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Onderzoekend werken in mbo en 

beroepspraktijk
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Wil je ontdekken hoe onderzoekend werken relevant kan zijn in het mbo-onderwijs en in de 
beroepspraktijk? Laat je dan inspireren op de eerste mboRijnland-Practoratendag!

Volg de keynote waarin Klaske Apperloo vertelt over het belang van onderzoekend werken voor mbo-
onderwijspraktijk, –management en het werkveld. Klaske is directeur van mboRijnlands College Start Up.
Kies daarna twee workshops met inspirerende voorbeelden over onderzoekend werken in het mbo. 
Volg de link naar het programma met links voor meer informatie over de keynote en de workshops of meld je 
direct aan!
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Practoraat Welzijn en Zorg
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Programma:

13.30-13:55 Keynote: “Het belang van onderzoekend werken voor mbo-onderwijspraktijk 
en -management.”

14:00-14:45 Workshopronde 1 Keuze 1 “Opleiden tot een onderzoekende professional. De brug bouwen terwijl je erover 
loopt.”

Keuze 2 “Professionaliseren in het mbo”

Keuze 3 “Communities of Practice van docenten en studenten”

15:00-15:45 Workshopronde 2 Keuze 1 “Hoe leer je studenten kritisch denken?”

Keuze 2 “Met studenten bijdragen aan maatschappelijk  relevante vraagstukken”

Keuze 3 “Hybride leeromgevingen in het mbo”

Vanaf 15:45 Napraten met practoraten

Practoraat Research Lab Samenwerkend Leren & Innoveren
Practoraat Welzijn en Zorg
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13.30-13:55 In gesprek met Klaske Apperloo, directeur MBO College Start-Up: “Het belang van onderzoekend 
werken voor mbo-onderwijspraktijk en -management.”

In deze keynote deelt Klaske haar ervaringen met onderzoek en onderzoekend werken als directeur van MBO College Start 
Up. Ze vertelt over het onderzoek wat Practoraat Research Lab heeft gedaan naar een nieuwe praktijkroute voor niveau 1 en 
2 studenten en hoe dit onderzoek haar keuzes en beleid als directeur beïnvloed heeft. Ze neemt u ook mee in de manier 
waarop zij onderzoekend werken van docenten binnen haar college stimuleert, bijvoorbeeld door docenten van haar College 
de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan een Community of Practice.
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14:00-14:45 Workshopronde 1
Keuze 1 “Opleiden tot een onderzoekende professional. De brug bouwen terwijl je erover loopt.” Binnen het 

CIV Welzijn&Zorg wordt samen met het werkveld gewerkt aan onderwijs dat aansluit bij de beroepspraktijk en 
waarbij die beroepspraktijk het uitgangspunt vormt voor het leren. Zo ook voor de opleiding GPM werkplekleren met 
leertechnologie. Het practoraat onderzoekt met alle betrokkenen, waaronder studenten als co-onderzoeker wat 
succesfactoren van dit nieuwe leren zijn en wat beïnvloedende factoren zijn. Reflectie blijkt een belangrijk 
vertrekpunt voor leren en het werken aan verbetermogelijkheden. Tijdens deze workshop gaan Desiree Bierlaagh
en Véronique Hermans met jullie in gesprek over ervaringen met studenten als co-onderzoeker en hoe dit 
toepasbaar is in jullie eigen praktijk.

Keuze 2 “Professionaliseren in het mbo. Hoe dan?” We willen allemaal zoveel mogelijk uit onszelf en uit onze omgeving 
halen. Maar wat werkt daarin nou echt? Practoraat Research Lab doet driejarig onderzoek naar professionalisering 
van docenten. In deze workshop delen Ferdinand Brand en Michel Jehee resultaten en gaan in op de do’s en 
don’ts met betrekking tot professionalisering. Welke aspecten kun je meenemen om je eigen professionalisering 
een boost te geven? En welke aspecten kun je meenemen om anderen een boost te geven? 

Keuze 3 “Communities of Practice van docenten en studenten” In de CoP’s van mboRijnland werken studenten en 
docenten onderzoekend samen aan onderwijsverbetering. Een CoP daagt docenten uit om hun dagelijkse praktijk 
te onderzoeken, stappen voor de les van morgen te zetten en samen te werken met studenten die met ideeën 
komen die ze zelf niet had kunnen bedenken. Een dynamiek die de gewone docent-student rol overstijgt. Practoraat
Research Lab traint, begeleidt en faciliteert de CoP’s. Daarnaast doet het practoraat onderzoek naar de 
leeropbrengsten van de CoP’s. Nieuwsgierig? Cok Neven, Jantje Timmerman en Erica Wijnands vertellen u alles! 
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15:00-15:45 Workshopronde 2
Keuze 1 “Hoe leer je studenten kritisch denken?” Practoraat Research Lab doet samen met Hogeschool Leiden 

onderzoek naar het stimuleren van de onderzoekende houding van studenten. Deze workshop door Cok Neven en 
Ferdinand Brand is ontwikkeld op basis van dit onderzoek. “Nepnieuws”, “algoritmefuiken”, “ tegenstrijdige 
expertmeningen”. Zomaar een greep uit de dagelijkse werkelijkheid. Ontzettend belangrijk dus om kritisch te 
kunnen denken. Voor onszelf, maar zeker ook voor onze studenten. In deze workshop gaan we aan de slag met 
wat kritisch denken is en hoe we het kunnen aanleren.

Keuze 2 “Met studenten bijdragen aan maatschappelijk relevante vraagstukken.” Binnen het CIV Welzijn & Zorg 
werken studenten mee aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken uit de praktijk. Zo helpen ze de 
gemeente Zoetermeer een plek te maken om ouderen te ondersteunen bij het langer zelfstandig wonen, 
bijvoorbeeld met behulp van zorgtechnologie. Studenten werken hierbij samen met zorginstellingen, studenten van 
de Haagse Hogeschool en het CIV Smart Technology. Wij doen praktijkonderzoek naar deze vorm van onderwijs.  
Onder andere: hoe kun je het onderwijs het beste organiseren? Wat hebben studenten nodig? Wat vraagt het van 
de docent en begeleiding? Hoe weeg je belangen goed af? Nellie Klaassen en Desiree Bierlaagh delen hun 
inzichten en gaan met jou in gesprek. Want: samen komen we verder!

Keuze 3 “Hybride leeromgevingen in het mbo: hoe breng je die in beeld? ” Practoraat Research Lab doet driejarig 
participatief actie-onderzoek naar de ontwikkeling van hybride leeromgevingen bij mboRijnland. Samen met 
betrokkenen verzamelen en analyseren we data die helpend is bij de doorontwikkeling van hun leeromgevingen. 
Het onderzoek levert de school vanuit een breed perspectief inzichten op over deze innovatieve leeromgevingen en  
biedt daarbij aanknopingspunten voor het maken van verdere keuzes. In de workshop vertellen Jantje Timmerman 
en Kathinka van Doesum over de actieve onderzoeksmethode, waarbij deelnemers leeromgevingen grafisch in 
kaart brengen. Nieuwsgierig naar deze aanpak? Schrijf je dan in voor workshop 3!
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