor een manier van werken waar-

bij kennisontwikkeling voor drie punten van een driehoek, beteke-

nis krijgt: voor de beroepspraktijk rond het thema van het lecto-

raat, voor het wetenschappelijk forum op het domein en voor de 

beroepsopleidingen waarvoor het thema relevant is. Een lectoraat 

levert dus een gelaagd kennisproduct op, conceptueel maar ook 

handen en voeten hoe er in de beroepspraktijk mee te werken en 

hoe het in beroepsopleidingen aan de orde te stellen. De aandacht 

voor kennisontwikkeling binnen het mbo zou met name de laatste 

twee lagen meer prioriteit kunnen geven. Veel vragen uit de praktijk 

zijn vragen naar wat door onderzoek ontwikkelde kennis betekent 

voor hun handelen. Het zijn vaak geen vragen naar nieuwe kennis 

over het vraagstuk an sich maar hoe het toe passen. Dat is een 

ander soort kennis. Dus er is vooral behoefte aan uitwerking en 

verdieping van kennis uit onderzoek of conceptuele kennis in de 

richting van toepassingen, illustraties, heuristiek en handreikingen 

hoe je er in de praktijk mee kunt werken.’ 

Anna Veeneman

’Onderzoek in het ROC staat voor mij heel dicht 

bij de onderwijspraktijk van elke dag en docenten 

vormen de spil ervan. Onderzoek naar de dage-

lijkse	prak
tijk,	reflect

ie	op	het	e
igen	hand

elen	

en op dat van het team, zorgen voor een 

open, op leren en ontwikkeling gerichte 

leerwerk-omgeving voor docenten én 

studenten. Docenten zijn ook op dit ge-

bied rolmodel voor onze studenten. Belangrijk is 

dat onderzoek door docenten plaatsvindt binnen 

een breder bewustzijn en een inclusieve opvat-

ting van “leerwerkklimaat’”in het ROC. Stimuleren 

van onderzoeken en het kunnen ontwikkelen van 

een	reflec
tieve	werk

houding	z
ijn	van	wa

arde	voor	

álle medewerkers. In onze lerende economie 

is vraag naar vakbekwame werknemers die het 

belang van doorgaande persoonlijke ontwikkeling 

begrijpen en van daaruit hun loopbaan kunnen 

vormgeven. Wat is er nu mooier om vanuit het “al 

doende met en van elkaar leren” principe eraan 

bij te dragen dat onze studenten deze houding 

bezitten doordat ze hun opleiding volgden aan 

een ROC dat dit zelf op alle niveaus praktiseert!’



Tafel E
De rol van een lectoraat/lector 

Het (educatieve) lectoraat van Elly houdt zich bezig met vraagstukken 
over leren en begeleiden  in het mbo en het hbo, vraagstukken over 
beroepsonderwijs uitvoeren, vormgeven/ontwerpen en beoordelings-
vraagstukken in  beroepsopleidingen, zie ook http://www.onderzoek.
hu.nl/kenniscentra/educatie/beroepsonderwijs)
Tijdens de eerste periode was er een kenniskring waarin zo veel mo-

gelijk ook Utrechtse ROCs participeerden die dan in het 
ROC weer een netwerk hadden van docenten. Samenwer-
king is recent vormgeven in drie zogeheten Academische 
werkplaatsen met promovendi van het lectoraat/leerstoel, 
docenten uit Hogeschool Utrecht en Windesheim (HU en 
Windesheim werken samen m.b.t. beroepsonderwijs), 4 
ROC’s uit de regio Utrecht en 3 uit de regio Zwolle. In deze  
werkplaatsen gaat het om het ontwikkelen van handelings-
gerichte kennis; fundamentele of conceptuele kennis moet 
worden aangevuld met praktijk/ervaringskennis zodanig dat 
er met de kennis gewerkt kan worden. Alle deelnemers aan 
de Academische Werkplaatsen doen onderzoek, van pro-
motieonderzoek tot onderzoek naar de eigen praktijk. De 
ontwikkelde inzichten worden gedeeld, gespiegeld en ver-
diept. Een voorbeeld van een kennisproduct waarin meer 
conceptuele kennis en praktijkkennis, inclusief methoden/
instrumenten is samengebracht is: ’Tussen opleiding en  
beroepspraktijk, het potentieel van boundary crossing’, ligt 
ter inspiratie en als voorbeeld op tafel. (Bakker, A., Zitter, I., 
Beauseart, S., & de Bruijn, E. (redactie) (2016). Uiteindelijk 
moeten docenten het gaan doen én het leuk vinden om te 
leren werken met de kennis die er is. In het ROC van Twente 
is een mechatronica-curriculum ontwikkeld door docenten. 
Het curriculum riep bij de docenten vragen op. Het werkt 
om onderzoekers mee te laten denken over hoe je onder-
zoek zou kunnen doen om antwoord op deze vragen te krij-
gen. Jos de Waals verbindt zich hieraan vanuit de instelling: 
“Ben je nieuwsgierig genoeg om het (onderzoek) te doen als 
team, dan doen we het samen!”.’



Tafel E
Plaats en rol van onderzoek in het MBO 

Onderzoek kan in belangrijke mate bijdragen aan de professionalise-
ring van docenten; de parallel met competenties van studenten wordt 
getrokken, vgl. de 21st century skills waarin een onderzoekende, pro-
bleemoplossende en creatieve houding een belangrijke plaats heeft. 
Geconstateerd is dat mbo-docenten die een master hebben gehaald niet 
altijd terugzien dat het ROC hiermee ook daadwerkelijk iets wil of weet te 
doen. ROC’s weten nog onvoldoende hoe de verworven kennis  te laten 
terugvloeien in het ROC, (zie ook publicatie TROUW dinsdag 12 april j.l.: 
’School	profiteert	nauwelijks	van	bijscholing	Leraar;	effecten	zijn	alleen	

merkbaar in eigen lessen leert onderzoek onder leerkrachten’.  
Masterdocenten van het Nova-college hebben op eigen initi-
atief recent een (zeer succesvolle) conferentie georganiseerd 
( intern)  en hebben zo het onderwerp geagendeerd weten te 
krijgen. Een ICT docent bij Nova-college onderzoekt ’hoe’ stu-
denten voor te bereiden op de vernieuwde beroepspraktijk in 
een leerwerkfabriek; dit onderzoek is gericht op vak vernieu-
wing en op didactische modellen. Het Nova-college streeft 
erna een onderzoeksnetwerk vanuit 2 sporen in te richten for-
meel en vanuit beleid gedacht in combinatie met praktijkvragen 
van docenten. De lector speelt hierin een vitale rol. Hij/zij kan 
in de theoretische verbinding terug, vooruit en opzij gaan… 2 
masterdocenten zeggen vrijwel alleen te staan in het willen na-
denken over de rol van onderzoek in het ROC; ze ervaren in de 
werkomgeving onbegrip en grenzen waardoor het niet verder 
komt. Hoe vergroot je de nieuwsgierigheid in je school en hoe 
haal je kennis van buiten naar binnen of maak je kennis die 
in huis is zichtbaar. Werken met een voortrekkersgroep van 
vrijwillige enthousiastelingen kan bijdragen aan het loskomen 
van een goede interne discussie hierover. Gewoon klein begin-
nen… en volgers verleiden mee te doen. ROC Leigraaf heeft 
bij wijze van eerste opmaat samenwerking gezocht met HAN. 
Vragen zijn: ‘Hoe krijg ik de bewustwording van het belang van 
onderzoek op een volgend niveau in mijn ROC.
Het Frieslandcollege werk samen met de NHL aan onderwijs-
innovaties in praktijkroutes. De vraag van de (HBO) onderzoe-
kers is hoe je kunt participeren in dergelijke samenwerkings-
vormen met onderzoek. Het blijkt een zoektocht die nog niet 
snel meters maakt. Er is behoefte aan suggesties en ervarin-
gen van hoe het zou kunnen. 



Kathinka Groenink;Docent Expert bij ID College’Je kunt de onderzoekende houding van de docent bevorderen door 

heel veel verschillende dingen te doen: je kan bijvoorbeeld een pro-

motieonderzoek in de school laten doen, je kan docenten deel laten 

nemen aan onderzoek, studenten deel laten nemen. Kijken of we 

een practoraat willen starten, daar hoor je nu heel veel over. En dat 

is wel interessant want dan heb je iemand die daar de lead in neemt 

en andere mensen meeneemt. Maar ook bijvoorbeeld door kennis-

kringen te creëren. Wij hebben zelf met masterdocenten een netwerk en we geven  

workshops aan andere docenten, we komen heel veel in teams als 

daar behoefte aan is. We doen eigenlijk van alles en nog wat. Ik 

denk niet dat er één manier is. Ik denk dat je heel veel verschillende 

manieren moet gebruiken.’

Marjolanda Hendriksen

‘Als kenniskringlid van een mbo-hbo- lectoraat 

ervaar ik steeds opnieuw de krachtige samenhang 

tussen ’al doende leren’ en een ’onderzoekende 

houding’. De kern van onderzoek in het be-

roepsonderwijs is voor mij het met elkaar 

vormgeven van een onderzoekende houding 

voor alle facetten van de organisatie: studen-

ten, docenten, stafmedewerkers en leidinggeven-

den. Belangrijk facet van leren is nieuwsgierig 

durven zijn, kritisch willen zijn, vragen willen stellen 

maar ook durven vertellen wat jij weet en vindt, de 

wens om te weten en te begrijpen. Het onderzoe-

kende veld biedt bij ’al doende leren’ de ruimte om 

fouten te mogen maken. Het gaat in de kern niet 

over goed of fout, het gaat over uitproberen en 

leren waarom iets wel of niet werkt. De docent of 

student durven zijn die het even niet weet, maar wel 

verder zoekt naar antwoorden, mogelijkheden en 

ervaringen. Bij deze houding horen vaardigheden 

en in zekere mate ook kennis van onderzoeksme-

thoden, maar gerelateerd aan de 21st century skills 

is het van belang dat je ook met deze kennis kunt 

spelen.”



Tafel E: focus in onderzoek

Praktijkonderzoek, inhoudelijk gestuurd vanuit het strate-
gisch beleid van een ROC lijkt kansrijk én staat tegelijkertijd 
op gespannen voet, althans dit lijkt zo te zijn, met de wens 
de docent en zijn/haar praktijkvraagstukken centraal te stel-
len in onderzoek. 
Deltion heeft 3 lijnen aangemerkt: BPV, examinering en ex-
cellentie, waarop onderzoek plaatsvindt..
Alfa-college richt zich met onderzoek op regionale innova-
tiethema’s die ook deels de inhoudelijke speerpunten in het 
ROC zijn.
Ook de omgekeerde route komt voor.  
Het Summa-college heeft een klankbordgroep van master-
docenten die nadenkt hoe ’bottum-up’ onderzoek een plaats 
kan krijgen vanuit praktische vraagstukken. Vragen zijn ’hoe 
zet je masters in’ en ’wat zijn die praktische vraagstukken’. 
Het blijkt lastig het onderwerponderzoek langs deze route 
geagendeerd te krijgen.

Tafelkleed tafel E



’Ja, zeker bij de onderzoeksvragen waar je gaat kijken 

naar het vakgebied, mechatronica, zorg en technologie 

zijn duidelijke voorbeelden, waarvan ik denk dat je heel 

goed de arbeidsmarkt kunt betrekken en moet betrek-

ken. Want daar zit ook de kennis over vernieuwingen 

op dat vlak. Wij denken zelf een wat breder practoraat 

op te zetten het vlak van activeren en didactieken  en ik 

denk dat daar de praktijk te kunnen benutten omdat dat 

ook leeromgeving is voor ons. Dus daar kun je volgens 

mij ook wel wat gaan doen. Dat moeten we nog eens 

doordenken, hoe we dat kunnen doen.’ 

Marjolein Kleingeld

’ We moeten goed nadenken over de 

kwaliteit van het onderzoek en de bij-

drage die het onderzoek levert aan de 

kwaliteit van het mbo-onderwijs, bijvoor-

beeld curriculumontwikkeling, examine-

ring, bpv et cetera. Het is belangrijk dat 

deze ontwikkeling in goede banen wordt 

geleid. Momenteel letten we vooral op de 

regionale inbedding van het mbo lecto-

raat. En vooral willen we gebruik maken 

van de onderzoekspraktijk die nu in het 

mbo aanwezig is. We willen als minis-

terie op deze landelijke flow antiperen 

en meegaan.’

Bas Derks

’Een lectoraat heeft naar mijn mening een 
voortrekkersrol en kan eraan bijdragen onder-

zoeks- en experimenteerruimte in het ROC 
veilig te stellen door hierin letterlijk voorbeel-
dig te zijn. Vanuit een  lectoraat kan worden 
meegedacht met het ’hoe dan’, op weg naar 

een lerende en leergierige organisatie. Niet 
een lectoraat als ’fremdkörper’ aangehangen 

aan het ROC en de dagelijkse onderwijsprak-

tijk maar als krachtige motor voor onderzoek, 

ontwikkeling en lerend vermogen, in het hart 

ervan!’ 
Anna Veeneman

De kern van onderzoek is voor mij het 
creëren van ruimte voor verwondering 
en van daaruit nieuwsgierig zoeken naar 
mogelijke antwoorden én nieuwe vragen. 
Marjolanda Hendriksen 



Hoe staan we ervoor?

Epiloog Marc van der Meer

Het verslag van deze bijeenkomst laat veel enthousiasme 
zien voor het grote maatschappelijke belang van de ken-
nisontwikkeling in het MBO. De samenwerking tussen de 
top van het Ministerie, bestuurders en leidinggevenden van 
vooraanstaande ROC’s, en hoogleraren, lectoren en onder-
zoekers, heeft direct tot veel nieuwe vragen en inzichten ge-
leid.  

Toch is de kennisinfrastructuur in het MBO (ten opzichte van 
andere sectoren in het onderwijs) behoorlijk gemankeerd. 
De kennisontwikkeling is nogal kleinschalig en sterk gefrag-
menteerd. Er bestaat een behoorlijke afstand tussen wat op 
de universiteiten gebeurt en de opleidingsdomeinen (van 
zorg en welzijn tot voeding, van bouw tot kleinmetaal) in de 
school. Ook in de ontsluiting en disseminatie van nieuwe 
kennis is maar in beperkte mate voorzien. De lerarenagen-
da van het MBO bevat nog heel wat gaten. En over te veel 
thema’s bestaan nauwelijks studies terwijl de ontwikkeling 
van	de	technologie	en	de	flexibilisering	van	de	arbeidsmarkt	
vragen oproept over hoe het leren verandert en hoe het leer-
plan moet worden ingericht met oog op het vakmanschap 
van de toekomst. 



Hoe verder? Leren en werken gaan steeds meer samen, dat 
moet ook gelden voor onderwijs en onderzoek. Een onder-
zoekende houding bij docenten is ontzettend behulpzaam 
om de kwaliteit van het onderwijs stapje voor stapje te ver-
groten. Dan hoeven we niet somber te zijn. Masteropgeleide 
docenten kunnen hier het voortouw nemen. Onderzoek in 
directe verbinding met wat er in de opleiding gebeurt, zal 
helpen allerlei dagelijkse problemen op te lossen. De be-
langrijkste toegevoegde waarde van extern, onafhankelijk 
onderzoek in de school is het valideren van wat er feitelijk 
gebeurt. Hoe systematisch zijn bepaalde verschijnselen en 
hoe kunnen deze worden geïnterpreteerd? Zo kan het kaf 
van het koren worden gescheiden. 

De overheid heeft als taak nieuwe ontwikkelingen te stimu-
leren, te ordenen en te beoordelen, en zorg te dragen voor 
een goede verspreiding van de resultaten. Het investeren in 
een	structurele	positie	voor	specifieke	op	het	MBO	gerichte	
practoraten en lectoraten zal behulpzaam zijn om de kennis-
ontwikkeling in het mbo, mede in combinatie met die in het 
voortgezet en hoger onderwijs in de regio, te versterken. 

De visuele notulen zijn een product van de kenniskring lectoren/hoogleraren beroepsonderwijs. 

Citeren uit deze visuele notulen:
Ritzen, H., Bruijn, E., de, Klarus, R., Klatter, E., Klink, M., & Meer, M., van der (2016). 
Visuele notulen preconferentie CVI 2016. Help(t) onderzoek in het mbo?! 
Groningen, 6 april 2016. Saxion: Enschede.

Foto’s en interviews: Edith Wanschers, lid kenniskring van het lectoraat ‘Onderwijsarrangementen 
in maatschappelijke context’. (De geïnterviewden zijn a-select gekozen.)
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