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de veranderende beroeps- en onderwijspraktijken?
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Inhoud

Spelregels ‘Wereldcafé’ preconferentie
Verbinding onderzoek en onderwijs in het mbo
• Er zijn drie gespreksrondes
van 30 minuten

• Eerste ronde: exploreren
• Ronde twee: verbindingen maken,

• Gebruik het tafelkleed om

zoeken naar conclusies.

aantekeningen te maken,

• Ronde drie: delen we de

schetsen, tekenen

conclusie en hoe verder...
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Inleiding door
Henk Ritzen

binnen het mbo is kleinschalig opgezet en sterk gefragmenteerd, waardoor
er een behoorlijke afstand is tussen wat op de universiteiten gebeurt en in
de mbo-instelling. Ook in de ontsluiting en disseminatie van nieuwe kennis

In het mbo groeit de be-

is maar in beperkte mate voorzien. De lerarenagenda van het MBO bevat

langstelling voor onder-

nog heel wat gaten. En over te veel thema’s bestaan nauwelijks studies

zoek en onderzoekend

terwijl de ontwikkeling van de technologie en de flexibilisering van de ar-

werken. Een belangstel-

beidsmarkt vragen oproepen over hoe het leren verandert en hoe het leer-

ling die aangewakkerd is

plan moet worden ingericht met oog op het vakmanschap van de toekomst

door minister Jet Bussemaker. In haar brief van 14 september 2015 aan

(zie voor een uitgebreid verslag de visuele notulen van deze eerste pre-

de Tweede Kamer over ‘Een responsief mbo voor hoogwaardig vakman-

conferentie over onderzoek in het mbo). De CVI-conferentie in Groningen

schap’ introduceerde zij de ontwikkeling van lectoraten in het mbo. Zo’n

was dermate succesvol dat er wel een vervolg op móest komen.

mbo-lector zou volgens haar een brug kunnen slaan tussen onderzoek en
praktijk en meer focus kunnen aanbrengen in keuzes
die mbo-instellingen maken om hun onderwijskwaliteit te verbeteren. Als mbo-instellingen oplossingen
zoeken voor hun praktijkproblemen en de lectoren en
hoogleraren beroepsonderwijs over onderzoekservaring beschikken dan moeten deze partijen bij elkaar
worden gebracht. Dat was de opvatting van het netwerk lectoren en hoogleraren beroepsonderwijs. Zo
vond in 2016 tijdens de CVI-conferentie in Groningen
de eerste ontmoeting (in de vorm van een preconferentie) plaats tussen de top van het Ministerie van
Onderwijs & Cultuur, bestuurders van mbo-instellingen, docenten en onderzoekers met lectoren en
hoogleraren beroepsonderwijs. De deelnemers van
de eerste preconferentie in 2016 hebben veel kansrijke initiatieven besproken. De kennisontwikkeling
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En dus gingen op 5 april 2017 ruim 90 deelnemers (directie mbo van OCW,
bestuurders en leidinggevenden uit het mbo, en hoogleraren, lectoren en
(docent)onderzoekers in en om het mbo) tijdens de nieuwe preconferentie
volgens de methodiek van het ‘worldcafé’ met elkaar op zoek naar verbindingen die nog meer mbo-instellingen en hun samenwerkingspartners
moesten inspireren om onderzoek een duurzame plek in hun organisatie
te geven.
In deze bijeenkomst draaide het voornamelijk om de vraag:
Hoe verbindt onderzoek(end werken)
de veranderende beroeps- en onderwijspraktijken?
In parallelle, roulerende tafelgesprekken (en afgewisseld door plenaire pitches van twee bestuurders, twee lectoren en een practor) kwamen drie
vragen aan de orde.
1 Hoe verleiden we (= deelnemers aan de preconferentie) teams om onderzoek te betrekken bij hun dagelijkse vraagstukken?
2. Wat kunnen we op bestuurlijk en organisatorisch vlak doen om dit voorgaande te ondersteunen?
3. Wat is onze kritische oogst?
Een vaste gespreksleider en verslaglegger per tafel zorgden voor verbindingen van de opbrengsten naar de volgende ronde met nieuwe deelnemers. Van iedere ronde en pitch wordt een verslag gemaakt, zodat de
bevindingen van deze preconferentie in de Efteling in de vorm van deze
visuele notulen worden vastgelegd.    
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Pitch
John van der Vegt, voorzitter CvB ROC van Twente

ploreren. Dat doen we echter niet alleen, maar met onze regionale (keten)partners als bedrijven, instellingen en maatschappelijke organisaties.
ROC van Twente wil brengen, maar ook ophalen, zodat er op regionaal

John heeft zelf ooit onderzoek gedaan. Hij heeft als jonge student hiervoor

niveau een kenniscirculatieproces ontstaat tussen de beroepsopleidingen

voldoende ruimte gekregen.  Zijn motto: geef docenten de ruimte, dan komt

en de bedrijven, instellingen en maatschappelijke organisaties. De vorm

het vanzelf wel. Het komt goed. Eén ding was natuurlijk wel het geval: hij

hiervoor is co-makership en/of co-creatie. Practoraten bouwen voort op het

volgde een opleiding en moest onderzoek doen. Dus ook sturing en eisen

strategisch beleid van ROC van Twente en ontwikkelen een eigen onder-

zijn noodzakelijk.

zoeksportfolio uitgevoerd door nieuwsgierige onderzoekers die hun collegae inspireren en vanuit hun onderzoekswerk elkaar weten te verbinden.

In ROC van Twente worden vanuit het perspectief op kwaliteit van onderzoek geen beperkingen of voorkeuren voor de onderzoeksbenadering en
de –methodes opgelegd. De keuze daarvoor hangt samen met het thema,
de vraagstelling en het soort onderzoek. Gezien de praktijkgerichtheid van
het onderzoek ligt een keuze voor ontwikkelingsgericht, ontwerpgericht,
explorerend of actieonderzoek meer voor de hand, dan inventariserend,
of experimenteel onderzoek. ROC van Twente ziet het als een uitdaging
De practoraten vormen professionele leergemeenschappen die met elkaar

om de eigen aard van praktijkgericht onderzoek te ontdekken en te ex-

samenwerken om het onderzoekend vermogen van ROC van Twente een
positieve impuls te geven. Het onderzoek dat binnen de drie practoraten
wordt verricht is gecentreerd rond de volgende kennisdomeinen:
Practoraat Zorg en Technologie, practor Dr. Marjolein den Ouden
Practoraat Burgerschap, practor Drs. Laurence Guérin
Practoraat Versterken leerproces (niveau 2), practor Dr. Maaike Vervoort
Voor de docent onderzoekers is een nieuwe LD-functie gecreëerd: de docent onderzoeker. Deze functie is om docenten te faciliteren om gedurende
vier jaar als onderzoeker in een team te participeren.
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Zo krijgt ieder practo raat vier docentonderzoekers in de kenniskring.
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‘Ik denk wat de
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waarin juist niet
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vind ik heel belan
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Maar hoe je het
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iseert, of je nou
practoraten maa
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RONDE 1
Hoe verleiden we (= deelnemers aan de preconferen-

Duurzaam denken en handelen

tie) teams om onderzoek te betrekken bij hun
		

dagelijkse vraagstukken?

De centrale focus in de gesprekken aan de tafels is hoe snelle oplossingen
kunnen worden omgebogen naar meer duurzaam denken en handelen.

Duidelijk wordt vanaf het begin dat de deelnemers aan tafel niet verwach-

Wat is nodig om teams werkelijk te laten ervaren dat onderzoek en onder-

ten dat iedereen gelijk ‘verleid’ kan worden. Het begint volgens de confe-

zoekend werken bijdraagt aan het verhelderen en oplossen van de prak-

rentiedeelnemers met het verleiden van individuele docenten, waarmee

tijkvraagstukken die in de ROC’s spelen? Bijvoorbeeld vraagstukken rond

een olievlek bewerkstelligd kan worden. Er wordt ook nog gesproken over

vakinhoudelijke ontwikkelingen in de beroepspraktijk, ontwerpvragen rond

‘vaandeldragers’…. Zou dat werken? Belangrijke vraag die wordt gesteld:
hoe halen we docenten uit de ‘actiestand?’ “Het mbo is verslaafd aan
brandjes blussen…”

het ontwikkelen van curricula, effectmetingen voor pedagogisch-didactische aanpakken in het beroepsonderwijs, en studies rond vraagstukken
op de overgang van studenten van vmbo naar mbo en van mbo naar hbo.
Centraal staat de vraag wat is nodig om binnen docententeams een onderzoekende houding te ontwikkelen en bij te dragen aan professionalisering
van docenten? Soms is er weerstand vanuit teams: docenten vinden dat
zij het weten. Ook is er weerstand tegen onderzoek, omdat het groot en
ingewikkeld is.
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Nieuwsgierigheid, want
onderzoek doen is leuk!
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RONDE 1
Rust en ruimte voor onderzoek

De ontwikkeling van menselijk kapitaal

De deelnemers vinden het belangrijk dat binnen het team ruimte en rust

Gesteld wordt dat de ontwikkeling van het menselijk kapitaal wordt be-

wordt gecreëerd voor reflectie en onderzoek. De veranderingen van on-

vorderd door HR-doelen te verbinden aan (Master) opleidingen. Deze op-

derzoekend werken in een team impliceren een proces van ‘lange adem’,

leidingen vormen een voorwaarde voor het aanbrengen van een onder-

waarbij structurele aanpassingen en verbeteringen in het onderwijs, min-

zoekende houding bij docenten. Aan een andere tafel werd geopperd dat

der voor de korte termijn oplossingen worden bedacht maar oor oplossin-

als onderwerpen voldoende urgentie hebben, de verleiding tot onderzoek

gen die op langere termijn werken. Dit vraagt om een longitudinaal onder-

groter wordt. Teams gaan namelijk niet uit zichzelf

zoeksontwerp. Druk die ontstaat komt vaak uit het team zelf. Een team

onderzoeken. Er moet urgentie zijn (probleem) en  

zou op een dynamische manier (rust versus druk; denken versus doen) in

er moet een onderzoekstructuur geboden wor-

balans moeten zijn. Teams moeten de tijd nemen en dus ook krijgen, om

den.  De ROC’s moeten de docenten en teams

te reflecteren.

(ontwikkel)ruimte en (financiële) middelen beschikbaar stellen.
Het is mogelijk (cf. ROC de Leijgraaf) om docenten vanuit
het ontwerpen van onderwijs onderling te verbinden in de vorm van docenten ontwerpteams
(zgn. DOTs) en methodisch te verrijken door onderzoek te koppelen aan het ontwerpproces en
de uitwerking van de oplossing.
Een tweede voorbeeld heeft betrekking op het
werken met leergemeenschappen en (op termijn)
onderzoeksteams die ontwikkelingen en vraagstukken oppakken voor en
door de medewerkers, bijvoorbeeld in de vorm van bootcamps (Nova College).
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RONDE 1
Vragen

Onderzoek en ervaren urgentie

De discussie roept ook vragen op. Zo vraagt men zich bijvoorbeeld af:

Volgens de conferentiedeelnemers zullen teams doorgaans niet uit zich-

• hoe de positie in en relatie met een team verandert, als een onderzoe-

zelf onderzoek doen, wel zal bij meer ervaren urgentie de verleiding voor

kende houding functioneel wordt vertaald in een schaal (i.c. LD). Het

onderzoek groter zijn en de weerstand lager. Docententeams hebben beel-

team ‘betaalt’ als het ware en zou derhalve de partij moeten zijn die be-

den van onderzoek als ‘heel zwaar’ van iets wat vervolgens ‘ontzettend

paalt welke (onderzoeks)vragen worden opgepakt;

lang gaat duren’ en dat heel ‘ingewikkeld is’. De kunst is om het praktisch

• waarom het nodig is (of zou moeten zijn) om docenten te verleiden deze

en toepasbaar te maken en teams te laten zien dat het ze heel wat ople-

ontwikkeling in te zetten. Docenten zijn (immers) van nature nieuwsgierig

vert. Onderzoek kan bijvoorbeeld wat opleveren als:

(al is dat niet hetzelfde als ‘onderzoekend’).

• Je een prangende vraag hebt en antwoord wilt
(teams willen weten hoe ze iets het beste kunnen doen)…
• Omdat we een onderzoekende houding hebben: waarom doen we dit, kan het anders/beter?
• En om acties te onderbouwen met theorie…

Behoefte aan een inhoudelijk gesprek
Tegelijkertijd benadrukten andere deelnemers
dat er behoefte is aan een inhoudelijk gesprek
over wát onderzoek in het mbo eigenlijk inhoudt.
Het kan zowel gaan om wetenschappelijk en/of
praktijkgericht onderzoek, werken vanuit een onderzoekende houding, en
het benutten van beschikbare kennis uit onderzoek in de praktijk. Onderzoek doen is ‘bezig zijn met de vragen van morgen’.
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RONDE 1
“Speedboot projecten” en durven dromen

Cruciaal is om ‘een vraagteken te durven zetten achter wat
je zeker weet’, om ‘ruimte te nemen om te dromen’, samen
vraagstukken te formuleren en op zoek te gaan naar antwoorden. Dat

Onderzoek is niet alleen van grote/lange projecten, maar ook van de klei-

kan gaan om ontwikkelingen in de beroepspraktijk, het ontwerpen van

ne zgn. ‘speedboot projecten’. Een speedboot zorgt voor de korte termijn

curricula en de pedagogisch-didactische aanpak met betrekking tot de

voor zichtbare resultaten en successen. Het werkt stimulerend om in een

in/door/uitstroom van studenten. Teams moeten ervaren dat geld voor

project meerdere lagen bij elkaar te brengen en mensen met verschillende

onderzoek niet ten koste gaat van het onderwijsproces, maar juist bij-

taken/rollen bij elkaar aan dilemma’s te laten werken.

draagt aan de kwaliteit ervan. Dat het helpt!  
Durven dromen hoort volgens de deelnemers ook bij onderzoek doen want:

Practoraten

• Dromen is misschien een mooier startpunt dan vanuit wat kan/moet beter. Met docenten brainstormen over; wat is je droom voor de studenten/
opleiding; er ontstaan dan al heel wat mooie onderzoeksvragen…

Bij een andere tafel wordt ingegaan op de rol van een practoraat. Zo brengt
een practoraat docenten bij elkaar, die samen met een practor onderzoek

• Vraag elkaar de dromen te delen en ga vervolgens onderzoeken in hoe-

doen in en naar verbeteringen van de dagelijkse onderwijspraktijk. Bij het

verre je je droom werkelijkheid kan laten worden. Wordt ook vaak ge-

onderzoek gaan docenten ‘ontdekken, klooien en risico’s nemen’. Dan

dacht dat er veel niet kan/niet mag maar blijkt veel meer mogelijk dan

komt er vanzelf ruimte. Het is de kunst om hierover te communiceren op

gedacht…
• Randvoorwaarde: Deel je droom; krijg mensen mee als je de enige bent

verschillende niveaus in het onderwijs en te streven naar commitment.

met een droom wordt het moeilijk om draagvlak te krijgen voor de uitvoering…
Daarnaast is van belang dat vooraf vastgesteld wordt van wie de onderzoeksvraag afkomstig is.  Het moet duidelijk zijn of het (probleem)eigenaarschap wordt bepaald door de inrichting van de organisatie of dat er op een
andere manier sprake is van tractie. Onderzoek moet ook (en vooral) over
afdelingen heen kunnen worden uitgevoerd waarbij de vraag herkenbaar
is en blijft. Dit vraagt het nodige als het gaat om vraagarticulatie/-analyse.
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RONDE 1

En uiteraard moeten de randvoorwaarden voor onderzoek in

• een gesprek te voeren met docenten vanuit het vak, waarom heb je hier-

het team goed geregeld zijn: ruimte in middelen en uren om

voor gekozen (waartoe zijn wij op aarde?);

hierover te kunnen dromen, denken en onderzoeken.

• het te onderzoeken probleem zichtbaar te maken en de urgentie te laten
voelen;

Antwoord ronde 1

• aan te sluiten bij de dagelijkse praktijk;
• HR-doelen concreet te verbinden aan (Master)opleidingen;

Uiteindelijk wordt de vraag ‘hoe kunnen we docententeams verleiden tot

• mensen bij elkaar te brengen en dan samen ideeën te vormen/maken en

onderzoek?’ door deelnemers aan de conferentie beantwoord. Zij denken

met alle lagen in gesprek te gaan (CvB; directeuren; teams; docenten).

dit te kunnen bereiken door:
• dicht bij de teams te staan om zo de juiste onderzoeksvragen te vinden;

Ook de onderzoekende houding van docenten moet worden gestimuleerd,

• te starten bij het werk, en te zorgen dat het resultaat het onderwijs wer-

bijvoorbeeld door:  
• ontwerp- en ontwikkelingsgericht onderzoek met elkaar verbinden bij-

kelijk iets oplevert;

voorbeeld door als leidinggevende onderwijsontwikkeling expliciet te

• als bestuur en management openlijks je waardering uit te spreken voor

noemen, begeleiden en faciliteren met bijvoorbeeld jonge onderzoekers;

onderzoek;

• mbo-studenten betrekken in het onderzoek: samen doen geeft versnel-

• ruimte en rust te creëren;

ling;

• niet denken te vanuit een team of vanuit de school maar te verbinden
met buiten, door de school uit te gaan en mensen van buiten erbij te be-

• master opgeleide docenten betrekken bij het verrichten van onderzoek;

trekken;

• docenten ½ dag per week geven - dezelfde dag - voor onderwijsontwikkeling en onderzoek, ontwikkel eigenaarschap, vernieuwing en verande-

• autonomie en eigenaarschap bespreekbaar te maken;

ring in het team.
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Pitch
Peter den Boer, lector

Pitch
Niek van den Berg, lector Aeres-groep Wageningen

Peter gaat in gesprek met teams die worstelen met problemen. “Als on-

Niek vertelt van haar werk als oud-lector van ROC Zadkine. Een lectoraat

derzoeker moet je goede vragen kunnen stellen. Teams willen weten hoe

dat werd ingesteld door het College van Bestuur. Het lectoraat moest veel

je het doet, niet wat het oplevert. Mijn grootste probleem is nog dat ik na

credits opbouwen bij de managers. De belangen over de rol van onderzoek

de presentatie van mijn onderzoek niet als vanzelf wordt uitgenodigd om

liepen sterk uit elkaar. Niek is van mening dat je docenten niet de grote truc

verder met de onderwijsontwikkeling mee te denken. Alhoewel het team

van een ‘onderzoekskunstje’ moet leren, maar juist de verbinding moet

niet de bedoeling had mij het gat van de deur te wijzen, zoek ik naar mo-

maken van onderzoek met de onderwijs- en werkpraktijk van de docenten.

gelijkheden om in contact met het team te blijven. Dat vergt nog aandacht.”

Daar gaat het volgens haar om in het mbo!
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Wat kunnen we op bestuurlijk en organisatorisch vlak

blijft een aandachtspunt. Cruciaal is ook, dat onderzoek doen ook echt in

doen om dit voorgaande te ondersteunen? (bestuur-

je koers staat als organisatie: in je visie! Ook werd de vraag gesteld: als je

lijk verbinden)

College van Bestuur nog niet zover is, hoe bereik je ze? Maar ook: hoe betrek je ze bij een dergelijke ontwikkeling? Er moet vanuit management/ be-

De tweede vraag gaat over de ondersteuning en de randvoorwaarden van

stuursniveau tijd vrijgemaakt worden om onderzoek te ontwikkelen, anders

onderzoek, namelijk: ‘Wat kunnen we op bestuurlijk en organisatorisch

lukt het niet. Onderzoek en de ontwikkeling van onderzoekende houding

vlak doen om onderzoek binnen onderwijsteams te ondersteunen?’ Het

bij docenten vraagt om integrale blik bij College van Bestuur, stafmedewer-

gaat om de ondersteunende condities te verkennen die ervoor zorgen dat

kers, leidinggevenden en docenten. Tot slot werd er ook gediscussieerd

onderzoek en onderzoekend werken in mbo-instellingen beter wordt ver-

over de wijze waarop je hiervoor ook echt geld vrijmaakt…  

vlochten in de werkpraktijken van docenten, studenten en beroepenveld.
Tegelijkertijd gaat het ook om teams te faciliteren zodat zij in alle rust hun
tijd kunnen besteden om out of the box voor complexe vraagstukken oplossingen te bedenken.

Tijd
Ook al wilden de deelnemers aan de tafels niet gelijk inzoomen op bestuurlijke en  organisatorische ondersteuning: de beschikbaar gestelde tijd
Daarbij: beloon docenten ook die dit initiatief oppakken, en hier vaak veel
tijd en energie in steken. Zet ze in het zonnetje! Oftewel, vier je successen
die zijn geboekt! En zijn er al handvatten of resultaten uit onderzoek beschikbaar die ons kunnen helpen bij het opstarten of beter implementeren
van een dergelijk proces? Er zou al vast heel veel kennis over beschikbaar
zijn. Laat dat ook duidelijk worden, zodat scholen daarmee aan de slag
kunnen, bijvoorbeeld door de instelling van practoraten. Er zijn veel initiatieven die leidinggevenden niet weten! En leidinggevenden vinden het
moeilijk om aan te sluiten.

15

RONDE 2
Ondersteunende condities

Practoraten zijn geen lectoraten
Practoraten zijn duidelijk iets anders dan lectoraten; men (de stichting ‘Ie-

Centrale focus in het gesprek over deze vraag zijn de ondersteunende

der mbo een practoraat’) is nog zoekende naar de juiste vorm (organisatie

condities om onderzoek en onderzoekend werken in mbo-instellingen be-

en inbedding). Het is wenselijk om lectoren te laten meekijken bij de po-

ter te vervlechten in de werkpraktijken van docenten, studenten en het

sitionering van practoraten. Het manifest geeft al veel duidelijkheid over

beroepenveld. Er is ruimte nodig in teams om na te denken, omdat hun

de functie en meerwaarde van onderzoek te verrichten door practoraten.

dagen te vol zitten met taken en lesgeven en de rust missen om onderzoe-

Daarmee zijn practoraten verbonden met het MBO maar nog niet geposi-

kend te zijn en te bedenken wat ze eigenlijk zouden willen. Daarbij spelen

tioneerd. Bestuurlijke aandacht gaat in ieder geval naar de uitkomsten en

onder meer zaken als de opleiding en bekwaamheid van (docent)onder-

effecten (‘opbrengsten’) waarbij onderzoek vooral bijdraagt aan de eman-

zoeker, producteisen, gedragscode, afleggen van verantwoording over het

cipatie van het mbo.

onderzoek en onderzoeksproces, rol van de peers hierin, eigenaarschap
en vervlechting van het onderzoek in de organisatie. Ook gaat het om de
positionering van onderzoek via onder meer practoraten, masteropgeleide

Verbinding werkveld en beroepsonderwijs

docentonderzoekers en (embedded) lectoren uit het hbo. En, ten slotte,
Binnen de sector Zorg en

welke rol kan de overheid hebben om deze nieuwe ontwikkelingen op het

welzijn wordt in de noordelij-

gebied van onderzoek te stimuleren?

ke provincies in een netwerk
Teams faciliteren

van instellingen (ROC’s,
Hanze hogeschool en de
RUG) en nagedacht over

Volgens de conferentiedeelnemers is het vooral belangrijk om teams te faci-

het feitelijke ‘doen’ (han-

literen om in alle rust out of the box-oplossingen voor complexe vraagstuk-

delen)

professio-

ken te bedenken. Ook is het belangrijk dat bestuurders en leidinggevenden

nals. Aan de hand van

hun automatische piloot uitzetten en lef tonen om thinking fast aan te vullen

casuïstieken wordt vooral in-

met thinking slow, dat kenmerkend is voor onderzoek. Behulpzaam daarbij

gezet op dilemmageoriënteerde leren (DGL). De prak-

is het realiseren van meer onderzoekscapaciteit in de school (intern of in-

van

gehuurd) en het serieus nemen van uitkomsten van voorgenomen onder-

tijkcontexten en  dilemma’s vragen om een onderzoekende houding.
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Meer bestuurlijke aandacht

zoek. Andere stimulansen voor onderzoekend werken zijn het
bevorderen van diversiteit aan gesprekstafels, het koppelen
van docentonderzoekers (bijv. masterstudenten) aan onder-

Vanuit het management dient meer aandacht te zijn voor teams op bestuur-

wijsproblemen waarmee teams worstelen, een onderzoeksagenda maken

lijk vlak. Men zou moeten nagaan waar de pijn echt zit. Veelal geven do-

met team overstijgende vraagstukken waaraan managers zich verbinden,

centen zelf aan teveel systeemlast te hebben/te ondervinden, dus zouden

en ‘de onderzoekende voorhoede’ in de school in stelling brengen.

we moeten streven naar minder regels en meer ruimte. Tevens dienen de
besturen in gesprek te gaan met lerarenopleidingen (wat heeft de heden-

Meer tijd

daagse docent nodig aan onderzoeksvaardigheden) en het bedrijfsleven
(m.b.t. vraagarticulatie: wat kunnen bedrijven doen om de onderwijsvraag
duidelijk te krijgen).

Aan een van de tafels stelt men dat er naast het creëren van ruimte ook
gewerkt dient te worden aan het creëren van draagvlak van onderzoek

Zorgen voor...

binnen teams. Teams komen in hun huidige taakomvang niet toe aan onderzoek. Men is in de dagelijkse praktijk veelal gericht op ‘cijfers’ (uitvalcijfers etc. ). De teams dienen dan in gestolen tijd ruimte te zoeken voor

Verder werd gesteld dat het management moet zorgen dat het:

onderzoek. Er dient dus in teams meer tijd te komen voor onderzoek om zo

• Aan de achterkant zorgt voor ruimte om de uitkomsten van onderzoek

te streven naar onderwijsvernieuwing/-verbetering. Het advies is om daar

ook echt te gaan gebruiken en te implementeren. Zodat de docent(en)

wel meerdere lagen/rollen bij te betrekken en het eigenaarschap laag in de

het dan ook echt kunnen doen!

organisatie te leggen.

• Als manager serieus luistert en duidelijk aangeeft wat wel en niet kan
(voorwaarden van het onderzoek).
• Onderzoekende houding meenemen in het docentprofiel.
• Een Sense of Urgence creërt. Heel erg van belang; waarom doen we dit
en is dit nodig?
• Vanzelfsprekendheden ter discussie stelt; bijvoorbeeld door lessen te organiseren van 8.30-14.30 waardoor tijd vrij komt om verder te denken.
• Duidelijk aan te geven wat het onderzoek oplevert!
• Een onderzoeksstructuur te organiseren: mensen en middelen vrij maken.
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• Verbindingen te organiseren; zorgen dat helder wordt wat er speelt door

Pitch
Jorick Scherens, Practor sociale media

alle colleges heen in een instelling.
• HR en onderwijsontwikkeling aan elkaar te koppelen. Lectoren zijn vaak
kennismakelaars.    

Onderzoek is bijzonder slecht gedefinieerd, zeker in de context van het
MBO. Jorick heeft een manifest geschreven: bezig met de vragen van morgen. We gaan klooien, werkt dit, werkt dat? Werkt het niet, onderzoek dan
hoe dat komt.
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Wat is onze kritische oogst? (verdiepen)

Nieuwsgierigheid

De derde vraag gaat over de opbrengst van deze preconfe-

Het draait uiteindelijk steeds weer om nieuwsgierigheid. Wanneer is de

rentie. ‘Wat is onze kritische oogst?  Centrale focus in het derde gesprek

nieuwsgierige docent nu een pleonasme geworden?  Gezegd wordt dat we

was een nadere kritische doordenking van de opbrengsten van de eerste

in het algemeen maar ook in het bijzonder in teams moeten loskomen  van

twee rondes: de benoemde interventies, hun samenhang en hun werk-

het ‘vinkproces’, waarmee bedoeld wordt dat teams dienen te gaan van

zaamheid. Hierbij werd onder meer nog eens het belang van ‘lef om te

‘vinken’ naar ‘vonken’; van ‘output’ naar ‘outcome’.      

vertragen’ onderstreept, en het verticale alignment rond onderzoek. De
deelnemers kennen de mbo-sector op hun duimpje en weten dat de onder-

Oogst: herkenbare ontwikkelingsstadia en vormen van

zoeksprocessen in het mbo langzaam vorderen en zij realiseren zich dat

volwassenheid

het delen van het succes ervan, nog een trager proces is. In de tafelgesprekken krijgen we naar aanleiding van de voorgaande twee vragen een

Via de communicatie en rapportage over kwaliteitsafspraken of –criteria

beeld van hoe men docententeams in de onderzoekende houding denkt te

(zoals de urennorm) is het mogelijk om gebruik te maken van onderzoek

krijgen. Centrale focus in het derde gesprek is een nadere kritische door-

op lokale/regionale schaal om zodoende de ‘pas toe of leg uit’ principe

denking van deze interventies, hun samenhang en hun werkzaamheid.

meer recht te doen. De voortdurende focus op en invloed van rendementscijfers (rendementsdenken) in de dialoog met het ministerie en de inspectie
creëert een bepaalde handelingsverlegenheid. De vraag kan gesteld worden of de ontwikkeling van een onderzoekende houding bij docenten en
de inrichting van practoraten signalen zijn van een natuurlijke (evolutionaire) ontwikkeling van MBO-instellingen of niet. Er wordt immers ook in het
onderwijs al langer gedacht en geschreven over meer evidence-informed
praktijken. In het geval van een natuurlijke ontwikkeling is het zinvol om de
vraag te stellen of bij die ontwikkeling sprake is van herkenbare ontwikkelingsstadia en vormen van volwassenheid (maturity). Het is eveneens zinvol om de vraag te stellen waarom deze ontwikkeling, voor zover natuurlijk
van aard, zich niet overal en niet overal op dezelfde wijze manifesteert.
Wanneer het bedoeling is om deze ontwikkeling te bevorderen of stimule-
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ren van de zijde van de overheid, is het denkbaar om bijvoorbeeld bij de
rapportages over grootschalige interventies en initiatieven (als de Regeling
kwaliteitsafspraken mbo of) de opbrengsten te doen onderbouwen met onderzoeksdata.

Lef om te vertragen
In de discussie werd nog eens het belang van ‘lef om te vertragen’ onderstreept, en de afstemming van docent tot en met CvB rond onderzoek. De
deelnemers aan de preconferentie kennen de mbo-sector van binnen en
buiten en weten dat de onderzoeksprocessen in het MBO langzaam vorderen.
Zij realiseren zich dat het delen van de betekenis ervan, nog een trager
proces is. De kritische oogst op een rijtje:
• Breng mensen vanuit verschillende disciplines samen, haal mensen uit
hun eigen context en ontwikkel een onderzoeksagenda met thema’s die
voor een mbo college belangrijk zijn en die bijdragen aan kwaliteitsverbetering.
• Verbind docenten met een masteronderzoek aan vraagstukken van
teams. zet bijvoorbeeld binnen de mbo-instelling een netwerk op van
masteropgeleide docenten.
• Koppel HR en onderwijsontwikkeling aan elkaar. belangrijk is om de juiste mensen te zoeken die dezelfde taal spreken.
• Draag zorg dat de onderzoekende docent gekoppeld wordt aan de teammanager, waardoor pro-actief wordt gewerkt aan vergroting van draagvlak voor onderzoek.
• Maak een kennisbank waar alle onderzoeken die binnen het mbo wor-
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den/werden verricht te vinden zijn.
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De oogst
De kritische oogst is per tafel verzameld en samengevat, waar de volgende punten uit naar voren komen. Volgens de deelnemers zouden volgende acties kunnen helpen bij de organisatie van practoraten:
• Succeservaringen delen, het idee is dat het heel lang duurt voor onderzoek wat
oplevert dus belangrijk om successen direct te delen.
• Samenbrengen van mensen vanuit verschillende disciplines, haal mensen uit
hun eigen context.

• Het gaat langzaam en het succes is nog trager.

• Docenten die een masteronderzoek doen verbinden.

• Zet mensen slim bij elkaar. het is te organiseren.

• Onderzoeksagenda maken per college met de master, Innovatie (LD) docen-

• Laat eens een masteronderzoek met z’n tweeën uitvoeren.

ten, hbo en mbo studenten in de uitvoering.

• Maak een onderzoeksagenda met thema’s die belangrijk zijn voor het

• Vraagstukken ophalen met posterpresentaties.

college.

• HR en onderwijsontwikkeling aan elkaar koppelen; de juiste mensen zoeken,

• Managers zijn vaak bezig met de waan van de dag. Verbind ze!

en dezelfde taal spreken.

• Koppel HR aan onderwijsontwikkeling.

• Verbinding als docent met je manager en je team pro actief zijn om draagvlak

• Faciliteer mammoettankers en speedbootjes.

voor je onderzoek en de consequenties te krijgen.

• Transformeer de  klagers naar vragers.

• Kennisbank maken waar alle onderzoeken van het college te vinden zijn.

• Werk toe naar een onderzoeksagenda, ook om te laten zien wat er alle-

• Starten met individuele docenten en dat verspreiden: mooie ervaringen delen

maal al gebeurt.
• Onderzoekende houding van gehele organisatie.
• Richt je op een netwerk van masters.
• Draag als bestuur onderzoek uit.
• Verbind onderzoek met de buitenwereld.
• Verbinden het ROC als kennisorganisatie met HBO en universiteit.
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Review Andrea Kaim, lid Raad van Bestuur
van ROC West-Brabant

en verspreiden.
• Docenten die een masteronderzoek doen verbinden, evenals LIO studenten.
• Tijd en geld vrijmaken.
• Creëer eigenaarschap door bottom up onderzoeksvragen te ‘verzamelen’.

Onderzoek leeft, aldus Andrea. Maar moet verbonden worden met de on-

• Onderzoek en verbinding met onderwijs echt in je visie/ koers opnemen.

derwijs- en de beroepspraktijk. De onderzoeksvragen moeten samen met

• Kennis verspreiden over het proces van dit implementeren in de school (Wat is

de teams worden gearticuleerd. En dat is moeilijk, vooral als de docenten

er al over bekend? Waar kunnen we van leren? Welke handvatten zijn er al?

weinig ervaring met onderzoek hebben. Het gaat om het aanscherpen en

• Zet practoraten ook echt in bij dit proces.

verbeteren van de onderzoekende houding van de docent. Niet vanuit het

• Zet docenten die onderzoek doen, hier energie/ tijd in steken, in het zonnetje!

dominante perspectief van de onderzoeker, maar vanuit het hart van een
team. Tenslotte was er een kritische opmerking van Andrea Kaim: veel

Laat zien dat je het belangrijk vindt en beloon ze…

deelnemers aan de preconferentie zitten volgens haar te veel in een over-

• Vier je successen!

tuigende houding en niet in een nieuwsgierige houding, en dat kan de implementatie van onderzoek in het MBO belemmeren. Dus: Practise what
you preach!
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Uitleiding: Marc van der Meer
De concrete tafelopbrengsten, foto’s en interviews in deze bundel bieden
een goede illustratie van het goed gekozen thema van de CvI-bijeenkomst.
Onderzoek in het mbo bevindt zich in de achtbaan tussen droom en daad.
Het begint met lange wachtrijen, dan ga je naar kortdurende maar wel ruime vergezichten, vervolgens een paar scherpe bochten en twee keer over
de kop, en voor je het weet sta je weer buiten het spel. En als je het leuk
genoeg vindt ga je nog een keer in de rij staan. Die combinatie van snel
en langzaam, enerzijds het dagelijks brandjes blussen en anderzijds de
stapsgewijze evolutie van het mbo-bestel met wisselwerking tussen school
en werkveld, gaan hand in hand.  
Deze visuele notulen geven ook heel wat prijs over de grote bevlogenheid van onderzoekers en docenten in het beroepsonderwijs. Over hun

rolverdeling bestaat geen misverstand, onderzoek is geen kerntaak van
docenten, maar docenten kunnen wel meedoen aan onderzoeksprojecten, en kunnen en moeten onderzoeksgegevens gebruiken in hun
werk, bij de vormgeving van het leerplan, het verzorgen van de lessen
en het evalueren van de resultaten. Daarbij zijn allerlei learning analytics beschikbaar gekomen, waar iedereen zijn of haar voordeel mee
kan doen. Ook uit deze notulen zijn direct vele ideeën af te leiden. Het
onderzoek is ook geen doel op zichzelf, zo blijkt uit de pitches in deze
bundel. Onderzoek moet ten dienste staan van een verbetering van de
kwaliteit van het onderwijs, dat is wat uiteindelijk telt. Als onderzoek leerkrachten helpt te bepalen wat onderwijskwaliteit is, en onderwijsteams
aan hun professionele kwaliteit kunnen werken is er al veel gewonnen.
Als we de resultaten op een rij zetten kunnen we nog drie interessante
vernieuwingen noteren.
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Ten eerste is het idee van de practoraten steeds meer in vruchtbare aarde

Ten derde begint de lerarenagenda geleidelijk aan zijn vruchten af te wer-

gevallen. Overal schieten nieuwe initiatieven uit de grond: wat mij betreft

pen. Er zijn steeds meer masteropgeleide docenten en teams die met

een broodnodige inhaalrace om de innovatiecapaciteit van mbo-instel-

teambeurzen werken aan ontwikkelingsgerichte programma’s. De resulta-

lingen te vergroten. Het is daarbij inderdaad een raadsel waarom er nog

ten hiervan kunnen nog beter in beeld worden gebracht, maar de ingezette

geen practoraat Rekenen bestaat, net zoals Burgerschap of Activerende

koers betekent dat veel onderzoeksinitiatieven zullen kunnen slagen. Na-

didactiek. De voorgestane werkwijze van veel practoraten zou bovendien

tuurlijk is er dan ook tijd en geld nodig en professionele standaarden om de

bij sommige lectoraten nog tot reflectie kunnen leiden. What is in a name,

resultaten te beoordelen. Veelbelovend is de keuze  van ROC Twente om

immers?  

de loopbaanmogelijkheden van docenten te vergroten door de introductie
van de nieuwe functie van docent-onderzoeker, die in de kenniskring van
een practoraat participeert.

Ten tweede is over de samenhang en bruikbaarheid van de programmering van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek een uitvoerige
discussie te voeren. Veel thema’s van de gesprekstafels in de conferentie,
staan eigenlijk niet systematisch genoeg op de NRO-agenda. Tegelijkertijd zijn er belangrijke vernieuwingen te noteren, zoals de kennisrotonde,
waarbij vragen uit het werkveld direct worden beantwoord in korte literatuuroverzichten.
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Deze visuele notulen zijn een product van de kenniskring lectoren/hoogleraren beroepsonderwijs.
Citeren uit deze visuele notulen:
Ritzen, H., Berg, N., van den, Boer, P., den, Wanschers, E., & Meer, M., van der, (2017). Verbinding
onderzoek en onderwijs in het mbo - visuele notulen
Preconferentie CVI - 5 april 2017. Enschede: Saxion.
Foto’s en interviews door drs. Edith Wanschers, lid
kenniskring lectoraat Onderwijsarrangementen in
maatschappelijke context, Saxion.
De geïnterviewden zijn tijdens de preconferentie
a-select gekozen.
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