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ONDER-
ZOEKEND LEREN
MET HOOFD, 
HART EN 
HANDEN

‘SAMENWERKEND LEREN EN INNOVEREN’, ZO HEET 
HET ROC-BREDE PRACTORAAT VAN MBORIJNLAND. 
HET HAD NET ZO GOED EEN ONDERTITEL VAN HET 
BRAINBOOST-PROGRAMMA VAN LANDSTEDE GROEP 
KUNNEN ZIJN. TWEE VORMEN VAN COMMUNITIES, 
WAARBIJ NAAST DE INHOUD VAN DE VERNIEUWING, 
HET PROCES, DE POSITIE EN DE ONTWIKKELING VAN 
DOCENTEN MINSTENS ZO BELANGRIJK ZIJN. 

Het Practoraat mag dan kersvers zijn, eigenlijk 

is het een logisch vervolg op Research Lab, het 

platform voor onderwijsonderzoek van mbo-

Rijnland dat al zeven jaar in bedrijf is, zo vertelt 

docent-onderzoeker Erica Wijnands. “De naam 

Practoraat is inmiddels een ingeburgerde term  

die mensen ook echt wat zegt.” Met de komst  

van de functiemix en de introductie van LD- 

functies werden Wijnands en collega Kathinka 

van Doesum docent-experts, met vrijheid om 

hun rol zelf in te vullen. Beide docenten, ieder 

met een master op zak, vonden elkaar in twee 

ambities: de wens om onderzoek een plek te 

geven in de school én docenten en studenten  

te stimuleren in het ontwikkelen van een 

onderzoekende houding. Van meet af aan is 

er gezocht naar geschikte instrumenten, zoals 

de inzet van Lesson Studies en peerreviews 

bij professionalisering. “We wilden innovaties 

die bedacht zijn met onderzoek gaan volgen, 

om te kijken of ze ook daadwerkelijk werken in 

de context van het mbo. Dat is vaak nog niet 

bekend. Het mbo heeft nog niet zo’n grote 

kennisbasis.”  
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ONDERZOEKEND WERKEN
Een ‘product’ van Research Lab is de Onder- 

zoeksagenda met de onderwerpen van de  

komende drie jaar, vastgesteld door het college 

van bestuur. Met thema’s als hybride leren 

en gepersonaliseerd leren, die verbonden zijn 

met de strategische beleidsagenda en het 

Kwaliteitsplan. De Onderzoeksagenda vormt 

de onderlegger voor het Practoraat. Uit het 

thema van het Practoraat, ‘Samenwerkend 

Leren en Innoveren’ vloeit voort dat er naast 

de inhoudelijke vragen ook steeds aandacht 

is voor wat de manier van werken oplevert. 

Wijnands: “Alle instrumenten moeten dienend 

zijn aan de mensen die ermee moeten werken.  

Zo gaan we nu meedoen aan het NRO-onder-

zoek ‘Masteropgeleide docenten als aanjagers 

van onderzoekend werken aan onderwijskwa-

liteit in het mbo’. Daarbij kijken we steeds wat 

onderzoek als instrument de betrokkenen  

oplevert. Het gaat niet om de data, maar om 

de functie die onderzoek vervult. Wij geloven 

echt dat het mbo op deze manier onderzoek 

kan omarmen. Onderzoek als onderdeel van je  

werk, dus onderzoekend werken, dat praktijk-

kennis oplevert waar je echt verder mee kunt, 

dat past bij het mbo. Daarin hebben we ook 

een verbindende rol, omdat we steeds kijken 

naar de manier waarop je een verbetering het 

beste vorm kunt geven.”  

Het vraagt tijd om een organisatie in alle lagen 

mee te krijgen in een cultuurverandering als  

onderzoekend werken. Het management heeft  

ruimte geboden om ermee aan de slag te kunnen  

gaan. “En je moet blijven geloven in wat je doet”,  

zegt Wijnands. “Onderweg hebben we kansen  

gegrepen om ontwikkelingen op een onderzoeks- 

matige manier te volgen. Wat is het probleem 

precies, waarom moet het anders, wat is er al 

over bekend? We evalueerden wat studenten 

ervan vonden. Gaan we ermee door of trekken 

we de stekker eruit? Zo konden we succesvolle  

innovaties onderbouwen met onderzoek. Door 

de uitkomsten te presenteren raakte het meer 

zichtbaar en bekend in de school en werd de 

relevantie van onderzoek voor meer mensen 

helder. We zien onderzoek als interventie om 

van te leren, geen doel op zich. De onderwijs- 

directeur schaarde zich erachter en vervolgens  

kwamen er steeds nieuwe vragen.” Inmiddels 

is er een regiegroep waarin directeuren en 

een bestuurder zitting hebben. De regiegroep 

beoordeelt ook de relevantie voor de Onder-

wijsagenda en de school.

GELIJKWAARDIGE ROLLEN
MboRijnland hanteert een unieke werkwijze: 

Communities of Practice waarin masterdocenten, 

docenten en studenten samen optrekken en 

onderzoek doen”, vervolgt Jantje Timmerman, 

onderwijskundige bij de dienst Onderwijs & 

Kwaliteit en als onderzoeker verbonden aan het 

Practoraat. “Met subsidie van de gemeente 

Leiden zocht de school samenwerking met 

het ICLON5 om deze communities als project te 

ontwikkelen. Het ICLON verzorgde een training 

onderzoeksvaardigheden en monitorde het 

project. Na een oproep van Research Lab 

kunnen docenten met een goed idee of een 

verbetervraag uit hun eigen onderwijspraktijk 

zich als belangstellende melden. Om aan de 

slag te kunnen moet de docent een community 

vormen met studenten en eventueel collega’s 

uit zijn team of de school. Inmiddels zijn er vijf 

communities van tussen drie en acht docenten 

en studenten.” Wijnands: “Op deze manier is 

onderzoek is niet een ‘dingetje van het practoraat’. 

Het gaat erom docenten in positie te brengen.” 

De afgelopen jaren bijvoorbeeld heeft een 

docent Welzijn onderzoek gedaan naar groeps-

dynamica: hoe kunnen we de groepsdynamiek 

in de klas met kleine interventies beïnvloeden? 

Een andere docent deed onderzoek naar hoe 

cijfers van studenten beter weergegeven kunnen 

worden in het volgsysteem. Weer een andere 

docent onderzocht samen met studenten hoe 

zij beter kunnen leren plannen. Dat resulteerde 

onder meer in een training van studenten aan 

hun medestudenten. Of de vraag hoe oudere-

jaarsstudenten eerstejaars kunnen onder-

steunen. De vragen zijn dus divers, maar 

komen wel altijd voort uit de eigen onderwijs-

praktijk en de wens iets te verbeteren. De 

docenten worden begeleid vanuit Research 

Lab. Timmerman: “Het gaat erom dat docen-

ten en studenten onderzoekend met elkaar in 

gelijkwaardige rollen in een community aan de 

slag zijn. De ene groep levert een uitgebreid 

onderzoeksverslag op, de andere maakt een

vlog, omdat de studenten dat leuker vinden.” 

5  Interfacultair centrum voor lerarenopleiding, onderwijs-
ontwikkeling en nascholing van de Universiteit Leiden.

Jantje Timmerman

Onderwijskundige bij 

de dienst Onderwijs & 

Kwaliteit

Erica Wijnands

Docent-onderzoeker
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Tijdens een Masterkring en de mboRijnland- 

brede conferentie worden de resultaten in de 

school gedeeld. 

NIEUWE ENERGIE
“Gelijkwaardigheid tussen studenten en 

docenten is belangrijk, omdat je merkt dat 

studenten daarvan groeien. Ze vinden het 

interessant om onderzoek te doen naar hun 

eigen praktijk en om op het niveau van collega’s 

met hun docent te communiceren.” Timmerman 

vervolgt: “Docenten krijgen tijd om onderzoek 

te doen; 80 uur vanuit het Practoraat en 80 uur 

vanuit de teamtaakuren of professionalisering. 

Voor studenten geldt deelname als excellentie-

traject, waarvoor ze een getuigschrift ontvangen. 

We benadrukken het belang van een goede 

onderzoeksvraag, die door alle betrokkenen als 

interessant en relevant beschouwd wordt. Het 

is dus niet alleen een vraag van een docent. 

Dat komt het eigenaarschap en de motivatie 

van beide groepen ten goede.” 

Wat het werken in Communities of Practice van 

docenten en studenten oplevert, vooral als het 

gaat om de onderzoekende houding, is een 

interessante vraag waar het practoraat de 

komende periode zijn tanden in gaat zetten: 

wat is het onderzoekend vermogen van de mbo-

professional? “Bij de evaluaties tot dusverre 

horen we van docenten dat ze een ander beeld 

krijgen van studenten, meer begrip van hun 

leefwereld en vaak verrast zijn wanneer ze 

zien wat studenten allemaal kunnen”, zegt 

Timmerman. “En dat ze er als docenten mee 

verder willen, ook omdat ze ruimte ervaren om 

zelf iets te bedenken. Ze krijgen daarvan nieuwe 

energie en meer zin in hun werk. Dat maakt 

ons trots! En het onderzoek in mboRijnland is 

inmiddels zo neergezet, dat we in het Practoraat 

moeten uitbreiden met twee enthousiast 

geworden docent-onderzoekers.” “We hechten 

aan die combinatie, om voeling te blijven houden 

met de lespraktijk en een goede balans in het 

praktijkonderzoek te bewaken,” vult Wijnands 

aan. “Door niet alleen naar effecten van inno-

vaties te kijken maar het proces ook onderzoeks-

matig te volgen, verkrijg je kennis, die je anders 

niet zou hebben. Blijken de kwantitatieve ver-

schillen bijvoorbeeld niet zo groot, maar heb 

je wel in het proces aanknopingspunten voor 

verbetering gevonden of kun je anticiperen op 

valkuilen? Dat leert je op een andere manier 

kijken.”  

PARALLELLE PROCESSEN
Op het eerste gezicht lijkt BrainBoost een 

initiatief van een heel andere orde. Het program-

ma BrainBoost is immers een excellentie-

programma voor mbo-studenten, dat door 

Landstede MBO en mbo Menso Alting is ont-

wikkeld in het kader van de Regeling Kwaliteits-

afspraken mbo. Over de vorm en inhoud van 

dat programma voor mbo-studenten, die méér 

willen en ervoor kiezen om de BrainBoost-uit-

daging aan te gaan, valt een hoop te vertellen. 

Minstens zo interessant is de manier waarop 

het programma ontwikkeld is. “We hebben 

namelijk niet gekozen voor een bepaalde 

methodiek zoals Design Thinking, maar een 

expliciete keuze gemaakt om te starten bij het 

leren van docenten zelf,” vertelt Deirdre Swen, 

onderwijsadviseur en procesbegeleider. 

“Innoveren begint bij het leren van docenten.” 

Docenten uit verschillende opleidingen zijn 

doelgericht en heel systematisch met elkaar 

aan de slag gegaan om een programma voor 

studenten te ontwikkelen. Collega-projectleider 

Petra Bleijenburg: “Het programma voor 

studenten is ook multidisciplinair van aard en 

gericht op persoonlijke en professionele ontwik-

keling. In feite gaat het dus om parallelle proces-

sen.” Omdat de scholen trots zijn op wat er tot 

stand is gebracht en het verhaal erachter graag 

willen delen met anderen, hebben ze – als 

‘nevenproduct’ van een NRO-onderzoek naar 

excellentie – een boekje gemaakt.6 

HOOFD, HART HANDEN
Net als alle andere mbo-scholen begon 

Landstede met het schrijven van een plan, 

waarin doelen, taken en activiteiten beschreven 

staan. “Het lijkt wel een vorm van magisch 

denken, alsof je dan precies weet wat het is 

en wat je moet doen”, zegt Swen. “De echte 

vragen ontstaan pas als je gaat beginnen.” 

BrainBoost als geheel is daarom misschien 

wel beter te typeren als een ontdekkingstocht. 

Het plan is al snel verruild voor een aantal 

processtappen, die gedurende het ontwikkel-

traject steeds cyclisch zijn doorlopen: wijzer 

worden, grip krijgen, vormgeven, uitvoeren 

(experimenteren) en evalueren. Niet voor niets 

in cirkelvorm weergegeven op een placemat: 

het is immers nooit áf.  Door onderzoekend en 

lerend te werk te gaan is het programma, van 

visie tot inmiddels de nodige vervolgprogramma’s, 

tot stand gekomen. Op dezelfde manier maken 

docenten en studenten zich vaardigheden 

eigen zoals doelen stellen, uitproberen, fouten 

6  http://www.landstedegroep.nl/brainboostboek/

Deirdre Swen

Onderwijsadviseur en 

procesbegeleider 

BrainBoost

Petra Bleijenburg

Projectleider BrainBoost

Foto: Archief Landstede Groep

http://www.landstedegroep.nl/brainboostboek/
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durven maken, feedback geven en ontvangen, 

evalueren en weer bijstellen, vertrouwen houden 

en doorgaan, óók en vooral als het lastig wordt. 

De grondgedachte van BrainBoost als project 

en als programma is gebaseerd op door de 

onderwijsadviseur verzamelde (onderzoeks)-

literatuur en bronnen: bijvoorbeeld inzichten 

uit honoursonderwijs, noties over leren, intel-

ligentie, hoogbegaafdheid, motiveren, uitdagend 

onderwijs, hoe creatieve processen in elkaar 

steken en over begeleiding. De groeimindset 

van Dweck en de leerkuil van Nottingham 

vormen belangrijke pijlers: “Dat is allemaal 

informatie, die pas kennis wordt als je er wat 

mee gaat doen, met hoofd, hart en handen.” 

VLAMMETJE AANWAKKEREN 
Samen leren met gelijkgestemde peers – mede-

studenten en -docenten – zit verankerd in de 

opzet van BrainBoost. De docenten die het 

programma ontwikkelen doen dat in een 

community die de naam ‘Pioniers’ of ‘Red 

Monkeys’ draagt. Het is een bewuste keuze 

om de deelnemers een periode als groep bij 

elkaar te houden, letterlijk uit hun reguliere 

programma te halen en een BrainBoost-

community te vormen. In de scholen is dat 

zichtbaar door jasjes met het BrainBoost-logo 

erop. Binnen het programma wordt het ‘wij-

gerichte‘ nog verder versterkt doordat de 

opdrachten een beroep doen op samenwerking 

en leren in een multidisciplinair team van 

deelnemers met andere perspectieven. Swen: 

“Het samen leren met gelijkgestemden met 

dezelfde intrinsieke motivatie is superbelang-

rijk. Onderzoek laat zien dat zo’n leerpartner-

schap van docenten en studenten onderling en 

met elkaar, het leren versterkt en vice versa.” 

“Studenten en docenten zeggen na afloop dat 

dat ze zich meer gelijken voelen door samen 

te leren: ze willen zich allemaal inzetten, gaan 

moeilijke zaken niet uit de weg en maken een 

vergelijkbare ontwikkeling door. Bovendien 

vinden studenten het heel leuk om te ervaren 

dat hun docenten ook aan het leren zijn,” zegt 

Bleijenburg. Swen vult aan: “Ook nu het program-

ma staat, is het belangrijk om de ‘club’ bij el-

kaar te houden en zo nu en dan het vlammetje 

weer eens aan te wakkeren, bijvoorbeeld door 

intervisie. Zo blijven de kennis en het gedachte-

goed levend.”     

GOEROE-MANAGEMENTBOEKEN
Wat brengt deelname studenten en docenten? 

Studenten vertellen dat ze verschillende 

manieren om opdrachten aan te pakken en tot 

oplossingen/antwoorden te komen geleerd 

hebben, kritisch kunnen nadenken en bewust 

hun gedrag inzetten, plannen en zich daaraan 

houden. Hun houding en gedrag in het reguliere 

HET PROGRAMMA BRAINBOOST VOOR STUDENTEN IN VOGELVLUCHT
Studenten worden uitgenodigd, of in BrainBoost-termen ‘gematcht’ voor deelname. In de

introductie op het programma worden ze voorbereid door middel van activiteiten en 

opdrachten op generieke vaardigheden die ze nodig hebben in het programma: methodisch 

werken, creatieve vaardigheden en kritisch denken. Ze werken samen met studenten 

uit andere opleidingen aan dezelfde opdracht. Tijdens twee dagen in het buitenland 

moeten ze zich zien te redden met opdrachten, die de studenten uit hun comfortzone 

halen. In de tweede fase voeren ze gezamenlijk een uitdagende opdracht (een echt 

vraagstuk) uit van/voor een externe opdrachtgever (een bedrijf of instelling). Hoe kan het 

sportpark flexplekken bieden aan ondernemers uit de wijk, hoe krijgen we sportkantines 

gezonder of hoe zorgen we dat de consulenten van stichting MEE bewust omgaan 

met de nieuwe AVG-wetgeving, bijvoorbeeld. Tijdens het programma worden ze begeleid 

door BrainBoost-docenten. Deze hebben een arsenaal aan werkvormen en interventies 

(feedback, spiegelen, leerprocessen ‘ondertitelen’) tot hun beschikking en trekken samen 

op met de leerlingen. Als didactisch coach stellen de docenten vragen die aanzetten 

tot bewustwording van het leerproces bij studenten en tot reflectie daarop. Het resultaat 

van de opdracht wordt tijdens het BrainBoost Outbox Festival door de groepjes aan de 

opdrachtgevers gepresenteerd, die de oplossing beoordelen. 

onderwijs is daardoor veranderd. Ze zijn doel-

gerichter en stellen kritische vragen. Het samen-

werken met andere disciplines heeft daarin een 

bijzondere plek: “Dat verruimt je perspectief, 

brengt nieuwe inzichten en daardoor kom je 

op ideeën waar je in je eentje niet zo snel op 

komt,” zegt een student. Oud-deelnemers 

geven aan in hun werk nog steeds profijt van 

BrainBoost te hebben. Een medewerkster in 

de zorg vertelt: ‘Als er bij een werkoverleg een 

vraagstuk op tafel komt, ga ik nooit voor de eerste 

voor de hand liggende oplossing, maar denk 

ik altijd verder: ‘hoe zou je hier nog meer naar 

kunnen kijken?’” Ook docenten geven aan 

dat BrainBoost als ontwikkelproces ze veel 

gebracht heeft, zowel voor hun eigen ontwik-

keling als docent als meer grip op leerproces-

sen van hun studenten. Docenten die eenmaal 

in de vingers hebben hoe je studenten een stap 

verder kunt laten maken, of hoe ze zelf een 

stap verder kunt zetten, zijn voortdurend op 

zoek naar nieuwe uitdagingen en leerkansen, 

zo lijkt het. Door onderzoekend en lerend te 

werken, duiken als  vanzelf steeds nieuwe vragen 

op. In de woorden van een docent: “De 

dynamiek gaat door. Docenten en studenten 

hebben iets meegekregen, dat duurzaam is. 

Dat stopt niet meer.” En het mag duidelijk zijn: 

de opgeleide docenten vormen het kapitaal van 

BrainBoost. De beweging verder laten gaan 

is dus geen kwestie van implementeren maar 

van leren: het opleiden van meer BrainBoost-

docenten.   

Net als bij andere innovaties zijn voorwaarden 

als tijd, ruimte en middelen om te kunnen 

experimenteren ook in BrainBoost belangrijk 

om te komen tot persoonlijke en professionele 

ontwikkeling. “Cruciaal voor BrainBoost is dat 

er een groep mensen is die bereid is om te 

leren, uitdagingen durft aan te gaan en niet weg-

loopt als het moeilijk wordt”, zegt Bleijenburg. 

Swen: “De keuze om te starten met het leren 

van docenten komt ook tot uitdrukking in een 

goede rolverdeling in projectleiding, en 

procesbegeleiding en professionalisering. De 

rolvastheid faciliteert het leren van docenten, 

maar vraagt ook een leerhouding van de project-

leiding. Lachend: “Als je als projectleiding die 

rollen pakt en op mensen vertrouwt, dan krijg 

je precies wat de goeroe-managementboeken 

beweren: mensen die zelf initiatief nemen en 

zaken oppakken!” 


