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9Voorwoord

Dit boek is een voorbeeld van hoe het middelbaar beroepsonderwijs tracht 

vernieuwing in economie, organisatie en maatschappij te vertalen naar nieuwe 

onderwijsvormen en naar nieuwe vakinhoud, voor professionals die mee kunnen 

doen in de kennissamenleving van de 21e eeuw. 

De motivatie is helder: de maatschappij, de economie en de technologie, alsmede 

de moderne cultuur ontwikkelen zich en dat vereist dat het beroepsonderwijs 

meebeweegt. 

Zo heeft de elektrificatie in de autoindustrie een enorme omslag in werkwijze en 

vereiste competenties in de garagewereld veroorzaakt, wat uiteraard invloed 

heeft op de scholing van monteurs. Momenteel is er in opleidings systemen 

gericht op kennis van functioneren en onderhoud een massale omslag gaande 

van verbrandingsmotoren naar elektromotoren. 

Daarnaast heeft de digitalisering een enorme verandering teweeggebracht in de 

wereld van de professionele services. Secretarieel en administratief werk in 2021 

is niet te vergelijken met hetzelfde werk in 2011. De retail is getransformeerd 

door het internet en de opkomst van webshops. Aangevoerd door techgiganten 

zoals Google, Amazon en Alibaba is consumentengedrag meer dan ooit ‘footloose’. 

De retail is veranderd in een grote, digitaal aangestuurde platformeconomie, 

waarin digitale competenties doorslaggevend zijn. Wie retail studeert, moet 

evenveel van IT en webshopdesign weten als van fysieke winkelinrichting. 

Een derde majeure ontwikkeling is de overgang naar een meer duurzame 

economie. Het Parijs-akkoord daagt ons allemaal uit om twee kerntaken op ons 

te nemen. De economie moet een circulaire economie worden, gericht op 

hergebruik van materialen en componenten. Daarnaast is er de energie transitie, 

waarbij energie verduurzaamd moet worden. Beide kerntaken vereisen 

competenties van professionals in alle economische en maatschappelijke 

sectoren, waar harde competitie langzaam maar zeker verandert in coopetitie. 

Coopetitie is een mengvorm van concurrentie en samenwerking.



10 De idee is dat specialisatie en strategische focus van bedrijven samenwerking 

in de waardeketen en met kennisinstituten noodzakelijk maken, om zo zelf te 

kunnen blijven innoveren en om zich aan te kunnen passen aan veranderende 

eisen uit de markt en in regelgeving. Functioneren in coopetitieve organisatie-

verbanden vereist prosociale vaardigheden, die complexer zijn dan de sociale 

vaardigheden in vorige tijdsperioden. 

Mensen en innovatie zijn geen twee-eenheid, hoewel dat wel vaak zo wordt 

voorgesteld. Ook bij mensen concurreren ‘gewoonten’ en ‘nieuwsgierigheid’  

om aandacht. Mensen zijn zoals vele soorten ook ‘gewoontedieren’, behept met 

het vermogen om dingen anders te doen, als dat zo uitkomt. Karl Marx maakte 

de beroemde vergelijking tussen mensen en vogels. Vogels bouwen elk jaar 

hetzelfde nestje om in te broeden en hun jonge nageslacht de eerste weken in 

te voeden. Mensen zouden dat niet doen, maar dat is wel veel eer. Inderdaad, 

mensen zijn perfect in staat om een grote verscheidenheid van gereedschappen, 

technieken en systemen te ontwikkelen. Echter net als bij dieren is er in al die 

verscheidenheid ook een grote gemene deelnemer, omdat die verscheidenheid 

ontstaat door ‘imitatie’. Dus in de meeste gevallen zijn menselijke innovaties 

van gereedschappen, machines en systemen het product van goed rondkijken 

bij een klein aantal ‘innovatoren’ of ‘change agents’, dus bij de mensen die 

trachten bepaalde taken anders of op een compleet nieuwe manier te doen. 

Schobben heeft met hulp van Van der Meer een lezenswaardige ‘roadmap’ 

gemaakt voor innovatie in het beroepsonderwijs. Ze definiëren in dit boek 

helder wie die innovatoren zoal zijn. Allereerst de ‘practor’, dat is de 

innovatiekampioen, die samenwerkingsverbanden opzet met innovatieve 

docenten in het middelbaar beroepsonderwijs. Samen met hun sociale 

netwerken worden ze op het innovatieschild gehesen en gezien als de 

belangrijkste pionnen in het ‘innovatiespel’ dat in het onderwijs gespeeld  

moet worden. Innovatie is geen keuze, het moet, met of zonder wrijving, juist 

in het beroepsonderwijs. Eenvoudigweg omdat de beroepswereld verandert, 

zoals we zagen in bovenstaande voorbeelden, en het onderwijs moet daarin 

mee; sterker nog, het onderwijs zou daar mede leidend in moeten zijn. 

Schobben en Van der Meer hebben goed rondgekeken bij succesvolle 

onderwijsinnovatieprojecten in het hbo en mbo. Ze trekken lessen uit die 

projecten, en komen met concrete en heldere aanbevelingen voor ‘hoe te 

innoveren in beroepsonderwijs’. Feitelijk zien we ook hier een vorm van 

imitatie tussen onderwijsorganisaties en sectoren. Het innoveren betreft  

zowel didactiek en pedagogiek als de onderwijsorganisatie, en wat ‘nieuw’ is, 

is de rol van onderzoek in dit kader. Het practoraat beschouwt een aanbieder 

van beroepsonderwijs nadrukkelijk als een ‘lerende organisatie’.  



11Een organisatie die nastreeft voor zichzelf wat zij uitdraagt naar de leerlingen: 

‘Word beter, vernieuw jezelf, door goed te bekijken, wat anders kan en wat 

beter moet.’ Dit boek is een buitengewoon handige ondersteuning bij dit 

proces, voor onderwijsorganisaties die ook een ‘lerende organisatie’ willen 

worden. 

Marius T.H. Meeus        

Hoogleraar Innovatie en Leren aan Tilburg School of Social and Behavioral 

Sciences
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13Leeswijzer

‘Innovatiesucces in het mbo’ is opgebouwd rond drie onderzoeken: 

1 de onderzoekswerkplaats ‘Gepersonaliseerd leren met ict’; 

2 de Community of Practice ‘Gepersonaliseerd leren en ict’; en 

3 het praatplatenonderzoek naar activiteiten van docenten op succesfactoren  

van innovatie die het verschil maken om innovaties succesvol te maken.

Ik heb voor een opzet van het boek gekozen voor een metrokaart-model: je kunt op 

elk willekeurig station in of uitstappen. Door die opzet, als een bundel met essays 

en artikelen, kunnen hoofdstukken los van elkaar een functie hebben. Het is ook de 

reden dat er dubbelingen in zitten die de lezer die het boek in één keer uit wil lezen 

hopelijk niet storen.

In hoofdstuk 1 wordt het doel van het practoraat beschreven en worden de 

gehanteerde kernbegrippen uit het boek gedefinieerd.

Hoofdstuk 2 start met een aantal innovaties en innovatiestrategieën in het mbo uit 

het verleden en beschrijft daarna een vijftal actuele innovatieprojecten.      

In hoofdstuk 3 wordt aan de hand van de projecten rond gepersonaliseerd leren 

het perspectief van design thinking en systems thinking beschreven. Dit hoofdstuk 

is een co-productie van John Schobben en Marc van der Meer.

Hoofdstuk 4 en 5 zijn capita selecta over enerzijds gepersonaliseerd leren, de 

inhoud van innovatie die centraal staat in dit boek, en anderzijds de meest 

bepalende actuele randvoorwaarde rond innoveren: de coronapandemie.

Hoofdstuk 6 beschrijft de aanpak en de instrumenten die zijn gebruikt in het 

praatplatenonderzoek.

Hoofdstuk 7 is een beschrijving van de onderzochte innovaties en opleidingen in 

het praatplatenonderzoek. Innovaties spelen zich af in een specifieke context. 

Ontwikkelingsfasen van een opleiding en de unieke omstandigheden waarin een 

innovatie plaatsvindt, kunnen alleen begrepen worden in die context. Het hoofdstuk 

is opgenomen om de conclusies uit het praatplatenonderzoek te kunnen plaatsen 

in hun context.



14 Hoofdstuk 8 beschrijft dan de bevindingen in en de conclusies uit het 

praatplatenonderzoek. Het is niet een uitputtende opsomming en de opbrengst 

aan ruwe data is veel rijker dan hier beschreven, omdat is ingezoomd op de 

activiteiten van docenten in hun innoverend handelen. Veel boeiende uitspraken 

van managers over organisatieontwikkeling en van studenten over wat goed 

onderwijs voor hen is, zijn daarom helaas weggelaten. 

Hoofdstuk 9 zoomt vanuit het praatplatenonderzoek uit naar de bevindingen en 

conclusies van het practoraat. Ingegaan wordt op de innovaties binnen de school 

en innovaties in verbinding met het werkveld. Daarnaast wordt stilgestaan bij de 

belangrijkste aspecten van innovatie: de vraagarticulatie, de aanpak van het 

innovatieconcept, leiderschap, de innovatiecultuur en het valoriseren van, het 

reflecteren op en het evalueren van innovaties. Dit hoofdstuk is een co-productie 

van John Schobben en Marc van der Meer.

Hoofdstuk 10 doet aanbevelingen over innovatie in het mbo op school-, regionaal 

ecosysteem- en sectorniveau. Dit hoofdstuk is een co-productie van John Schobben 

en Marc van der Meer.

Tot slot is hoofdstuk 11 gereserveerd voor de hoofdrolspelers van innovatie in het 

mbo: de docenten. Vijftien docenten komen in ‘innovator talks’ aan het woord over 

wat hen drijft in hun (innovatie)werk. Dit ter inspiratie van ons allen om innovatie 

ter hand te nemen of weer met hernieuwde energie op te pakken.      



15Inleiding

Een opmerking van een docent in het Horizon-onderzoek van ROC De Leijgraaf in 2011, 

is me altijd bijgebleven als drive om steeds op zoek te gaan en door te gaan naar de 

kern. Hij zei: 

“Ik heb wel geaccepteerd dat dat het laatste is waar je aan toekomt in zo’n 

grote onderwijsverandering. Dat begint altijd aan de buitenkant. Bij de 

leermiddelen, de begeleiding, de examinering. Op het eind pas komt didactiek 

en de directe relatie in de klas.”

Bijna tien jaar later mocht ik een practoraat starten: een kennishub voor mbo 

Nederland op een specifiek onderwerp dat op drie gebieden actief is: ontwikkelen, 

onderzoeken en publiceren. In mijn geval betekende dat dat ik de kennis rond 

innoveren in de mbo-sector zou kunnen verdiepen door literatuurstudie, door analyse 

en review van onderzoeken, doordat het practoraat zelf onderzoek zou mogen doen 

én doordat daarover gepubliceerd zou worden …..

Ik ben gestart met literatuurstudie, het opzetten van de onderzoeksaanpak voor het 

praatplatenonderzoek en het bouwen en piloten van een instrumentarium daarvoor, 

om dat naast de genoemde subsidieprojecten en onderzoeken in het practoraat op te 

kunnen nemen. Ook zette ik mijn eigen referentengroep op die mij in interviews en 

versnellingskamers hielp om het practoraat vorm te geven en die me tot nu voorzien 

heeft van feedback en adviezen.     

Na het uitspreken van mijn practorale rede kwam ik pas echt in een stroomversnelling 

terecht. Binnen twee weken zat ik bij de minister en de onderwijsraad aan tafel en 

binnen twee maanden had ik er door dat labeltje ‘practor’ twee klussen bij: adviseur 

van de werkgroep ‘innovatie’ van het project ‘Doorpakken op digitalisering’ van 

Kennisnet en saMBO-ICT, en samen met Andrea Klaeijsen kartrekker van de werkgroep 

‘gepersonaliseerd leren’ van het OCW-project ‘MBO in 2030’. Ook voor andere klussen 

klopte men op mijn deur, zoals voor werkgroeplid van het iXpact-project van de 

Hogeschool Arnhem en Nijmegen en critical friend van het NRO-project ‘TOOLS voor 

teamleren’. Tegelijk werd ik gevraagd artikelen te schrijven voor onder andere De 

Nieuwe Meso, over de effecten van corona op het mbo, maar ook om een lemma te 

schrijven voor de Canon beroepsonderwijs over gepersonaliseerd leren in de 



16 mbo-praktijk. Een en ander naast het praatplatenonderzoek waarin ik 41 interviews 

heb afgenomen en geanalyseerd in de periode december 2019 tot en met januari 

2021. En intussen liepen de onderzoekswerkplaats ‘Gepersonaliseerd leren met ict’ 

en de Community of Practice ‘Gepersonaliseerd leren met ict’ natuurlijk ook 

gewoon door.     

Al die ontwikkelactiviteiten leverden mij met het doen van onderzoek, het adviseren 

en het publiceren een schat aan informatie op die ik heb trachten te bundelen in dit 

boek. Het is geen wetenschappelijke verhandeling of poging bij te dragen aan 

fundamentele kennis, maar het verslaat wel de activiteiten binnen het practoraat 

van februari 2019 tot mei 2021.

Is het een praktijkboek, een doeboek, een werkboek, een actieboek, een persoonlijke 

geschiedenis? Ik denk van alles een beetje. Het is een boek, een bundel essays en 

artikelen, maar ook een systematische analyse van innovatie en de activiteiten van 

docenten daarin. Niet wetenschappelijk in de zin van nieuwe fundamentele theorie, 

maar wel controleerbaar en systematisch. 

Het boek beschrijft uitvoerig het praatplatenonderzoek onder managers, docenten 

en studenten rond acties van docenten op innovatiesuccesfactoren. Daarnaast 

komen de andere onderzoeken waarbij het practoraat betrokken is, voor zo ver 

mogelijk, aan bod. Want ook een boek als dit is een momentopname. Zo is de 

Community of Practice ‘Gepersonaliseerd leren en ict’ bijvoorbeeld formeel pas in 

maart 2021 opgeleverd, en de reviews en onderzoeken op het hoogste 

aggregatieniveau in de onderzoekswerkplaats ‘Gepersonaliseerd leren met ict’ 

zullen pas worden opgeleverd begin 2023. 

Ik hoop met dit boek mensen in de sector te inspireren om verder te bouwen aan 

innovatiestrategieën in het mbo, maar zeker ook (via de innovator talks) docenten te 

inspireren om innovaties op te pakken of, daar waar ze in de onvermijdelijke 

innovatiedip zitten, er weer uit te komen om opnieuw de schouders eronder te zetten, 

want innoveren geeft energie; of zoals Catherine Madinier van Codam het formuleert: 

‘Innovation is my gasoline ….’ En dat wens ik iedereen werkzaam in het mbo toe!  

John Schobben

Oss, 28 mei 2021  
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Het practoraat  
‘Innovatiesucces in het 
mbo’: doel en definities

1 



20 1.1   Doel van het practoraat

Het practoraat ‘Innovatiesucces in het mbo’ wil de kwaliteit van innovatieprocessen 

in het mbo bevorderen door het ontwikkelen van kennis, het doen van onderzoek 

en het publiceren over innovatiestrategieën. Het ziet daarbij de docent als 

belangrijkste bron van verandering (change agent). 

Welke acties onderneemt de docent binnen de context van de organisatie om 

innovaties tot een succes te maken? Het mbo is permanent in beweging en 

innoveert dus ook permanent. Bij de meeste innovaties in het mbo richt de 

aandacht zich voornamelijk op de inhoud van de innovatie, waarbij de 

innovatiestrategie onderbelicht blijft en vaak ook niet (tussentijds) geëvalueerd 

wordt. Dat is jammer, want daardoor lopen innovaties vaak onnodig afbraakrisico’s 

én ontwikkelt de innovatiekracht van het mbo zich niet. Er is ook geen plek in de 

kennisinfrastructuur in Nederland waar de innovatiestrategie in het mbo zelf 

onderwerp van studie is. 

Het practoraat ‘Innovatiesucces in het mbo’ heeft als doel innovatiestrategieën in 

het mbo te optimaliseren en docenten te inspireren het innoveren (weer) op te 

pakken. Het practoraat doet dat door acties van docenten op uit de literatuur 

bekende succesfactoren1 te beschrijven en te analyseren en daar toepasbare 

conclusies aan te verbinden over die acties en over innovatiestrategieën in het 

mbo. Daarnaast participeert het practoraat in diverse landelijke projecten, doet  

het eigen onderzoek en is het aangesloten bij diverse netwerken in de 

kennisinfrastructuur in Nederland.            

1.2  Definitie van begrippen 

Om het onderwerp ‘innovatiesucces in het mbo’ scherp te krijgen én het af te 

bakenen, worden de begrippen ‘innovatie’, ‘succes’ en ‘mbo’ hieronder gedefinieerd 

en van context voorzien, om te kunnen komen tot de definitie van innovatiesucces 

in het mbo. 

1 De succesfactoren uit de literatuur vormen de basis voor de praatplaten waarmee onderzoek is 

uitgevoerd. Als voorbeeld: expliciet leren is een succesfactor. Actie van docenten in desingteams is het 

organiseren van kennisdelingsbijeenkomsten om dat expliciet leren te faciliteren (zie verder hoofdstuk 6, 

waar de praatplaten als instrument voor onderzoek zijn opgenomen). 



211.2.1  Innovatie

In Van Dale wordt innovatie kort en bondig omschreven als “de invoering van iets 

nieuws”. Wikipedia definieert het wat ruimer als “het geheel van menselijke handelingen 

gericht op vernieuwing (van producten, diensten, productieprocessen, et cetera)”.

Het studieobject van het practoraat is echter niet innovatie in het algemeen, maar 

innovatie in het (middelbaar) beroepsonderwijs. Fullan (1983, 2004) stelt dat er pas 

sprake is van onderwijsinnovatie als die leidt tot verandering in de onderwijspraktijk. 

Daarvoor is het nodig dat een innovatie die duurzame doorwerking beoogt, drie 

elementen bevat:  

1 use of new revised materials (curriculum materials or technologies); 

2 use of new teaching approaches (teaching strategies or activities); en 

3 alternation of beliefs (pedagogical assumptions). 

Zie de afbeelding voor de Nederlandse vertaling van - en een voorbeeld bij - de 

drie elementen.

 

Figuur 2 De drie elementen van onderwijsinnovatie  

Voorbeelden:
Curriculum: Automotive: van benzine motor naar electrisch rijden
Technologie: smartboard

Voorbeeld:
Flipping the classroom

Voorbeeld:
Pas nu ik online onderwijs zelf  geef zie ik dat het kan

Inhoud

Inrichting 
(didactiek)

Inzicht 
(overtuiging)

Use of new revised materials (curriculum materials or technologies)   

Use of new teaching approaches (teaching strategies or activities)

Alternation of beliefs (pedagogical assumptions)

       

      

 Fullan (2007)



22 Het eerste element voor onderwijsinnovatie is het gebruik van nieuwe/herziene 

curriculum- en/of technologische materialen: de inhoud van het onderwijs. 

Voorbeelden van nieuwe inhoud zijn ten aanzien van middelen bij automotive-

opleidingen: de transitie van de benzine- en dieselauto’s naar de elektrisch 

aangestuurde auto’s en de inzet van de nieuwe technologie van de MS office-applicatie 

Teams bij online lesgeven.

Het tweede element is de inzet van nieuwe didactische werkvormen: de inrichting/

didactiek van het onderwijs. ‘Flipping the classroom’ is een voorbeeld van een andere 

didactische werkvorm. In plaats van uitleg in de klas en huiswerk om de stof te 

verwerken, kunnen studenten dankzij digitale opslag van informatie die de docent 

selecteert, thuis een onderwerp bestuderen; daardoor hoeft de docent in de klas geen 

uitleg te geven maar kan hij met de groep aan de gang met het verwerken van de stof. 

Het derde, laatste element dat een onderwijsinnovatie volwaardig maakt, is de 

verandering van inzichten: het inzicht/de overtuiging van de docenten. Het gaat erom 

dat de docenten overtuigd raken van het inzicht dat de nieuwe manier van werken 

beter is dan de oude manier. Een docent geeft tijdens de coronacrisis blijk van een 

andere mindset als hij citeert: “Pas nu ik online onderwijs zelf geef zie ik dat het kan.” 

Ik stelde dat het studieobject van het practoraat niet innovatie in het algemeen is, 

maar innovatie in het (middelbaar) beroepsonderwijs. Dat geldt ook voor de 

innovatiestrategie. Boonstra en Steensma definiëren innovatiestrategie als “de 

theoretische overwegingen en beleidspunten die een leidraad vormen in het proces 

van planning, selectie en implementatie van specifieke stappen en interventies die 

noodzakelijk zijn om veranderingen en nieuwe organisatiepatronen tot stand te 

brengen” (Boonstra & Steensma, 1996). In algemene organisatietheorieën is de 

aandacht gericht op structuren, bedrijfsprocessen en regelgeving. Fullan (1993, 2004) 

geeft aan dat dit soort algemene innovatiestrategieën in het onderwijs niet slagen 

omdat ze geen doorwerking hebben tot in het leerproces. Van den Bergh en 

Vandenberghe geven aan dat de kwaliteit van het onderwijs in hoge mate afhangt van 

het werk van de leraar, van zijn of haar oriëntatie op leer- en ontwikkelings processen 

en van de mate waarin en de manier waarop het onderwijs (het beleid, de leiding) 

daarop kan ingrijpen (Van den Bergh & Vandenberghe, 1999). Belangrijke aanvullingen 

op de algemene definitie van innovatiestrategie zijn dan nodig. Dat leidt tot de 

volgende definitie van innovatiestrategie in het (beroeps)onderwijs: 

De innovatiestrategie in het (beroeps)onderwijs betreft het beleid en de 

maatregelen waarop een school gestalte geeft aan de ontwikkeling van nieuwe 

leerarrangementen door docenten. Daarbij zijn de oriëntatie op leer- en 

ontwikkelingsprocessen van de docent en de wijze waarop bestuur, 

management en ondersteuning daarop inspelen, bepalende succesfactoren. 

 



23Om innovatiestrategieën echt succesvol te maken, moeten deze ingebed zijn in een 

innovatiecultuur. Dat wil zeggen dat een school, die gericht is op permanente 

verbetering, reflecteert op haar eigen innovaties en innovatiestrategieën. Hoe is het 

proces verlopen? Hoe kunnen we dat een volgende keer beter doen? Wat hebben we 

van het proces geleerd? Pas als door reflectie de innovatiecircel gesloten is en de 

organisatie daarmee permanent gericht is op innovatie, kan gesproken worden van 

een innovatiecultuur. Innovatie, onderzoek en professionalisering zijn in zo’n school 

een in beleid en uitvoering samenhangende drie-eenheid.      

Innovatiecultuur hangt daarmee ook samen met de kwaliteitscultuur van een 

school. In volwassen wordende organisaties is een verschuiving van 

rendementsindicatoren naar learning analytics waarneembaar. Het gaat daarbij om 

een cultuurverschuiving. Eerst ging het om het verzamelen van controlegegevens 

achteraf voor het management om verantwoording af te kunnen leggen. Nu gaat 

het om sturingsinformatie vooraf voor docenten, om de onderwijsarrangementen 

optimaal in te kunnen richten en om tijdens de uitvoering daarvan bij te kunnen 

sturen, ter optimalisering van de leerresultaten.    

1.2.2  Succes

Innovatie is geen doel op zich maar slechts een middel om te komen tot een doel: 

kwalitatief beter (middelbaar) beroepsonderwijs. Het practoraat hanteert daarbij 

vijf uitgangspunten en omschrijvingen:

1 Innovatie moet leiden tot meerwaarde in het pedagogische en didactische 

proces (dus tot in ‘de klas’, tot in de leersituatie). ‘De klas’ moet dan in de 

ruimste betekenis van het woord worden opgevat, zoals in de De Leijgraaf-

uitspraak: “De regio is je klaslokaal.”

2 Het studieobject is ‘innovatiesucces in het mbo’. Dat betekent dat de innovatie 

moet starten bij een vraagstelling uit de praktijk van het mbo en moet leiden tot 

toepassing in het onderwijsleerproces.

3 De docent in zijn team is de spil in onderwijskundige innovaties, waarbij de 

docent niet gezien wordt als een vakspecialist naast andere docenten, maar als 

een van de teamleden, die hun competenties aanvullend aan elkaar inzetten in 

onderwijs en begeleiding.  

4 De meerwaarde of het doel van pedagogische en didactische processen wordt 

gedefinieerd als ‘meer studenten dieper laten leren’. Voor ‘dieper leren’ gaan  

we uit van de vier niveaus van leren van Kirkpatrick: reaction – learning – 

behaviour – result. Reaction betekent dat de student op een prikkel de juiste 

reactie geeft (bijvoorbeeld op de vraag: ‘Wat is vijf keer negen?’, volgt het 

antwoord: ‘45’). Learning betekent dat de student kan uitleggen wat hij geleerd 

heeft, dat hij of zij het dus begrijpt. Behaviour houdt in dat het geleerde 



24 zichtbaar is in het toepassend gedrag van de student. Result wil zeggen dat het 

gedrag van de student leidt tot resultaat, dus doorwerking heeft in zijn 

omgeving. Zijn mening doet ertoe en leidt tot verandering. Het gedrag is terug 

te zien in de praktijktoepassingen: in nieuwe settings met nieuwe oplossingen. 

Het resultaat van dieper leren is terug te zien in het derde niveau van leren van 

Kirkpatrick (behaviour): iemand gebruikt het geleerde gedrag dagelijks in de 

werkomgeving en dat toont aan dat hij competent is (Kirkpatrick, 1994). 

Egan duidt het proces ‘dieper leren’ (learning in depth) als het didactische 

proces waarbij de lerende zelfsturend (vanuit een interne drive) kennis en 

kunde opbouwt rond een eigen gekozen onderwerp, waardoor hij zich 

ontwikkelt tot expert (Egan, 2010). In het mbo zet de student de eerste stappen 

in die richting als hij opgeleid wordt tot beginnend responsief2 vakman. 

Ook Fullan heeft het over ‘dieper leren’ (deep learning). Dieper leren omschrijft 

hij als de set van zes vaardigheden die leerlingen nodig hebben om goed te 

kunnen functioneren in de maatschappij. De ‘6 C’s’ zijn: character 

(karakterontwikkeling), citizenship (burgerschap), collaboration 

(samenwerking), communication (communicatie), creativity (creativiteit) en 

critical thinking (kritisch denken) (Fullan, 2018).  

Egan en Fullan richten zich dus op het proces en de competentieontwikkeling, 

terwijl Kirkpatrick dieper leren definieert vanuit output.

Biesta tot slot benadrukt de drievoudige functie van het onderwijs. 

Zijn pleidooi is om in de wereld van ‘meten is weten’ oog te hebben voor 

kwalificatie, socialisatie en subjectificatie. Daarin is dieper leren dan gericht  

op het versterken van de verbinding van de kwalificerende, socialiserende en 

subjectiverende functies van het leren (Biesta, 2012). 

5 Het onderdeel ‘meer studenten’ uit ‘meer studenten dieper laten leren’ houdt in 

dat na het ontwerp en de productie ook de implementatie, doorwerking en 

verduurzaming onderdeel zijn van innovatiesucces in het mbo. Een innovatie in 

het mbo is pas succesvol als het een substantieel duurzame doorwerking heeft 

in het leren van meer studenten.   

 

2 ‘Beginnend responsief vakman’ is een begrip dat sinds de invoering van de Wet educatie en 

beroepsonderwijs gehanteerd wordt. Het wil zeggen dat de afgestudeerde de vakcompetenties beheerst 

om te starten in zijn beroep én door ‘leren (te) leren’ is opgeleid om zich een leven lang te blijven 

ontwikkelen.  



251.2.3  Mbo

Door de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB)3 is vanaf 1996 een aantal 

opleidingen samengevoegd. Het betrof de basiseducatie, de volwasseneducatie en het 

beroepsonderwijs in de sectoren Techniek, Economie en Zorg & Welzijn en de groene 

sector. Binnen die sectoren werden ook het voltijdsonderwijs en het leerlingwezen 

samengevoegd; die opleidingen worden vanaf dat moment verzorgd in regionale 

opleidingscentra (ROC’s), agrarische onderwijscentra (AOC’s) en vakinstellingen die 

soms regio-overstijgend opleidingen verzorgen, gericht op één branche.

Het practoraat richt zich daarbinnen op het mbo als onderwijs in de vier genoemde 

sectoren, op de niveaus 1 tot en met 4: het entreeonderwijs, de basisberoepsopleiding, 

de vakopleiding, de middenkaderopleiding en de specialistenopleiding in zowel de 

beroepsopleidende leerweg (BOL) als de beroepsbegeleidende leerweg (BBL).  

Andere vormen van onderwijs zijn in het practoraat meegenomen als referentie-

vormen van onderwijs, zoals het hbo, het particulier onderwijs, bedrijfsopleidingen en 

cultuureducatie. Hoewel het practoraat daarmee in eerste instantie de scope lijkt te 

verengen tot initieel onderwijs, is er een ontwikkeling van vervagende grenzen, 

waarbij het bijvoorbeeld voorkomt dat studenten uit voltijds initiële opleidingen in 

projecten samenwerken met medewerkers van bedrijven, om in verschillende 

leertrajecten verschillende doelen te realiseren. Voorbeelden daarvan komen aan  

de orde in de onderzoeken in het CHILL-project in Zuid-Limburg en in die van de 

Werkplaats voor Digitaal Vakmanschap bij Noorderpoort in Groningen. Daarmee is niet 

gezegd dat het onderscheid tussen initieel en post-initieel onderwijs niet relevant is. 

Het gaat in dat onderscheid echter om de onderliggende factoren van zelfregie en 

volwassenheid. Adolescenten die op weg naar hun volwassenheid in toenemende 

zelfregie ontwikkelen, hebben het recht daarin te leren en daarnaartoe te groeien.  

Dat is principieel anders dan bij volwassenen die door baanverlies, interesse of leeftijd 

in om-, her- of bijscholingstrajecten onderwijs volgen.         

  

1.2.4  Innovatiesucces in het mbo

Gezien de bovenstaande omschrijving en context kan ‘Innovatiesucces in het mbo’ 

nu als volgt gedefinieerd worden: 

Innovatiesucces in het mbo is het succesvol integreren van nieuwe (curriculum- 

of technische) materialen, werkvormen en inzichten in het onderwijs, waardoor 

meer studenten dieper leren.

3  Wet educatie en beroepsonderwijs, 1995.
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De innovatiestrategieën
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28 2.1  Introductie 

Als er één beste innovatiestrategie bestond, was die allang ontdekt en werd die nu 

overal toegepast. Maar zelfs dan: er zijn vele contexten en verschillende doelen 

waarop innovatie gericht is. 

In de veelheid zijn verschillende, soms zelfs tegengestelde innovatiestrategieën te 

onderscheiden. Zo zijn er iteratief/incrementele versus disruptieve innovaties; 

top-down versus bottom-up innovaties; technische en sociale innovaties; innovatie  

in de kern (dat wil zeggen: van de eerste orde, gericht op verbeteren) en innovatie in 

de periferie (dat wil zeggen: van de tweede orde, die fundamenteel is en gericht op 

vernieuwen); planmatige versus spontane innovaties; innovaties ontstaan op grond 

van externe prikkels versus innovaties ontstaan op basis van interne krachten…. 

Een vaak terugkerend onderscheid in innoveren, bijvoorbeeld verwoord door 

Lagerweij en Lagerweij-Voogt, is het onderscheid tussen verbeteren en 

vernieuwen: verbeteren zou geen innovatie zijn en vernieuwen wél. Ook stellen 

 zij dat als de docent betrokken is bij innoveren, de sociaalpsychologische factoren 

(oftewel niet de technische factoren maar de sociale factoren) de meest bepalende 

zijn voor innovatiesucces (Lagerweij & Lagerweij-Voogt, 2004). Ook Volberda, 

Jansen, Tempelaar en Heij stelden in 2011 dat de sociale factor een veel grotere 

impact heeft op het innovatiesucces dan de technische factor. Innovatiesucces 

wordt voor 75 procent verklaard door sociale factoren en 25 procent door 

technologische factoren (Volberda, Jansen, Tempelaar & Heij 2011). Door de 

enorme impact van internet en technologische innovaties als virtual reality en 

artificial intelligence zijn deze percentages overigens aan het verschuiven in de 

richting van de technische innovatie.4  

Innoveren is vaak een weg inslaan zonder te weten waar men uit gaat komen.  

Er is dan meer sprake van heuristische processen dan van algoritmische processen, 

dus van zoekstrategieën in plaats van vindstrategieën. Bij die laatste, meestal 

verbeterprojecten, ligt het einddoel al vast als de bekende ‘stip op de horizon’:  

men weet precies wat het doel is, er moet alleen ‘nog even’ uitgevonden worden 

hoe daar te komen. Een voorbeeld daarvan is het vervangen van een verouderd 

administratief systeem door een meer eigentijds systeem. Bij vernieuwings-

projecten voelt men vaak aan dat er wat moet veranderen, maar in welke richting 

en wat het eindpunt zal zijn, is vooraf vaak niet duidelijk. Om die reden wordt dan 

ook vaker getolereerd en ingecalculeerd dat innovaties kunnen mislukken. 

4 Concurrentie- en Innovatie Monitor van de Erasmus Universiteit (2019) Investeringen in onderzoek en 

ontwikkeling (R&D) en in informatie- en communicatietechnologieën (ICT) namen toe. Investeringen in 

sociale innovatie daalden juist met 2,8%.



29Bij veel innovaties in het beroepsonderwijs is sprake van een complexe innovatie 

voor een ‘ontembaar probleem’ (wicked problem). Waslander verwijst in ‘Passend 

onderwijs in pers en politiek’ (2020) naar Head en Alford om ontembare 

problemen te duiden (Head & Alford 2015). 

Uit ‘Passend onderwijs in pers en politiek’: 

Drie kenmerken bepalen de mate van ontembaarheid van een vraagstuk.

Normatieve meervoudigheid verwijst naar de mate waarin betrokkenen het 

oneens zijn over wat wenselijk is. Het gaat hier niet om de vraag of iets feitelijk 

juist of onjuist is, maar om de waarde-oordelen over goed en fout. De mate van 

ontembaarheid is groter naarmate conflicterende waarden een grotere rol 

spelen bij opvattingen over wat de kern van het probleem is en over de 

wenselijkheid van specifieke oplossingen.

Institutionele complexiteit is het tweede kenmerk. Een vraagstuk is 

ontembaarder naarmate er meer partijen bij betrokken zijn en het aantal lagen 

waarop besluitvorming plaatsvind groter is. Als er veel partijen betrokken zijn, 

is de kans groter dat verschillende belangen een stabiele consensus in de weg 

staan. Als besluiten op verschillende lagen worden genomen (multi-level 

governance), vraagt dat om geraffineerde vormen van afstemming en 

coördinatie.   

Het derde kenmerk is wetenschappelijke onzekerheid. De mate van 

ontembaarheid is ook groter naarmate benodigde kennis om tot een oplossing 

te komen meer gefragmenteerd is of helemaal ontbreekt. Als een vraagstuk 

raakt aan veel en heel verschillende kennisgebieden, is sprake van 

fragmentatie. Voor nieuwe en lastig te onderzoeken vraagstukken kan de 

benodigde kennis ontbreken.

Een voorbeeld van zo’n ontembaar vraagstuk in het huidige mbo is het 

ontwikkelen van gepersonaliseerd leren. Het is een van de kernvragen van de 

directie Middelbaar Beroepsonderwijs van het ministerie van OCW in het 

beleidsinitiatief ‘MBO in 2030’.  

Maar áls het bekend is dát innovaties rond ontembare vraagstukken vaker 

mislukken, is het dan niet merkwaardig dat aan het begin van zo’n vaak duur en 

ingrijpend proces niet zorgvuldiger stilgestaan wordt bij niet alleen de inhoudelijke 

innovatievraag, maar ook bij de te kiezen innovatiestrategie?



30 Op 13 februari 2008 vond de presentatie plaats van het rapport ‘Tijd voor onderwijs’ 

van de parlementaire onderzoekscommissie voor de onderwijsvernieuwingen in het 

voortgezet onderwijs in Nederland, beter bekend als het rapport van de commissie 

Dijsselbloem. Een van de belangrijkste conclusies ging over de innovatiestrategieën 

in het Nederlandse onderwijs. De conclusie was dat alle grootschalige top-down 

vernieuwingen mislukt waren. De commissie pleitte voor kleinschalige bottom-up 

vernieuwing. Die les werd niet meteen opgepikt. Sterker nog, in december 2019 

constateerde Paul Kirschner, hoogleraar onderwijspsychologie aan de Open Universiteit 

in zijn afscheidscollege: “Het is totaal absurd dat men de lessen van de Commissie 

Dijsselbloem niet heeft geleerd.” 

Wat is er dan in die tussentijd gedaan en hoe hangt de vlag er nu bij? Daar gaan 

paragraaf 2.2 respectievelijk paragraaf 2.3 over.

2.2  Geleerde lessen uit het verleden

Er worden drie grote innovaties belicht die plaatsvonden tussen 1996 en 2011.  

Deze zijn gebaseerd op:

a de Integrale regeling specifieke doelgroepen (IRSD); 

b de Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (SLOA); en 

c de Subsidieregeling innovatiearrangement 2003 (ook bekend als de 

HPBO-projecten). 

Reden dat voor deze drie is gekozen, is omdat het afgeronde en geëvalueerde 

projecten zijn. Andere landelijke innovatieprojecten lopen nog door in 

vervolgprojecten, zijn nog niet geëvalueerd of richten zich meer op macro-/

bestuurlijke innovaties en niet op de scope van het practoraat: innovaties die 

leiden tot de beschreven drie aspecten van onderwijsinnovatie (Fullan, 2004) in 

onderwijsleersituaties waarbij de docent de change agent is.  

Ad a IRSD

In de jaren negentig van de vorige eeuw bestond de Integrale Regeling Specifieke 

Doelgroepen (IRSD). Dit was een regeling met als doel om doelgroepenbeleid te voeren 

in het mbo. De laatste ronde van de regeling startte in 1996 en liep tot 2004. De doel-             

groepen waren allochtonen, gehandicapten en vrouwen in de techniek. De doelen waren 

om voor de eerste twee doelgroepen in het mbo te komen tot dezelfde percentages 

als in de totale bevolking en ten aanzien van de laatste doelgroep om te komen tot 50 

procent. Die doelen zijn niet gehaald. Daar waar stijging gemeten kon worden, viel die 

tegen. De regeling is verlopen, er zijn geen evaluatierapporten en op internet staan 

alleen nog twee artikelen over weigergronden en vaststelling van het lagere bedrag  

van de aanvullende vergoeding. Andere artikelen zijn vervallen en verwijderd. 



31Geen gladiolen maar een zachte dood dus. Waarom mislukte deze op zich goed 

bedoelde regeling? De reden is dat het mbo nog tussen de SVM-operatie en de 

ROC-vorming5 zat. De SVM-operatie, wat staat voor sectorvorming en vernieuwing 

van het middelbaar beroepsonderwijs (1986-1990), was een schaalvergrotings operatie 

waarbij kleine mbo-scholen fuseerden tot sectorscholen voor Economie, Zorg & 

Welzijn en Techniek en Groene-sectorscholen. De regeling kende subsidie toe aan een 

regio, waarbij de verschillende sectorscholen moesten samenwerken in het doen van 

aanvragen en in het rapporteren. Als er al binnen een school doelgroepenbeleid was, 

was die echter zelden gedeeld met andere (nog jonge) sectorscholen. Naast het 

werken aan doelgroepenbeleid moest dus tegelijkertijd gewerkt worden aan de 

samenwerking. Kortom, het betrof een door de centrale overheid afgekondigde 

regeling waar de scholen op regionaal bestuursniveau nog niet aan toe waren.

Ad b SLOA 

De Wet subsidiering landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (SLOA)  

was bedoeld voor de ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs door 

bij wet aangewezen onderwijsondersteunende instellingen: de landelijke 

pedagogische centra APS, CPS en KPC, het Centrum voor Innovatie van 

Opleidingen (CINOP), het Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling (CITO) en de 

Stichting leerplanontwikkeling (SLO). Scholen werden begeleid bij het ontwikkelen 

van methoden en materialen, leerplannen en toetsen. De gang van zaken was dat 

deze instellingen programmalijnen opstelden waar scholen op konden intekenen, 

oftewel: volledig aanbodgericht. Feitelijk zochten de ondersteunende instellingen 

scholen om hun ontwikkel- en onderzoekswerk te kunnen uitvoeren. In de evaluatie 

van de wet staat dat "de ondersteunende activiteiten van de SLOA-instellingen 

door scholen en gebruikers goed gewaardeerd worden als het gaat om 

bruikbaarheid en de mate van aansluiting op behoeften in het veld". Als tweede 

conclusie wordt meteen daarachteraan getrokken dat "nog hiaten bestaan als  

het gaat om het sectorbreed gebruik van de ontwikkelde producten en diensten 

en de daaraan gekoppelde sectorbrede doorwerking’’ (Poot & Berg, 2005). Hier 

staat dus feitelijk dat een subsidie, bedoeld voor de ontwikkeling en vernieuwing 

van het onderwijs, heeft geleid tot tevredenheid van scholen over de geboden 

ondersteuning maar dat er (netjes geformuleerd) geen sectorbrede ontwikkeling 

en vernieuwing van het onderwijs heeft plaatsgevonden. Ook hier was dus sprake 

van innovatie die buiten de scholen is bedacht en met een top-down subsidie werd 

verstrekt, niet aan de scholen zelf maar aan ondersteunende instellingen. 

Ad c Innovatiearrangement

Het Platform Beroepsonderwijs (HPBO) voerde van 2002 tot 2011 de Subsidieregeling 

Innovatiearrangement uit namens het ministerie van OCW en de Stichting van de 

5  De ROC-vorming startte in 1996 na invoering van de Wet educatie en beroepsonderwijs (1995). 



32 Arbeid. In de evaluatie ‘Leren van het innovatiearrangement’ (Vijlder, Rozema 

2013) worden drie strategieën onderscheiden. De basisstrategie houdt in het 

onderhouden en verbeteren van het primair proces, de dieptestrategie houdt in 

het innoveren op regionaal en/of sectorniveau en de breedtestrategie houdt in het 

verspreiden en toepassen van innovaties. Conclusies zijn dat de basisstrategie nog 

geen routine is en dat de breedtestrategie mislukt is, met name door wat men 

tegenwoordig het ‘not invented here’-syndroom noemt. Voor de dieptestrategie 

werden drie spanningsvelden benoemd, ter verklaring waarom innoveren via het 

innovatiearrangement bemoeilijkt werd: 

 • Ten eerste is het lastig vrij te experimenteren als vooraf de aanpak en 

doelen in een subsidieaanvraag vastgelegd moeten worden en mislukkingen 

afgestraft worden door middel van kortingen op de subsidie. 

 • Het tweede spanningsveld betrof de ervaren nadruk op evidence based 

innovatie, terwijl de behoefte er lag om in de projecten samen nieuwe, 

practice based, kennis te ontwikkelen. Ook het zelf doormaken van het 

proces wordt als succesfactor aangemerkt voor het laten beklijven van  

een innovatie. Het belang van dit sociale aspect van innovatie is binnen  

het innovatiearrangement pas laat onderkend en gewaardeerd. 

 • De derde spanningsbron betrof de mechanismen binnen 

onderwijsinstellingen die conserverend werken en een fundamenteel 

herontwerp verhinderen. Controle en bureaucreatie spelen daarin ook mee. 

Verder worden in deze evaluatie als kritische punten genoemd: de omvang en de 

duur van de projecten die ‘groots en meeslepend’ werden opgezet maar in de 

praktijk niet zijn waargemaakt, en het te weinig aanhaken bij regionale en sectorale 

bestaande initiatieven. Verder wordt in deze evaluatie gesteld dat de resultaten 

van diepteprojecten beperkt zijn, maar ook lastig zijn om te meten (Vijlder & 

Rozema, 2013). Wat opvalt in deze evaluatie, is dat er niet stilgestaan wordt bij de 

aanvankelijk voorgeschreven zogenoemde doorbraakmethode. Het voert te ver om 

daarop hier inhoudelijk in te gaan, maar het feit dat HPBO halverwege de periode 

heeft besloten het voorschrijven van die methode los te laten, pleit ervoor dat de 

innovatieaanpak of strategie bepaald moet worden door en binnen het team dat de 

innovatie gaat aanpakken.  

De lessen uit deze drie projecten stroken met die van de commissie Dijsselbloem, die 

zich richtte op het voortgezet onderwijs. Ook daar ging het om grootschalige 

top-down vernieuwingen waarbij uniforme regelgeving voor een sterk uiteenlopend 

en zich ontwikkelend veld werd afgekondigd (IRSD), de school niet eigenaar was van 

het proces (SLOA) en zowel doel als proces (mede) van buitenaf bepaald werden en 

er te weinig aandacht was voor de sociale aspecten van de innovatie bij projecten 

(innovatiearrangement). 



33Inmiddels is er wel op basis van evaluaties het een en ander veranderd in het 

beleid van het ministerie. Er wordt meer ruimte gegeven voor het zelf bepalen 

van de innovaties. Eén regeling heet zelfs ‘Ruimte aan de regio’. Er vinden 

veldconsultaties plaats door een combinatie van OCW-beleidsmedewerkers, 

inspectie en de MBO Raad tijdens congressen. En er is een OCW-brigade die door 

het land trekt, internetconsultaties houdt en daarbij in dialoog gaat met het veld 

over knellende bestaande regelgeving en in de maak zijnde nieuwe wet- en 

regelgeving. Ook het langetermijnbeleid wordt samen met het veld ontwikkeld in 

‘MBO in 2030: Strategische visie in wording’. Er is ook in toenemende mate sprake 

van beleidsruimte voor scholen na het innovatiearrangement in de Regeling 

kwaliteitsafspraken mbo 2015-2018 en de Regeling kwaliteitsafspraken mbo 

2019-2022. Tot slot zijn er in NRO-subsidieprogramma’s veranderende 

verhoudingen zichtbaar. In de academische werkplaatsen van po en vo zijn niet de 

scholen penvoerder maar de wo-instelling waarmee ze een project uitvoeren. In de 

onderzoekswerkplaatsen in het mbo6 is ook sprake van consortia waarin hbo’s en 

universiteiten weliswaar participeren, maar een mbo-school hier steeds de 

penvoerder is. 

2.3  Innovatie in het mbo van vandaag 

2.3.1  Inleiding

In het denken over succesvolle innovatiestrategieën heeft in de loop van de tijd 

een verschuiving plaatsgevonden van grootschalige top-down vernieuwingen naar 

kleinschalige bottom-up innovaties; van landelijk naar regionaal en van een meer 

algemene naar specifieke situatiegebonden veranderaanpak. Marius Meeus, 

hoogleraar en organisatiewetenschapper aan de Tilburg University, noemt 

bottum-up onvermijdelijk: werk daarbij met een ‘coalition of the willing’, een 

Gideonsbende of designteam en organiseer daarbij veiligheid voor die docenten. 

Wees, zo stelt Meeus, vervolgens niet zo naïef om te denken dat het daarmee goed 

komt. Daarna en daarnaast is support van bestuur en management nodig om 

ruimte te geven aan innovaties en om innovaties daarna te laten landen in de 

organisatie en in de curricula. Dat laatste komt ook terug in het boek ‘De lerende 

instelling’ (Klatter, van der Meer 2019) waarin gepleit wordt voor bottom-up 

innovatie, open communicatie en stroming tussen de lagen bestuur, management 

en docent (alignment). Ook de vereiste van support van het bestuur komt in hun 

boek terug. Het platform ScienceGuide noemde ‘De lerende instelling’ in januari 

2020 nog een van belangrijkste publicaties van 2019.

6 In het ’Bestuursakkoord 2018-2022: Trots, lef en vertrouwen’ van OCW en de MBO Raad is vastgelegd dat 

er twee onderzoekswerkplaatsen worden ingericht: ‘Burgerschap’ en ‘Gepersonaliseerd leren met ict’.



34 De docent speelt bij de aangehaalde innovatiedenkers een centrale rol. Feitelijk is 

de innovatiedenker de change agent: degene die uiteindelijk bepaalt of een 

vernieuwing wel of niet geeffectueerd wordt in leerarrangementen. Monique van 

der Heijden noemt vier bepalende competenties van de change agent: 

meesterschap, samenwerken, ondernemerschap en leven lang ontwikkelen (Van 

der Heijden, 2017). De docent/change agent is de eerste die vragen stelt bij zijn 

praktijk van alledag: didactische werkvormen werken niet meer, studenten worden 

niet getriggerd of minder uitgedaagd door opdrachten, een bedrijf levert geen 

nieuwe problemen meer aan om in proefopstellingen te testen enzovoort. 

Een mogelijkheid is dat de docent het lange pad inzet door de problemen aan te 

kaarten tijdens kwaliteitszorgaudits. Kwaliteitszorgrapportages kunnen dan leiden 

tot het besluit om het signaal aan te pakken. Na een besluit kan de stafafdeling een 

verbeter- of vernieuwingsplan opstellen en een project laten starten. De koninklijke 

weg is daarmee bewandeld, maar er zijn daarbij twee risico’s. Ten eerste is het niet 

ondenkbeeldig dat de gekozen weg één tot twee schooljaren duurt, terwijl de 

docent de vraag stelt vanuit zijn dagelijkse urgentie. Ten tweede – en dat is 

misschien nog erger – bestaat de kans dat de docent zich niet meer herkent in de 

oplossing en de aanpak van zijn vraag. De kans dat hij de oplossing daadwerkelijk 

gaat toepassen in zijn dagelijkse praktijk, is daarmee gering. We zien op twee 

momenten de rol van de docent als cruciaal voor verandering en vernieuwing van 

zijn onderwijs: 1) bij de beslissing om de vraag het circuit van de koninklijke weg in 

te sturen en 2) bij de beslissing om aangereikte veranderingen of vernieuwingen, 

aangereikt door derden, toe te gaan passen in zijn onderwijs. Met die twee 

beslissingen is de docent dus uiteindelijk de poortwachter, de change agent. 

In de huidige innovaties zien we dat de docent steeds minder vaak die koninklijke 

weg kiest, maar kort door de bocht zélf de handen uit de mouwen steekt en als 

onderzoekend ontwerper van zijn onderwijs de vraag stelt, aanpakt en oplost en de 

oplossing toepast in zijn onderwijs. Deskundigheidsbevordering via master-

opleidingen en ‘teacher in the lead’-programma’s dragen bij aan het equiperen van 

docenten om die rol te pakken. Een docent staat echter niet alleen en zal in zijn 

team medestanders zoeken. In de innovatieaanpak in het mbo komen varianten 

van design thinking daardoor steeds meer voor. Een change agent of een 

designteam staat vervolgens niet alleen in een onderwijsorganisatie. Management, 

bestuur, beheer en een (bij een design-thinkingaanpak mogelijke gepasseerde) 

stafafdeling spelen een rol in het proces en bepalen mede of een ingezette 

verandering ook uiteindelijk leidt tot duurzame doorwerking. De support van het 

bestuur is een van de belangrijke factoren bij innovatie, maar zeker bij de 

implementatie of borging van nieuwe materialen en inzichten. In dat kader is het 

interessant te kijken naar de complementariteit van design thinking en systems 

thinking, zoals beschreven in publicaties van onder anderen Pourdehnad, Tyler en 



35Tjendra (zie hoofdstuk 3). Dat geldt zeker voor grotere innovaties die beginnen  

bij een aanpassing in het primaire proces, bijvoorbeeld de ontwikkeling naar 

gepersonaliseerd leren, maar uiteindelijk aanpassing vragen van een groot aantal 

bedrijfsprocessen tot en met gedragsverandering bij medewerkers en een 

cultuurverandering binnen de totale organisatie.

Er speelt nog een thema in het huidige discours over kleinschalige bottom-up 

innovaties in het mbo gesteund door de organisatie: het handelingsperspectief  

van de docent. Dat is een ander perspectief dan die van de onderzoeker, het 

management of de bestuurder. Het handelingsperspectief van de docent is de 

praktijk van alledag en hij werkt en denkt dus vanuit dat praktische perspectief.  

Hij wil best onderzoekend ontwerpen, maar wil dat niet alleen doen vanuit zijn 

concrete praktijkvraag maar ook vanuit een oplossingsgerichte aanpak. Het gaat 

dus niet alleen om de praktijkvraag maar ook om de praktijkgerichte aanpak van 

het zoeken naar een antwoord. Dat is vaak strijdig met onderzoeks- en 

verantwoordingsregels die vanuit de onderzoekswereld opgesteld zijn en door  

het management en het bestuur herkend worden en bewust of onbewust 

onderschreven worden. Die onderzoeks- en verantwoordingsregels zijn dan vaak 

in scholen terug te vinden in normen en regels in beleidsdocumenten. Ook bij de 

design-thinkingaanpak stellen docenten vaak kritische vragen, bijvoorbeeld over  

de duur en intensiteit van de vraagarticulatiefase. Voor de oplossingsgerichte 

docent-onderzoekers duurt het zoeken naar de vraag onder de vraag in die fase 

vaak te lang, hoewel dit achteraf vaak toch als positief naar voren komt in de 

evaluatie. De vraag is of in sommige contexten een andere aanpak misschien  

beter werkt. Bijvoorbeeld een aanpak van trial and error, waarbij via multicycle 

prototyping wordt gewerkt en zo snel mogelijk eerste ontwerpen via het 

fail-fasterprincipe7 worden ‘aangepakt’. Die aanpak zou soms beter kunnen werken, 

in ieder geval wat betreft de energie van de docenten in kwestie. Als de afstemming 

tussen de organisatielagen goed loopt, wordt dus niet alleen naar de oorsprong van 

de vraag gekeken (dat is tegenwoordig al vaak gemeengoed), maar ook naar de 

aanpak van het zoeken naar de oplossing, in casu de innovatiestrategie. Het is van 

eminent belang voor het succes van innovaties dat managers, onderzoekers en 

bestuurders het andere handelingsperspectief van de docent erkennen.        

Een laatst inleidende opmerking. Ook van mislukkingen in innovaties is veel te 

leren. In het onderwijs worden de mislukkingen vaak weggemoffeld. Dat is 

merkwaardig, want een van de krachtigste didactische werkvormen is trial and 

error: fouten maken mag, ervan leren moet8. In de techniek bijvoorbeeld zet men 

7  Hierbij wordt zo snel mogelijk in het ontwikkelproces feedback gevraagd aan de vraagsteller en de 

eindgebruiker over een eerste concept, dus voordat er al te veel tijd en geld is geïnvesteerd en de 

ontwerpers al verdedigend op feedback op hun gedachtegoed reageren.   
8 Dat is een van de favoriete uitspraken van Francis Joosten, oud-bestuurslid van De Leijgraaf.



36 mislukkingen op een voetstuk om ervan te leren. Veldhoen en Van de Ende geven 

mooie voorbeelden van mislukkingen in de ‘harde’ techniek: over wat er misging bij 

Kalkar, over het margarine-verhaal Planta en over verschrikkelijke ervaringen in de 

farmaceutische industrie met Des en Softenon (Veldhoen & Van de Ende, 1995). 

2.3.2  Actuele innovatiestrategieën nader belicht

Iedere selectie uit een veelheid is arbitrair. De hier belichte projecten en 

samenwerkingen zijn geselecteerd vanuit de scope van het practoraat en gericht op 

opvallende strategische afwegingen en keuzen die gemaakt zijn ten opzichte van min 

of meer traditionele strategieën. Onder die laatste categorie vallen projecten die 

vaak uitgevoerd worden binnen de hiërarchische lijnen van een schoolorganisatie en 

waarbij het management in de reguliere overlegstructuur als stuurgroep van een 

project de voortgang van werkgroepen en deelprojecten bespreekt.  

2.3.2.1  De onderzoekswerkplaatsen ‘Gepersonaliseerd leren met ict’ en   

  ‘Democratisering van het kritisch denken’

Eerder werd al aangegeven dat de onderzoekswerkplaatsen in het mbo zich 

onderscheiden van de academische werkplaatsen in het po en vo. In de academische 

werkplaatsen zijn wo-instellingen penvoerder. In de onderzoekswerkplaatsen in  

het mbo is een mbo-school binnen een consortium van mbo, hbo en universiteit 

steeds de penvoerder. Deze andere aanpak is neergelegd in het ‘Bestuursakkoord 

2018- 2024: Trots, vertrouwen en lef’ van het ministerie van OCW en de MBO Raad 

en onder  gebracht in de onderzoekslijnen van het Nationaal Regieorgaan 

Onderwijsonderzoek (NRO). De gedachte achter deze afwijking van de standaard is 

dat de mbo-sector zelf het beste in staat is de onderzoekswerkplaatsen in te richten. 

De mbo’s hebben een specifieke positie in het bestel door de veelheid aan 

doelgroepen, de nabijheid van het bedrijfsleven en een behoorlijk aantal masters en 

practoren. Daardoor zijn ze zelf goed in staat om tegemoet te komen aan het 

uitgangspunt van de onderzoeks werkplaats: het uitvoeren van praktijkgericht 

onderzoek op grond van uit de praktijk geformuleerde vragen. 

In de onderzoekswerkplaats (OWP) ‘Gepersonaliseerd leren met ict’ werken vijf 

mbo’s, één hbo en één universiteit9 samen. Basis is de body of knowledge van  

het lectoraat ‘Leren en ict’ van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen,  

waarmee via een eigen vorm van design thinking vragen uit de mbo-praktijk 

worden beantwoord. De kracht ligt hier in de zeswekelijks bij elkaar komende 

programmaraad, waar alle partners aan deelnemen en waarin uitgangspunten, 

9 De mbo-scholen MediaCollege Amsterdam, RijnIJssel, Graafschap College, Summa College en ROC De 

Leijgraaf, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Tilburg University.



37operationele uitvoering en begeleidend onderzoek steeds doorgesproken worden. 

De voortgang in het project is te volgen via een eigen website (www.owpict.nl), 

waar ook alle producten van de designteams en onderzoeken zijn te vinden via een 

link naar het mbo-gedeelte van de website www.ixperium.nl. 

De OWP ‘Democratisering van het kritisch denken’ is een samenwerking tussen 

ROC van Twente, ROC Midden Nederland, De Haagse Hogeschool en de 

Rijksuniversiteit van Groningen. De kracht van deze OWP is dat docenten over 

opleidingen heen, in werkgroepen met voldoende projecttijd kunnen werken aan 

eigen aangebrachte thema’s voor het burgerschapsonderwijs voor de totale 

mbo-sector; daarbij kunnen de kennis en onderzoeken van het lectoraat 

‘Wereldburgerschap’ van De Haagse Hogeschool en de Rijksuniversiteit van 

Groningen ingezet worden. De OWP is te volgen via https://werkplaatsburgerschap.

nl/onderzoekswerkplaats/. 

2.3.2.2  De Community of Practice ‘Gepersonaliseerd leren en ict’

De Community of Practice (CoP) ‘Gepersonaliseerd leren en ict’ was een initiatief 

van vijftien mbo-scholen, dat werd gesubsidieerd door het ministerie van OCW. Het 

project liep van 2018 tot 2020 en het penvoerderschap was belegd bij Kennisnet. 

Ook hier was het doel om het gebruik van ict in de didactische werkvormen in de 

onderwijsleerprocessen te bevorderen. De kracht van dit project was dat er geen 

projectplan of plan van aanpak was, maar een open aanpak. Er was niks vooraf 

vastgelegd anders dan dat docenten bijeen konden komen en praten over door 

henzelf benoemde onderwerpen. Er waren geen projectstructuur, formats of 

verantwoordingsformulieren en geen vooraf gestelde doelen. Onderwerp en 

doelen formuleerden themagroepen binnen de community zelf. Sommige 

themagroepen richtten zich op het produceren van een product voor de sector, 

andere waren ‘alleen’ gericht op onderlinge kennisdeling of informatieverzameling. 

De enige lichte structuur was een tussenring, samengesteld uit vertegenwoordigers 

van de initiatiefnemers. Leden van de tussenring waren als schakelaars aanwezig 

bij de themagroepbijeenkomsten, om vragen van themagroepen door te sluizen 

naar de tussenring. Dat ging dan vaak om de financiering van het inhuren van een 

expert of het laten produceren van een spel of een informatieve waaier. De 

schakelaars hadden geen inhoudelijke inbreng. Kracht van de CoP was de inzet van 

de docenten op eigen betrokkenheid ‘in de eigen tijd’. Op momenten dat de ‘eigen 

tijd’ door de waan van de dag op de eigen school in de knel kwam en de voortgang 

in een themagroep dreigde vast te lopen, won de betrokkenheid het en werkten ze 

door tot ze het voorgenomen doel bereikt hadden. Het project liep af in december 

2020. De producten zijn opgeleverd en beschikbaar gesteld in het lemma 

‘Gepersonaliseerd leren 2’ in de Canon beroepsonderwijs van ECBO. Het lemma is 

ook opgenomen in dit boek in hoofdstuk 4. Het eindrapport van de CoP 

‘Gepersonaliseerd leren en ict’ bevat naast de beschrijving van de opgeleverde 

http://www.owpict.nl
http://www.ixperium.nl
https://werkplaatsburgerschap.nl/onderzoekswerkplaats/
https://werkplaatsburgerschap.nl/onderzoekswerkplaats/


38 producten waardevolle ‘lessons learned’ over het innovatieproces (Neut & 

Willemse, 2019). De daarin beschreven succesfactoren zijn als instrument ingezet 

bij de analyse van de interviews in het praatplatenonderzoek. De verworvenheden 

zijn overgebracht naar de werkgroep ‘innovatie’ van het landelijke project 

‘Doorpakken op digitalisering’, waarin ook enkele personen uit de CoP deelnemen.

2.3.2.3  Het werkverband Beroepspedagogiek 

Het werkverband Beroepspedagogiek is opgericht door Piet Boekhoud, oud-voorzitter 

van het Albeda College en lector ‘Beroepspedagogiek’ aan Hogeschool Rotterdam 

(HR). Het doel was toen enerzijds om pedagogiek van het beroepsonderwijs terug op 

de mbo-agenda te zetten en anderzijds om het pedagogisch handelen van docenten 

en teams te versterken. Zes ROC’s nemen deel aan het initiatief, en de publicaties 

’Pedagogiek als tweede natuur’ (Boekhoud, 2011) en ‘Ped talks’ (Liefaard &Wessels 

2015) verschenen in die periode. 

In 2014 heeft Ellen Klatter het lectoraat overgenomen, waarbij onderzoek wordt 

uitgevoerd onder leiding van Ellen Klatter, Wouter Pols en Monique van den Heuvel 

(Pols, 2019). Het onderzoek heeft een aantal producten opgeleverd. Het eerste is 

‘Pedagogical empowerment’, een gesprekkencyclus voor teams om pedagogisch 

handelen te versterken. Daarnaast de leergang ‘Pedagogiek’ van HR om met 

docenten verdieping aan te brengen in hun pedagogisch handelen. Ten derde het 

pedagogisch spel ‘Klasse-gesprek’ van Monique van den Heuvel. 

De kracht van de strategie van het werkverband is de wetenschappelijk onderbouwde 

aanpak van deskundigheidsbevordering. Door scholing van docenten in de leergang 

en het uitvoeren van de gesprekkencyclus worden docenten en teams versterkt in 

hun pedagogisch handelen. We zien hier de sterkte in de combinatie van innovatie, 

onderzoek en professionalisering. De zwakte zit in het ontbreken van financiële 

middelen, waardoor zowel de leergang als het uitvoeren van gesprekscycli maar 

beperkt uitgevoerd kan worden; daardoor stokt de doorwerking, dus het breed 

uitrollen in de mbo-sector.   

2.3.2.4  Research-Practice Partnership ‘Tools voor teamleren’

Het Research-Practice Partnership ‘Tools voor teamleren’ is een door het NRO 

gesubsidieerd project. MBO Rijnland is de projectleider. Drie externe senior-

onderzoekers (onder wie Niek van de Berg, lector ‘Grenspraktijken van opleiders  

en onderzoekers’ bij AERES) begeleiden het project. ‘Tools voor teamleren’ is een 

fraai voorbeeld van een grensoverschrijdend project tussen onderzoekers en 

docent-innovatoren, waarbij de senior-onderzoekers een onderzoekersrol maar 

ook een professionaliseringsrol en innovatorrol hebben. De masteropgeleide 

teacher leaders (MTL’s) hebben een complexe rol: aanjager van onderzoekend 

(samen)werken aan onderwijskwaliteit.  



39Ze zijn inhoudelijk expert, innovator, onderzoeker en procesbegeleider.  

De begeleidend onderzoekers schakelen tussen ‘het NRO-onderzoek’ en ‘dat wat 

de MTL’s doen om het onderzoekend werken in de ontwerpgroepen aan te jagen’. 

Het betreft MTL’s die mbo-docententeams begeleiden bij onderzoekend werken 

aan onderwijskwaliteit, met soms kleine verbeteringen en soms stevige innovaties. 

Het project ontwikkelt meetinstrumenten die ook nuttig zijn voor het werk van de 

MTL’s en hun ontwerpgroepen. Dus het inzetten van instrumenten en het doen van 

praktijkonderzoek vallen voor hen daardoor deels samen. Het betreft een 

zogenaamd meerlagenproject met veranderdoelen, professionaliseringsdoelen, 

kennisdoelen en maakdoelen.

Het betreft participatief actieonderzoek. Het instrumentarium en het verzamelen 

van data zijn hulpmiddelen voor de MTL’s om te reflecteren op hun eigen werk en 

daar voor zichzelf actie- of aandachtspunten uit te halen voor hoe ze hun (proces)

begeleiding kunnen bijstellen. 

Er zijn voor het project goed werkende instrumenten ontwikkeld, zoals het 

‘behangrolgesprek’. Dit is een narratieve methode waarbij mensen hun verhaal 

over de tijdspanne van een jaar vertellen. Dat doen ze aan de hand van wat ze 

gedurende dat jaar met de aangereikte (meet)instrumenten hebben gedocumenteerd. 

Met het verhaal reflecteren de vertellers op hun eigen handelen en krijgen de 

toehoorders veel informatie, waarover ze de verteller weer feedback kunnen geven.

Opvallend is dat in dit project in de vraagarticulatiefase tegelijk ook met elkaar de 

onderzoeks-/innovatiestrategie is gebouwd. Dat was onderdeel van het project. 

Voor mensen op afstand lijkt het daardoor alsof er niks gebeurt omdat er nog geen 

‘producten’ van de band rollen, maar deze aanpak bleek een succesfactor in het 

verdere verloop van het project.  

Als mensen op meerdere lagen moeten schakelen, wint ‘de waan van de dag’, in 

casu het werken aan de maakdoelen. Daarin valt iedere dag of week wel wat te 

beslissen of te regelen. Andere doelen, zoals professionaliseren en onderzoek 

doen, kunnen daar de dupe van worden.

Interessante vraag is hoe te handelen in de gelaagdheid in het project. Geef je 

verschillende projectmedewerkers verschillende rollen (onderzoeker, ontwikkelaar, 

maker) die je dan regelmatig bij elkaar moet brengen om de samenhang te 

bespreken, of doe je dat nou net niet door in verband met de integraliteit iedereen 

alles te laten doen, maar wel ‘ambassadeurs’ of ‘bewakers’ te benoemen die zorgen 

dat één of meer aspecten niet onderbelicht blijven? 
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In het bestuursakkoord van het miniserie van OCW en de MBO Raad van 2014 waren 

kwaliteitsafspraken opgenomen voor de periode 2014-2017. Die zijn in het 

bestuursakkoord van 2018 verlengd voor de periode 2019-2022. De kwaliteits-

afspraken betreffen thema’s als professionele ontwikkeling van onderwijsgevenden, 

taal en rekenen, de ontwikkeling van excellent vakmanschap, voortijdig 

schoolverlaten (vsv), studiewaarde en beroepspraktijkvorming (bpv). Voor de drie 

onderwerpen studiewaarde, bpv en vsv geldt een resultaatafhankelijk budget.  

De kwaliteitsagenda 2019-2022 bevat ook een aantal thema’s ofwel landelijke 

speerpunten: jongeren in een kwetsbare positie, gelijke kansen en opleiden voor  

de arbeidsmarkt van de toekomst. Er heeft een nulmeting plaatsgevonden, 

indicatoren zijn opgesteld en er vindt een tussentijdse beoordeling plaats in 2021, 

waarin bepaald wordt of het prestatieafhankelijke budget wordt vrijgegeven. 

Indicatoren als vsv, jaarrendement, kwalificatiewinst en arbeidsmarktperspectief 

(inclusief signaalwaarde) spelen daarbij een rol. 

In de kwaliteitsplannen die de scholen opstelden op grond van de OCW regeling 

kwaliteitsagenda mbo 2018 - 2022 moest aangegeven worden welk programma er 

voor excellentie opgezet zou worden, dat ten minste gericht was op “het 

verwerven van excellent vakmanschap, aanwijsbare verbreding en verdieping van 

de hiervoor benodigde kennis, inzichten en vaardigheden”. Indicatoren zoals bij het 

verhogen van rendement en het vsv waren hier niet te geven, omdat scholen 

binnen hun eigen context heel verschillende activiteiten zouden kunnen 

ontplooien.

Daar waar over het algemeen de scholen hun plannen hooguit uitwisselden, 

ontstond er op het thema excellentie samenwerking in de MBOe, een netwerk  

van mbo-scholen dat excellentieonderwijs stimuleert. In de evaluaties van de 

excellentieprogramma’s is geconstateerd dat de programma’s op twee lijnen 

inzetten: 1) verzwaarde (technische) opleidingen die hun bestaande aanpak verder 

uitbouwen, waarbij de focus ligt op vakvaardigheden en 2) een multidisciplinaire 

aanpak van studenten uit verschillende opleidingen, met een focus op de 

ontwikkeling van generieke competenties van studenten (Buisman, 2019).  

Het ontwikkelen van die generieke competenties richt zich vaak op persoonlijke 

ontwikkeling en het betrekken van individuele leervragen van studenten.  

Dat vraagt een andere taal dan de meetbare leerresultatentaal en maakt het 

lastig om vooraf (geplande) leeropbrengsten te benoemen. Excellentie vraagt 

dus om een andere aanpak dan de overige kwaliteitsthema’s. Excellentieontwikkeling 

is ten eerste sterk gericht op individuele talentontwikkeling, dus meer gericht op 

outcome (persoonlijke groei) dan op output (diploma) en als tweede vindt er meer 

gepersonaliseerd leren plaats met meer interactieve didactische werkvormen.  



41In haar publicatie ‘Zichtbaar maken van leeropbrengsten’ concludeert de  

MBOe dan ook ten eerste dat veel energie is gaan zitten in het uitdenken van 

leeromgevingen en leeractiviteiten voor studenten vanuit de uitdaging die dat 

oplevert voor studenten. De tweede conclusie is dat de vraag ‘Wat willen we dat 

studenten ervan leren?’ minder vaak het vertrekpunt vormt; het gaat vaak om 

open opdrachten, met ruimte voor eigen invloed van de student (Voncken, 2020).

2.4  Conclusie

Samenvattend zien we in de voorbeelden uit het verleden en in actuele innovaties 

hoe complex innoveren is. Vele variabelen spelen in contextspecifieke 

innovatieprojecten. Dat betekent dat: 1) een onderzoeksinstrumentarium moet 

worden samengesteld op grond van beproefde taxonomieën van variabelen uit 

eerder onderzoek (hoofdstuk 6) én 2) steeds de relevante context waarin 

onderzoek plaatsvindt, moet worden beschreven (hoofdstuk 7), voordat het 

onderzoek kan leiden tot bevindingen en conclusies (hoofdstuk 8). 
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44 3.1   Introductie 

In hoofdstuk 2 is de onderzoekswerkplaats (OWP) en de Community of Practice 

(CoP) ‘Gepersonaliseerd leren met ict’ beschreven. De projecten hebben hetzelfde 

onderwerp, maar hanteren een andere innovatiestrategie. 

De door NRO gesubsidieerde OWP is te zien als een gestructureerd wetenschappelijk 

project van het lectoraat ‘Leren en ict’ van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 

(HAN), Tilburg Law School en onderwijsteams van mbo-scholen. Senior-onderzoekers 

lopen mee in het project, doen onderzoek bij designteams en rapporteren zodanig dat 

er bijgesteld kan worden in of na deelprojecten. Procesbegeleiders gebruiken een 

gereedschapskist met instrumenten om de designteams te ondersteunen; zij zijn daar             -

voor opgeleid. De procesbegeleiders scholen de docenten die in nieuwe designteams 

werken. Dat leidt tot een samenhangende kennisbasis en onderwijs innovatie. 

De door het ministerie van OCW gesubsidieerde CoP is diametraal anders van opzet. 

Ook hier zijn de HAN, Tilburg Law School en mbo-scholen betrokken, maar daarnaast 

bijvoorbeeld ook Stichting Kennisnet. Op basis van gedeelde praktijkvragen vormen 

docent-onderzoekers themagroepen, die zelf aan de slag gaan met hun zelfgekozen 

onderwerpen. Zo zijn er producten opgeleverd en is onderling informatie uitgewisseld 

over technologie, leerinhouden en werkvormen. Deze inzichten zijn in een bredere 

kring gedeeld. De themagroepen bepalen zelf hun werkwijze: wel of geen voorzitter 

en wel of niet fysiek bij elkaar komen. Er is kortom in vergelijking met de OWP sprake 

van een minder gestructureerde, maar wel gerichte manier van werken. 

In tabel 1 staan ter vergelijking verschillende aspecten van de OWP en CoP. 

Tabel 1 Aspecten van de OWP en de CoP

OWP-methodiek CoP-ervaring 
Subsidie NRO OCW

Looptijd 4 jaar 2 jaar

Coördinatie Stuurgroep Stuurgroep

Uitvoering Programmaraad met vertegenwoordigers 
van scholen

Tussenring met vertegenwoordigers  
van scholen

Werkwijze Designteams Themagroepen

Professionalisering Scholing in design thinking Eigen initiatief

Begeleiding Procesbegeleiders Schakelaars

Onderzoek Senior-onderzoekers op inhoud en proces Eén onderzoeker op proces

Doel Producten van designteams
OWP-methodiek 

Themagroep bepaalt doel
CoP-ervaring 

Organisatie Wetenschappelijk gestructureerd Losjes gekoppelde organisatie

Betrokken 
organisaties

De Leijgraaf, Rijn IJssel, Graafschap 
College, Summa College, Mediacollege 
Amsterdam, Hogeschool van Arnhem 
en Nijmegen, Tilburg Law School, IVA 
Onderwijs, SaMBO-ICT

De Leijgraaf, Rijn IJssel, Graafschap 
College, Summa College, Mediacollege 
Amsterdam, Hogeschool van Arnhem en 
Nijmegen, ROC van Twente, ROC Midden 
Nederland, Tilburg Law School, IVA 
Onderwijs, SaMBO-ICT, Kennisnet



45De OWP en de CoP startten hun werkwijze met een gemeenschappelijke basis: 

uitgaan van een praktijkvraag, komen tot in de praktijk toepasbare antwoorden en 

onderzoekend ontwerpen van nieuwe leerarrangementen. Beide benaderingen 

hanteren vormen van design thinking. Maar als we onderwijsinnovatie definiëren 

als het ontwerpen én implementeren van onderwijsvernieuwingen die leiden tot 

het dieper leren van studenten, is het niet voldoende om het bij design thinking te 

laten, maar moeten we ook kijken naar systems thinking en de vraag hoe design 

thinking en systems thinking elkaar versterken.    

Om te beginnen met design thinking. Dat is op dit moment een veelbeproefde 

werkwijze, misschien wel de meest voorkomende onderzoeksopzet bij verschillende 

bottom-up onderzoeksstrategieën in het mbo van 2021. We komen design thinking 

tegen bij het ‘teacher in the lead’-programma, bij onderzoekend ontwerpen, bij 

grensprojecten van docenten en onderzoekers, bij kleinschalig bottom-up werken 

en bij de inzet van mastergediplomeerden voor de klas. Design thinking legt de 

nadruk op de ontwerpfase van innovaties. 

In de OWP en CoP ‘Gepersonaliseerd leren met ict’ doen zich feitelijk twee 

vraagstukken tegelijkertijd voor: 

1. Wat zijn gepersonaliseerde leerroutes, hoe moeten die eruitzien? Dus wat zijn 

bij de student passende leerroutes binnen het relatief sterk voorgeschreven 

onderwijsprogramma van het mbo10? 

2. Hoe kan daarbij gebruik worden gemaakt van ict? 

In beide vragen is het probleem nog niet duidelijk omschreven en is ook de weg 

naar de oplossing niet op voorhand gegeven. Het is dus nodig om een heuristiek te 

ontwikkelen, dat wil zeggen een werkwijze om met deze problemen om te gaan.  

We kunnen de onderwijsinnovaties alleen beoordelen als we ook kijken naar de 

context waarbinnen innovaties plaatsvinden. Hoogleraar Marius Meeus (Tilburg 

University) geeft aan dat we daarin niet naïef moeten zijn. Nadat een ‘coalition of 

the willing’ is gevormd om een onderwijsinnovatie te starten, is het volgens hem 

zaak om het samenwerken en de opbrengst van die coalitie te borgen in de lijn van 

de organisatie. Dat komt overeen met het gedachtegoed uit ‘De lerende instelling’, 

waarin het belang van ‘alignment’ tussen de leiding en werkvloer wordt beschreven 

(Klatter & Van der Meer, 2019). Dat betreft het bij elkaar brengen van visie en 

beleid in alle lagen van de organisatie, waardoor innovaties gedragen worden en 

direct effect sorteren in het primair proces.

10 Bij gepersonaliseerd leren is zelfsturing voorwaarde en doel van leren. Het ontwikkelen van zelfsturing 

vraagt tijd en begeleiding. In de sterk voorgescheven onderwijsprogramma’s van het mbo is daar niet in 

voorzien.



46 In dit hoofdstuk werken we de context en de relatie tussen de ontwikkelaars en de 

organisatie verder uit aan de hand van de gegevens van de werkplaatsen OWP en CoP. 

We combineren design thinking met wat we weten over systems thinking; systems thinking 

is de besturing van de werkorganisatie van de school. Dit is in lijn met wat Pourdehnad 

(2011) en Tyler (2019) bepleiten: integreren van design thinking en systems thinking. 

Tjendra (2018) stelt zelfs dat ‘systems thinking is the new design thinking’. De twee 

benaderingen zijn complementair aan elkaar. Deze inzichten zullen we illustreren aan 

de hand van onze ervaringen met de twee projecten rond gepersonaliseerd leren. 

3.2  De werkprincipes van de CoP

In de OWP en de CoP ‘Gepersonaliseerd leren en ict’ hebben we ervaring opgedaan 

met het werken met designteams en themagroepen en met het verspreiden van 

kennis en implementatie. Die ervaringen hebben bij de CoP geleid tot 

werkprincipes te weten:

 • Waarderend werken. We bieden ruimte aan de persoonlijke ontwikkeling van 

de deelnemers. De leden van de community maken gebruik van elkaars 

complementariteit, creativiteit en inzicht. We gebruiken de kracht van de 

ander en daardoor worden we gezamenlijk sterker. Het gaat om de ‘growth 

mindset’ (Dweck, 2008). 

 • Kennisverspreiding. We delen kennis actief, binnen de CoP kan kennis 

worden gehaald, deelnemers kunnen ook hun ervaring en inzichten 

inbrengen. Ook externe kennisbronnen worden betrokken en mensen van 

buiten de community worden actief uitgenodigd mee te werken en hun 

expertise in te zetten.

 • Netwerk. Personen die deelnemen aan het netwerk doen dat vanuit een 

intrinsieke motivatie en persoonlijke betrokkenheid bij het thema. 

Deelnemers in de buitenring mogen kennis halen, deelnemers in de 

themagroepen committeren zich aan het halen en brengen van kennis.  

We werken samen in een relatief flexibel georganiseerd samenwerkings-

verband, waarin personen van buiten kunnen toetreden. Omdat dit project is 

gefinancierd door de sector, kan iedereen uit de sector daaraan deelnemen. 

Ook partners van buiten de sector zijn welkom, maar geldstromen kunnen 

niet buiten dit project worden besteed.

 • Leiderschap. In dit ‘loosely coupled network’ (Weick, 1976) bestaat geen 

hiërarchie tussen de deelnemende personen. Dat impliceert dat het 

leiderschap gespreid is en bij iedere deelnemer is belegd. Iedereen is 

daarmee verantwoordelijk voor zijn of haar eigen bijdrage aan de CoP.  

Er is geen sprake van vrijblijvendheid. We maken onderling afspraken over 

welke (deel)thema’s worden uitgewerkt en spreken af wie ervoor zorgt dat 

deze thema’s op de agenda blijven staan. 



47 • Resultaatgericht werken. Het uitgangspunt is dat we zonder vooraf 

gedefinieerd einddoel toch resultaatgericht werken. We werken volgens  

de principes van design thinking. Dat houdt ook in dat we ‘fast failure’ 

toepassen in ‘multicycle prototyping’. Dat wil zeggen dat we nieuwe 

werkvormen en activiteiten ontwikkelen op een manier die permanent 

getoetst wordt bij zowel de vraagsteller als de eindgebruiker. Als het nodig 

is om in een activiteit opnieuw te beginnen, dan is daar de ruimte voor  

met het oog op het uiteindelijk bereiken van het doel. Omdat de thema’s 

verschillend zijn in omvang en complexiteit, kunnen themagroepen in 

ontwikkeltempo differentiëren. Er bestaat sensitiviteit voor tempoverschil, 

waarbij snellere ontwikkelaars en volgers elkaar kunnen aanvullen. 

 • Innovatie/implementatie. De CoP kenmerkt zich door bottom-up innovatie. 

De start van een handeling komt voort uit een praktijkvraag van studenten, 

docenten en teams. Docenten en teamleiders werken samen aan 

antwoorden op die vragen. Om te zorgen dat de innovaties ook gaan landen 

in leerarrangementen, speelt de teamleider een belangrijke rol bij de 

implementatie van producten. Het commitment van colleges van bestuur 

moet dus verworven en onderhouden worden. In vergelijking met projecten 

die voortkomen uit strategisch instellingsbeleid, vraagt dit extra aandacht 

van alle actoren.        

 • Intellectueel eigendom. In dit netwerk hebben alle deelnemers 

gebruikersrecht. Het intellectueel eigendom van producten en diensten 

berust bij de community. Als de community wordt opgeheven, gelden de 

regels van de creative commons (laatste versie 3.0 of 4.0).

In ons taalgebruik, in besprekingen en bijeenkomsten en in publicaties worden 

deze zeven principes nageleefd en uitgedragen. Deze uitgangspunten worden ook 

mede gehanteerd bij reflectie en evaluatie, en het eindonderzoek van dit project. 

3.3  Design thinking en systems thinking in theorie   
  en praktijk

John Pourdehnad schreef in 2011 met Erica Wexler en Dennis Wilson ‘Integrating 

Systems Thinking and Design Thinking’. Daarin stellen zij dat het systemisch kijken 

naar organisaties voordelen heeft in vergelijking met analytische, reductionistische 

of expansionistische modellen. Het gaat erom niet alleen de afzonderlijke delen te 

bezien, maar ook het geheel. Een partiële analyse leidt tot suboptimaal 

functioneren en de onvolkomen prestaties van het hele systeem doordat niet 

vanuit de samenhang van het geheel wordt gewerkt.  



48 Verschillen

Bij systems thinking gaat het in de kern om de verhouding tussen de structuur, de 

systemen en de processen in de organisatie. Daarover wordt vaak in te algemene 

termen geoordeeld. In de natuur komen immers overal structuren voor. Het gaat  

er in onze wereld om hoe mensen met elkaar omgaan en op welke wijze wendbaar 

gedrag mogelijk is. De structuur wordt bepaald door de functie die de school-

organisatie vervult. In het onderwijs gaat het met name om leerprocessen. 

Die leerprocessen worden voorbereid en begeleid door professionele docenten  

die onderwijs geven. Deze docenten werken binnen een kader van de wettelijke 

opdracht voor de school. Denk aan de Wet educatie en beroepsonderwijs, het 

kwalificatiedossier, de roosters en het onderwijs- en examenreglement. Als deze 

regels meer omvattend zijn, dan zijn de professionele normen van de docenten 

strakker gedefinieerd. Als de regels losser zijn of meer flexibel zijn, dan zijn er meer 

graden van vrijheid voor de docenten om het leerproces inhoud te geven. Op deze 

wijze ontstaat er samenhang tussen de structuur van de school en het handelen: 

enerzijds maakt het handelen mogelijk, anderzijds wordt het handelen begrensd. 

Systems thinking rekent af met het beeld dat alleen creatieve types een bijdrage 

kunnen leveren aan innovatie, want in de structuur van de organisatie levert iedereen 

zijn bijdrage. Systems thinking wijst erop dat managers en medewerkers met elkaar 

interacteren in plaats van onafhankelijk van elkaar te functioneren. Het gaat om de 

vraag hoe wendbaar gedrag wordt toegestaan en wordt gefaciliteerd in de context 

van de organisatie. Of nog concreter in ons geval: hoe kunnen onderwijsontwikkeling 

met ict en het aanbieden van gepersonaliseerd onderwijs bij elkaar komen?

Systems thinking gaat uit van een integrale aanpak van problemen oplossen. Designs 

worden daarbij niet beoordeeld op de oplossing voor een betreffend probleem, maar 

op de mate waarin de oplossing bijdraagt aan de verbetering van het hele systeem. 

Dat betekent dat alle belanghebbenden bij het systeem betrokken moeten zijn bij een 

innovatie. In de kaders ‘uit de praktijk’ is dit met voorbeelden geïllustreerd.  

Uit de praktijk

Bij de eerste bijeenkomst van de CoP ‘Gepersonaliseerd leren en ict’ was er  

met opzet geen gericht plan voor samenwerking. De docenten die bij elkaar 

kwamen, hadden allen een persoonlijke drive om een probleem of vraag uit hun 

onderwijspraktijk aan te pakken. Ze werden aangesproken op hun creativiteit 

en het accepteren van het onzekere werken aan een oplossing die nog bedacht 

moest worden. Aan het eind van de ochtend hadden ze besloten te komen tot 

vier themagroepen, en aan het eind van de middag hadden alle vier de groepen 

een houtskoolschets voor een plan van aanpak opgesteld.



49Een van de meest succesvolle deelprojecten van de OWP was het designteam 

dat een reflectietoolbox produceerde. Dit team (mbo-niveau 2 breed) had het 

probleem dat de standaardreflectievorm, door middel van een reflectieverslag, 

voor hun studenten niet goed werkte. Het team kreeg de vraag te komen tot 

reflectievormen die wél werkten. Tijdens de ontwikkeling van het nieuwe 

product was er steeds terugkoppeling naar het hele team.

Niet alles lukt. Bij de CoP-start kwam een team bijvoorbeeld met de vraag om 

met een docent en een teammanager deel te nemen aan het project, om op die 

manier al vanaf de start de uitvoering te garanderen. Een sympathiek idee, dat 

op dat moment echter onwerkbaar bleek, waardoor we niet hebben kunnen 

vaststellen of het effectief was. 

Design thinking wordt door Nigel Cross gedefinieerd als het bedenken van nieuwe 

onverwachte oplossingen, waarbij onzekerheden worden getolereerd en wordt 

gewerkt met onvolledige informatie. De verbeelding wordt aangesproken om 

praktische problemen aan te pakken met behulp van schetsen en modellen (Cross, 

2011). Het gaat om een heuristiek om het probleem te verkennen, te analyseren en 

een gerichte oplossingsrichting aan te brengen. 

Complementariteit van de benaderingen 

Pourdehnad, Wexler en Wilson stellen dat alleen door integratie van design 

thinking en systems thinking duurzame oplossingen gevonden kunnen worden 

voor complexere problemen. Enerzijds worden problemen in kaart gebracht en 

nieuwe oplossingsrichtingen verkend, anderzijds faciliteert de organisatie nieuwe 

werkwijzen en zorgt zij voor de verspreiding van de resultaten.  

Ook Tjendra wijst op de complementariteit van de twee benaderingen. De kracht 

van design thinking is dat het organisaties in staat stelt om de creatieve 

denkkracht van designers om te zetten in een gestructureerde aanpak van 

innovatie, met methoden en instrumenten vanuit het begrijpen van menselijke 

behoeften (empathy). Door mensgerichte oplossingen in de vorm van prototyping 

te bedenken, worden risico’s beperkt. Design thinking is nodig voor versterking van 

de innovatieve cultuur in een organisatie.   

Systems thinking denkt na over het maximaliseren van de waardenstroom door de 

mensen, de activiteiten, de processen, het beleid en de middelen met elkaar te 

verbinden. Systems thinking is nodig om de toegevoegde-waardeketen in een 

organisatie en haar omgeving te borgen. 



50 Met andere woorden, waar design thinking mensgericht naar innovaties zoekt, is 

systems thinking van belang voor het beheersen en ’managen’ van de verandering  

en integratie van initiatieven, uitgaand van het grote geheel (the big picture). Waar 

design tinking nieuwe oplossingen bedenkt, zorgt systems thinking voor aanpassingen 

in bedrijfsprocessen en beleid om die nieuwe oplossingen te kunnen implementeren.

Uit de praktijk

Een designteam ontwierp met studenten een bpv-tool met twee doelen: 

begeleiding tijdens de bpv en verslaglegging voor de terugkomdagen 

tussendoor en na afloop van de stage. De studenten kozen zelf voor een 

gesloten Facebook-pagina waar de docent, medestudenten en/of ouders mee 

konden kijken met het reilen en zeilen op de stageplek. De betreffende afdeling 

van de opleiding besloot om het instrument in te gaan zetten. Dat betekende 

dat het gebruik van deze tool in de begeleidingslessen vroeg om 

organisatorische aanpassingen in planning, roostering en ureninzet. 

Een designteam ‘zelfregulering’ in de AVO-vakken wilde het nieuwe product na 

oplevering in twee opleidingen gaan implementeren. Tijdens het ontwikkeljaar 

besloot het ROC om één aanpak voor de AVO-vakken te kiezen. De pilots zijn 

niet gestart, maar het designteam heeft haar producten gepresenteerd en 

overgedragen aan de inmiddels gestarte ROC-brede ontwikkelgroep.  

  

Tyler (2019) benadrukt het belang van de balans tussen design thinking en systems 

thinking, nadat hij vanuit de ‘harde wereld’ van marktonderzoek en statistische  

analyse was overgestapt naar de designerswereld. Tyler gaat bij systems thinking 

uit van het model van Von Bertalanffy. Dat model baseert zich op dat er in 

ecosystemen, in organisaties of bij specifiek problemen altijd sprake is van een 

bepaalde structuur en orde. Dat geldt natuurlijk ook voor een school. Het is van 

belang de relaties, patronen en wisselwerkingen van gebeurtenissen en gegevens 

in het schoolsysteem te doorzien. Het model kent vier niveaus: gebeurtenissen, 

patronen, structuren en mentale modellen, waarbij alleen de gebeurtenissen (als 

bij een ijsberg) ‘boven water’ zichtbaar zijn. Om het totaal te begrijpen, moeten al 

de vier niveaus doordacht worden (Von Bertalanffy, 1968). Met andere woorden: 

het gedrag van actoren moet worden bezien in relatie met de structuur van de 

organisatie waarin het gedrag vorm krijgt. De actoren in de school, de leiding, de 

docenten en de studenten hebben hun ambities die ze willen realiseren. Als zich 

problemen voordoen, dan is het nodig die problemen in kaart te brengen. 

Logischerwijs komen het gedrag in de school en de structuur van de 

schoolorganisatie dan bij elkaar. 



51In design thinking wordt de probleemoplossing gestructureerd op basis van  

het gewenste resultaat. Het probleem is bij aanvang nog diffuus waardoor 

probleemoplossers zich concentreren op de wensen van de eindgebruiker.  

The British Design Council ontwikkelde hiervoor in 2005 het double diamond 

model. Het basismodel kent vier fasen: ontdekken (discover), definiëren (define), 

ontwikkelen (develop) en leveren (deliver). In latere studies is sprake van vijf  

fasen: creating empathy, problem definition, idea generation, prototyping en 

testing (Liedtka, Benneth & King, 2013). 

Design thinking heeft volgens Tyler als voordeel dat het een beroep doet op de 

menselijke creativiteit en het gaat uit van menselijke behoeften en wensen.  

Een tweede pluspunt is het iteratieve karakter van het ontwerpproces in design 

thinking dat wordt bevorderd door het cyclische karakter van de ontwerpfase.  

Vanaf de vraagarticulatie tot en met de pilotfase vindt steeds terugkoppeling  

plaats met de (praktijk)vraagsteller. De vraag is steeds of de prototypes zich 

voldoende ontwikkelen in de richting van het gewenste antwoord. Aldus wordt  

bij de toekomstige gebruiker getoetst of de oplossing in wording bruikbaar en 

uitvoerbaar is: dit noemen we ‘multicycle prototyping’. Juist door een ontwikkel -

proces te initiëren met behulp van multicycle prototyping, komt het tot een 

ontwerp. Dat gebeurt vaak door in het ontwikkelproces eerst alle mogelijkheden  

te exploreren en te brainstormen (divergeren), om daarna richting de oplossing te 

selecteren (convergeren), Deze combinatie maakt dit soort ontwikkelprocessen 

effectief (British Design Councel, 2005). Hierbij helpt het als de ontwerpers werken 

volgens het principe van ‘fast failure’. Door zo snel mogelijk feedback te vragen, 

wordt voorkomen dat de ontwerpers te lang doorontwikkelen vanuit hun eigen 

denkbeelden en in een later stadium moeite hebben om hun (tussen)product 

nog aan te passen of daar met een open mind kritisch naar te kijken. Hier staat 

tegenover dat design thinking weinig oog heeft voor de beperkingen van het 

nieuwe ontwerp en de integratie van het nieuwe ontwerp in de bestaande 

bedrijfsprocessen. Het is gericht op iets uitdenken terwijl er daarna ook iets moet 

worden gemaakt, gerealiseerd en geïmplementeerd. Tyler pleit dus voor de balans 

tussen de twee denkwijzen om enerzijds problemen effectief op te lossen maar 

anderzijds en tegelijkertijd doorwerking (impact) te bereiken op grotere schaal.

Methodisch innoveren

Tyler pleit voor de balans tussen de twee denkwijzen om enerzijds problemen 

effectief op te lossen maar anderzijds en tegelijkertijd doorwerking (impact) te 

bereiken op grotere schaal. In het methodisch innoveren zoals dat de laatste  

25 jaar in de Nederlandse industrie is ontwikkeld, wordt ook op deze wijze 

gewerkt (Lohman, Van der Meer & Noteboom, 2020): daar trekken design 

thinking en systems thinking samen op, maar dan met oog voor de verbinding  

met de directe omgeving waar cocreatie plaatsvindt (network thinking). 



52 Het uitgangspunt is hier het begrip ‘systems engineering’, dat voortkomt uit 

de systeemkunde. Systems engineering houdt in dat voor de ontwikkeling van 

complexe zaken (bijvoorbeeld een baggerschip, een huis, en in het onderwijs  

zoiets als een leerplan) een analyse moet worden gemaakt van de ambitie, de 

werkwijze en de samenhang tussen het gedrag van actoren en de structuur waarin 

zij zich bevinden. In de industrie gaat het om het specificeren, conceptualiseren, 

ontwikkelen en bouwen, en vervolgens het inregelen en onderhouden van processen. 

Dat geldt voor het onderwijsontwerp feitelijk ook. Het ontwikkelingsperspectief van 

deze werkwijze is dat ontwikkelingsgericht werken op de werkvloer leidt tot 

sociaal-innovatieve schoolorganisaties, die vervolgens de grenzen van hun eigen 

afdeling of de grenzen van de school kunnen overschrijden en met andere actoren 

(andere opleidingen, bedrijven) tot zinvolle samenwerking en partnerschappen 

kunnen komen (Lohman e.a., 2020). 

Deze gecombineerde werkwijze is op universele handelingsperspectieven 

gebaseerd en maakt het mogelijk een innovatief veranderingsproces te doordenken 

en tegelijkertijd de faal- en meerkosten goed te beheersen. Door problemen te 

onderzoeken en te plaatsen in de bredere context (hier van de mbo-school en de 

mbo-sector) worden patronen herkend. Doordat vanaf het begin systemisch te 

werk wordt gegaan en tijdens het proces zorgvuldig wordt gedocumenteerd en 

gevalideerd, kunnen in een later stadium tijdrovende stappen worden voorkomen. 

Kern van de gecombineerde analyse is dat de regels en de normen (in dit geval  

van de betrokkenen in een designteam in de structuur van de school) met elkaar 

worden gecombineerd. Het designteam bevindt zich immers in een opleidingsteam, 

waarvan de leden gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor een opleiding. Als 

docenten met succes vernieuwingen willen doorvoeren, is er ruimte nodig en die 

moet worden gecreëerd; misschien moeten anderen een stapje opzij doen, of 

worden anderszins oplossingen gevonden. 

Het hierboven genoemde ontwikkelingsgericht werken vraagt om handelings-

bekwaamheid van de actoren, in ons geval de docenten in de OWP en de CoP.  

Ook hier verschillen de twee innovatiestrategieën duidelijk van elkaar. In de OWP 

is het werken aan de handelingsbekwaamheid onderdeel van het project.  

De docenten worden ingeleid in de werkwijze van design thinking, de proces-

begeleiders begeleiden hen hierin en reiken instrumenten aan in de verschillende 

fasen (vraagarticulatie, ontwerp, et cetera) van de ontwikkeling van het proces. 

Ook worden ze begeleid bij het opzetten en inhoudelijk vormgeven van 

kennisdelingsdagen en ontwikkelkringbijeenkomsten. Bij de CoP zijn scholing en 

begeleiding geen onderdeel van het proces en is bij kennisdelingsdagen de 

begeleiding beperkt tot enkel de organisatie daarvan. Die beperking roept meteen 

de vraag op in welke mate docenten inhoudelijk voldoende voorbereid zijn op het 



53vervullen van een rol in een designteam. Wat ons betreft is onderzoekend 

ontwerpen en het vernieuwen van het curriculum onderdeel van het takenpakket 

van een docent, maar de realiteit leert dat niet alle docenten in dezelfde mate 

toegerust zijn om deze rol te vervullen; de vraag is of lerarenopleidingen 

voldoende aan scholing doen om docenten op dit gebied handelingsbekwaam te 

maken en/of scholen in hun professionaliseringbeleid inzetten op het vergroten 

van die onderzoekende en ontwerpvaardigheden van hun docenten.

 

Uit de praktijk

Een designteam in de OWP ‘Gepersonaliseerd leren en ict’ ging al in 2016 op 

zoek naar de didactische mogelijkheden van virtual reality, een op dat moment 

in het mbo nog onontgonnen terrein. Daarom nam het team uitgebreid de tijd 

voor oriëntatie, bedrijfsbezoeken, literatuurstudies en vraagarticulatie. Een 

noodzakelijke investering, maar zó tijdsintensief dat het doel (bijdragen aan 

gepersonaliseerd leren) in gevaar dreigde te komen door tijdnood. Het team 

kwam dat jaar niet verder dan een draaiboek en handleidingen voor docenten, 

en één pilot. Gegeven de beschikbare tijd toch al een mooi resultaat, maar er 

werd besloten om het team een jaar extra te geven om meer pilots te draaien 

en ook draaiboeken en handleidingen voor studenten te ontwikkelen.    

Een themagroep van de CoP ‘Gepersonaliseerd leren en ict’ had als thema: 

oriënteren op gepersonaliseerd leren. Na de definitiefase (define) kwam de 

groep in de ontwikkelfase (develop) tot de conclusie dat het doorgronden van 

wat gepersonaliseerd leren inhoudt en wat er in het onderwijs mee kunt 

bereiken, te algemeen is. Onderwijsteams moeten elk voor zich vanuit de 

behoeften en wensen van hun studenten doordenken hoe ze hun onderwijs in 

de richting van gepersonaliseerd leren vorm willen geven. Daarom ontstond 

het idee om een spel te ontwikkelen waarmee teams zelf hun bestaande en 

gewenste positie in de ontwikkeling naar een passende vorm van 

gepersonaliseerd leren inzichtelijk maken.  

  



54 Conclusie

Op basis van onze bevindingen met de OWP en de CoP ‘Gepersonaliseerd leren 

met ict’ kunnen we enkele voorlopige conclusies trekken over de balans tussen 

design thinking en systems thinking bij het realiseren van onderwijsinnovaties: 

1. Er zijn overeenkomsten en verschillen tussen de werkwijzen van de  

OWP en de CoP. In de OWP is er meer dan bij de CoP sprake van een  

gestructureerde werkwijze, met uitvoerige aandacht voor vraagsturing, 

begeleiding, training en opleiding van de deelnemende designteams.  

Dat heeft te maken met de inbedding, de financiering en de omvang  

van deze projecten, die zijn gefaciliteerd door de overheid. De CoP is in 

vergelijking met de OWP kortcyclischer van karakter; een werkwijze die 

goed past bij het mbo, waar men pragmatisch is ingesteld en snel 

oplossingen wil bereiken. In beide projecten wordt onderzoek verricht,  

al is in de CoP het documenteren en valideren van werkwijzen beperkter; 

wel hebben de deelnemers concrete producten en documenten 

opgeleverd die in conferenties onder de aandacht zijn gebracht, zodat 

anderen er hun voordeel mee kunnen doen.  

2. Naast de concrete opbrengsten van de OWP en de CoP zijn ook de 

innovatieprocessen, die in deze projecten zijn geïnitieerd, zelf de moeite 

van de analyse waard. Het gaat in beide gevallen om universele 

handelingsprincipes, die leiden tot het verbeteren van de cyclus zelf. 

Steeds werd gestart met het ophalen van de vraag, gevolgd door het de 

ontwikkelen van een nieuw concept, steun vragen vanuit de organisatie, 

documenteren en valideren van de resultaten en evalueren van de hele 

werkwijze, waarna de cyclus opnieuw kan aanvangen. Deze cyclus 

herkennen we in het leren van studenten, het verbeteren van werkwijzen 

door docenten en het leren van organisaties.    

3. Innovatiesucces in het mbo komt, als we design thinking en systems 

thinking wegen, neer op het bij elkaar brengen van mensen met 

ontwerpkracht en mensen met executiekracht. Docenten die het beste uit 

hun klas willen halen, moeten daarom innoveren in hun eigen opleiding, 

met voldoende oog voor wat er om hen heen gebeurt, anders kunnen 

de inspanningen niet in de rest van de opleiding of de school worden 

verzilverd. Met andere woorden: de verandercapaciteit van organisaties 

hangt af van de complementariteit van design thinking en systems 

thinking in hun organisatie. Met systems thinking worden noodzakelijke 

aanpassingen in de regels (bedrijfsprocessen, beleid) doorgevoerd om  

de producten die het resultaat zijn van design thinking te kunnen 

implementeren of op maat te snijden zodat ze hanteerbaar worden.  

Het inzicht is dus dat de twee modellen in combinatie nodig zijn om 



55problemen op te kunnen lossen en om te kunnen realiseren dat  

onderwijsvernieuwingen doorwerken in de totale schoolorganisatie. 

Kijk daarbij niet alleen naar de oplossing van de problemen bij aanvang, 

maar heb ook oog voor hoe een oplossing bijdraagt aan de verbetering 

van het hele systeem, waarbij verlamming wordt voorkomen. Dat betekent 

dat alle belanghebbenden vanaf het begin bij een onderwijsinnovatie 

betrokken moeten zijn.

Een eerdere versie van dit hoofdstuk is gepubliceerd in de nieuwsbrief van 

oktober 2020 van de Stichting Practoraten. De auteurs werken voor NRO aan 

de evaluatie van deze twee innovatiestrategieën.
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Capita selecta:  
gepersonaliseerd leren 

4 



58 4.1  Inleiding

Gepersonaliseerd leren staat volop in de aandacht; ik noem een aantal voorbeelden 

van die aandacht. Het is een van de kernthema’s van het beleidsstrategieproject MBO 

in 2030 (ministerie van OCW), er is een onderzoekswerkplaats ‘Gepersonaliseerd 

leren met ict’ ingericht (NRO), er is een Community of Practice ‘Gepersonaliseerd 

leren met ict’ ingericht (ministerie van OCW) en er zijn hierover in een jaar maar  

liefst twee lemma’s in de Canon beroepsonderwijs verschenen. 

In de evaluaties van het onderwijs in coronatijd constateren docenten dat on  

line onderwijs geven zijn beperkingen heeft, maar dat het makkelijker is om de 

studenten individueel te volgen en maatwerk in onderwijs en begeleiding te geven. 

De innovatie als gevolg van corona heeft een versnelling gekend op het gebied  

van on line leren, maar niet op alle domeinen (waarover meer in hoofdstuk 6). 

Het Center of Expertise ‘Leren en ict’ van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 

heeft onderzoek verricht naar de innovatiestrategieën rond gepersonaliseerd 

leren. Marijke Kral en Dana Uerz constateren daarin dat ze in de sector vooral 

technologisch georiënteerde en beheersmatige innovatiestrategieën hebben 

aangetroffen en dat van doorwerking tot in de klas nauwelijks sprake is. Als 

belangrijkste reden hiervoor halen zij het ontbreken van een doordachte visie op 

leren met ict aan. Ook worden implementatieprocessen vaak niet gezien als 

collectieve leerprocessen terwijl: ‘innoveren is leren’. Kral en Uerz benoemen een 

viertal dilemma’s in de innovatiestrategieën: centraal versus decentraal 

organiseren; sturing of zelforganisatie; standaardisatie of autonomie; sturen op 

techniek of sturen op onderwijs (Kral & Uerz 2019). Al eerder zagen we dat 

onderzoekers als Fullan (2004) en Van den Bergh en Vandenberghe (1999) de rol 

van de docent als sleutelfiguur (change agent) cruciaal noemen in dit soort 

innovatieprocessen. 

Andrea Klaeijsen en Koos Luijten schreven het lemma ‘Gepersonaliseerd leren’, 

waarbij zij ingaan op de theorieën en het onderzoek rond gepersonaliseerd leren.11 

Klaeijsen geeft in 2015 in haar proefschrift aan dat de twee meest bepalende 

succesfactoren bij innovatie zijn: de betrokkenheid van docenten bij de 

besluitvorming en de mate van transformatief leiderschap van de leidinggevende. 

11  https://canonberoepsonderwijs.nl/pedagogisch-didactische-leerweg/gepersonaliseerd-leren 

https://canonberoepsonderwijs.nl/pedagogisch-didactische-leerweg/gepersonaliseerd-leren


594.2  Gepersonaliseerd leren in de praktijk

Dit hoofdstuk is als lemma ‘Gepersonaliseerd leren 2’ in februari 2021 gepubliceerd 

in de Canon beroepsonderwijs van ECBO. 

Meer dan nu gebruikelijk, houdt gepersonaliseerd leren (GPL) rekening met de 

behoeften en ambities van de individuele student, zowel qua inhoud en niveau 

als op het vlak van tempo en werkvormen. Elke opleiding moet daar zelf een 

weg in vinden. En dat is nog niet zo eenvoudig. Het vereist van docenten en 

ontwikkelaars een behoorlijke dosis out-of-the-box denken. In twee mbo-brede 

verkenningsprojecten zijn hiervoor handvatten ontwikkeld.

Werken aan de ‘hoe-vraag’

Over gepersonaliseerd leren als concept en als richting waarin het onderwijs zich 

beweegt, bestaat grote eensgezindheid. Geen eenheidsworst, maar onderwijs 

afgestemd op de enorme diversiteit binnen studentgroepen. Dat kan vrij ver gaan. 

Want personalisering raakt aan didactiek, pedagogiek, curriculum, leeromgevingen 

en meer. Hoe geef je daar effectief en verantwoord vorm aan?

De ‘hoe-vraag’ staat centraal in twee brede verkenningsprojecten, geworteld in  

de (innovatie)praktijk van het mbo, die een jaar of twee geleden van start gingen. 

Het betreft:

1. Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict (OWP ICT). Uitgangspunt 

van OWP ICT zijn de theorieën en concepten van het Centre of Expertise Leren 

met ICT van de HAN (design teams). Dit door het NRO gesubsidieerde project 

loopt van 2018 tot 2023 en wordt uitgevoerd door een consortium bestaande uit 

Tilburg University, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), en vijf mbo 

scholen: Media College Amsterdam, Rijn IJssel, Graafschap College, Summa 

College en ROC de Leijgraaf.

2. Community of Practice Leren en ict (CoP), een initiatief van 15 mbo-scholen, dat 

direct gesubsidieerd wordt door OCW. Hierin bepalen themagroepen van de 

Community zelf hun doelen, aanpak en opbrengsten.

In beide projecten wordt gewerkt met praktijkvragen van docenten, maar vanuit 

andersoortige kaders. Dat leidt daarom ook tot verschillende producten, en ook tot 

andere lessons learned over het werken aan en innoveren op het gebied van GPL. 

Naast grote verschillen kent de aanpak echter ook overeenkomsten. Zo startten 

alle designteams en themagroepen in de oriëntatiefase met vraagarticulatie, 

https://canonberoepsonderwijs.nl/pedagogisch-didactische-leerweg/gepersonaliseerd-leren/
https://owpict.nl/
https://www.han.nl/onderzoek/kennismaken/kenniscentrum-kwaliteit-van-leren/lectoraat/leren-met-ict/
https://www.han.nl/onderzoek/kennismaken/kenniscentrum-kwaliteit-van-leren/lectoraat/leren-met-ict/
https://www.han.nl/onderzoek/kennismaken/kenniscentrum-kwaliteit-van-leren/lectoraat/leren-met-ict/


60 literatuuronderzoek en veldonderzoek. Dat gebeurde onder andere in de vorm van 

interviews met docenten en studenten. In de productiefase vond feedback plaats  

in gebruikerssessies en door het bespreken van prototypen. In de afrondingsfase 

werd vooral aandacht besteed aan de implementatie van producten in 

onderwijsleersituaties.

Beide projecten sluiten aan bij het uitgangspunt ‘niet van bovenaf opgelegd’, maar 

startend en eindigend in de opleiding, ‘in de klas’. En ook beide zijn gebaseerd op 

het dimensie- of kwadrantenmodel (Van Loon e.a., 2016), zoals besproken in een 

eerder lemma over GPL in de Canon beroepsonderwijs (Luijten & Klaeijsen, 2020).

Typologie van GL-onderwijs

SURF, de ict-coöperatie van onderwijs en onderzoek, benoemt vier variabelen  

bij gepersonaliseerd leren: inhoud, niveau, tempo en werkvorm. De eerste twee, 

‘inhoud’ en ‘niveau’, zijn te plaatsen op de verticale as van het kwadrantenmodel; 

de variabelen ‘tempo’ en ‘werkvorm’ op de horizontale as. Op die manier kan het 

model dienst doen om onderwijs te typeren en te beschrijven, en ook om 

bestaande en gewenste werkvormen te bespreken in teams.

Gepersonaliseerd leren kan op veel verschillende manieren vorm krijgen, afhankelijk 

van de keuzes die teams maken ten aanzien van de twee dimensies van het 

kwadrantenmodel: de ruimte voor zelfregie die studenten krijgen en de wijze 

waarop er wordt gedifferentieerd. Twee producten van de Community of Practice 

kunnen hierbij behulpzaam zijn. In de Community of Practice-project is een spel 

ontwikkeld om binnen teams perspectieven over gepersonaliseerd leren met elkaar 

te delen en keuzes te maken ten aanzien van de twee dimensies in het kwadranten-

model. Daarmee krijgt een team zicht op de aspecten van gepersonaliseerd leren, 

de huidige positie en de richting waarin het team zich zou willen ontwikkelen. Het 

spel is hier te downloaden: informatieblad, handleiding, spelbord, groene kaarten, 

paarse kaarten, oranje kaarten. Daarnaast is er binnen de Community of Practice 

een werkwijze ontwikkeld voor intercollegiale werkbezoeken. Doordat teams van 

verschillende scholen bij elkaar op bezoek gaan, kunnen zij zien hoe andere teams 

gepersonaliseerd leren vormgeven, met elkaar de dilemma’s die zich hierbij 

voordoen, bespreken en samen zoeken naar oplossingsrichtingen.

Voorbeelden van nieuwe werkvormen

Beide projecten hebben al een reeks van mogelijke vormen van gepersonaliseerd 

leren opgeleverd, in tal van variaties en gradaties. Steeds gaat het daarbij om 

werkvormen binnen onderdelen van opleidingen en niet om totaalconcepten voor 

volledige opleidingen. Vier voorbeelden om het tastbaar te maken:

https://canonberoepsonderwijs.nl/wp-content/uploads/2020/11/dimensie-of-kwadrantenmodel.pdf
https://canonberoepsonderwijs.nl/Gepersonaliseerdleren
https://canonberoepsonderwijs.nl/Gepersonaliseerdleren
https://www.surf.nl/
https://canonberoepsonderwijs.nl/wp-content/uploads/2020/11/informatieblad_Orientatiespel.pdf
https://canonberoepsonderwijs.nl/wp-content/uploads/2020/11/Handleiding_prototype-orientatiespel.pdf
https://canonberoepsonderwijs.nl/wp-content/uploads/2020/11/Spelbord_prototype-orientatiespel.pdf
https://canonberoepsonderwijs.nl/wp-content/uploads/2020/11/kaarten_groen_prototype-orientatiespel.pdf
https://canonberoepsonderwijs.nl/wp-content/uploads/2020/11/kaarten_paars_prototype-orientatiespel_compressed.pdf
https://canonberoepsonderwijs.nl/wp-content/uploads/2020/11/kaarten_oranje_prototype-orientatiespel.pdf
https://coplerenenict.nl/wp-content/uploads/2020/12/informatiebald_intercollegiale_werkbezoeken.pdf


611. Zelfregulerend leren in de avo-vakken

Een designteam binnen het project Onderzoekswerkplaats richtte zich op 

zelfregulerend leren in de algemeen vormende vakken (avo). Dit omdat 

inhoud en niveau van Nederlands, rekenen en Engels binnen een opleiding 

extern bepaald zijn. Het team ontwikkelde een logistiek systeem waardoor 

versnelling/vertraging en verdieping/niveaudifferentiatie mogelijk wordt. 

Daarnaast kwamen er inhoudelijke themablokken en keuzemogelijkheden in 

didactische werkvormen. Resultaat is dat de student steeds kan kiezen uit 

verschillende themablokken, met verschillende werkvormen. Van een hoger  

of lager niveau, te volgen in ‘normaal’, versneld of vertraagd tempo. 

2. Didactische waaier

Een themagroep van het project Community of Practice koos voor blended 

learning. Ambitie was om op de horizontale as van het kwadrantenmodel 

voorbeelden van toenemende zelfsturing door de student te laten zien. Met 

daarbij een leergang voor docenten om die werkvormen in te zetten in hun 

onderwijs, onafhankelijk of de inhoud al dan niet extern is bepaald. Het resultaat 

is de didactische waaier en de training ‘zelfregulatie studenten bevorderen met 

behulp van blended learning’, met bijbehorende handleiding en presentatie. 

3. Reflectietoolbox

Een ander designteam binnen het project Onderzoekswerkplaats wierp zich op 

het reflecteren door studenten. Op mbo-niveau 4 blijkt het al moeilijk om goed 

invulling te geven aan reflecteren, op een nieuw te starten brede mbo-niveau 

2-opleiding zou dit -- met traditionele (doorgaans schriftelijke) reflectievormen -- 

nog veel lastiger worden. Dit vooral vanwege de tekortschietende taalvaardigheid 

van studenten op dit niveau. Ook hier was het uitgangspunt zelfregulering van de 

student op de werkvorm en niet op de inhoud van het programma. De oplossing: 

een reflectietoolbox, vormen van reflectie met uitleg voor docenten en studenten 

en voorbeelden die docent- of studentgestuurd gekozen kunnen worden.

4. Keuzedeel Innovaties

Het keuzedeel Innovatie is een mooi voorbeeld van hoe studenten zelf de 

inhoud bepalen van wat zij willen leren. Studenten kiezen zelf een innovatie en 

gaan daarmee aan de slag. Ook reflecteren zij op die innovatie: wat betekent het 

voor jou? Welke innovaties spelen er in jouw sector? In een examen presenteren 

ze hun innovatie en bespreken ze de geleerde lessen over het verloop van 

innovatieprocessen en hoe daarmee om te gaan. Voor dit keuzedeel leveren 

exameninstellingen ook geaccrediteerde examens. Er zijn veel scholen die dit 

keuzedeel aanbieden. Een van die scholen is ROC de Leijgraaf. Geïnteresseerden 

kunnen contact opnemen met docent Enrico de Jong. Klik hier12 voor 

positionering van de vier voorbeelden binnen het kwadrantenmodel.

12 Bezoek de Canon om de hyperlink te volgen: https://canonberoepsonderwijs.nl/pedagogisch-didactisch/

gepersonaliseerd-leren-2/ 

https://canonberoepsonderwijs.nl/wp-content/uploads/2020/11/informatieblad_didactische_waaier.pdf
https://canonberoepsonderwijs.nl/wp-content/uploads/2020/11/informatieblad_training_zelfregulatie.pdf
https://canonberoepsonderwijs.nl/wp-content/uploads/2020/11/informatieblad_training_zelfregulatie.pdf
https://canonberoepsonderwijs.nl/wp-content/uploads/2020/11/informatieblad_training_zelfregulatie.pdf
https://canonberoepsonderwijs.nl/wp-content/uploads/2020/11/Handleiding-training.pdf
https://canonberoepsonderwijs.nl/wp-content/uploads/2020/11/Presentatie-training.pdf
https://www.reflectietoolbox.nl/
mailto:enrico.jong@leijgraaf.nl
https://canonberoepsonderwijs.nl/wp-content/uploads/2020/11/positionring-vier-voorbeelden-kwadrantenmodel.pdf
https://canonberoepsonderwijs.nl/pedagogisch-didactisch/gepersonaliseerd-leren-2/
https://canonberoepsonderwijs.nl/pedagogisch-didactisch/gepersonaliseerd-leren-2/


62 Geleerde lessen

De projecten Onderzoekswerkplaats en Community of Practice leveren innovatieve 

producten op om gepersonaliseerd leren concreet gestalte te geven. De implementatie 

van producten vindt plaats in de tweede fase van het project Onderzoekswerkplaats 

(2021-2023). Bij de Community of Practice valt die implementatie buiten de scope van 

het project. Opleveren van een product hoeft hier niet altijd het doel te zijn. Evengoed 

valt er al heel wat te melden over de ervaringen die in beide projecten zijn opgedaan, 

als het gaat om de vertaalslag van vormen van gepersonaliseerd leren naar de 

praktijk. Uit evaluaties komt onder meer het volgende naar voren:

 • Het werken in designteams draagt bij aan de professionele ontwikkeling en 

de onderzoekende houding van docenten. De werkwijze in zulke teams leidt 

tot een andere mindset doordat vaste kaders worden losgelaten.

 • Deelname aan een designteam biedt tijd en ruimte, die een docent normaal 

niet heeft bij onderwijsontwikkeling.

 • De werkwijze van een designteam -- van onderzoeken tot ontwerpen, 

experimenteren, testen en evalueren -- voorkomt dat er te snel naar een 

product toe wordt gewerkt.

 • Kennisdeling met andere designteams, het raadplegen van andere docenten 

en experts (binnen en buiten de eigen instelling), én het betrekken van 

studenten, zorgen voor perspectiefwisseling, waardevolle inzichten en 

betere producten.

Tegelijk zijn er aandachtspunten. Zo leidt de designteam-aanpak niet altijd tot 

producten of tot door de school gewenste producten. Dit heeft te maken met  

het proces dat een designteam doorloopt. Dit kent nu eenmaal geen vooraf 

gedefinieerd product. Daarnaast vraagt het samenstellen, begeleiden en faciliteren 

van designteams een andere aanpak dan bijvoorbeeld het inrichten van een 

reguliere projectgroep. Immers: design thinking start met een vraag, vaak zonder 

dat er al een idee is over de oplossingsrichting. Een open einde dus.

Specifiek voor het project Community of Practice is het volgende: de ervaring leert 

dat het werken aan een gezamenlijk doel, het met elkaar delen van praktijkkennis, 

het elkaar nodig hebben om een stap verder te komen en commitment belangrijke 

pluspunten zijn voor het vormen van een community. Ze zorgen ervoor dat 

mensen zich willen inzetten voor de community. Belangrijke risicofactoren zijn 

gebrek aan tijd, de wisselende samenstelling en de mate van vrijblijvendheid van 

de community. De geleerde lessen van de Community of Practice zijn gebundeld in 

het informatieblad ‘Handvatten voor het opzetten van een community of practice’.

Ga naar de evaluatierapporten van de Onderzoekswerkplaats (Van Hulsen & Van der 

Neut, 2020) en van de Community of Practice (Van der Neut & Willemse, 2020).

https://canonberoepsonderwijs.nl/wp-content/uploads/2020/11/informatieblad_handvatten_community_of_practice.pdf
https://www.leijgraaf.nl/wp-content/uploads/2020/05/Voortgangsrapportage-iXperium-designteams-MBO-OWP-20200507.pdf
https://www.leijgraaf.nl/wp-content/uploads/2020/02/eindrapport-CoP-Leren-en-ict-mbo-2019-concept-20200119.pdf


63Van innoveren naar implementeren

Gepersonaliseerd leren maakt gebruik van andere didactische werkvormen, zet in 

op ict en sociale media, en stelt heel andere eisen aan organiseren, arrangeren en 

evalueren dan traditioneel (leerstofjaarklassensysteem) onderwijs. Wat is daarbij 

leidend als concept voor te doorlopen stappen en te ontwikkelen activiteiten?  

Een handzaam model is EMBED, European Maturity Model for Blended Education 

(Van Valkenburg e.a., 2020). Het onderscheidt drie niveaus die op elkaar 

afgestemd moeten zijn: blended learning (de student), blended teaching (de 

docent) en blended education (de opleiding en de school).

Als niet gekozen wordt voor een totaalconcept, maar voor ‘bottom-up ontwikkelen’ 

dan zijn vragen vanuit de praktijk, van studenten en docenten, vaak de start van 

een innovatie. Die wordt dan stapje voor stapje ingevoerd. Dergelijke vragen leiden 

vaak via modellen van design thinking tot oplossingen en nieuwe werkvormen  

‘in de klas’. Deze werkwijze vraagt heel wat van een docententeam. En van 

leidinggevenden om zo’n team een vrijplaats en faciliteiten te bieden.

Om vervolgens nieuwe werkvormen ingevoerd te krijgen in het curriculum is nog 

een andere tour de force, van de totale organisatie van een opleiding. Systems

thinking (Schobben, 2020) is dan een waardevol concept als hulpmiddel.  

Niet alleen de innovators die met een praktijkvraag aan de slag gaan, doen daarin 

mee. Ook alle partijen daaromheen bepalen of een innovatie uiteindelijk leidt tot 

toegevoegde waarde voor de totale organisatie. Zo kan een op het eerste gezicht 

kleine innovatie grote gevolgen hebben voor roostering, personeelsbezetting en 

scholing, aanpassing van bedrijfsprocessen tot en met gebouwgebonden 

aanpassingen. Door vanuit het hele systeem mee te denken in de ontwikkelfasen 

van een innovatie, kunnen implementatieproblemen verderop in het proces 

voorkomen of in elk geval verminderd worden.

Zowel nieuwe producten als nieuwe evaluaties over gepersonaliseerd leren zijn te 

vinden op de websites van de beide projecten, op de websites van het iXperium 

van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, en van het practoraat 

Innovatiesucces in het mbo.

https://www.leijgraaf.nl/wp-content/uploads/2020/04/20200403-Designthinking-Systems-thinking-en-de-grondplaat.pdf
https://www.leijgraaf.nl/wp-content/uploads/2020/04/20200403-Designthinking-Systems-thinking-en-de-grondplaat.pdf
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Capita selecta:    
de invloed van corona 
op innovatie(succes)  
in het mbo

5 



66 5.1  Inleiding

De uitbraak van corona vroeg om het snel treffen van maatregelen in het mbo. Die 

maatregelen werken nog te kort door om nu al verantwoorde conclusies te kunnen 

trekken over de effecten ervan. Onderzoeken zitten nog in de dataverzamelfase of 

hooguit in de analysefase. Desondanks zijn er enkele waarnemingen die de moeite 

waard zijn om te overdenken en te bespreken in teams, op scholen en bij 

beleidsmakers en onderzoekers. Hieronder loop ik er vier langs: 

1. de drie ‘innovatiegolven’ in deze periode in het mbo; 

2. het beperkte nut van generieke maatregelen voor een pluriforme sector als het mbo; 

3. de vraag hoe de kwaliteit van het onderwijs gehandhaafd kan worden; en 

4. de positie van innovatie en onderzoek in deze periode. 

5.2  Onderzoeksresultaten

Ik begin echter met een paar onderzoeksgegevens over online lesgeven in 

coronatijd, ontleend aan: de enquête over digitalisering in relatie tot flexibilisering 

van het onderwijs 2020, die adviesbureau Arlande uitvoerde in opdracht van het 

CAOP (Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel); de CINOP-review 

‘Toekomstscenario’s voor het beroepsonderwijs’ van juni 2020; de antwoorden op de 

vragen in de (corona) mbo-monitor 2020 van het iXperium van de Hogeschool van 

Arnhem en Nijmegen; en de rapportages over afstandsleren van ROC De Leijgraaf 

van juni 2020. De gegevens zijn beperkt, maar er vallen wel enkele overeenkomsten 

op grond van verschillende rapporten, enquêtes, belronden en vragenlijsten te 

melden. 

Docenten wijzen erop dat bij online lesgeven het volgen van de studievoortgang 

van de student vaak beter verloopt, maar dat de persoonlijke aandacht minder is. 

Docenten zien ook dat groepen studenten veel zelfstandiger zijn dan ze dachten, 

maar ook dat studenten qua motivatie afhaken. En wat de docenten zelf betreft:  

de visie op lesgeven met ict lijkt niet veel veranderd. Docenten die hier eerder al 

minder positief over waren, zeggen dat ze de grip op hun studenten dreigen te 

verliezen, dat de communicatie met studenten oppervlakkiger is geworden en dat 

ze zonder het contact met de studenten niet goed kunnen afstemmen op de klas. 

Docenten die eerder al positief waren over lesgeven met ict, zeggen nu dat de 

student met meer zelfstandigheid en meer op eigen tempo en in eigen tijd door de 

lesstof heen kan gaan. Zij zouden graag zien dat ze straks het onderwijs meer 

blended aan kunnen bieden. De meningen zijn dus niet echt veranderd, maar wel 

verdiept door meer ervaring ermee. Een effect is wel dat bij veel docenten de wens 

om te professionaliseren ten aanzien van digitaal onderwijs is toegenomen.



67Studenten zeggen dat de motivatie om naar school te komen, vooral zit in de 

sociale contacten en dat ze betrokken willen worden bij beslissingen over 

bijvoorbeeld algemene vakken online en praktijkvakken op school. Verder vinden 

ze dat ze overladen worden met opdrachten en dat de docenten de opdrachten 

onderling te weinig coördineren.

Verschillen in aanpak en gemaakte keuzen rond lesgeven met ict zitten niet zozeer 

op ROC-niveau maar eerder op sectorniveau (Techniek, Zorg & Welzijn, Economie) 

of binnen opleidingen of locaties. En terwijl lesgeven in algemene vakken online 

redelijk verloopt, zijn de uitdagingen bij praktijkonderwijs en bij toetsing en 

examinering groter.   

5.3  Drie innovatiegolven 

De voorlopige conclusie op grond van de nu beschikbare evaluaties is dat de eerste 

innovatiegolf, met het gedwongen versneld inzetten van online leren, technisch 

(dus qua organiseren, arrangeren en evalueren) over het algemeen redelijk is 

verlopen. De tweede golf, met een omslag in het lesgeven door het uitbreiden van 

de didactische mogelijkheden die ict biedt, heeft nog niet plaatsgevonden. Wel zijn 

er aanzetten van innoverende docenten die hun ervaringen royaal delen via social 

media als Twitter en LinkedIn en via webinars en online courses. Over de derde 

golf, met het onderhouden van een goede pedagogische relatie in online leren, 

klinken nu pas de eerste geluiden: veel docenten zijn niet positief. Zo schreef 

NRC-journalist Mirjam Remie: 

Sinds de zomervakantie zitten veel leerlingen snotterend thuis in afwachting 

van een coronatest, net als veel leraren. Leraren die niet ziek zijn geven zowel 

fysiek als online les en hebben daardoor zowat twee banen. Scholieren die 

thuis zitten klagen over de matige kwaliteit van het online onderwijs en 

schoolleiders staan voor de moeilijke taak hun roosters rond te krijgen – terwijl 

er los van corona al een gebrek aan leraren is. (Nu ook een mondkapje op 

school, NRC, 30 september 2020)

Onderzoek en ontwikkelingen hierin zullen moeten uitwijzen óf, en zo ja, hoe de 

pedagogische relatie op afstand onder coronaregels onderhouden kan worden. 



68 5.4  Generieke maatregelen in een pluriforme sector

Het meest in het oog springende kenmerk van de sector beroepsonderwijs en 

volwasseneneducatie is de pluriformiteit. Initieel en post-initieel onderwijs, 

beroepsopleidend (BOL) en beroepsbegeleidend (BBL) onderwijs, onderwijsniveau  

1 t/m 4, inburgering, (re)integratie en bedrijfsopleidingen worden gegeven onder 

één dak en vallen onder één wet: de Wet educatie en beroepsonderwijs. Generieke 

regelgeving leidt vaak tot uitzonderingen en extra regels. Zo is het mbo in de 

coronamaatregelen in zijn geheel meegenomen onder de regels die voor hbo en 

universiteiten gelden, waarbij de 18+-regels gehanteerd worden. Onderdeel van  

die regels is de anderhalvemetermaatregel, waardoor de mogelijkheden van 

contactonderwijs en begeleiding alleen al op grond van ruimtegebrek teruggebracht 

worden tot zo’n 25 tot 40 procent. Vooral voor eerstejaars, doorgaans komend van 

het vmbo, is de overgang naar een groot ROC sowieso al een grote stap. Wordt er 

bij universiteiten en hogescholen al gespannen gekeken hoe eerstejaarsstudenten 

geïntroduceerd moeten worden in de eerste weken van hun nieuwe studie, voor 

vmbo’ers is deze stap nog veel groter. En dat terwijl 95 procent van hen nog geen  

18 jaar is en voor hen buiten de school de anderhalvemeterregel niet geldt.  

Om deze nieuwkomers toch een goede start te geven, nemen nu veel mbo-scholen 

maatregelen die veelal weer ten koste gaan van de contacttijd van ouderejaars, 

ondanks dat mbo-scholen de vrijheidsgraden in het (op RIVM-adviezen gebaseerde) 

centrale beleid gebruiken om de situationele mogelijkheden van hun curriculum, 

personele bezetting en locaties optimaal in te zetten.

5.5  Onderwijskwaliteit
 
Het ‘Servicedocument 4.0 aanpak Corona mbo’ van het ministerie van OCW van  

10 juli 2020 legt beperkingen op aan de contacttijd, maar stelt dat het college  

van bestuur verantwoordelijk blijft voor de kwaliteit van het onderwijs én dat 

diploma-eisen vooralsnog onverminderd van kracht blijven. De vraag is of dat  

kan en of het onderwijs zich daardoor (noodzakelijk) moet gaan beperken tot 

diplomatraining. Marjolein Held, voorzitter van de beroepsvereniging mbo, schreef 

hierover in juli in Profiel het artikel ‘Ons vak en het onderwijs zullen nooit meer 

hetzelfde zijn’ met daarin de quote: “zonder relatie geen prestatie”. Peer van 

Summeren, voorzitter van het college van bestuur van ROC De Leijgraaf, 

verwoordt het als: “zonder interactie geen leren”. Het contact, de pedagogische 

relatie, is zeker in het mbo een essentieel onderdeel van kwalitatief hoogwaardig 

onderwijs. Door de generieke maatregelen voor alle studenten van mbo, hbo en  

wo staat die kwaliteit voor het mbo van de drie het meest onder druk. Dit pleit  

voor meer regelruimte voor de (mbo-)scholen. 



695.6  Betekenis voor innovatie en onderzoek

“Onder druk wordt alles vloeibaar.” Een mooie slogan, die sommigen gebruiken om 

aan te geven dat de coronacrisis een enorme push heeft gegeven aan de innovatie 

van het lesgeven met gebruik van ict. Maar met evenveel recht kun je zeggen: 

“Onder druk veert een school terug naar de waan van de dag.” Het was alle hens 

aan dek om de school draaiende te houden onder extreme omstandigheden.  

Tijd voor de lange termijn, voor innovatie en onderzoek, was er niet of nauwelijks; 

hooguit voor onderzoek, samenhangend met het opvangen van de gevolgen van 

de coronacrisis. Het NRO schreef op 20 augustus 2020 een brief aan de 

programmamanagers van NRO-gesubsidieerde projecten met een heldere 

boodschap. Twee citaten daaruit: 

“Veel lopende onderzoeken lopen steeds meer vertraging op omdat veel 

scholen ook de komende tijd nog weinig ruimte kunnen bieden voor 

samenwerking met onderzoekers en het deelnemen aan wetenschappelijk 

onderzoek.” 

“[…] dat wij op dit moment in financiële zin niet meer kunnen bieden dan een 

budgetneutrale verlenging. Wij denken echter graag met u mee over andere 

mogelijkheden om het onderzoek zo goed als mogelijk voort te zetten.”

Innovatie en onderzoek stokken. Dat dat op termijn weer invloed heeft op de 

kwaliteit van het onderwijs, is een extra zorg, kijkend naar de effecten van de 

coronacrisis in het mbo. Laat dat onderzoek komen voor, door en in het mbo, 

bijvoorbeeld vanuit een coalitie van practoraten.     

   

Dit hoofdstuk is in een voorversie als artikel in december 2020 gepubliceerd in 

DNM, te vinden via www.denieuwemeso.nl.

Na publicatie van het artikel kwam het onderzoek van het practoraat 

‘Docentprofessionalisering’ van practor Marjanne Hagedoorn uit. Zij onderzocht 

de professionaliseringsactiviteiten van docenten in coronatijd in het vo en het 

mbo. Docenten hebben acute leervragen in de nieuwe omstandigheden. Het 

onderzoek zat in de tijdfase van wat ik in mijn artikel ‘de tweede golf’ heb 

genoemd(in dit boek in paragraaf 5.2). Het maakt op een aantal punten expliciet 

hoe docenten (willen) leren. Het belang van infomeel leren is al vaak benoemd, 

en hier wordt dat door onderzoek (opnieuw) aangetoond.  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.denieuwemeso.nl%2F&data=04%7C01%7Cjohn.schobben%40leijgraaf.nl%7C8ca04358ca24421cf92a08d874e1af92%7Cc7265751061949a38f7977c8097448d8%7C0%7C0%7C637387860081085258%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=1XR0g2LGYDmpIJ2gY0%2FPwSTX5fQeog851OcAhVePnw4%3D&reserved=0


70 Het leren door samen te werken met en leren aan elkaar en het leren in vaak 

kortcyclisch georganiseerde maar toch drukbezochte (interne) workshops en 

(externe) webinars, scoren hoog. Opvallend is het verschil tussen vo en mbo als 

het gaat om de student als actor in het leren door de docent, niet alleen bij het 

reflecteren op (de opbrengst van) het leren over – en het geven van – onderwijs 

in nieuwe settings, maar ook als cocreator bij het vormgeven van on line 

onderwijs. Zie voor de publicatie:  

https://www.landstedegroep.nl/media/25094/2020-onderzoeksverslag-

docentprofessionalisering-in-coronacrisis-mbo-vo-versie-13.pdf 
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Het praatplatenonderzoek

6 



72 6.1  Aanpak en opzet van het praatplatenonderzoek

Naast de eerder beschreven onderzoeken in de onderzoekswerkplaats en de 

Community of Practice ‘Gepersonaliseerd leren met ict’ moest onderzocht worden 

welke activiteiten docenten ondernemen om hun innovatie succesvol te maken. 

Daarvoor werd een instrumentarium ontwikkeld. De opzet van de instrumenten, 

verder praatplaten genoemd, de uitvoering van het onderzoek en de analyse 

daarvan worden hieronder beschreven.   

Bij de ontwikkeling van het instrumentarium lag de definiëring van onderwijs-

innovatie van Fullan aan de basis, namelijk dat duurzame onderwijsinnovatie  

moet voldoen aan alle drie de aspecten van inhoud en inrichting van het onderwijs 

en veranderd inzicht (overtuiging) van de docent ofwel ‘alternation of beliefs’. 

Daarnaast speelde het inzicht van Van den Berg en Vandenberghe mee, die 

aangeven dat voor adoptie van veranderingen de overtuiging van de docent 

bepalend is (Van den Berg & Vandenberghe, 1981). Verder wijzen Volberda e.a.  

erop dat 75 procent van het innovatiesucces wordt bepaald door de sociale 

innovatie (Volberda e.a., 2011). Mijn referenten bevestigden de conclusie uit  

de onderzoeksliteratuur dat, wil je een studieobject onderzoeken, je vooral uit 

moet gaan van kwalitatieve meetinstrumenten om op zoek te gaan naar wat die 

‘alternation of beliefs’ in innovatoren en innovatieteams tot stand brengt.  

De vraag was hoe een instrumentarium te ontwerpen dat al bekende inzichten in 

succesfactoren bij innovatie in het mbo kon bevestigen, maar vooral ook zou leiden 

tot nieuwe inzichten in de rol van de docent in innovatieprocessen. De factoren 

voor innovatiesucces zijn vanuit diverse onderzoeken al wel bekend. De uitdaging 

was om in verdieping daarop te zoeken naar welke acties (managers en) docenten 

ondernemen op de succesfactoren, om te bewerkstelligen dat hun innovaties 

daadwerkelijk leiden tot succes. Dit leidde tot het ontwikkelen van de grondplaat, 

één van de instrumenten die ingezet zijn in het praatplatenonderzoek. 

De grondplaat is niet ‘plotseling ontstaan’. Er is een lang proces aan voorafgegaan, 

waarin stapje voor stapje helderder werd hoe innovatieprocessen zich voltrekken, 

namelijk: innoveren is (cyclisch) leren en daar liggen dezelfde universele patronen 

onder als bij het leren door studenten, docenten(teams) en organisaties/lerende 

instellingen. 

In de loop van de tijd zijn er verschillende ontwikkelingen geweest die aan die 

duidelijkheid hebben bijgedragen. Ten eerste waren er de werkgroepen IDEE I en II, 

die eind jaren negentig in opdracht van het ministerie van OCW (als een soort 

procescoördinator avant la lettre) de boekjes ‘Tussen WEB en werkelijkheid’ 

hebben uitgegeven. In die werkgroep werd de taxonomie van leerinhoud, 

organisatie en didactiek gehanteerd. Later kwam daar examinering bij. De tweede 



73ontwikkeling was dat als een van de eerste uitgaven van het procesmanagement 

herontwerp mbo in 2005 ‘De nieuwe kennisonderneming‘ uitkwam, in de 

volksmond beter bekend als het 11-puntenplan. Daarin stond een houtskoolschets 

van de nieuwe kennisonderneming. Er werd in beschreven hoe processen en 

systemen van onderwijs, begeleiding en examinering met elkaar samenhangen. 

Deze publicatie was geschreven op grond van de eerste ervaringen met de 

uitvoering van de Wet educatie en beroepsonderwijs. De volgende ontwikkeling 

richtte de aandacht zich op het dichten van de kloof in de innovatiecurve van 

innovators en early adaptors tot laggards (Veldhoven & Schobben, 2005). 

Daarmee werden de verbanden tussen de innovatieprocessen van ontwerpers en 

de processen en systemen van de organisatie gelegd’. Dit kreeg verdieping door 

het denken over design thinking en systems thinking (zie hoofdstuk 3) en legt de 

verbanden tussen de innovatieprocessen van ontwerpers en de processen en 

systemen van de organisatie. De laatste ontwikkeling betrof de herwaardering van 

de pedagogiek naast de didactiek, dankzij het werk van Piet Boekhoud en later 

Ellen Klatter, lectoren bij Hogeschool Rotterdam en het werkverband 

Beroepspedagogiek. Deze ontwikkelingen in de sector en de gesprekken met de 

referenten hebben uiteindelijk tot het ontwerp van de grondplaat geleid.  

Na het ontwerpen van het instrumentarium is dit gepilot in drie best practices:  

in het mbo bij de Herman Brood Academie, in het hbo bij de Associate degree (Ad) 

opleidingen van Avans en in het niet-bekostigd onderwijs op de Codam-opleiding in 

Amsterdam. Mede door corona is een online versie met instructie gemaakt, die 

weer is gepilot bij Noorderpoort.

Het uiteindelijke onderzoek is uitgevoerd tussen december 2019 en januari 2021, 

waarbij vier mbo-innovaties in opleidingen buiten en vijf innovaties in opleidingen 

binnen ROC De Leijgraaf zijn onderzocht. De vijf innovaties binnen De Leijgraaf 

zijn geselecteerd op grond van interne interviews met leidinggevenden en 

beleidsmedewerkers. De vier buiten De Leijgraaf zijn geselecteerd op grond van 

publicaties in nieuwsbrieven voor de sector, publicaties in vakliteratuur en 

gesprekken en besprekingen in de landelijke netwerken. 

6.2  De grondplaat en de ontwikkeling daarvan

Het practoraat gebruikt de grondplaat (zoals die in de afbeelding staat) om in  

het praatplatenonderzoek het hele ecosysteem ‘school’ te betrekken in het 

onderzoek en activiteiten van docenten in innovatiesuccesfactoren systematisch 

te kunnen onderzoeken en te analyseren.
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Figuur. 3 Grondplaat  

De domeinen in de grondplaat zijn de domeinen van de docent: een docent 

organiseert/arrangeert en evalueert voor, tijdens en na de lessen, naast het met  

de studenten werken aan hun leerdoelen. Daaronder vallen activiteiten als 

leermaterialen maken en klaarzetten, groepssamenstellingen plannen, formatieve 

evaluaties uitvoeren en online delen met studenten. 

Beroepsdidactiek gaat over hoe de docent met zijn studenten werkt aan de leerdoelen 

van de student. Naast settings als onderwijs in theorielokalen, binnenschoolse praktijk 

en buitenschoolse praktijk (waaronder beroepspraktijkvorming), gaat het dan om 

werkvormen als uitleg, trial and error, geprogrammeerde instructie, opdrachten en 

projecten. 

Beroepspedagogiek is de theorie die gaat over het handelen van docenten om de 

fysieke en psychosociale veiligheid te creëren, die docenten vervolgens gebruiken 

om studenten te stimuleren om naar de naastliggende ontwikkelzone te gaan, om 

zichzelf te ontwikkelen. Door het creëren van de veilige omgeving ontstaat de 

ruimte om van de comfortzone naar de ‘bibberzone’ te willen en te durven stappen, 

omdat in die spannende zone de ontwikkeling plaatsvindt. Bij pedagogiek gaat het 

om kinderen maar ook om pubers en adolescenten. Bij agogiek gaat het om het 

creëren van zo’n leervruchtbare setting voor volwassenen. Beroepspedagogiek 

staat voor het pedagogisch handelen waarin de setting van het beroepsonderwijs 

gebruikt wordt om de ontwikkeling naar volwassenheid en naar (beginnend) 

responsief vakman te bevorderen.     

Practoraat 'innovatiesucces in het MBO'

Missie: toekomstgericht succesvol innoveren

Visie: coherentie in domeinen en aspecten
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75De aspecten bepalen de context waarin een docent werkt en innoveert. Het aspect 

organisatie is de structuur waarin hij werkt: hoe zit de school qua besluit- en 

overlegstructuur in elkaar, hoe ziet het organogram eruit? Worden er naast de 

reguliere processen ook projecten uitgevoerd en hoe verhouden lijn- en 

projectmanagement zich daarbij tot elkaar? Onderzoek gaat over de plaats die 

onderzoek heeft in het beleid van de school: hoe is de onderzoekscultuur van de 

school? Is die voornamelijk gericht op controle achteraf of is die naast monitor ook 

motor van innovatie, door bijvoorbeeld action research en learning analytics die de 

docent helpen zijn onderwijs in te richten en de student helpen zijn leren te 

plannen? Tot slot het aspect innovatie: hoe is de innovatie belegd in de eigen 

organisatie, is er een projectstructuur en een plan van aanpak; maar ook: hoe sluit 

de innovatie aan bij de innovatiecultuur en het beleid van de school? En: hoe is de 

innovatie verbonden met de kennisinfrastructuur in Nederland? Zijn er contacten 

met andere scholen? Met netwerken? Met practoren, lectoren en hoogleraren? 

6.3  Het onderzoeksinstrumentarium: de praatplaten   

6.3.1  De praatplaten en de interviews

Voor de ontwikkeling van het instrumentarium, verder de praatplaten, is een 

selectie van aspecten uit de bestaande literatuur gemaakt. De praatplaten zijn:

1. de vijf sleutels voor succes (uit ’Leren van innoveren’ van: Van de Berg en 

Geurts, 2007); 

2. de factoren die van invloed zijn op de onderwijskwaliteit (uit ‘Samenwerken 

aan de onderwijskwaliteit’ van: Brouwers, 2019); 

3. de tien competenties van servant leadership (van: Greenleaf, 2002);

4. de domeinen en aspecten van innovatiesucces in het mbo (de grondplaat, van: 

Schobben, 2020);

5. de storyline (van Omand, 2017) 

6. (later toegevoegd) de domeinen van leiderschap (uit ‘Professionalisering 

schoolleiders in het voortgezet onderwijs’ van: Waslander e.a., 2012);

7. een vragenformulier voor studenten ontwikkeld voor dit praatplatenonderzoek. 

De opzet van het onderzoek met de praatplaten is om per innovatieve opleiding  

of innovatieproject vanuit triangulatieperspectief13 de opleidingsmanager en/of  

de innovatieleider, twee docenten en twee studenten te interviewen.  

Het instrumentarium is op die drie interviewgroepen afgestemd. 

13 Triangulatie: de ‘driehoeksmeting’ waarbij hetzelfde studieobject in deze onderzoeksopzet uit de drie 

verschillende gezichtspunten wordt belicht. 



76 De aanpak bestaat uit het houden van gestructureerde interviews. De kaders en 

volgorde van de bevraging liggen vast en de interviews verlopen allemaal in 

dezelfde structuur aan de hand van de praatplaten. Nadat de onderzoeker een 

praatplaat heeft voorgelegd, wordt via een open startvraag op socratische of 

pedagogisch bezinningsgesprekswijze doorgepraat over het waarom van de 

gemaakte keuzen in de aspecten van de praatplaten. Pols omschrijft die aanpak 

als: “[……] die van het ‘doorvragen’, ‘het zich verdiepen’ en het ‘met gevoel 

interpreteren’ van wat zich via de geleefde ervaring [….] had aangediend’”  

(Pols, 2019). 

Na ieder interview wordt een verslag gemaakt, dat wordt teruggelegd bij de 

geïnterviewde, die moet controleren of de verslaglegging feitelijk juist is. Pas 

daarna worden de interviews geanalyseerd, via een methode die gebaseerd is op 

de Interpretative Phenomenological Analysis (Smith, Flowers & Osborne, 2009). 

Dit is een aanpak waarmee op metaniveau onderliggende verbanden tussen de 

uitspraken van individuele geïnterviewden gelegd kunnen worden. 

Een aantal referenten raadde me aan om ook kwantitatief onderzoek op te nemen  

in mijn instrumentarium, onder andere omdat dit bij kon dragen aan de acceptatie 

van de bevindingen. Het idee daarvoor was om uit verschillende informatiebronnen 

informatie op te halen: voortijdig schoolverlaten (vsv), diplomarendement, 

tevredenheid van studenten, tevredenheid van personeel en tevredenheid van 

bedrijven, JOB-enquête, keuzegids en studentaantallen. Uit deze informatiebronnen 

wilde ik gegevens ophalen om de metingen van 2019-2020 te vergelijken met de 

metingen op landelijk niveau, schoolniveau en opleidingsniveau van de opleiding 

waar ik de innovatie van onderzocht. 

De pilotfase (in december 2019 en januari 2020) leverde op basis van bezoeken 

aan scholen en het houden van de interviews, een aantal waarnemingen over dit 

type informatie op, waarvan ik melding maakte in mijn practorale rede. De eerste 

waarneming was dat de onderzochte opleidingen geen vsv-cijfers hadden, want er 

waren geen of nauwelijks voortijdig schoolverlaters. Verder hielden ze geen cijfers 

over diplomarendement bij, omdat hun focus niet lag op diploma (output), maar  

op werken of doorstuderen (outcome). De tevredenheid van studenten was óf heel 

hoog of werd niet gemeten, omdat de betreffende opleidingen de tevredenheid van 

alumni belangrijker vonden en die dus bijhielden om op te sturen. Ik concludeerde 

op basis van de waarnemingen dat ik bij echte innoverende opleidingen met de 

gekozen kwantitatieve insteek niet veel verder zou komen en, belangrijker, dat het 

onderzoek niet zou bijdragen aan de scope van het practoraat: activiteiten van 

docenten op succesfactoren analyseren om de invloed op ‘meer studenten dieper 

laten leren’ te kunnen beschrijven. Daarom besloot ik als alternatief een praatplaat 

(‘Zeven domeinen van leiderschap’) aan het instrumentarium toe te voegen voor 



77de managers, om te zien welke invloed zij op de innovatieactiviteiten van docenten 

hebben, welk beleid ze daarop voeren, waar dat terug te vinden is in hun 

beleidsdocumenten en hoe docenten betrokken zijn bij de totstandkoming van die 

documenten.

De interviews liepen zoals aangegeven volgens een vast stramien, waarbij eerst aan 

managers en docenten gevraagd werd hun opleiding of innovatie te beschrijven. 

Dit leverde al veel informatie op, die ik later vergeleek met de documenten uit de 

opbrengst van de praatplaat ‘Zeven domeinen van leiderschap’. Daarna stelde ik 

twee open vragen als opwarmertje: ‘Waar ben je trots op?’ en ‘Wat zijn de drie 

belangrijkste succesfactoren van je opleiding/innovatie/project?’ Bij de studenten 

varieerden de warming-upvragen naar gelang de situatie. Doel was om hen op hun 

praatstoel te krijgen en hen de zekerheid te geven dat hun verhaal gewaardeerd 

zou worden en ‘onder ons’ zou blijven.14 De sets praatplaten voor managers en 

docenten waren gelijk, met uitzondering van één plaat: de managers kregen als 

laatste de zeven-domeinen-plaat; de docenten kregen als laatste de storyline-plaat. 

De studenten kregen twee vragen. De meeste gesprekken zijn live gedaan. 

Gedwongen door corona zijn sommige gesprekken via Teams of, voor de 

studenten, op papier of online via een QR-code15 gehouden.  

6.3.2  De praatplaten en de instructie

Hierna worden de zeven praatplaten met de afname-instructie beschreven.   

6.3.2.1  De vijf sleutels voor innovatiesucces  

Van de Berg en Geurts onderzochten de doorbraakprojecten in het 

’Innovatiearrangement mbo 2002-2011’. Op grond van deze projecten kwamen zij 

tot vijf sleutels voor innovatiesucces. 

14 Eén docent vroeg me of ze de verslagen van de interviews van haar studenten mocht lezen.  

Mijn antwoord was dat ik dat prima vond, alleen zou ze de interviews niet van mij krijgen maar  

bij de studenten zelf moeten opvragen. 
15 Het format is in de bijlagen opgenomen.



78 Vijf sleutels voor innovatiesucces Sleutels voor innovatiesucces

(instructie en uitleg voor de interviewer)

1 Kijk rustig naar deze plaat, neem de tijd 

(eventueel begrippen uitleggen).

2 Geef aan welke sleutel jij het belangrijkste 

vindt voor jouw innovatie.

3 Je kiest die niet zo maar; welke ervaring 

heb je op grond waarvan je deze eruit pikt? 

Kan je de situatie beschrijven waarin dat 

gebeurde? Wat deed jij toen? En wat was 

het gevolg van jouw actie?   

Uit: ‘Leren van innoveren: vijf sleutels voor succes’ van José van den Berg en Jan Geurts (2007) 

6.3.2.2  De factoren die van invloed zijn op de onderwijskwaliteit

Brouwers publiceerde in 2019 haar bevindingen van een longitudinaal onderzoek 

waarin ze op zoek ging naar factoren die van invloed zijn op de onderwijskwaliteit 

in het mbo en de onderlinge relatie tussen die factoren. 

Zes factoren onderwijskwaliteit

Uit: ‘Samenwerken aan onderwijskwaliteit’ van P. Brouwer e.a. (2019)
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(instructie en uitleg voor de interviewer)

1 Kijk rustig naar deze plaat, neem de tijd (eventueel begrippen verhelderen).

2 Geef aan welke factor jij het belangrijkste vindt voor jouw innovatie.

3 Je kiest die niet zo maar; welke ervaring heb je op grond waarvan je deze 

eruit pikt? Kan je de situatie beschrijven waarin dat gebeurde? Wat deed jij 

toen? En wat was het gevolg van jouw actie? 

6.3.2.3  De tien competenties van servant leadership 

In de servant-leadershiptrainingen (dienstbaar leiderschap) zijn na jaren onderzoek 

de tien bepalende competenties beschreven voor dienstbaar leiderschap. Klaeijsen 

concludeerde in haar proefschrift dat betrokkenheid bij besluitvorming een van de 

twee bepalende factoren voor innovatiesucces was (Klaeijsen, 2015).

Tien succesfactoren Servant Leaderschip

Luisteren

Openstaan voor wat er gezegd wordt en juist 

niet wordt gezegd

Empathie

Het (h)erkennen van de unieke persoonlijkheid  

van ieder mens

Helend vermogen | Relaties bouwen

Mensen helpen in harmonie met zichzelf en anderen

Ontwikkelen | Commitment aan de groei van mensen

Gericht zijn op de ontwikkeling van anderen en jezelf

Community | Bouwen aan gemeenschap

Het samen bouwen van een ‘community’

Bewustzijn

Het hebben van zelf- en omgevingsbewustzijn

Overtuigen

Mensen stimuleren mee te werken aan een 

gemeenschappelijk doel

Conceptualiseren

Het grote geheel zien, alsmede de praktijk van 

alledag

Vooruitzien

Het overzien van de lange termijn 

consequenties van keuzes

Rentmeesterschap | Duurzaamheid

Werken aan duurzame relaties tussen mens, 

organisatie en maatschappij

Uit: ‘De tien succesfactoren van ‘Servant Leadership’’ van Robert Greenleaf (2002)

Competenties van servant leadership 
(instructie en uitleg voor de interviewer)

1 Kijk rustig naar deze plaat, neem de tijd.

2 Geef aan welke competentie jij het belangrijkste vindt in jouw innovatie.

3 Je kiest die niet zo maar; welke ervaring heb je op grond waarvan je deze 

eruit pikt? Kan je de situatie beschrijven waarin dat gebeurde?  

Wat deed jij toen? En wat was het gevolg van jouw actie?



80 6.3.2.4  De domeinen en aspecten van innovatiesucces (de grondplaat)

Grondplaat

Grondplaat practoraat ‘Innovatiesucces in het mbo’ van John Schobben (2020)

Domeinen en aspecten van innovatiesucces

(instructie en uitleg voor de interviewer)

1 Dit is de grondplaat van het practoraat. Leg uit over welke drie domeinen de 

onderwijsinnovatie gaat en welke drie aspecten meespelen in 

onderwijsinnovaties. De domeinen zijn de domeinen van de docent: 

organiseren/arrangeren en evalueren (alles wat een docent doet voor, tijdens 

en na lessen, buiten het met de studenten werken aan hun leerdoelen), 

beroepsdidactiek (hoe werkt hij aan de leerdoelen?) en beroepspedagogiek 

(met welk hoger doel werkt hij aan die leerdoelen?). De aspecten: de 

organisatie: hoe zit de school qua besluit- en overlegstructuur in elkaar, hoe 

ziet het organogram eruit? Hoe loopt onderzoek mee in de innovatie? En hoe 

is de innovatie belegd binnen de organisatie? Projectstructuur? Plan van 

aanpak? Maar ook: hoe is de innovatie verbonden met de kennisinfrastructuur 

in Nederland?

2 We gaan de situatie die je in de storyline als grootste piek (of dal) hebt 

aangegeven en waar we het langst hebben stilgestaan, nog op een andere 

manier bekijken.

Practoraat 'innovatiesucces in het MBO'

Missie: toekomstgericht succesvol innoveren

Visie: coherentie in domeinen en aspecten
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813 Jij bent in die situatie een actor met vele andere actoren. Pak uit de doos een 

schaakstuk dat jou symboliseert als actor en plaats die in de kern van de 

innovatie in de beschreven situatie. 

4 Daar sta je….. Wat kun je vertellen over die domeinen en aspecten in die 

situatie? Drie mogelijkheden voor de interviewer: je schrijft, je neemt het 

gesprek op of beide (afhankelijk van de persoon en de ervaren veiligheid/

grootste kans op openheid).

6.3.2.5  De storyline

De storyline is een manier van vragen om, in dit geval, docenten de ontwikkeling 

van hun loopbaan te laten beschrijven op een variabele, in dit geval hun 

innovatiekracht.   

Storyline

Uit: ‘Storyline: developing effective questioning’ van Carol Omand (2017)

Storyline

(instructie en uitleg voor de interviewer)

1 Op de X-as staat de tijd van het begin van je (onderwijs)carrière. Op de Y-as 

staat de innovatiekracht die je had in de verschillende fasen van je werk.  

Kun je dat tekenen terwijl je het verhaal vertelt?

2 Als interviewer zet je markeringen bij buigingen (pieken en dalen), de 

markeringen neem je over op papier en daar schrijf je bepalende uitspraken bij.

3 Bij het uitwerken en analyseren onderstreep je de woorden die je opgevallen 

zijn, belangrijk of bepalend zijn. 

4 Kijk naar het totaal van alle onderstreepte woorden en kijk of je die kan 

verbinden aan succesfactoren uit de literatuur (en later aan ‘clusterwoorden’ 

die na verloop van tijd, als er meer storylines zijn afgenomen, ontstaan).
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82 6.3.2.6  De zeven domeinen van leiderschap

Het model van de zeven domeinen van leiderschap is ontstaan op basis van 

onderzoeken in vo en mbo, onder andere in het vijf jaar durende longitudinale 

onderzoek ‘Horizon’ bij De Leijgraaf (2007-2011). Het zijn de zeven domeinen van 

waaruit een (innovatie)manager zijn of haar beleid vormgeeft. Daarin zitten vaak 

grote verschillen tussen de verschillende managers maar ook tussen de 

verschillende fasen in een innovatieproces. 

De ontwerpers van het zevendomeinenmodel, Sietske Waslander en Maaike van 

Kessel16, raden op grond van hun ervaringen af om via traditioneel desk research tot 

een theoretische en beleidsmatige onderbouwing van een innovatie te komen. Veel 

efficiënter, en vanuit de werkbaarheid van beleidsstukken in de praktijk interessanter, 

is het om de innovatieleider te bevragen over welke beleidstukken relevant zijn voor 

zijn of haar innovatie. Het gebruik van dit instrument kent drie fasen:

a. zonder voorinformatie stellen van de drie eerste vragen over belangrijke 

beleidsbepalingen voor de betreffende innovatie;

b. aanbieden van de praatplaat (die werkwijze is gelijk aan de eerdere 

praatplaten) voor de vierde vraag;

c. stellen van de vijfde vraag om de uitspraken te kunnen valideren vanuit de 

beleidsstukken (dat laatste is dan wel desk research).         

Zeven domeinen van leiderschap

Uit: ‘Professionalisering schoolleiders in het voortgezet onderwijs: Een gedeeld referentiekader 
voor dialoog en verbetering’ van Sietske Waslander, Michel Dückers en Gerda van Dijk (2012)

16 Het model is werkendeweg tussen 2008 en 2013 ontstaan onder andere in het longitudinale Horizon-

onderzoek bij De Leijgraaf. 
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83Zeven domeinen van leiderschap

(stel de volgende vragen)

1 Welke beleidsdocumenten heb je om te sturen; hoe zijn die tot stand gekomen?

2 Welke zijn voor jou het meest waardevol en waar heb je het meeste steun aan 

(gehad)? 

3 Op welke aspecten van de innovatie richten die beleidsstukken zich met name?

Deze inleidende vragen stel je om geen biased en/of sociaal wenselijke 

antwoorden te krijgen. 

4 Bekijk de praatplaat op de aspecten. Zijn die aspecten herkenbaar (andere 

woorden)? Kan je per domein iets zeggen over het beleid rond deze innovatie 

(hoeft niet allemaal; die voor jou van belang zijn)?

5 Waar kan ik dat in de beleidsstukken terugvinden?

6.3.2.7  De vragen aan studenten

Studenten werden bevraagd met één startvraag: ‘Wat zijn voor jou de drie  

sterkte punten van de opleiding waar je op zit?’ Een vervolgvraag was: ‘Kun je  

een voorbeeld daarvan geven of een ervaring die je daarmee hebt gehad?’  

De gesprekken leidden altijd tot doorvragen op hun specifieke ervaringen. Er zijn 

ook schriftelijke interviews gehouden. Zie bijlage 3 ‘Vragenformulier studenten’. 

6.4  De uitvoering 

In de periode december 2019-januari 2020 is het instrumentarium gepilot bij drie 

best practices. Het waren opleidingen of projecten die als innovatief genoemd 

worden in vakbladen of ranglijsten en genoemd werden door referenten. Het waren 

de Herman Brood Academie, de Associate degree (Ad) opleidingen van Avans en 

de Codam-opleiding in Amsterdam. Daarbij zijn drie managers, vijf docenten en 

vier studenten geïnterviewd. Naar aanleiding van de pilot zijn de praatplaten niet 

aangepast, alleen de vraagstelling is compacter gemaakt. Daardoor konden de 

data uit de pilots ook gebruikt worden na het bredere onderzoek.    

Het bredere onderzoek is uitgevoerd onder negen mbo-opleidingen/-innovaties: 

vijf binnen De Leijgraaf en vier daarbuiten. Bij De Leigraaf waren dit de opleidingen 

Manager Ondernemer Horeca, Woonzorgbegeleider, Business, Autotechniek en 

Smart Building. Daarbij zijn zeven managers, tien docenten en 24 studenten 

geïnterviewd. Bij managers en docenten werden de interviews in een-op-een-

situaties afgenomen; bij de studenten in een-op-een-situaties of in tweetallen. 

Uitzondering was de opleiding Manager Ondernemer Horeca, waar in twee 



84 groepsinterviews achttien studenten konden worden geïnterviewd. Uit de analyse 

van de interviews bleken er vanuit triangulatieperspectief geen verschillen te 

bestaan tussen individuele interviews en deze groepsinterviews. Wel was er 

verschil tussen de live (en online) interviews en de schriftelijke interviews met  

de vragenlijst, omdat in dat laatste geval niet doorgevraagd kon worden.    

 

Buiten De Leijgraaf zijn naast MBO Utrecht (Herman Brood Academie) Noorderpoort 

(Werkplaats voor Digitaal Vakmanschap), VISTA (CHILL-project en TECH2create)  

en Aventus (het Domoticahuis en de gepersonaliseerd leren niveau 2 opleiding 

Verzorging en Dienstverlening) onderzocht. Daarbij zijn vier managers, zeven 

docenten en zeven studenten geïnterviewd.17  

In totaal hebben (naast de 27 interviews met referenten en de interviews in de 

pilot) in 41 interviews 57 personen meegewerkt aan het onderzoek. Bij alle 

personen zijn de conceptverslagen teruggelegd ter aanvulling en accordering 

voordat deze geanalyseerd werden.         

6.5  De analyse 

Zoals eerder aangegeven, is gekozen voor het analyseren van de goedgekeurde 

verslagen van de interviews aan de hand van een werkwijze die dicht bij de 

Interpretative Phenomenological Analysis van Smith, Flowers en Osborne (2009) ligt. 

Pols beschrijft die werkwijze bondig (Pols, 2019):

De eerste stap is het onderstrepen van de zinnen die opvallen, zinnen die een 

specifieke betekenis bij de lezer oproepen. De volgende stap is een toelichting 

bij de onderstreepte zinnen. Waarom valt die zin op? Wat voor betekenis roept 

de zin bij je op? De laatste stap bestaat uit het zoeken van thema’s die bij de 

toegelichte zinnen passen. (Pols, 2019 p.27)

Ik heb met een variant op die analysevorm gewerkt. Pols ging na het doorlopen van  

de methode als laatste vanuit zinnen die opvielen, op zoek naar (pedagogische kern)

thema’s die daaronder lagen. Zo kwam hij tot zijn pedagogische thema’s (Pols, 2019).  

Ik heb die werkwijze gedeeltelijk omgedraaid, omdat er al veel onderzoek naar 

succesfactoren van innovatie in het (middelbaar beroeps)onderwijs beschikbaar is  

en dát niet mijn studieobject is, maar de acties die docenten ondernemen op die 

17 De interviews bij de Herman Brood Academie zijn niet meegeteld, omdat zij in de pilotfase zijn 

afgenomen; maar de case study is wel meegenomen in de analyse van de verslagen van de interviews.



85succesfactoren. De praatplaten met succesfactoren zijn als uitgangpunt voor de 

interviews genomen om daarna de methode van het pedagogisch bezinningsgesprek 

van Pols en de fenomenologische methode afgeleid van Smith, Flowers en Osborne toe 

te passen bij het analyseren van de interviews. Met deze aanpak kon ik op metaniveau 

onderliggende verbanden tussen de uitspraken van individuele geïnterviewden leggen, 

om hun overtuigingen en drijvende krachten te interpreteren die leidden tot hun 

ondernomen acties op die succesfactoren, zodat ik die kon clusteren tot conclusies.  

De antwoorden op de eerste vier praatplaten (zie subparagraaf 6.3.2.1 t/m 6.3.2.4) 

werden op deze manier geanalyseerd. De andere drie praatplaten waren van een 

andere orde. Ik beschrijf deze drie hier.

De storyline was alleen voor docenten. Doel was hetzelfde (komen tot de 

overtuigingen en drijvende krachten van de docent), maar dan met een andere 

aanpak. Zoals eerder aangegeven vroeg ik aan docenten om hun onderwijs-

loopbaan te beschrijven en tegelijk te tekenen op de storyline-plaat en daarbij aan 

te geven wanneer ze hoog en laag in hun innovatiekracht zaten. Gebogen over de 

plaat, tekenend en pratend, gingen de docenten al snel op in het verwoorden van 

hun gedachten. Ik schreef in mijn aantekeningenboekje mee. Bij pieken en dalen 

zette ik tekentjes (rondjes, vierkantjes, driehoekjes) op de tekening van de docent 

en nam die tekentjes, voor de docent zichtbaar, over in mijn aantekeningenboekje. 

Gevolg daarvan was dat de docent daar meestal zonder dat ik daarnaar vroeg, 

uitgebreider bij stil bleef staan. Zo vond de benodigde verdieping om te komen tot 

de overtuigingen van de docent zonder sturende of storende onderbrekingsvragen 

van mij, vaak spontaan plaats.  

De plaat van de zeven domeinen van leiderschap legde ik voor aan de managers  

en projectleiders van innovatie. Dit deed ik met twee doelen. Enerzijds wilde ik 

onderzoeken welke activiteiten zij ondernamen om succes in de innovaties te 

bereiken of om daarmee ruimte te creëren voor acties van docenten. Anderzijds 

wilde ik checken of door hen ondernomen activiteiten terug te leiden waren tot 

beleidsstukken, die ik daarna opvroeg om deze te analyseren op de factoren uit  

de eerste vier praatplaten. Ook vroeg ik hoe de beleidsstukken tot stand waren 

gekomen. Mijn achterliggende vraag was of en hoe docenten betrokken waren bij 

het tot stand komen van die beleidsstukken. Dat laatste kwam dan weer ter sprake 

in de interviews met de docenten.

De laatste praatplaat was eigenlijk geen praatplaat, maar gewoon de twee  

vragen die ik de studenten voorlegde om de impact, dus de doorwerking van de 

activiteiten van management en docenten via het principe van triangulatie, te 

onderzoeken.    
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succesvolle verduurzaming van onderwijsinnovatie (Wierda-Boer, De Lange & 

De Vijlder, 2020) en de geleerde lessen uit de Community of Practice 

‘Gepersonaliseerd leren en ict’ (Neut & Willemse, 2019). Deze twee onderzoeken 

leverden vanuit andere contexten dan de ingezette instrumenten beschreven in 

paragraaf 6.3.2. succesfactoren voor (duurzame) innovatie. 

De negen kernprincipes zijn: aansluiten, een sterke basis, samen doen, niet opgeven, 

de mensen die het doen, de kracht van de relatie, koershouden, een HRM-strategie 

en ruimte geven. De geleerde lessen uit de Community of Practice zijn: helder doel, 

elkaar nodig hebben/aanvullen, continuïteit/vaste groep, commitment, gezamenlijke 

tijd en actief stimuleren/kartrekker.

Zij werden ingezet als taxonomie om de interviews te scoren op de aspecten uit de 

twee onderzoeken. 

De opbrengsten van de analyses van de interviews zijn opgenomen in hoofdstuk 8. 

De verslagen van de interviews worden niet gepubliceerd. Wél zijn (in hoofdstuk 11) 

verhalen van docenten opgenomen, waarin zij in hun eigen woorden hun 

overtuigingen en drijvende krachten duidelijk naar voren brengen.

    

Kernprincipes

Voor succesvolle verduurzaming van onderwijsinnovatie

Uit ‘Verbindend vernieuwen’ (HAN Kenniscentrum Publieke Zaak)

Aansluiten Een sterke basis Samen doen

Niet opgeven

Koershouden

De mensen die
het doen

Een HRM 
strategie

De kracht van  
de relatie

Ruimte bieden
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Continuïteit/
vaste groep

Elkaar  
nodig 

hebben/ 
aanvullen 

Helder 
doel

Actief 
stimuleren/
kartrekker

Gezamenlijke
tijd

Commitment

Kennis delen 
en ontwikkelen 
rond complexe 
praktijkvraag

Geleerde 
lessen vertalen 

naar eigen 
organisatie

Beschikbare  
tijd borgen

Verbinding 
 met externe 

expertise

Geleerde lessen CoP
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De opleidingen en  
innovaties in het  
praatplatenonderzoek

7 



90 7.1  Inleiding

In hoofdstuk 6 zijn de onderzoeksaanpak en de onderzoeksinstrumenten van het 

praatplatenonderzoek beschreven. Behalve op bestaande literatuur over 

innovatiesucces in het mbo, waarin succesfactoren onderzocht zijn, richtte het 

onderzoek zich niet op de succesfactoren zelf maar op acties die (managers, 

projectleiders en) docenten ondernamen op die succesfactoren om hun innovatie 

te laten slagen of succesvoller te maken. Er zijn elf case studies uitgevoerd, waarbij 

per case study telkens werd gestreefd naar het bevragen van de (innovatie)

manager, twee docenten en twee studenten. Dat is in bijna alle cases gelukt. Soms 

is met maar één docent of één student gesproken en als dat voor de analyse van 

de informatie voldoende was, is geen extra interview afgenomen. In een aantal 

gevallen is (soms door toeval) met méér mensen, met name studenten, gesproken. 

De onderzoeken liepen van december 2019 tot en met januari 2021; de analysefase 

van november 2020 tot en met januari 2021. 

Na de beschrijving van de cases in paragraaf 7.2 staan de bevindingen uit het 

onderzoek in paragraaf 7.3. Het hoofdstuk sluit af met conclusies over effectieve 

acties op succesfactoren. 

7.2  De case studies

In de pilotfase zijn drie opleidingen bezocht. Die worden hieronder als eerste 

beschreven in hun innovatiecontext.18 

7.2.1  Herman Brood Academie

De Herman Brood Academie (HBA) is een popacademie en onderdeel van MBO 

Utrecht. Ze leiden op tot Artiest Popmuziek, Music Industry Professional en

Podium/Studiotechniek. De HBA beschikt over een eigen gebouw, eigen team,  

eigen selectie en eigen curriculum. De kern van het curriculum kent twee poten:  

de creatieve ontplooiing en de ontwikkeling tot ondernemer. De selectie is streng, 

de lat om binnen te komen ligt hoog. Er is een onderscheid in de pedagogisch-

didactische benadering tussen het creatieve deel en het ondernemersdeel van  

het curriculum. In het creatieve deel wordt optimale ruimte gegeven; in het 

ondernemersdeel worden duidelijke opdrachten met heldere deadlines gehanteerd. 

De HBA heeft een goede naam, maar de directeur geeft aan dat dat in plaats van 

18 Een korte beschrijving daarvan is al opgenomen in de practorale rede van 30 januari 2020. 



91genoeglijk achterover leunen, vraagt om proactief beleid (‘adel verplicht’); ze stuurt 

duidelijk op innovatie. De beste zijn is één ding, de beste blijven is hard werken en 

permanent innoveren. Dat gebeurt door niet alleen in te spelen op innovaties in de 

muziekbusiness, maar ook door in te zetten op het innoveren van het onderwijs. Het 

inspelen op innovaties in de muziekindustrie krijgt onder andere vorm door het 

personeelsbeleid, waarbij veel mensen uit de muziekindustrie parttime aan de HBA 

verbonden zijn. Het hele team heeft het inspelen op de innovatie in het onderwijs 

aangepakt, onder inspirerende leiding van de directeur. Iedereen heeft een bijdrage 

geleverd aan een boek over de visie op de toekomst van de HBA, het ‘Masterplan 

HBA 2.0 magazine’. Vanuit dat basisdocument worden steeds stappen gezet naar 

nog beter onderwijs. 

7.2.2  Avans Academie Associate degrees

De Avans Academie Associate degrees (Ad) kent acht voltijdse hbo-opleidingen 

van twee jaar op niveau 5, die aansluiten op niveau 4 van het mbo en opleiden 

naar werk. Er is instroom vanuit havo/vwo en uitstroom naar de bacheloropleiding 

mogelijk, maar dat is niet de basis van het concept. Uitgangspunt is de inductieve 

didactiek aansluitend op het mbo: uitgaan van de praktijk met reële praktijk-

opdrachten en daarin onderzoekend ontwerpen. De docenten begeleiden 

studenten naar zelfsturing door te werken met steeds grotere, complexer 

wordende opdrachten in een feedbackcultuur, gericht op ontwikkeling. Er zijn geen 

strakke procesafspraken en deadlines maar open inhoudelijke afspraken over te 

hanteren theorieën en modellen. Studenten en docenten zijn buiten hun stages 

 en opdrachten permanent op school aanwezig met meer begeleidingscontacturen 

dan instructie-/lesuren.19 De setting van de opleidingen is geen gangenschool met 

klaslokalen; de ‘school’ ademt een bedrijfsmatige kantoortuinsfeer waar studenten 

op medewerkers lijken die aan projecten werken en waar docenten aanvankelijk de 

projectleiders en in een later stadium de adviseurs zijn. 

Het bouwen van de Avans Academie Associate degrees is een onorthodox 

voorbeeld van het samenwerken van mbo en hbo. De (Ad) opleidingen, niveau 5, 

waren na 2006 pilotopleidingen in het hbo. Met de brief ‘Inwerkingtreding Wet 

invoering associate degree-opleiding’ van oktober 2017 krijgen ze een formele 

status en de opdracht om tweejarige praktijkgerichte hbo-opleidingen aan te 

bieden, aansluitend op en in samenwerking met het mbo. De toenmalige minister 

van OCW, Bussemakers, wilde dat er serieus werk van gemaakt zou worden, omdat 

de uitval van doorstromende mbo’ers in het hbo hoog was en de arbeidsmarkt 

vroeg om hogeropgeleide beroepskrachten. Avans nam die handschoen op om 

19 Deze beschrijving is van december 2019, voor Corona.



92 voltijdsopleidingen in te gaan richten. Een bijzondere keuze, omdat tot dan toe de 

Ad-opleidingen vooral in deeltijd gegeven werden en als een soort vooropleiding 

voor de bacheloropleidingen werden gezien. De voorbereiding werd stevig 

aangepakt met een goed ingericht projectteam en van meet af aan structureel 

overleg met het mbo. De uitgangspunten waren om uit te gaan van – en aan te 

sluiten op – de didactiek van het mbo, de praktijk consequent als uitgangspunt te 

nemen en zowel in de ontwikkeling als daarna in de uitvoering van het onderwijs te 

werken met een team dat 50-50% was samengesteld uit docenten van het mbo en 

het hbo. De opleidingen startten in 2017 met 300 studenten; inmiddels studeren er 

meer dan 1500 studenten. Ondanks de groei zijn de opleidingen in staat de 

uitgangspunten van het oorspronkelijke ontwerp vast te houden. De kracht van de 

aanpak is een heldere visie, 100% commitment van het college van bestuur en 

vasthouden aan de onderwijskundige en didactische uitgangspunten.

7.2.3  Het Coding College Amsterdam (Codam) 

Het Coding College Amsterdam (Codam) is de enige ‘42-school’ in Nederland. Dit 

concept is ‘overgewaaid’ uit Frankrijk. ’42-scholen zijn particuliere, non-profit 

computerprogrammeerscholen. Het heeft geen label van mbo- of hbo-niveau, ze 

hebben geen diploma’s, er worden geen vooropleidingseisen gesteld, er zijn geen 

docenten en er wordt geen collegegeld gevraagd. Een zwaar assessment van een 

maand bepaalt of je wordt toegelaten. Dit assessment wordt ‘Piscine’ (zwembad) 

genoemd, omdat de kandidaat letterlijk wordt ondergedompeld in de praktijk van 

de programmeur. Dan mag de geselecteerde groep aan de opleiding beginnen. Die 

is volledig op online leren ingericht en bevat clusters van taken waarin studenten 

kunnen kiezen in een concentrisch opgebouwd curriculum. Hoofdkenmerk van 

leren is peer to peer learning. De studenten leren met en van elkaar. Het is opgezet 

voor de doelgroep die niet (meer) past in het reguliere onderwijs. De staf bestaat 

uit een team van 10 FTE (waarvan 1,5 docent). Ze zijn maximaal gefocust op het 

begeleiden van (dit jaar 237) studenten. Er wordt veel aandacht besteed aan de 

sfeer en teamactiviteiten, en de begeleiding richt zich niet alleen op de studie en 

persoonlijke ontwikkeling maar ook op de maatschappelijke begeleiding. De uitval 

is laag (10%) en de opname in de arbeidsmarkt na gemiddeld twee tot drie jaar 

opleiding is 100%.

7.2.4  Vista College
 
Sinds de ROC-vorming bestonden in Zuid-Limburg twee ROC’s naast elkaar: 

Leeuwenborgh opleidingen in Maastricht en Sittard en Arcus College in Heerlen.  

In de loop van de tijd werd het steeds duidelijker dat de twee ROC’s niet meer in 



93staat zouden zijn de krimp in de regio en de tekorten in de techniek los van elkaar 

op te vangen. Een fusie leek onvermijdelijk, maar ook innovatie van opleidingen 

was noodzakelijk. De combinatie van fuseren en innoveren is niet altijd de meest 

gelukkige. De stelling dat fuseren met de daarbij horende reorganisaties de 

innovaties voor één tot twee jaar stopzetten, is in ROC-land niet onbekend.  

De fusieorganisatie VISTA slaagde daar echter wél in. Hoe deden ze dat?  

Kort gezegd door te sturen op drie pijlers: het samenwerken met het bedrijfsleven  

waar de nood hoog was, het goed gebruik maken van subsidies en regelingen  

en het onderkennen van het belang van de sociale innovatiecomponent voor 

innovatiesucces. Een eerste stap om te komen tot verregaande samenwerking  

met het bedrijfsleven was de vorming van het Techniekcollege, een verregaande 

samenwerking tussen de techniekafdelingen van de toen nog twee ROC’s. Samen 

trokken zij vervolgens op in twee mooie voorbeelden: Nedcar en Chemelot. 

Om zowel het wegwerken van personeelstekorten als het bijscholen en upgraden 

van zittend personeel aan te pakken, richtten Nedcar, Leeuwenborgh opleidingen 

en Arcus College het ‘mbo VDLNedcar Manufacturing College’ op. In dit 

TECH2create-project werkten Nedcar, de ROC’s en de overheid samen om met  

een subsidie van het Regionaal Investeringsfonds een opleiding neer te zetten 

 op de plant van Nedcar. Doelgroepen waren mensen die nog niet actief waren  

op de arbeidsmarkt en eigen personeel. Doordat de opleiding grotendeels op 

locatie gegeven werd en er zo een team van docenten en praktijkopleiders 

dagelijks samenwerkte, werd het ondanks zware tijden een succes. 

Chemelot Innovation and Learning Labs (CHILL), is in 2011 gestart als publiek-

private samenwerking (PPS) op het gebied van chemie, tussen Dutch State Mines 

(DSM), Sabic, Zuyd Hogeschool, Arcus College, Leeuwenborgh opleidingen en 

Maastricht University. Het is gestart als Centrum voor Innovatief Vakmanschap 

(CIV) en Centre of Expertise (CoE). In 2016 startte het Centre Court op de 

Brightlands-campus, onderdeel van Chemelot. Er was in de regio behoefte aan 

zowel multidisciplinair geschoold als hogergeschoold personeel. Het CHILL-project 

ging dit aanpakken. Ook hier speelde de samenwerking tussen de twee ROC’s. Het 

bij elkaar brengen van een groot aantal verschillende teams (multidisciplinaire 

scholing was het doel) van docenten uit twee verschillende organisaties, was geen 

geringe opgave. Per 2019 is gekozen voor een krachtige duidelijke 

innovatiestrategie: het double diamond model, het eerder beschreven model met 

discover, define, develop en deliver (zie paragraaf 3.2). Dit wordt nog steeds 

gebruikt door de designteams, die zijn samengesteld uit docenten uit verschillende 

teams en medewerkers uit het bedrijfsleven. De kracht van deze innovatie schuilt, 

naast het gekozen double diamond model, in de aandacht voor het meenemen van 

de docenten in dit ingrijpende verandertraject. Projectleider Margot Felix ontwierp 

hiervoor de aanpak ‘vrijdenken’ om teams stap voor stap mee te nemen in het 
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Van de twee innovaties is CHILL gekozen voor de case study, op grond van een 

voorstudie waarbij met name de inzet van het double diamond model en de aanpak 

van ‘vrijdenken’ opvielen.  

7.2.5  Noorderpoort – Werkplaats voor Digitaal Vakmanschap

De Werkplaats voor Digitaal Vakmanschap is een samenwerking tussen 

Noorderpoort, Hanzehogeschool, Rijksuniversiteit Groningen, een groot aantal 

bedrijven in de regio Groningen en het Fonds Groningen. De werkplaats is opgezet 

met een kwantitatief doel - er zijn te weinig IT’ers in de regio - en een kwalitatief 

doel: het werk verschuift van de traditionele media en print naar internetvideo en 

gaming, 5G, Internet of things, virtual en augmented reality en blockchain. In de 

werkplaats wordt onderzoek gedaan en nieuwe kennis opgedaan die wordt 

doorvertaald naar de curricula van de (IT-)opleidingen. Daardoor kan beter 

vormgegeven worden aan zowel het gepersonaliseerd leren als aan het 

ondernemerschapsonderwijs. Ook een doel is om, door het in teams samen te 

werken aan opdrachten van de participerende bedrijven, te laten zien dat het 

IT-werk waar bedrijven tot nu toe altijd hbo’ers voor inzetten, ook heel goed door 

mbo’ers gedaan kan worden. In de werkplaats is een verdiepend keuzedeel 

ingericht, waar ICT-studenten van niveau 3 en 4 van de ICT-opleidingen Applicatie- 

en systeembeheer uit drie locaties bij elkaar komen. Zij werken twintig weken 

iedere woensdagmiddag aan reële praktijkopdrachten met echte machines en 

worden daarbij begeleid door een docent en een praktijkbegeleider uit een bedrijf. 

Ze werken in subteams aan clusters van deelproblemen die ze moeten oplossen 

om aan de opdracht van het bedrijfsleven te voldoen. Dit stelt hoge eisen aan hun 

vakkennis en aan het samenwerken, om een helder doel in een afgebakend 

tijdbestek van die twintig weken te realiseren. De opgedane vakkennis wordt 

daarna weer door de docent opgenomen in het curriculum van de IT-opleidingen.  

7.2.6  Aventus – Het Domoticahuis en de niveau-2-opleiding   
  Verzorging en Dienstverlening  

Het Aventus Domoticahuis helpt studenten van Zorg & Welzijn om zich voor te 

bereiden op zorginnovaties van de toekomst. Het huis is geopend in februari 2020 en 

biedt een flexibele manier van leren. Studenten kunnen kennismaken met onder 

andere social robots, VR-brillen, de Compaan (speciale tablet voor mantelzorg), 

tovertafels, knuffelkatten en diverse apps. In het Domoticahuis krijgen studenten 

praktijkcases voorgelegd, waarvoor ze oplossingen moeten bedenken met hulp van 
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nodig is om de zorg van de toekomst vorm te geven. Ook werkt Zorg & Welzijn hierin 

samen met de afdeling Techniek. Vanaf eind 2018 heeft een projectteam van drie 

(interne) personen gewerkt aan het realiseren van het Domoticahuis, waarbij ze 

volledige support en vertrouwen en voldoende middelen van het management 

kregen om uiteindelijk in februari 2020 te openen met een project waarbij tien 

verpleegkundestudenten een week met tien techniekstudenten werkten aan een 

vrije opdracht om smart technology te ontdekken. De leermogelijkheden en 

didactische toepassingen van het Domoticahuis werden zo ‘spelend’ ontdekt en 

uitgebreid. Naast het feit dat de studenten het een inspirerende en leerzame 

ervaring vonden, is het een mooi voorbeeld van cocreatie.   

De niveau-2-opleiding Verzorging en Dienstverlening is nieuw opgezet vanuit 

gepersonaliseerd leren en zit nu in het eerste jaar van uitvoering in Zutphen, 

met een klein team en 36 studenten Dienstverlening. In de sectorinnovatie is 

uitbreiding naar Deventer en Apeldoorn voorzien. De opleiding kent 

Dienstverlening en Helpende Zorg als uitstroomrichtingen.

7.2.7  De Leijgraaf – Autotechniek BOL BBL niveau 2, 3 en 4

De opleidingen Autotechniek bij De Leijgraaf hebben een enorme verandering 

ondergaan. Ten eerste was er de verhuizing van een relatief oude werkplaats in 

Uden naar een toplocatie in het Leijgraaf-gebouw in Veghel. De nieuwe locatie 

 kon volledig ingericht worden naar de laatste inzichten. Ook het curriculum werd 

in 2019 opnieuw gebouwd rond een nieuwe lesmethode met blended learning. 

In het team waren in 2019 veel personele wisselingen, waarbij nieuwe collega’s 

nieuwe inzichten meebrachten. Tot slot kreeg het team een nieuwe onderwijs-

manager. Er was een opeenstapeling van veranderingen die leidden tot veel 

innovatie en state of the art-opleidingen in de autotechniek.

  

     

7.2.8  De Leijgraaf – Business

Bij de economische opleidingen van De Leijgraaf deden zich de afgelopen jaren in 

Nederland in het algemeen, maar in de rurale gebieden in verhoogde mate, drie 

veranderingen voor. Er was een krimp in het aantal studenten, er kwam een tekort 

aan stageplekken en er kwam te weinig werk ná de smalle opleidingen in een te 

klein beroepenveld. Reden waarom secretariële, administratieve en juridische tot 

en met horecaopleidingen in 2019 bij De Leijgraaf werden samengevoegd tot 

Business-opleidingen. Specifieke vaktechnische onderdelen bleven behouden, 

maar algemene vaardigheden en zaken als samenwerken en projectmanagement 
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praktijkvorming (bpv) hadden in een krappe stagemarkt. In het voorbereidings-

schooljaar 2018-2019 leidden twee onderwijsmanagers met ondersteuning van een 

beleidsmedewerker van O&O20 een groot team docenten dat de transitie moest 

vormgeven. Binnen dat grote team hadden subteams specifieke opdrachten, maar 

er was wel een aantal gezamenlijke uitgangspunten. Zo moesten alle curriculum-

uitwerkingen actueel zijn, moest de praktijk als uitgangspunt dienen, moest er  

bij voorkeur gewerkt worden met reële opdrachten uit de praktijk van bedrijven  

in de buurt (de regio is je klaslokaal) en moest benoemd worden welke delen van 

het kwalificatiedossier ‘overgeheveld’ konden worden naar het gemeenschappelijke 

curriculum. De opleiding startte in studiejaar 2019-2020; ten tijde van het 

onderzoek hadden het management en de docenten één jaar ervaring achter de 

rug en konden tweedejaarsstudenten worden geïnterviewd.     

7.2.9  De Leijgraaf – Horeca

De opleiding Manager Ondernemer Horeca (MOH) is met het nieuwe kwalificatiedossier

 (KD) de opvolger van de opleiding Horeca Ondernemer Manager (HOM). De opleiding 

is 3-jarig geworden. Het laatste cohort van de oude 4-jarige opleiding draait jaar 4 in 

2020-2021. De opleiding is sinds het nieuwe KD in plaats van ‘uitvoeren van het KD’ 

gaan werken met meer vrijheidsgraden. Het is meer een flexibele opleiding vanuit 

één concept geworden, waardoor ze beter en makkelijker kan inspelen op regionale 

en actuele omstandigheden. Het KD is vertaald naar een basismodel met vier 

blokken, waardoor er meer sprake is van cocreatie: studenten geven casco-

opdrachten zelf inhoud en fungeren in de hogere jaren als student-tutor en als 

leidinggevende onder leiding van een coachende docent. In de projecten fungeren 

teams van docenten en studenten. Die teams werken op een kleine locatie onder 

een onderwijsmanager die transformatief leiderschap echt toepast, aan echt 

praktijkonderwijs met een duidelijk concept van hybride onderwijs. Het restaurant 

is een reële setting met gasten, inkoop, uitvoering tot en met marketingconcepten 

en (bezettings)targets voor verantwoordelijke student-projectleiders. De studenten 

regelen en organiseren in de businessmanagementblokken veel zelf. Dat kan door 

het creëren van een veilige omgeving waarin fouten gemaakt mogen worden, 

omdat de docenten de risico’s afdekken.  

20 O&O is de stafdienst Onderwijs & Ontwikkeling, die de opleidingen ondersteunt met kwaliteitszorg, 

onderwijsontwikkeling en projectmanagement.  



977.2.10  De Leijgraaf – Smart Building

In de technische opleidingen kent De Leijgraaf de industriële en gebouwde 

omgeving. De technologische ontwikkelingen in de bouw gaan hard. High tech  

richt zich op materialen voor duurzaam bouwen, op technologieën als 

systeembouw en 3D-printing tot en met smart technologie met drone-technieken 

en smart regelsystemen met remote-controlmogelijkheden. De opleiding Smart 

Building is vormgegeven in het project BIM-5 in het kader van het Regionaal 

Investeringsfonds mbo (RIF). Het ontwerpteam heeft eerst een pedagogisch-

didactisch concept neergezet om daarna pas te gaan bouwen aan het curriculum. 

Dat leverde een concept op dat gebruikt kan worden voor alle opleidingen in de 

gebouwde omgeving en mogelijk ook daarbuiten. Er is een samenwerking met het 

Graafschap College waarin de twee docententeams producten en ervaringen 

uitwisselen. De opleiding is gericht op duurzaam bouwen en inzetten van de 

nieuwste technologieën, niet alleen voor het bouwvak maar ook in het onderwijs. 

Er wordt niet meer met boeken gewerkt. Opdrachten, communicatie en organisatie 

van het onderwijs vinden plaats in Moodle. Er is veel aandacht voor de persoonlijke 

ontwikkeling en begeleiding van de studenten.

7.2.11  De Leijgraaf – Woonzorgbegeleider

De opleiding Woonzorgbegeleider is een BBL-opleiding op niveau 3. Het is een 

combinatie-KD van twee opleidingen: Verzorgende IG en Maatschappelijke 

Zorgmedewerker. De opleiding is gestart in 2019. In 2018-2019 heeft het hele team 

meegedraaid in een geleid-gestructureerd innovatieproces. Daarin werd het 

curriculum uitgewerkt in twaalf stappen. Ieder teamlid ontwikkelde mee in een van 

de twaalf stappen, waarbij de groepen procesbegeleiding kregen vanuit het eigen 

team. Dit kon zo georganiseerd worden dankzij een meerjaren gericht 

scholingsbeleid, waardoor eigen masteropgeleide docenten het proces met de 

onderwijsmanager konden vormgeven. Er was gerichte aandacht voor expliciet 

leren van elkaar, dat werd georganiseerd met onder andere whiteboardsessies, 

waarbij subteams elkaar informeerden én meteen weer feedback kregen op hun 

proces en zich ontwikkelende producten. Ook over overlap werd daarbij gesproken 

en besloten. Kern van de onderwijskundige vernieuwing is het integraal werken. In 

plaats van vakken wordt er met cases gewerkt; aanvankelijk een simulatie, maar zo 

snel mogelijk met eigen ingebrachte cases uit de eigen praktijk van de 

BBL-studenten. Studenten plannen hun eigen leerarrangementen, tekenen zelf in 

op workshops die voor hen op dat moment actueel zijn en docenten houden vóór 

en na iedere lesdag een bespreking over de voortgang van de studenten en het 

daarop aan te passen programma voor de volgende lesdag.   
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De bevindingen en  
conclusies uit het 
praatplatenonderzoek

8 



100 8.1  Inleiding

De beschreven opleidingen en innovaties in hoofdstuk 7 zijn onderzocht met het 

instrumentarium zoals beschreven in hoofdstuk 6. In dit hoofdstuk worden eerst 

per opleiding en innovatie de bevindingen beschreven in paragraaf 8.2, om in 

paragraaf 8.3 algemene conclusies en conclusies over acties van managers en 

docenten op succesfactoren in innovatieprocessen te kunnen trekken. Tot slot 

worden in 8.4 samenvattende uitspraken gedaan.

8.2  De bevindingen

8.2.1  Herman Brood Academie

In de analyse van de gesprekken met management, docenten en studenten van de 

HBA is het eerste wat opvalt de congruentie in de triangulatie; managementleden 

en docenten hebben hetzelfde doel en zetten daar alles op in: een duurzame 

succesvolle carrière voor de afgestudeerden in een gelukkig leven. Opvallend daarbij  

is dat management en docenten exact gelijk scoren op zowel de sleutels voor 

succesvolle innovatie als de factoren voor kwalitatief goed onderwijs. Bij de sleutels  

is dat het inspirerende concept en bij factoren voor kwalitatief goed onderwijs is dat 

de beweging van (aanvankelijk) leiderschapskwaliteiten naar de kwaliteit van de 

samenwerking van het team. Het management geeft als belangrijkste competenties 

om te komen tot succes: een vooruitziende blik en overtuigingskracht.  

Die vooruitziende blik komt tot uiting in de toekomstplannen waarin nieuwe settings 

en werkvormen worden gecreëerd. Zo ging het platform CLICKT in februari 2021 de 

lucht in. Een andere ontwikkeling is het doordenken van de CREBO-grenzen in de 

richting van een overkoepelende opleiding Music Industry Professional. Een laatste  

te overwegen ontwikkeling is het opzetten van pop-up academies; daarin zitten 

clusters van opleidingen die in een aantal jaren een robuust project opzetten om 

daarna zichzelf weer op te heffen. Bij overtuigingskracht gaat het niet om via macht 

medewerking af te dwingen maar om mensen te stimuleren mee te werken aan  

een gemeenschappelijk doel. Dit kwam onder andere sterk tot uiting in de manier 

waarop de manager met het team de koers naar de toekomst uitzette, met het samen 

produceren van het ‘Masterplan HBA 2.0 magazine’; daarin leverde iedere medewerker 

een bijdrage om samen het beeld van de toekomst en de weg daarnaartoe te 

schetsen. Een docent verwoordde het begrip overtuigen als ‘vanuit de bedoeling 

mensen meenemen’. Ook gaven docenten aan dat het als team gericht zijn op 

ontwikkeling de belangrijkste teamcompetentie is voor onderwijskwaliteit. Studenten 

herkennen en onderstrepen de drieslag in de visie van de school: ze geven daarbij  

aan dat ze niet alleen opgeleid worden tot artiest, maar ook tot een professionele 

beroepsuitoefenaar die zijn zaken op orde heeft en ook is voorbereid ‘op het leven’.
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Student quote's:

Over artiest worden: “Eenmaal binnen (JS: er is zware selectie aan de poort) is 

iedereen erop gericht om het maximale uit jezelf te halen. Ze willen dat je wint!’’

Over duurzaam succesvol zijn en het zakelijke aspect van de doorgaans zzp’er: 

“Over het businessgedeelte ben ik lovend. We werken helemaal online met 

grote opdrachten die je in je eigen tempo kan doorlopen: CV, inschrijven in de 

KvK, ondernemersplan, begroting. Je kan grote stappen maken.’’

Over een zinvol gelukkig leven: “Je wordt hier ook voorbereid op functioneren 

in de maatschappij: Dingen die met het leven te maken hebben en je op andere 

scholen niet zo krijgt … een soort levensschool.’’

Ook valt op dat management en docenten gefocust zijn op kwaliteitszorg, waarbij 

die focus niet ligt op output (diploma’s) maar op outcome (succes in leven en 

werken). De standaardmetingen die gericht zijn op output als (diploma)rendement 

en voortijdig schoolverlaten, vinden ze niet zo interessant. Bij de HBA kijken ze 

liever naar indicatoren voor outcome, zoals de tevredenheidscore over de 

opleiding van alumni; die scoort een 9 en de tevredenheid over het ontvangen loon 

van afgestudeerden, die scoort 65%.  

8.2.2  Avans Academie Associate degrees (Ad)

Bij de ontwikkeling van de Ad-opleidingen van Avans viel in de analyse een aantal zaken 

op. Er was sprake van een sterk gestructureerd en goed gefaciliteerd ontwikkelplan met 

100% support en betrokkenheid van het college van bestuur. Het onderwijsconcept had 

expliciete uitgangspunten ten aanzien van de doelgroep: mbo-4-afgestudeerden, met 

daarbij de doorgetrokken consequentie het uitgaan van een didactiek die daarop 

aansloot. De opleiding opbouwen in blokken steeds rond een bedrijfscasus met als doel 

uitstroom naar het bedrijfsleven. De docent-onderzoekers die de opleiding ontwierpen, 

waren in eerste instantie ook de docenten die de opleiding gingen uitvoeren. Daar waar 

dat niet kon of waar de capaciteit te beperkt was, waren de uitgangspunten ook 

bepalend voor de selectie van nieuwe docenten. Docenten bouwen hun sturende rol 

tijdens de opleiding af van aanstuurder naar adviseur/coach/teamlid in projecten. De 

student wordt daarin gezien en serieus genomen in een professionele samenwerking. 

De Ad-academie is booming: 1700 studenten in twee jaar in twaalf opleidingen. Alle 

studenten van de eerste uitstroom hebben werk of studeren door. De ratio docent : 

student is gunstiger dan gemiddeld: 1:24 ten opzichte van 1:32, de uitval lager dan 

gemiddeld en de tevredenheid van studenten hoger. 
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De studenten herkennen en waarderen de didactiek en begeleiding van de 

docenten: “Je wordt gestimuleerd en ze zetten een stok achter de deur met 

deadlines. Voor mij werkt dat. Ze zien je echt en je wordt serieus genomen, 

bijvoorbeeld als je met een tip komt gebeurt daar ook wat mee.’’

8.2.3  Codam

Omdat de opleiding zo sterk afwijkt van standaard bekostigd beroepsonderwijs, zien 

we bij Codam ook een aantal verschillen uitvergroot ten opzichte van innovaties 

binnen reguliere opleidingen. Is er in de onderzochte opleidingen een tendens naar 

cocreatie (bijvoorbeeld in de projecten van Avans en de samenwerking met docenten 

en mensen uit het bedrijfsleven bij Noorderpoort en VISTA), hier is er geen sprake 

meer van cocreatie, maar helpen studenten elkaar en ze leren met en aan elkaar. 

Een student noemt het ‘the peer to peer mindset’. Ook het team werkt extreem 

anders: slechts 1,5 FTE is docent van beroep en deze houdt zich niet bezig met 

lesgeven maar met curriculumontwikkeling. Het team van 10 FTE houdt zich bezig 

met maar één vraag: hoe organiseren we de randvoorwaarden voor de studenten zo 

optimaal mogelijk om de studenten zélf aan leren toe te laten komen? Dat gaat van 

“Praat eens met …”of “… heeft dit vorige periode gedaan” tot het ondersteunen in 

het zoeken naar woonruimte of het helpen met regelen van (voor de vele 

buitenlandse studenten) belastingformulieren, ziektekostenverzekering enzovoort. 

Het team vergadert daar structureel iedere maandag over. De veelgehoorde slogan 

“minder doceren, meer coachen” geldt hier extreem: het gaat hier niet over een 

docententeam maar over een team van coaches. Het gaat over een groep wat 

oudere jongeren die slechte ervaringen hebben met het traditionele onderwijs, maar 

een grote drive hebben om beter te worden in waar ze goed in zijn: IT. Door de 

niet-traditionele aanpak lukt het ze wel om zich in een soort van schoolsetting te 

ontwikkelen: “With Codam learning has become fun again.” Het belang van 

persoonlijke begeleiding (anders dan studiebegeleiding) komt hier, bij deze 

zelfsturende studenten, extra goed naar voren. 

8.2.4  Vista College

Kern van de innovatie in het CHILL-project van VISTA vormen het gebruikte  

double diamond model, de intense samenwerking met het bedrijfsleven en de 

echte praktijk in plaats van binnenschoolse praktijk of simulaties. Kernvraag voor 

de projectleider was hoe ze uit een groot aantal teams uit twee zeer verschillende 

fusiepartners, de mensen mee kon krijgen in deze innovatie, die geboren was uit 
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taakstelling van het college van bestuur: CREBO-reductie. Het project ‘Vrijdenken’ 

werd hiervoor opgezet. In sociale-innovatiestappen als ‘omdenken en dwars-

denken’, ‘indenken en voordenken’, ‘meedenken en doordenken’ en ‘overdenken 

en verderdenken’ werden de teams meegenomen om als docent en team zelf een 

actieve rol in de innovatie te gaan spelen. In dit voorbeeld van transformatief 

leiderschap was de grondgedachte dat de projectleider zo snel mogelijk niet meer 

zelf iets moest doen, maar mensen moest prikkelen om samen het eigenaarschap 

in de teams te pakken. Stappen daarin waren om de cultuurdragers (dat waren 

zowel formele maar ook vaak informele leiders in teams) op te sporen en mee te 

krijgen in de ideeën en die vervolgens te faciliteren om collega’s in het proces mee 

te nemen. Vervolgens werden de interventies mét de teams bedacht. 

Voorbeelden van interventies door team(s) bedacht

Hoe weten we of de ontwikkelde module of integrale beroepsopdracht (IBO) 

oké is? Het antwoord is gevonden door learning analytics te gaan inzetten.

Hoe kan ik WhatsApp in het onderwijs inbrengen? Antwoord: geef een 

enthousiaste docent de ruimte om er voor het team mee te experimenteren.

Hoe komen we tot CREBO-reductie (opdracht van centrale raad van bestuur)? 

Kijken naar de vraag onder de vraag en komen tot inzicht in hoe we efficiënt 

maatwerk kunnen leveren voor de student. Antwoord: 0 CREBO-reductie maar 

CHILL-concept. 

 

8.2.5  Noorderpoort – Werkplaats voor Digitaal Vakmanschap

De Werkplaats voor Digitaal Vakmanschap werd opgezet met drie doelen: het 

permanent actualiseren van het curriculum in de snel evoluerende IT-sector,  

het bieden van een bredere blik aan studenten, die daardoor breder inzetbaar  

zijn in het bedrijfsleven, en het imago van de mbo’er opkrikken, zodat bedrijven  

bij werving niet alleen naar hbo’ers maar ook naar mbo’ers zouden kijken.

De aanpak was om studenten uit verschillende opleidingen samen te laten werken 

aan een pittig probleem waar het bedrijf een oplossing voor zocht en waar het bedrijf 

zelf ook een medewerker voor leverde. Uitdagingen voor de projectleider, practor 

‘Digitaal vakmanschap’, te over: hoe echte praktijkopdrachten uit het bedrijfsleven 

halen, hoe inbedden in het curriculum en hoe docenten en studenten werven? Het 

project valt onder het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF); de nadelen daarvan 

zijn de administratie en opgelegde voorwaarden, maar de voordelen zitten in het 
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werkplaats. Het inbedden in het curriculum werkte dankzij een (krachtig) concept 

‘keuzedelen’. Het nadeel van externe voorwaarden waardoor niet bottom-up vanuit 

praktijkproblemen van de docent gewerkt kon worden, werd opgevangen door te 

werken met dit inspirerende concept. Hierdoor konden ook de juiste docenten en 

studenten ingezet worden in het project. In dit grote complexe project geeft de 

projectleider aan dat het succes tot nu te danken is aan enerzijds ‘hoog overvliegen’, 

dus een helikopterblik hebben, in combinatie met het oog voor detail. Daarnaast is 

het te danken aan (in de termen van de projectleider) ‘redderen’, ‘mee handen aan de 

ploeg’, even inspringen bij schijnbaar kleine oneffenheidjes. Verder aan het gefocust 

zijn op de lange termijn en ten slotte de combinatie van als practor onafhankelijk zijn 

én betrokken zijn bij de mensen. De docenten en studenten formuleren de 

succesfactor als: “Dat we hier met de nieuwste technologieën werken; we lopen mee 

voorop in de ontwikkeling en dat lukt in gewone schoolsettings niet door het 

ontbreken van de aanwezigheid van het bedrijfsleven.” Een docent voegt toe: “Het 

continue contact van studenten met het bedrijfsleven. Het is echt hybride onderwijs. 

Ze horen het van mensen uit het bedrijfsleven.” 

8.2.6  Aventus – Het Domoticahuis en de niveau-2-opleiding   
  Verzorging en Dienstverlening  

Het project Domoticalokaal is een subsidieproject waarbij personele inzet, 

materiaal en huisvesting gemoeid waren. Toen in december 2018 een drietal 

mensen van Aventus gevraagd werd om een project op te pakken dat vertraagd 

was, was hun urgentiebesef dan ook vanaf het begin hoog. Ook dankzij de support 

van het management en hun eigen inspirerende enthousiasme hebben ze hun 

project voortvarend aangepakt, waarbij ze zich vanaf het begin eigenaar van het 

Domoticahuis voelden. Dat werd versterkt door het vertrouwen van het 

management, bijvoorbeeld daar waar ze zelf konden beslissen welke technieken en 

toepassingen ze in huis wilden halen en ook zelf in gesprek mochten gaan met 

leveranciers. Ook ervoeren ze externe en interne druk om het project te laten 

slagen. Externe druk omdat er subsidie mee gemoeid was en interne druk omdat 

de afdeling voor het Domoticahuis ruimte claimde die andere afdelingen daardoor 

niet konden gebruiken. Het goed op elkaar afstemmen van de activiteiten van de 

drie projectmedewerkers én het gefocust zijn op duidelijke resultaten, bevorderden 

de effectiviteit en efficiency in het project. Na relatief korte tijd is daardoor het 

project opgeleverd in februari 2020.

De invoering van gepersonaliseerd leren (GPL) bij de niveau-2-opleiding Verzorging 

en Dienstverlening is klein begonnen (Zutphen) en daarbij is van meet af aan de 

uitbreiding naar andere locaties (Deventer en Apeldoorn) meegenomen (expliciet 
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leerweg GPL. Bij deze innovatie worden twee redenen voor het succes aangegeven. 

Ten eerste liepen de masteropleidingen Leren & Innoveren van twee docenten en 

de ontwikkeling en uitwerking van het concept samen op. Onderwijskundige 

theorie en praktijk waren zo optimaal gekoppeld. Daarnaast is er goed gekeken 

naar collega-scholen en is ook materiaal overgenomen (van Gilde opleidingen).  

De manager van de opleiding Dienstverlening is meegegaan naar de externe 

oriëntatie en was dus volledig betrokken bij het proces.   

8.2.7  De Leijgraaf – Autotechniek BOL BBL niveau 2, 3 en 4

De opleiding Autotechniek is door een reeks veranderingen gegaan: de inrichting 

van de nieuwe locatie, nieuw team, nieuwe teamleider, nieuwe software … en 

kijkend naar het resultaat van voor en na al die veranderingen, kan gesproken 

worden van innovatiesucces. De technologische innovaties zijn helder: nieuwe 

locatie en nieuwe software, maar dat wil niet zeggen dat de sociale innovatie die 

uiteindelijk maakt dat de resultaten ‘tot in de klas’ (hier dus tot in de werkplaats) 

merkbaar zijn, vanzelf slaagt. Waardoor is het dan hier gelukt?

De docenten geven daar verschillende verklaringen voor. Ten eerste waren zij 

voorheen een vooral uitvoerend team. De teamleider bepaalde de koers, legde die 

uit en regelde de randvoorwaarden, waardoor de docenten zich volledig konden 

bezighouden met lesgeven. De nieuwe teamleider is een transformatieve leider, die 

de teamleden aanspreekt op hun professionaliteit in de volle breedte: niet alleen 

de lesgevende maar ook de ontwikkel- en organisatiekwaliteiten. Het gevolg was 

dat “we van op eilandjes zitten in de oude locatie een samenwerkend team in de 

nieuwe locatie zijn geworden”. Het team kreeg tijd en ruimte om niet alleen les te 

geven. Door als team zelf een actueler softwarepakket met blended learning te 

mogen kiezen, kwamen studenten meer aan zelfsturing toe en heeft het team 

ruimte voor innovatie en organisatie. De teamleider geeft aan trots te zijn op  

de open mind en de innovatiecapaciteit van haar team. De teamleden geven aan 

goed op elkaar ingespeeld te zijn en “ook met ondersteuning van … (JS: een 

teamontwikkelprogramma) wordt hier op dit moment nog aan gewerkt”.  

Een andere docent zegt daarover: “Sinds die tijd voelt het goed en neemt de 

innovatiekracht van mij en het team toe.” En de studenten geven aan dat ze 

actueel onderwijs in de praktijk krijgen van docenten die goed in hun vak zijn: 

“Vaktechnisch zijn ze sterk. Ze snappen het én ze kunnen het uitleggen.”
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De transformatie van 14 CREBO’s naar één Business-curriculum was een complexe 

operatie met een groot aantal sterk verschillende teams, van Handel & Logistiek, 

Commercieel, Administratie & Secretarieel en Food. Er werd vanuit één visie 

vertrokken: het curriculum niet opzetten vanuit de KD’s maar vanuit de regio, dus 

in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven om ons heen. Vanuit de 

verschillende culturen in de teams moest er gewerkt worden naar één sterk 

samenwerkend team met eigenaarschap. De gekozen strategie was om mensen 

eerst mee te nemen in de noodzaak maar zeker ook in de onderwijskundige kansen 

en hen dan zelf het nieuwe onderwijs vorm te laten geven in kleine werkgroepen, 

die ieder wel een deelopdracht hadden maar die steeds moesten afstemmen met 

andere werkgroepen. Naast informatieoverdracht en kennisopbouw leidde dit tot 

begrip voor elkaars werk en samenwerking in het totale team. Aanvankelijk trokken 

de twee teamleiders het proces alleen, later werd een onderwijskundige van de 

stafdienst O&O toegevoegd. Het doel was: één team, dat vanuit eigenaarschap 

actueel sterk met de praktijk verbonden onderwijs verzorgt. De ene teamleider 

zegt: “Niet top down vanuit een KD via verkavelen het onderwijs vormgeven maar 

opgebouwd vanuit het echte leven en werken. We hebben gesprekken gevoerd met 

studenten, docenten en bedrijven en daaruit opgehaald wat ze moeten leren. Zo is 

de opleiding in elkaar gezet. Alle collegae dragen het. Ze zijn betrokken, innovatief 

en willen bijstellen na evaluatie. Dat ondanks het feit dat er vertrokken is uit het 

niet door hun gevraagde bij elkaar zetten van behoorlijk verschillende doelgroepen 

docenten.” Op de vraag wat het succes gemaakt heeft, geeft de andere teamleider 

aan: “Helder eigenaarschap en helder concept. Het begint natuurlijk met een 

helder concept maar dat maak je met een paar mensen. De volgers moet je 

meekrijgen; dáár zit uiteindelijk de innovatiebottleneck, zeker bij zulke 

verschillende groepen docenten. Dus: helder eigenaarschap.” Een docent 

verwoordt hoe het eigenaarschap er als vanzelf inrolde: “We moesten opdrachten 

enzovoort afstemmen met andere ontwikkelgroepen van periode 2, 3 en 4. 

Samenwerken was noodzaak. Vanuit eigenaarschap en betrokkenheid pakte je  

die samenwerking serieus op om tot resultaten te komen.”

8.2.9  De Leijgraaf – Horeca 

De kern van de verandering bij de transitie bij De Leijgraaf, van het oude KD 

‘Horeca Manager Ondernemer’ naar het nieuwe dossier ‘Manager Ondernemer 

Horeca’ ligt niet zozeer in de inhoud van het dossier als wel in de ruimte die het 

nieuwe dossier biedt. Een docent/ontwerper: “We konden nieuw onderwijs maken 

denkend vanuit een concept in plaats vanuit een KD.” Er speelden vier elementen 

die de transitie mogelijk maakten. De onderwijsmanager was een 
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studenten en (de mogelijkheden van) de praktijk in de regio, het regionale 

bedrijfsleven was bereid om echt samen te gaan werken en de veranderde mindset 

van docenten om zelf de regie te pakken. De samenhang tussen die vier elementen 

was bepalend, terwijl andere factoren als een klein team in een eigen locatie de 

gunstige omstandigheden waren waaronder de verandering vorm kon krijgen. De 

studenten zijn daardoor in de nieuwe opleiding meer zelfsturend en krijgen meer 

ruimte om in projecten hun eigen talenten te ontdekken en uit te bouwen.        

8.2.10  De Leijgraaf – Smart Building

De projectleider van Smart Building bij De Leijgraaf geeft aan dat het sterke van 

het komen tot het nieuwe onderwijs voor gebouwde omgeving zit in het samen 

met het bedrijfsleven eerst vormgeven van een visie op het nieuwe onderwijs en 

daarna het samen bouwen van het curriculum. “De opleiding is in het netwerk 

gebouwd.” Iedereen is in het proces meegenomen; de panelgesprekken met 

docenten, ontwikkelaars en mensen uit het bedrijfsleven droegen bij aan het 

eigenaarschap en de verbinding tussen opleiding en bedrijfsleven. Het eigenaar-

schap werd doorgetrokken tot en met de student. “Jullie worden professionals 

dus we behandelen jullie ook zo.” Niet alleen over hun vak, maar ook over het 

vormgeven van de opleiding denken ze mee. In klassevertegenwoordigersge-

sprekken werd de opleiding periodiek geëvalueerd met de studenten om verbete-

ringen aan te brengen. In gesprekken geven studenten dan ook aan dat ze bewust 

bij de vormgeving van hun eigen leertraject maar daardoor ook bij de vormgeving 

van de opleiding betrokken zijn. In de gesprekken met de studenten valt de hoge 

mate van zelfsturing en verantwoordelijkheid voor het eigen leren op. De mentor 

is er trots op “dat de studenten geleerd hebben eigen verantwoordelijkheid te 

nemen”.

8.2.11  De Leijgraaf – Woonzorgbegeleider 

De innovatiestrategie en -aanpak zijn al beschreven in subparagraaf 7.2.11.  

De condities (al veel masteropgeleidde docenten) waren gunstig en de 

innovatieaanpak, het 12-stappenplan, was duidelijk. De visie van de teamleider 

omvatte een gestructureerd innovatieproces met een geëmpowerd team. Het ging 

niet om het eenmalig innoveren van de opleiding om die daarna weer ‘een tijdje te 

kunnen draaien’ maar: “Het is gelukt om samen continu gericht te zijn en te blijven 

op ontwikkelen.” De teammanager onderschrijft het belang van expliciet leren:  

“Ik geloof best in kartrekkers maar dan alleen tijdelijk. Wil je de rest meekrijgen 

dan moet je ze laten experimenteren en ze meenemen. Mijn rol daarbij is die van 



108 voeden, creatief meedenken … Als je iets leert, bijvoorbeeld in je Masteropleiding 

dan neem je je collegae daarin mee.” Het team is vanuit het continu gericht zijn  

op ontwikkelen, niet traditioneel gestart bij het verkavelen van het KD. ”Bij de start  

van het innoveren van onze opleiding hebben we alles van tafel gegooid en zelf  

het curriculum gebouwd aan de hand van onze 12 stappen.” De leervragen van de 

student waren daarbij uitgangspunt. Die veranderen constant en dat levert voor 

de meeste docenten onzekerheid op, want er is dan geen vooraf vastgesteld 

lesprogramma. De docenten gaven aan dat dit toch lukte, omdat er vertrouwen is 

in het transformatief leiderschap van de teammanager. De studenten, BBL’ers die 

allemaal werken en daarvoor andere opleidingen gevolgd hebben, geven aan dat 

de opleiding beter aansluit op de praktijk en dat ze dieper leren: “Je gaat dieper  

op de stof in [en] áls je het aankan leer je hier veel meer dan in een ‘normale’ 

opleiding.”

 

8.3  Conclusies 

De analyse van de acties van teamleiders, innovatiemanagers en docenten in 

innovatieve opleidingen, zoals verwoord in interviews en neergelegd in 

beleidsdocumenten rond onderwijskwaliteit en innovaties in het praatplaten-

onderzoek van het practoraat, is afgerond. Nu is het tijd voor algemene conclusies 

(paragraaf 8.3.1.) en specifieke conclusies over activiteiten van docenten (paragraaf 

8.3.2.) die een positief effect hebben op (het verhogen van) de kwaliteit van het 

onderwijs en ingezette innovaties.      

8.3.1  Algemene conclusies uit het praatplatenonderzoek

8.3.1.1  Alignment: basis voor innovatiesucces  

De opbrengsten van het onderzoek in de praktijk onderstrepen het belang van wat  

in de literatuur wordt geduid met het begrip alignment (Klatter & Van der Meer, 

2019), dat wil zeggen: de gelijkgerichtheid in de verschillende lagen van de 

organisatie. Gedeelde beelden en doelen en eenzelfde taal zijn kenmerken van  

deze gelijkgerichtheid. We vinden dat terug bij bijna alle onderzochte good practices 

en case studies in de congruentie van de uitspraken in de triangulatie-interviews  

bij management, docenten en studenten. Bij de sleutels voor innovatiesucces 

(subparagraaf 6.3.2.1) scoorden alle onderzochte opleidingen hoog op ‘inspirerend 

concept’ en ‘helder eigenaarschap’; daarbij scoorde het management het hoogst  

op ‘inspirerend concept’ en de docenten het hoogst op ‘helder eigenaarschap’.  

Wat daarin opvalt, is dat in opleidingen waar de manager een meer dienstbare 



109leiderschapsstijl21 heeft, die manager ook hoger scoort op ‘helder eigenaarschap’. 

Voor alle duidelijkheid: helder eigenaarschap bij de (geëmpowerde) docent. 

Bij de factoren van invloed op de kwaliteit van onderwijs (subparagraaf 6.3.2.2) 

scoren zowel management als docenten hoog op de factoren ‘samenwerkings-

condities’ en ‘kwaliteit van de samenwerking’. De factor ‘leiderschapsklimaat’ wordt 

ook vaak genoemd, maar daarbij is het opvallend dat dit een aantal malen genoemd 

wordt in het eerste stadium van een ontwikkeling, waarna het belang verschuift naar 

de factor ‘teameffectiviteit’.

Ook bij de tien succesfactoren van dienstbare leiderschapsstijl (servant leadership, 

subparagraaf 6.3.2.3) zien we congruentie tussen managers en docenten, tussen 

managers onderling en tussen docenten onderling. Het hoogst scoren ‘ontwikkelen’, 

‘empathie’ en ‘vooruitzien’, waarbij het opvalt dat bij opleidingen die hoog scoren 

op dienstbare leiderschapsstijl, het management vaker op ‘empathie’ scoort en de 

docenten vaker op ‘vooruitzien’ scoren ten opzichte van andere opleidingen. Een 

mooi voorbeeld van alignment en betrokkenheid van manager en team is de 

innovatie gepersonaliseerd leren bij Aventus, waar de manager en de docenten 

zich samen oriënteren bij een collega-school.   

 

Bij de congruentievergelijking van scores op de grondplaat van domeinen en 

aspecten (subparagraaf 6.3.2.4) scoren alle docenten van de acht22 onderzochte 

opleidingen op de domeinen met de hoogste score op ‘beroepspedagogiek’ (7), 

terwijl dat bij de managers bij drie van de acht het geval is23. Zeven van de acht 

managers daarentegen scoren op de aspecten tegen drie van de acht 

docentgroepen.  

   

Tot slot levert bij ‘de zeven domeinen van leiderschap’ (subparagraaf 6.3.2.5)  

de congruentievergelijking op dat opleidingen die hoog scoren op dienstbare 

leiderschapsstijl, ook hoog scoren op de factoren ‘professionele ontwikkeling 

stimuleren’, ‘lerende organisatie’ en ‘strategisch omgaan met omgeving’.  

21 Binnen de factor ‘leiderschapsklimaat’ van de factoren van invloed op de kwaliteit van onderwijs, zie 

subparagraaf 6.3.2.1.
22 Bij de pilots is de grondplaat niet gescoord.
23 Bij de drie good practices zijn die instrumenten ‘grondplaat van domeinen en aspecten’ en ‘domeinen 

van leiderschap’ nog niet ingezet. Die zijn op grond van de bevindingen in de drie good practices 

toegevoegd aan het instrumentarium voor de opleidingen in het onderzoek daarna.



110 8.3.1.2 Partnerschap bedrijfsleven: praktijk is begin- en eindpunt van   

  innovatie

De Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) veranderde de functie van de 

beroepspraktijk in het beroepsonderwijs. In de dagopleidingen was het daarvoor 

gebruikelijk dat de leerling op school leerde en het geleerde tijdens stages ging 

toepassen. De WEB veranderde de stage tot en met de naam ‘beroepspraktijkvorming’ 

(bpv), waarin het voor dagopleidingen, dus de beroepsopleidende leerweg, mogelijk 

werd een substantieel deel van het onderwijs in de praktijk te laten plaatsvinden. In 

alle onderzochte opleidingen zijn vormen van samenwerking tussen de opleidingen 

en het bedrijfsleven doorontwikkeld, die vaak in de unieke context mogelijk waren. 

Allemaal echter vanuit het fundamentele begrip dat in het beroepsonderwijs de 

praktijk in alle opleidingen, van begin tot eind, het uitgangspunt is. Voorbeelden 

van opleiden ín het bedrijf(sleven) komen naar voren bij onder andere VISTA 

(zowel bij Nedcar als bij het CHILL-project bij Chemelot), bij de HBA waar studenten 

tijdens de opleiding al optredend en uitvoerend hun bpv invullen en bij De Leijgraaf 

Woonzorgbegeleider waar de student zijn eigen leercasus meeneemt naar school. 

Andere opleidingen halen het bedrijfsleven in de school, zoals Noorderpoort in de 

werkplaats op ‘het kasteel’. Ook het opleiden in joint venture door school en bedrijf 

is een variant die onder andere plaatsvindt in de PPS Smart Building. Het werken 

met opdrachten uit het bedrijfsleven in plaats van met theorie op school en 

praktijk in de bpv, komt vaak terug, bijvoorbeeld bij Avans en De Leijgraaf Horeca 

HOM en Business. De praktijk binnenhalen door te werken met hybride docenten, 

die gedeeltelijk werken in het bedrijfsleven en gedeeltelijk werken als docent aan 

een school, zien we terug bij bijvoorbeeld de HBA en VISTA (CHILL-project). Andere 

opleidingen maken gebruik van e-learning en e-communicatie, zodat studenten 

tijdens het werken in bedrijven constant in verbinding staan met hun digitale 

netwerk van school (Moodle, onderwijs online) en hun docenten, zoals bij 

Autotechniek en Smart Building van De Leijgraaf, waardoor een permanente 

trialoog tussen docent, praktijkbegeleider en student mogelijk is.24   

Al de onderzochte opleidingen zoeken permanent naar mogelijkheden om 

intensiever met het bedrijfsleven samen te werken.            

8.3.1.3  Van KD naar student, regio en praktijk als basis voor  

  curriculumontwikkeling

Van de elf onderzochte opleidingen gaven acht opleidingen aan niet het KD als 

uitgangspunt te nemen maar uit te gaan van de praktijk. Dat gebeurde op 

verschillende manieren. Bij bijvoorbeeld Codam en de HBA is de bagage die de 

student meebrengt uitgangpunt voor maatwerkleerarrangementen. Bij VISTA, 

Avans, Noorderpoort en De Leijgraaf Horeca, Business en Woonzorgbegeleider zijn 

24 Zie voor de theorie achter loopbaanleren en de trialoog als reflectiewerkvorm in de praktijk: 

‘Architectuur van leren voor de loopbaan: richting en ruimte’ van Kuijpers (2012).



111de praktijkopdrachten of casus leidend in de vormgeving van het curriculum. 

Vervolgens coachen docenten studenten zodanig in hun leertraject dat ze aan het 

eind van de streep voldoen aan de eisen van een KD, of bijvoorbeeld in het geval 

van Woonzorgbegeleider, twee KD’s25. Een docent van een ander team meldt: “De 

opleiding is van uitvoering KD vanaf het nieuwe KD met meer vrijheidsgraden gaan 

werken. Het is meer een flexibele opleiding vanuit één concept geworden waardoor 

we beter en makkelijker in kunnen spelen op regionale en actuele omstandigheden. 

Het basismodel hanteren we tot en met de student.” 

Het curriculum ontwerpen vanuit de praktijk betekent dat docenten actiever bij de 

ontwikkeling van het curriculum en de leerarrangementen betrokken zijn dan in 

opleidingen waarbij een kleine groep docenten en/of stafmedewerkers het 

curriculum vormgeeft. Conclusie uit de interviews met docenten is dat ze veel 

ontwikkeltijd nodig hebben, moeten inspelen op opdrachten en vragen die zich 

voordoen en moeten bijstellen, maar dat ze zich meer eigenaar voelen van het 

curriculum en daar ook trots op zijn. 

De opleidingen hebben hiermee kenmerken van gepersonaliseerd leren (Van Loon, 

2018), die door studenten gewaardeerd worden: “Hier ben je echt aan het leren”, 

“Áls je dat (JS: deze manier van onderwijzen en leren) aankan leer je hier veel 

meer dan in een ‘normale’ opleiding” en: “Je ‘tikt’ meer af dan met gewone lesjes. 

Je gaat dieper op de stof in; ik zou niet anders meer willen.” Deze student 

verwoordde verder dat door de manier van leren ze meer wist van een 

studieonderwerp, ze het kon koppelen aan andere kennis die ze al opgebouwd had 

en er met vakgenoten, maar ook met niet-vakgenoten, over kon praten. Wat zij 

impliciet aangaf was dat zij zich door dieper leren had ontwikkeld tot een T-shaper 

met brede en verdiepte kennis en vaardigheden.26  

Een student die ruimte krijgt om zelf haar leervraag op te pakken in een eigen 

project, geeft over die verdieping aan “dat verdieping en onderzoek op gebied van 

innovatie ook hier allemaal kan en gebeurt en niet alleen op HBO of WO”. 

8.3.1.4  Aansturing management: transformatief leiderschap 

In alle onderzochte opleidingen waren elementen van transformatief en dienend 

leiderschap en empowerment herkenbaar in de managementstijl van de 

onderwijsmanagers, teamleiders of innovatieaanstuurders. Docenten zijn daarin 

niet alleen uitvoerders van onderwijs, maar ze denken ook mee over het beleid en 

25 Verzorgende IG en Maatschappelijke Zorgmedewerker 
26 Het T-shaped-model is letterlijk afgeleid van het T-shirtmodel. Een T-shaper heeft brede kennis en 

vaardigheden, waardoor hij of zij makkelijk inzetbaar is, en in een multidisciplinair team zijn of haar 

diepgaande specialistische kennis en vaardigheden complementair in kan zetten ter verhoging van het 

niveau en de resultaten van de totale groep.   



112 zijn betrokken bij, of zijn de ontwikkelaars van, nieuw onderwijs. In een aantal 

gevallen begint een vernieuwing bij een teamleider met een kleine groep docenten 

(de Gideonsbende, de ‘coalition of the willing’ of de kartrekkers), om daarna het 

hele team te betrekken bij de ontwikkeling. Voorbeelden daarvan zijn de HBA, 

VISTA en De Leijgraaf Business en Woonzorgbegeleider. In andere gevallen 

stratten vernieuwingen bij een kleine groep docenten die bottom-up aan (vaak) 

deelinnovaties werken, bijvoorbeeld bij De Leijgraaf Autotechniek voor het 

inrichten van de nieuwe garage en het aanschaffen en invoeren van een nieuw 

softwarepakket, of bij designteams zoals in de onderzoekswerkplaats en de 

Community of Practice ‘Gepersonaliseerd leren met ict’27. In beide gevallen is de rol 

van de teamleider bepalend voor het succes van de implementatie en de 

doorwerking. In de onderzochte opleidingen scoort ‘overtuigen’ in de zin van een 

klassieke beleidsafkondiging, laag; dit wekt frustratie op en werkt eigenaarschap 

tegen. Overtuigen in de zin van meenemen van mensen door hen te inspireren, 

scoort wel hoog. In bijna alle teams benoemen management en docenten de 

kwaliteit van de samenwerking en cocreatie als succesfactor. Er worden woorden 

aan gegeven als ‘cultuurdragers faciliteren’, ‘team empoweren’ en ‘transformatief 

leiderschap’. Een al aangehaald citaat van een docent die een nieuwe manager 

kreeg van het overtuigen tweede type: “Sinds die tijd voelt het goed en neemt de 

innovatiekracht van mij en het team toe.”        

8.3.2  Conclusies over acties van docenten in innovatieprocessen

8.3.2.1  Eigenaarschap

Als het gaat over acties die docenten ondernemen om innovaties te starten of tot 

een succes te maken, dan is de eerste in het oog springende factor: eigenaarschap. 

Bij de uitvoering van (nieuw) onderwijs lijkt dat vanzelfsprekend, maar bij 

succesvolle innovaties zijn docenten ook bij de ontwikkeling en het beleid rond 

nieuw onderwijs betrokken. Voorbeelden van die betrokkenheid en dat 

eigenaarschap zagen we bij de HBA, waar alle medewerkers meewerkten aan het 

‘Masterplan HBA 2.0 magazine’; bij de Business-opleiding van De Leijgraaf waar 

kleine teams van docenten delen van het curriculum ontworpen en dat met elkaar 

deelden; en bij de opleiding Woonzorgbegeleider waar in het 12-stappenplan het 

héle team meedeed aan de ontwikkeling van de nieuwe opleiding. “We hebben 

geleerd van fouten in het verleden. Wij waren als kartrekkers de hoeders. Dat 

werkte niet.” Het zijn slechts drie voorbeelden van opleidingen, maar bij alle 

opleidingen troffen we die betrokkenheid en dat eigenaarschap aan. Deze 

bevindingen rond helder eigenaarschap en betrokkenheid komen overeen met 

27 Zie www.owpict.nl en de lemma’s over gepersonaliseerd leren in de Canon beroepsonderwijs op  

https://www.canonberoepsonderwijs.nl/Gepersonaliseerdleren

http://www.owpict.nl
https://www.canonberoepsonderwijs.nl/Gepersonaliseerdleren


113bevindingen in het onderzoek van bijvoorbeeld Van de Berg en Hesseling (2013) en 

Klaeijsen (2015). Van de Berg stelt dat expliciet leren (dus het van begin af aan 

meenemen van ‘de uitvoerder van morgen’), essentieel is als activiteit van de 

moderne ontwikkelaar voor innovatiesucces; uit haar onderzoeken blijkt dat dat bij 

innovatieprocessen juist vaak de zwakste schakel is. Over het kweken van 

eigenaarschap zijn ze bij de HBA duidelijk: het proces van het maken van een 

masterplan is belangrijker dan het product; het delen met elkaar, het narratief, is 

van belang. De docent die het verwoordde als ‘vanuit de bedoeling mensen 

meenemen’, doet dat naar haar studenten vanuit de opleidingsdoelen en naar haar 

collega’s vanuit de innovaties die ze willen inzetten. Ook bij de Ad-opleidingen van 

Avans werd maximaal ingezet op het eigenaarschap van de docent, door docenten 

in een voorbereidingsjaar de opleiding te laten ontwikkelen die ze een jaar later 

zelf zouden gaan verzorgen. Een docent over de nieuwe door henzelf ontwikkelde 

opleiding: “Dat is spannend, geeft onzekerheid en we willen mooiere dingen doen 

dan dat daar tijd voor is. We komen steeds uit de dalen als zelfsturend team met … 

(JS: noemt naam van haar leidinggevende) als meedenker, uitdager. Ze nodigt je uit 

en geeft je ook platform bij presentaties.” Deze docenten, die ontwikkelden en 

daarna zelf uitvoerden, vonden de uitwerkingen in het curriculum dus voldoende 

tot goed, terwijl bij eenzelfde uitwerkingsniveau ‘nieuwe’ docenten de uitwerkingen 

te beperkt vonden. VISTA besteedde met het project ‘Vrijdenken’ veel aandacht 

aan het meenemen van het team, en de opleiding tot woonzorgbegeleider bij De 

Leijgraaf stapte zo snel mogelijk over van de kartrekkersstrategie naar het hele 

team betrekken in het 12-stappenplan. 

Deze conclusies zijn dus niet nieuw, zoals blijkt uit de onderzoeken van Van de 

Berg en Hesseling en van Klaeijsen, maar in de onderzoeken van het practoraat 

worden deze bevestigd door de acties die docenten hebben ondernomen.  

Wat in de scores op de sleutels van innovatiesucces van zowel management als 

docenten opvalt, is dat eigenaarschap vaak genoemd wordt, maar dat ze beiden 

daarbij aangeven dat dit ontstaat door een inspirerend concept. Opvallend is dat 

dat concept vaak niet in beleidsdocumenten terug te vinden is. Bij doorvragen 

geven managers en docenten aan dat het narratief belangrijker is dan een 

beleidsstuk. Het vaak in gesprekken blijven delen van de inspirerende beelden over 

de innovatie, blijkt steeds voorop te staan; het een keer opschrijven komt daarna. 

Het lijkt er bijna op dat hoe meer beleidsstukken van het management nodig zijn 

om docenten ‘te overtuigen’ des te kleiner het draagvlak onder docenten is. Er is 

een te beperkt aantal waarnemingen om deze conclusie te kunnen trekken, maar 

het is wel een interessante stelling voor vervolgonderzoek, waarbij de ruwe data 

uit het onderzoek zeker een startpunt zijn. Verder valt op dat docenten die 

aangeven een inspirerend concept belangrijk te vinden, in de interviews laten 

blijken dat het inspirerende concept voor hen voldoende is om ‘ervoor te gaan’ 



114 zonder dat ze stimuli van de leidinggevende nodig hebben. Ze zijn in hoge mate 

zelfsturend in hun activiteiten. Ook geven ze aan betrokken te zijn (geweest) bij het 

tot stand komen van het concept, vaak al vanaf het begin. Dat onderstreept het 

belang van de ‘betrokkenheid bij de besluitvorming’ van Klaeijsen en van het 

‘belang van expliciet leren’ van van den Berg en Hasseling. 

    

Conclusie op grond van uitspraken van docenten in de interviews over onder 

andere de ‘grondplaat van domeinen en aspecten’ is dat ze, hoewel ze specifieke 

domeinen en aspecten hebben waar ze meer aandacht aan besteden, bijna 

allemaal op alle domeinen en aspecten actief zijn. Dat ontstaat ‘spontaan’, en met 

name als docenten betrokken zijn bij én beleid én ontwikkeling én uitvoering van 

hun onderwijs. Docenten die van meet af aan betrokken zijn bij een innovatie, 

schakelen in de interviews sneller over naar de aspecten van de grondplaat dan 

docenten die gaandeweg ingestapt zijn. Van de aspecten die zij benoemen scoort 

‘onderzoek doen’ het hoogst. Kennelijk heeft de ‘inrichting en positionering’ zich 

voltrokken vóór zij instapten en is het belang van ‘organisatie’ in hun werk niet 

expliciet aan de orde (geweest).    

8.3.2.2  Zelfsturing en begeleiding

Alle docenten en studenten in de onderzochte opleidingen gaven als succesfactoren 

voor hun opleiding aan: begeleiding van en zelfsturing bij de student. 

De docenten gaven allen aan op een of andere manier te werken aan afnemende 

sturing, om gefaseerd tot steeds meer zelfsturing van de student te komen. “Mijn 

insteek daarbij is: Hard op het proces, zacht op de inhoud waarbij het proces de 

aanvliegroute is om een probleem op te lossen alsof het een werknemer is maar we 

op de Inhoud geen modellen of procedures voorschrijven.” Een docent van een 

andere opleiding stelt: “Onze grondhouding: jullie worden professionals dus we 

behandelen jullie ook zo.”

Studenten geven hierin aan dat ze enerzijds de vrijheid, het vertrouwen en de 

gegeven verantwoordelijkheid waarderen, maar ook de (hoewel afnemende) steun 

en begeleiding waarderen. Een student: “Je wordt gestimuleerd en ze zetten een 

stok achter de deur met deadlines. Voor mij werkt dat.” Over die zelfsturing geeft 

een student van een andere opleiding aan op de vraag wat het sterkste punt van 

haar opleiding is: “Als eerste met stip: zelfstudie en zelfsturing, leiderschap. Het 

curriculum wordt niet meer door de docenten bepaald en gestuurd maar dat doe je 

zelf.” En een andere student uit dezelfde opleiding zegt: “Het belangrijkste is dat je 

zelf je weg mag bepalen. Zelfsturing. Je bent eigen baas over je leertraject.” En een 

student van nog een andere opleiding meldt: “Je zoekt eerst onderling samen 

dingen uit en daarna ga je pas eventueel naar de docent. De docenten lopen 

gewoon rond om vragen te beantwoorden. Het is een ontspannen sfeer, het voelt 



115niet als ‘school’. Het is een lekker sfeertje.” Een andere student benadrukt dat je 

veel leert van het verantwoordelijkheid krijgen: “Zelf bedrijven bezoeken en daar 

afspraken mee maken. Scrummen in de klas: hoe gaan we het deze week/deze 

projectfase doen? Zelf opstellen van een organogram, zelf je taken verdelen en je 

klasgenoten/projectmedewerkers daar direct op aanspreken. Je eigen 

werkoverleggen regelen… Projecten die we draaien zijn geen papieren opdrachten 

maar komen uit het bedrijfsleven met echte uitdagingen en risico’s.”  

In de begeleiding wordt vooral de persoonlijke aandacht gewaardeerd. Zowel 

docenten als studenten hechten aan persoonlijk contact. Bij veel opleidingen is 

persoonlijk contact tussen docenten en studenten via Teams of appjes, ook buiten 

de lessen en op stage, gebruikelijk. “We hebben door Corona 3 dagen school en 

twee dagen thuis werken. Via de mail en app kan je de docent altijd bereiken’’ en: 

‘’De persoonlijke begeleiding is erg goed. Ze kennen je, weten hoe je bent.” Een 

student die is gewisseld van opleiding en dus vergelijkingsmateriaal heeft, 

verwoordt het expliciet: “Ze kennen je, zijn ook je coach. Je krijgt hier echt 

individuele persoonlijke aandacht. Je kunt altijd een gesprek aanvragen en ze 

maken dan meteen tijd voor je vrij. In de vorige opleiding vroeg ik hulp (vak x is niet 

mijn sterkste kant) maar die kreeg ik niet. Hier krijg je wel hulp. Ze (de coach) ziet 

ook of je lekker in je vel zit en spreekt je ook aan als ze denkt dat dat nodig is. Dus 

je wordt gezien en dat voelt goed.”

Docenten trekken tijd uit voor de begeleiding, ook als daar niet expliciet uren voor 

staan. Sommige docenten zijn daar heel expliciet over. Een docent met een ‘hard’ 

vak, die gericht is op het feit dat er gepresteerd moet worden, zegt over het 

begeleiden: “Daar draait het om. Als er iets belemmert in de les dan gaat dat voor.” 

Een ander schets het begeleidingsklimaat bij toenemende zelfsturing: “De 

studenten regelen en organiseren … veel zelf. Dat kan door het creëren van een 

veilige omgeving waarin fouten gemaakt mogen worden omdat je als docent de 

risico’s afdekt.” Een collega van dezelfde opleiding zegt: “Natuurlijk moet de basis 

op orde zijn (rooster, examinering) maar het draait altijd om de pedagogische 

relatie die je hebt. Zonder contact geen pedagogisch waardevol onderwijs. Als je 

daaraan toekomt ben je met de essentie van je vak bezig.”

Conclusie is dat studenten in de onderzochte opleidingen de toenemende 

zelfsturing en verantwoordelijkheid voor hun eigen leertraject waarderen en 

aangeven dat ze daar meer van leren dan van ‘gewoon les’ hebben. Docenten 

moeten dat proces structureren en daar hoort onlosmakelijk de andere kant van 

de medaille bij: een goede begeleiding, waarbij de studenten aangeven dat 

persoonlijke begeleiding en gekend zijn, erg belangrijk zijn. Docenten die hierin in 

vorm en tijd tegemoet komen aan de behoeften van de studenten, worden hogelijk 

gewaardeerd en maken voor studenten echt het verschil.  



116 8.4  Samenvatting

Op grond van de algemene conclusies (subparagraaf 8.3.1) en de conclusies over 

acties van docenten in innovatieprocessen (subparagraaf 8.3.2) kunnen 

samenvattende uitspraken gedaan worden op twee niveaus: school- en 

docentniveau. 

Conclusies op schoolniveau:

 • Alignment tussen de lagen in de organisatie van enerzijds beleid, ontwerp 

en implementatie van innovaties en anderzijds doorwerking van innovaties 

is essentieel en de kans op écht succes wordt vergroot als de docenten bij al 

die processen betrokken zijn. Dit creëert het benodigde eigenaarschap.

 • De kwaliteit van het partnerschap met bedrijven bepaalt de kracht van de 

kern van het beroepsonderwijs: de praktijk. Het vormgeven van onderwijs in 

en met de praktijk en het werken aan opdrachten die bedrijven hebben 

gegeven, maken het onderwijs actueel en volgens de studenten ook 

aantrekkelijk. De mate waarin docenten ruimte krijgen om succesvol te 

kunnen acteren in het binnenhalen van opdrachten en het onderhouden van 

persoonlijke relaties met partners uit het bedrijfsleven, is daarin bepalend 

voor het succes.

 • Het inrichten van het onderwijs op grond van eigenschappen van de eigen 

doelgroep en contextgebonden mogelijkheden in samenwerking met de 

regio, biedt rijker onderwijs dan een rechte vertaling van KD’s naar vakken 

en lessen. Studenten en docenten geven aan dat dit harder werken vereist, 

maar dat het zo veel inspirerender is en dieper leren oplevert. 

 • In alle onderzochte opleidingen treffen we meer of minder elementen van 

transformatief/dienend leiderschap aan. Dit soort leiderschap draagt in 

belangrijke mate bij aan het eigenaarschap van docenten in 

innovatieprocessen en aan de goede kwaliteit van het onderwijs 

Conclusies op docentniveau:

 • Eigenaarschap is de sleutel tot succes bij het innoveren en uitvoeren van 

kwaliteitsonderwijs. De condities en voorwaarden waaronder eigenaarschap 

kan ontstaan, zijn hierboven op schoolniveau beschreven. Eigenaarschap 

stimuleren gebeurt op twee manieren. Ten eerste: het is er al en moet alleen 

ruimte krijgen. Het management creëert daartoe omstandigheden 

waaronder innovaties van docenten en teams de ruimte krijgen. Ten tweede: 

een kleine groep kartrekkers start een innovatie en is vanaf dag één gericht 

op het meekrijgen van het totale team. De docent in innovatie is dus in het 

eerste geval bezig om met het management de voorwaarden te 

optimaliseren of in het tweede geval om ‘vanuit de bedoeling mensen mee 

te nemen’.



117 • De combinatie van zelfsturing en begeleiding komt in alle interviews van 

docenten en studenten op enigerlei wijze aan bod. Adolescenten zijn nog 

niet volledig in staat tot het zelfstandig plannen en sturen van hun (leer)

processen, maar zijn wel ‘gretig’ om daar ontwikkeling in door te maken. 

Alle studenten geven aan dat ze zelfsturing, eigen verantwoordelijkheid, 

ruimte en vrijheid in hun studie waarderen. Zonder het expliciet te 

benoemen, geven zowel studenten als docenten aan Vygotsky hierin aan te 

hangen. Een student noemt zelfs de zone van naaste ontwikkeling letterlijk 

de ‘bibberzone’. Een docent omschrijft het als: “That’s where the magic is.” 

Studenten en docenten koppelen hier direct ook de behoefte respectievelijk 

het belang van goede persoonlijke begeleiding aan. Studenten geven aan 

dat begeleiding onlosmakelijk verbonden is aan goed onderwijs; docenten 

geven aan het als een dure plicht te zien begeleiding vanuit hun 

verantwoordelijkheid op te pakken. Persoonlijke begeleiding van de 

studenten is een noodzakelijke voorwaarde voor (goed onderwijs en) 

succesvolle innovaties.      
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120 9.1   Terugblik op de onderzoeken van het practoraat

Het beroepsonderwijs is voortdurend in beweging. Studenten ontwikkelen zich en 

nemen initiatieven, beroepen en werkprocessen veranderen en docenten passen 

hun onderwijs aan. Dit alles werkt door in de inhoud van opleidingsprogramma’s. 

Docenten begeleiden de leerprocessen van studenten om hen persoonlijk te 

vormen, voor te bereiden op vervolgonderwijs en een certificaat of diploma te 

laten behalen. Dat gaat niet vanzelf. Er is innovatiebeleid voor nodig.  

In het mbo wordt vaak over het onderwerp innovatie gesproken. Wij hebben 

innovatie gedefinieerd als ‘gecombineerde vernieuwingsactiviteiten op het domein 

van de inhoud, inrichting en inzichten (leermiddelen, leervormen en 

leeruitgangspunten) die docenten hanteren om het dieper leren van meer 

studenten te bevorderen’. 

In de onderzoeken die wij in dit boek geanalyseerd hebben, komt vaak het verschil 

tussen de ontwerpfase en de invoeringsfase van onderwijsvernieuwing aan de 

orde. Steeds keren thema’s terug zoals ‘innoveren is leren’, de samenhang tussen 

innoveren, onderzoeken en professionaliseren, het uitgaan van praktijkvragen en 

het bottom-up werken bij onderwijsinnovatie in het mbo. 

De innnovatiecirkel

InnovatieconceptEvalueren

Valideren; 
  Verduurzamen

Documenteren;
expliciet leren

Verbindend 
leiderschap

Vraagarticulatie



121In dit hoofdstuk maken we hiervan de balans op, op basis van de case studies in dit 

boek, onze interviews en de webinars in de periode maart 2019 tot maart 2021. We 

brengen onze inzichten in de rol van docenten bij het bereiken van innovatiesucces 

in het onderwijs samen. Dit doen we door onze bevindingen te ordenen in zes 

aspecten: de ‘vraagarticulatie’, de ‘aanpak van de innovatie’, ‘verbindend 

leiderschap en innovatiecultuur’, ‘documenteren en expliciet leren’, ‘valideren en 

verduurzamen’ en ‘reflecteren en evalueren’.     

  

9.2 Begripsbepaling

In dit boek hebben we geconcludeerd dat voor onderzoekers innovatie soms een 

doel op zichzelf is, maar voor het mbo vooral een belangrijk middel om het doel te 

bereiken. Het doel van innoveren in het (beroeps)onderwijs komt in de kern neer 

op meer studenten dieper te laten leren, dat wil zeggen dat zij de aangereikte 

informatie en leerervaringen kunnen verwerken en kunnen toepassen. 

In hoofdstuk 1 hebben we Kirkpatrick, Egan, Fullan en Biesta de revue laten 

passeren om het begrip dieper leren inhoud te geven. Als dieper leren het doel is 

en onderwijsinnovatie een middel om dat te bereiken, is het noodzakelijk om de 

onderwijsinnovatie gericht op dat doel goed te operationaliseren. Ook de drie 

aspecten inhoud, inrichting en inzicht/overtuiging van Fullan, die samen dat doel 

van onderwijsinnovatie met duurzame doorwerking vormen, hebben we 

uiteengezet in hoofdstuk 1.

Samengevat gaat onderwijsinnovatie over veranderingen in leerprocessen, die 

leiden tot het bevorderen van het dieper leren door studenten. Daarbij hebben we, 

met de aandacht voor nieuwe leermiddelen, nieuwe didactische leervormen en de 

veranderde uitgangspunten van docenten, drie indicatoren te pakken op basis 

waarvan we de discussie over innovatiestrategieën kunnen ordenen. Met andere 

woorden: we hanteren hier dus een op de innovatieliteratuur gebaseerde 

specifieke definitie voor innovatie in het middelbaar beroepsonderwijs. 

Het gaat bij innovatie om zowel procesinnovatie als productinnovatie in de context 

van het beroepsonderwijs. Het onderwijsproduct kan bijvoorbeeld een lesmethode 

of een examen zijn. Het onderwijsproces kan gaan over de voorbereiding, 

uitvoering en evaluatie van leerprocessen, die uiteindelijk de verandering van de 

attitude (leidend tot ander waarneembaar gedrag) en de verhoging van de 

competenties (capabilities) van de lerende betreft.28 

Tot zover lijkt alles vrij eenvoudig. Als docenten in het team de taak op zich nemen 

28 Het Nederlands bedient zich niet van heldere onderscheidende terminologie zoals in het Engels (teach 

and learn) en in het Duits (lehren und lernen).  



122 om het onderwijs te vernieuwen, nieuwe technologie toe te passen en te werken 

aan hun professionele zelfverstaan29, dan komt het met de innovatie vanzelf goed, 

zou de redenering kunnen zijn. Maar de alledaagse werkelijkheid is veel weer   -

barstiger. Soms ontbreekt het docenten aan tijd, soms aan ideeën. Nu eens is het 

doel duidelijk en de weg ernaartoe gegeven, dan weer is het doel onhelder en het 

middel ook. 

In het eerste geval (doel en de weg ernaartoe zijn gegeven) spreken we van een 

adaptieve aanpak, waarbij de definiëring van resultaten consistent en conform  

plan verloopt. Als het doel duidelijk is, dan worden middelen ingezet, en dus 

ontwikkelingsstrategieën, die het karakter van een algoritme hebben: 

vind-strategieën. Dat leidt tot een adaptieve strategie. Kunnen we bijvoorbeeld 

begrijpen waarom studenten op vrijdagmiddag bij dezelfde les minder leren dan op 

maandagochtend? Als we Kirkpatrick en Fullan toepassen op dat vraagstuk, komen 

we tot allerlei inzichten in bijvoorbeeld de vraag waarom de concentratie van 

studenten op maandag hoger is dan op vrijdagmiddag. 

In het tweede geval, de doelen en middelen zijn niet helder, spreken we van een 

reflexieve aanpak. In het beroepsonderwijs is de complexiteit van alledaagse 

vraagstukken vaak omvangrijk. Problemen hebben niet zelden een meervoudig 

karakter en worden doorgaans door meerdere factoren veroorzaakt.  

De deelnemende partijen moeten dan in het licht van hun taakverdeling en 

onderlinge afhankelijkheid oplossingen vinden voor zich aandienende vraagstukken 

om hun doelstellingen te realiseren (Van der Meer 2017). In het geval van dergelijke 

taaie problemen, dus duurzame, complexe meervoudige vraagstukken (wicked 

problems, zie paragraaf 3.2) is niet alleen het doel onduidelijk, maar ook de weg 

ernaartoe. Algoritmen zijn dan niet meer toereikend. Dan is een heuristische 

strategie nodig; geen vind-benadering maar een zoek-strategie. In dat geval 

hebben innovatiestrategieën dus meer het karakter van een ontwikkelingsgerichte 

benadering. De leerstrategie is reflexief van karakter.     

Op die manier wordt er in de literatuur onderscheid aangebracht tussen 

verbeteren en vernieuwen, waarbij alleen vernieuwen als innoveren wordt gezien. 

Een andere afbakening die wordt gehanteerd, is die tussen (onderzoekend) 

ontwerpen en implementeren. Vanuit onze definiëring zijn beide onderscheidingen 

echter niet vruchtbaar, omdat in beide dimensies de drie elementen van Fullan en 

het uiteindelijk doel ‘meer studenten dieper laten leren’ aan de orde kunnen zijn. 

En om dat te bereiken is soms een adaptieve en soms een reflexieve aanpak nodig. 

Daarom geven we er de voorkeur aan te spreken over ‘innoverend ontwikkelen’ en 

‘innoverend toepassen’ in de context van het mbo.

29 Het geheel van opvattingen en representaties van een leraar over zichzelf (Kelchtermans, 2008)  



1239.3  Innovaties binnen de school en innovaties in   
  verbinding met het werkveld

Innovaties kunnen plaatsvinden binnen en buiten de school. We reserveren het 

begrip innovatie van leerprocessen voor veranderingen die leiden tot het dieper 

leren van de studenten. Alle drie de voorwaarden moeten vervuld zijn: de inzet van 

nieuwe leertechnologie, andere didactiek en andere uitgangspunten en oriëntatie 

van docenten. 

9.3.1  Binnen de school

De nieuwe technologie in de innovatie kan van buitenaf komen, bijvoorbeeld door 

het invoeren van smart boards(technology push), of zelf zijn ontwikkeld zoals  

een app voor informatieuitwisseling tijdens de bpv (technology pull). Ook kan 

activerende didactiek voortkomen uit endogene of uit exogene prikkels.  

Endogene prikkels kunnen bijvoorbeeld het resultaat zijn van interne audits in  

het kader van kwaliteitszorg (evaluatie van de exploitatiecyclus): ‘de basis op orde’, 

waarbij sprake is van innoverend ontwikkelen. Opnieuw hoeft hier niet per definitie 

vernieuwing op te treden, soms is er sprake van reparatie door, bijvoorbeeld  

professionalisering van docententeams. Ook exogene prikkels kunnen leiden tot 

innoverend ontwikkelen, zoals de recente prikkels als gevolg van de coronacrisis of 

het initiatief ‘herontwerp beroepsonderwijs’, die leiden tot andere vormen van 

samenwerking. Er is dan sprake van exploratie, onderzoekend ontwerpen en samen 

leren met anderen, waarbij kennis van ontwikkelaars wordt ingezet. 

De innovaties binnen de school kunnen tot stand komen in de lesvoorbereiding, de 

lesuitvoering en de evaluatie van het leerproces. De voorbeelden hiervan liggen 

voor het oprapen. In de voorbereiding van het leerproces kan bijvoorbeeld gebruik 

gemaakt worden van vraagarticulatie door de lerenden. In de uitvoering van 

onderwijs (bij het lesgeven) kunnen nieuwe online technologie worden ingezet 

zoals filmpjes, animaties en oefenstof, ook kan een deel van de stof via  

een elektronische leeromgeving worden aangeboden. Bij de evaluatie van 

leerprocessen vindt er zo momenteel geleidelijk een overgang plaats van 

summatief naar formatief leren, waarbij steeds vaker nieuwe vormen van learning 

analytics worden ingezet. Ook hier spreken we van innovatie als de leerprocessen 

veranderen die leiden tot het dieper leren van de student. 



124 9.3.2  Buiten de school

In toenemende mate vindt onderwijsinnovatie buiten de school plaats. Het 

beroepsonderwijs zal slechts kleine innovaties kunnen bewerkstelligen als je dat 

vergelijkt met de innovatie van andere bedrijfsproducten zoals de introductie van 

de elektrische fietsen, scooters of auto’s. Het mbo is echter wel hofleverancier van 

personeel, onder andere in technische branches. Door de school dichter bij de 

innovatiefrontier van deze bedrijven te plaatsen, is er meer uitwisseling tussen 

bedrijf en school mogelijk en dat is noodzakelijk in een steeds sneller innoverend 

beroepenveld. Ook hier gaat het om de vraag of en hoe studenten dieper kunnen 

leren door actief te zijn in de buitenwereld. Kunnen docenten door gebruik van 

nieuwe technologie, andere didactiek en een andere begeleiding van studenten  

komen tot innoverend ontwikkelen en innoverend toepassen van het onderwijs 

buiten de muren van school? De toepassingsgebieden zijn dan de 

beroepspraktijkvorming, hybride onderwijs en werkervaringen in het werkveld. 

Het klassieke model van beroepspraktijkvorming buiten de school was de oude 

stage: je leert op school en past wat je geleerd hebt toe in de praktijk. Innovatie 

ontstaat bijvoorbeeld door op stageplekken via het internet toegang te geven tot 

de ‘schoolkennis’. Innoverend vernieuwen van leerprocessen gaat dan over de 

begeleiding van studenten en de inhoudelijke uitwisseling tussen school en bedrijf 

in de beroepspraktijkvorming om tot optimale leerresultaten te komen. Iets 

dergelijks gebeurde in het HPBO-project ‘Werkplekleren’ waarbij de student, de 

docent en de werkplekbegeleider samen bepaalden welke werk- en leertaken in  

het bedrijf geleerd en geëxamineerd konden worden. Dit werd vastgelegd in het 

leerplan van de student, zodat ze meer konden leren. 

Innoverende vernieuwingen vindt men ook in hybride onderwijsvormen, waarbij 

soms ook de docenten hybride zijn en ‘met de student meebewegen tussen school 

en bedrijf’ zoals in het CHILL-project van de VISTA-opleidingen. 

Een andere vorm van samenwerking tussen bedrijven en scholen is de projectvorm 

waarin bedrijven opdrachten formuleren waar medewerkers van het bedrijf en 

studenten samen aan oplossingen werken. Voorbeeld daarvan zijn de keuzedelen 

‘praktijkonderzoek’ in de Werkplaats voor Digitaal Vakmanschap van de 

ICT-opleidingen van Noorderpoort. Praktijknabij ervaringsgericht leren is voor  

veel studenten een effectieve leerstrategie; het oefenen, het fouten maken, doet 

letterlijk wel eens pijn, een fysieke ervaring die volgens John Dewey (1916, 1997) 

de kern is van het leren zelf. 

Als de student meer en anders leert, dus meer opsteekt en dieper leert, spreken 

we van een onderwijsinnovatie.    



1259.4  Onderwijsinnovatie: stappen, randvoorwaarden  
  en verantwoordelijkheden

Innovatie in het mbo kent zoals gezien veel verschijningsvormen in termen van 

nieuwe producten en nieuwe leerprocessen. Het is nuttig om de kluwen uit elkaar te 

rafelen om beter begrip te krijgen van de processtappen, noodzakelijke 

voorwaarden en verantwoordelijkheidsverdeling die leiden tot veranderingen in 

het leerproces. In hoofdstuk 10 komen de innovatiestrategieën aan de orde.

9.4.1  Leren van innovaties  

De case studies in dit boek laten een combinatie zien van top-down en bottom-up 

strategieën, grootschalige en kleinschalige aanpakken, iteratieve en incrementele 

projecten, step-by-step- en disruptieve benaderingen, en projecten gericht op 

verbetering en projecten gericht op vernieuwing. Ook hebben we vastgesteld dat 

implementatie van innovaties in het mbo vaak moeizaam tot stand komt. Het is dan 

ook geen verrassing dat in het mbo alternatieve benaderingen voorkomen, zoals 

onderzoekend ontwerpen, ‘boundary crossing’ en bottom-up innovaties,  

die kenmerken van circulariteit van leerprocessen in zich dragen. In hoofdstuk 3 

hebben we vermeld dat in de onderzoekswerkplaats (OWP) en Community of 

Practice (CoP) ‘Gepersonaliseerd leren met ict’ begrippen als design thinking, 

multicycle prototyping30 en failing forward31 gemeengoed zijn geworden. Wat 

hebben al die begrippen te zeggen over innovatiesucces en het verdiepen van  

het leerproces van studenten? 

Soms zijn het doel en het middel van de innovatie vooraf duidelijk, maar meestal moeten 

die gaandeweg scherper worden gedefinieerd. Een duidelijke ontwerplogica is daarbij 

behulpzaam. Een dergelijke ontwerplogica ontbrak te veel in het innovatiearrangement 

van het HPBO, waar pas geleerd werd toen projecten bij elkaar werden gebracht en met 

elkaar werden vergeleken.32 In de OWP is design thinking toegepast in een gestructureerde 

onderzoekgerichte ontwerpsetting. Docententeams worden ondersteund door onder-         

zoekers van buiten. Dat lijkt een veelbelovende benadering te zijn, maar het is niet de 

enige innovatiestrategie die werkt. Het gedrag van docenten, ontwerpers en onder   zoekers 

kan niet worden beoordeeld zonder de werking van het onderwijsteam te analyseren en 

het stelsel van het beroepsonderwijs in zijn geheel met zijn vele verschijningsvormen.  

De innovatiestrategie binnen een team moet immers wortel schieten binnen de 

mbo-instellingen. We gebruiken wel eens de metafoor van het bos en de bomen:

30 Dat wil zeggen: cyclisch steeds verder verbeteren van tussenproducten.
31 Dat wil zeggen: ontwikkelen via trial and error.
32 Het realiseren van een systematische vernieuwingsaanpak kost vaak meer tijd dan voorzien en lang niet 

altijd zijn de vernieuwingspogingen voldoende professioneel (projectmanagement, bemensing, leiding, 

kennisbenutting) (Van den Berg & Hesseling, 2013). Daar komt bij dat juist door projecten onderling te 

vergelijken, geleerd kan worden van de verschillen (Van der Meer, 2014). 



126  

Bezien vanuit het (landelijke) beleid is het mbo-landschap een gevarieerd bos. 

Van bovenaf ziet het eruit als een grote groene massa. Maar als je in het bos 

staat, onder krachtige stammen die flinke bladerdaken kunnen dragen, omdat de 

boom zijn eigen wortelpatroon heeft ontwikkeld, zie je de noodzakelijke variatie. 

De enige echte groei in het landschap ontstaat vanuit initiatieven van onderop, 

die slim worden gefaciliteerd en verduurzaamd door beleid van bovenaf, nu eens 

door het mesoniveau van de school, dan weer door het macroniveau van de 

overheid. (Citaat John Schobben, opgenomen in: Van der Meer, 2017, p. 161)

In feite is het mbo-landschap, net als het bos, een ecosysteem waarbij individuele 

scholen afhankelijk zijn van anderen, zoals collega-scholen, de overheid en het 

(regionale) bedrijfsleven. Frank van den Ende, innovatieregisseur bij Gilde 

opleidingen, gebruikte ook het beeld van de groei van een stevige boom. De grond 

moet gecultiveerd zijn: ‘vruchtbaar zijn en goed geploegd’, zodat de innovatiekiemen 

kunnen wortelen en uitgroeien tot krachtige, sterke meerjarige planten die 

voortdurend vruchten afwerpen. (“Digitale blaadjes groeien niet op een analoge 

stam.”) De grond moet bewerkt worden, zodat er duurzaam geïnnoveerd kan 

worden. Net zoals de boom vruchtbare grond nodig heeft, moet er in een school een 

innovatieve leer- en kwaliteitscultuur zijn die als voedingsbodem dient.

Het bouwrijp maken en onderhouden van de grond vraagt om diverse 

organisatorische condities. José van den Berg en Jan Geurts (2007) hebben in hun 

studie ‘Leren van innoveren’ de vijf sleutelfactoren van innovatiesucces benoemd 

(zie hoofdstuk 6). Zij benoemen een inspirerend concept, helder eigenaarschap, een 

professionele aanpak, duidelijke resultaten en expliciet leren. In de case studies in dit 

boek is gebleken dat een inspirerend concept voor zowel management als docenten 

van belang is, maar de docenten noemen ook vaak de professionele aanpak en 

duidelijke resultaten als belangrijke sleutels. Helder eigenaarschap wordt het meest 

benoemd door docenten. Daar waar sprake is van transformatief leiderschap, gaat 

het volgens managers ook om het versterken van het eigenaarschap van de docent.

Expliciet leren, een van de vijf sleutels, is de meest onderbelichte voorwaarde. 

Expliciet kunnen leren is geen vanzelfsprekende competentie; het ‘leren van 

innoveren’ zelf moet geleerd worden. Bij goede innovatiestrategieën gaan 

kennisontwikkeling en professionalisering hand in hand en worden condities 

gecreëerd waardoor onderwijsprofessionals zich kunnen ontwikkelen (Van der 

Meer, 2014; Hermanussen & Smulders, 2020). Evaluatieve studies over dezelfde 

innovatieprocessen tonen aan dat juist deze sleutel het minst goed belegd is (Van 

den Berg & Hesseling, 2013). Het leren van innoveren door een systematisch 

reflectie op proces, opbrengst en impact van innovaties komt slecht uit de verf. 



127Algemene vragen als wat werkt, waarom, voor wie en wanneer worden niet 

systematisch beantwoord, waarbij het innoveren bovendien contextgebonden is en 

men in innovatieprocessen niet vanuit dezelfde beelden dezelfde taal spreekt. 

Voorbeelden daarvan zijn de werkprincipes van de OWP en CoP in hoofdstuk 3 en 

het TOOLS-project van MBO Rijnland in hoofdstuk 2.

9.4.2  De zes stappen in de innovatiecirkel

Hieronder gaan we in op de vraagarticulatie, het innovatieontwerp, het bijpassende 

leiderschap, het documenteren en het delen van taal en concept, het valideren, 

valoriseren, verduurzamen en de doorwerking van innovatieprocessen en de 

evaluatie/reflectie over die hele cyclus

9.4.2.1 Vraagarticulatie: het expliciteren van de leervragen

Docenten werken dagelijks met studenten. Als leerprocessen goed verlopen, geeft dit 

een succesbeleving bij de student en de docent. Zo niet, dan stelt een docent zichzelf 

vragen: waarom loopt het niet, wat kan ik veranderen? Die doorleefde ervaring van de 

docent is een krachtige drive om veranderingen aan te brengen. Deze ervaring is veel 

directer en staat dichter bij zijn leefwereld, dan hem of haar aangeboden vernieuwingen 

vanuit wet- en regelgeving of schoolbeleid. Feedback en onderwijsevaluatie, reflectie 

op de exploitatie, zijn dus van groot belang. Dat kan enerzijds in de vorm van korte 

reflectiegesprekken na afloop van een onderwijsonderdeel, maar ook in de vorm van 

PDCA-cycli die na afloop van een module of cursus worden doorlopen. Anderzijds komen 

in de contacten met het bedrijfsleven (zowel in de beroepspraktijkvorming als bij 

samenwerkingsprojecten) vernieuwingsvragen naar boven die aanzetten tot exploratie 

en ontwikkelen van een nieuw curriculumontwerp.33 

Afb. 12 exploitatie – exploratie. Beide typen van reflectie (exploitatie van de leerresultaten 
en exploratie van vernieuwingen in het werkveld) betreffen geen eenmalige vragen;  
curriculumaanpassing en onderwijsvernieuwing zijn cyclische processen.     

33 Wie bijvoorbeeld Toyota Kata leest over het innovatiesucces van Toyota (een filosofie die in Nederland 

is overgenomen door de Stichting Leerkracht), zal constateren dat het ook in de industrie gaat om 

verborgen routines, zoals het goed doorlopen van de werkprocessen (dus: PDCA) en elkaar helpen met 

het verzamelen en ordenen van nieuwe ideeën (dus mentoring en coaching).

Exploitatie
PDCA cyclus
Verbeteren

Kwaliteitszorg
Adaptief

Interne focus
Focus op output

Exploratie
Lange termijn
Vernieuwen

Omgevingsanalyse
Reflectief

Externe focus
Focus op outcome

Kort-cyclisch Lang-cyclisch

Curriculum
  innovatie



128 Lang niet altijd zijn deze leer- en ontwikkelvragen helder. De docent voelt dat een 

onderwijsleerproces niet goed verloopt, maar kan niet altijd meteen de reden 

daarvoor aanwijzen. Heel vaak hebben docenten allerhande hulpvragen. Niet voor 

niets heeft NRO hen nu toegang verleend tot de wetenschappelijke literatuur en 

zijn kennisrotondes geïntroduceerd om hen te helpen met het vinden van literatuur 

en voorbeelden van geslaagde toepassingen. Voor innovatie moeten de leervragen 

geëxpliciteerd worden, pas dan kunnen gerichte interventies plaatsvinden.

In de evaluatie van de CoP ‘Gepersonaliseerd leren met ict’ (Van der Neut & 

Willemse, 2020) is een van de geleerde lessen dat na de vraagarticulatie het 

stellen van een helder doel van belang is. In de kernprincipes voor succesvolle 

verduurzaming van onderwijsinnovatie (Wierda-Boer e.a., 2020) wordt het 

aansluiten bij de praktijk en de actualiteit benoemd.  

In de case studies in dit boek blijkt ook dat (onderwijs)innovatie in het mbo veelal 

kleinschalig bottom-up plaatsvindt, vertrekkend vanuit praktijkvragen. Het begint 

met een gemeenschappelijke ambitie, om vervolgens werkendeweg te ontwikkelen: 

onderzoekend ontwerpen. Er zijn allerlei strategieën om dat expliciteren van de 

leervragen te versterken.34 

De inzichten in dit boek bevestigen het belang van actieve vraagarticulatie op alle 

organisatieniveaus. In design thinking wordt veel geïnvesteerd in het actief 

ophalen en benoemen van het probleem dat voorligt. Dat betekent dat het nodig is 

om voor alle betrokkenen na te gaan wat de kernvraag en het doel van een 

bepaald project is. En ook of hiervoor in de structuur van de school draagvlak 

bestaat. Wat willen we nu eigenlijk bereiken? Wat is het beoogde effect op 

docenten en leerlingen? De organisatie kan helpen deze vragen te verzamelen en 

te ordenen. In de praktijk is vaak onvoldoende voorzien in deze condities. 

9.4.2.2  Aanpak: opzetten van een krachtig innovatieconcept 

Als de ontwerpvragen helder zijn, kan worden gewerkt aan een inspirerende en 

doordachte aanpak. Soms is het doel duidelijk en kunnen middelen actief worden 

ingezet, maar soms zijn doel en middel niet vooraf gegeven en is een reflexieve 

strategie meer behulpzaam. Het helpt daarom om de functie van een 

ontwerptraject goed vast te stellen: wat wil je bereiken, wat zijn je ambities? Heel 

vaak komen de echte doorbraken tot stand zonder van tevoren te weten wat doel 

en middel precies waren; denk aan de verandering van werkwijzen als gevolg van 

corona of door de inzet van nieuwe technologische hulpmiddelen die tot nieuwe 

werkwijzen leiden. 

34 Zie bijvoorbeeld de opleidingen Business en Woonzorgbegeleider van De Leijgraaf in hoofdstuk 8, 

paragrafen 8.2.8 resp. 8.2.11. 



129Een aanpak heeft meer kans indien die door de organisatie worden gedragen, met 

oog op de toepassing en implementatie. Bij de Ad-opleidingen van AVANS zagen 

we de kleinschalige strategie dat ‘de ontwikkelaar van vandaag de uitvoerder is 

van morgen’. Bij grootschaliger innoveren is het meestal noodzakelijk over te 

schakelen naar een implementatieteam met een andere samenstelling dan die van 

de ontwerpfase. Het doordenken en organiseren hiervan is bepalend voor de 

doorwerking in de organisatie. Er zijn in het mbo steeds meer masterdocenten 

actief, die een rol kunnen spelen in innovatieprojecten. Een goed voorbeeld is het 

TOOLS-project, waarin in de eerste fase de innovatiestrategie en het plan van 

aanpak met zes masteropgeleide ‘teacher leaders’ van de aangesloten scholen 

werd ontwikkeld. 

In de evaluatie van de CoP, waarin actief docenten betrokken zijn, vinden we over 

een krachtig innovatieconcept een aantal geleerde lessen (Van der Neut & 

Willemse, 2020). Over de groepssamenstelling wordt geconstateerd dat als de 

leden elkaar aanvullende kennis en competenties kunnen bieden, dit voor het 

project bevorderend werkt. Ook is continuïteit in de groepssamenstelling 

bevorderlijk voor het realiseren van resultaten. Te veel en te snelle wisselingen 

werken averechts, hoewel ook geconstateerd wordt dat van tijd tot tijd ‘nieuw 

bloed’ verfrissend werkt. Van belang daarbij is dat nieuwe mensen wel het doel 

onderschrijven, zodat er niet steeds opnieuw over uitgangspunten gediscussieerd 

hoeft te worden. In de kernprincipes voor succesvolle verduurzaming van 

onderwijsinnovatie (Wierda-Boer e.a., 2020) wordt het belang van de cocreatie met 

partners belicht, met name het samen optrekken, waarbij fouten gemaakt mogen 

worden en successen worden gevierd. Ook hier komt het koers houden terug, dus 

niet bij de eerste tegenslag van richting veranderen maar vasthouden aan de 

uitgangspunten en daarbinnen oplossingen vinden.   

Als meer studenten dieper moeten leren, is (zoals aangegeven in paragraaf 9.2) 

een onderscheid tussen innoveren en implementeren niet zinvol. Wel zinvol is het 

om oog te hebben voor het afmaken van de cyclus. Net als bij PDCA-cycli waar de 

beweging niet mag worden stopt voor de ‘A’ (de actie na een geconstateerde 

afwijking), is in een goede aanpak de doorwerking onderdeel van die aanpak. 

Daarnaast is zelden na de eerste pilot een innovatieproduct ‘klaar’ en vraagt het 

om een opnieuw doorlopen van de cyclus, vaak meerdere malen.   

9.4.2.3  Verbindend leiderschap: voorbij de systemen

Naast het goed inrichten van het innovatieproces moet de organisatie leren van 

innovaties, steeds weer. Bij dat inrichten hoort dus ook expliciet leren door de 

organisatie. Pas als het innovatieconcept door reflectie en evaluatie leidt tot input 

voor verbetering van volgende innovaties, is de cirkel van cyclisch innoveren rond. 

Dat betekent: werkend leren in een lerende organisatie. En dat vraagt om een 



130 innovatiecultuur waarin innoveren, onderzoeken en professionaliseren hand in 

hand gaan (Klatter & Van der Meer, 2019). De eerder genoemde metafoor van het 

bos is het nodig de grond onder de boom te bewerken. Onder de grond kunnen 

wortels doorgroeien en sterker worden, zodat er op andere plaatsen weer nieuwe 

loten ontstaan. Het is in zo’n cultuur van belang te komen tot een gezamenlijke 

taal en denkwijze binnen de instelling. Dit draagt bij aan wederzijds begrip en de 

ontwikkeling van gedeelde visies en ambities. Op een hoger, bovenschools niveau 

geldt dit in nog sterkere mate. Om de metafoor van de bomen door te trekken: de 

mensen op de grond weten precies hoe vochtig de bodem is en aan welke boom 

welke takjes (innovatieve uitstroomvarianten en keuzedelen) hangen. Van boven 

kijkend naar de bomen in het bos, ziet men alleen een groene massa. Een wirwar 

van honderden takken en ontelbare blaadjes (keuzedelen). De mensen op de 

bosgrond (werkvloer) weten precies welke keuzedelen bij welke uitstroomvarianten 

horen en hoe ze studenten daarin kunnen coachen. Verstaan de bestuurder, de 

boswachter en de lerende bezoeker elkaars taal?    

Veel systemen in de organisaties van het beroepsonderwijs zijn gericht op 

continuïteit en controle. Dat betekent dat er bij vernieuwing (en dus bij dreigende 

discontinuïteit) een spontane drang bestaat om terug te veren naar de status quo. 

Er is in veel organisaties sprake van een risico-averse omgeving: mensen durven 

niet, zijn bang fouten te maken en er is algemene vrees voor het oordeel van de 

inspectie of het toezicht. De kwaliteitscultuur speelt hier een belangrijke rol: is het 

kwaliteitszorgsysteem ingericht op controle achteraf met als doel verantwoording 

door het management, of is het gefocust op het leveren van stuurinformatie 

vooraf en tijdens de onderwijsleerprocessen voor de docent en de student? In het 

eerste geval spreken we van kwaliteitszorg (met een kleine k) gericht op output;  

in het tweede geval over Kwaliteitszorg (met een grote K) gericht op outcome.  

Met output bedoelen we het aantal studenten dat de eindstreep bereikt (dus het 

aantal gediplomeerden op een bepaald niveau in een zeker periode afgezet tegen 

de uitval). Outcome verwijst naar de toegevoegde waarde die studenten in de 

samenleving hebben door te werken, nieuwe initiatieven of projecten te starten, 

creatieve verbindingen te leggen en iets te betekenen voor anderen. Dat bleek ook 

bij de evaluatie van de excellentieprogramma’s in hoofdstuk 2 en bij de Herman 

Brood Academie in hoofdstuk 8. 

Een punt van aandacht is dat kennis delen of overnemen ook zelden spontaan 

gebeurt. Vaak werd in interviews met docenten in de OWP en het praatplaten-

onderzoek het ‘not invented here’-syndroom genoemd. Een onderwijsmanager in 

een complexe innovatie was heel helder over het schuren tegen het bestaande en 

de reactie van risicomijdend gedrag binnen scholen daarop: ”Je kunt niet braaf 

innoveren.”



131Vanuit dit gegeven is voor innovatiesucces bestuurlijke verankering onontbeerlijk. 

“Bestuurlijke backing is een belangrijke succesfactor” en: “De bestuurlijke laag moet 

zichtbaar achter de ideeën staan” zijn uitspraken van innovatiemanagers in dit boek. 

Dat geldt in de ontwerpfase waar het management een hitteschild moet vormen om 

voor ontwerpers (regel)ruimte en tijd te realiseren. Er moet experimenteerruimte 

zijn zodat alle betrokkenen passende routines en het gevoel van invloed op de eigen 

praktijk kunnen ontwikkelen. Het geldt ook en vooral in de fase daarna, als 

oplossingen van vragen doorwerking in de organisatie moeten krijgen. Het betreft 

dan vaak niet alleen de middelen en condities om de doorwerking mogelijk te maken, 

maar nog meer wat Fullan noemt de alternation of beliefs. 

In de evaluatie van de CoP (Van der Neut & Willemse, 2020) wordt het commitment 

van het management en het bestuur ook aangehaald. Dat commitment moet er zijn in 

de fase van ontwerp, waarin bijvoorbeeld heel basaal docenten uit verschillende 

organisaties qua tijd en plaats in staat gesteld moeten worden om samen te werken. 

Maar zeker bij de implementatie is het commitment van bestuurders voorwaarde voor 

de doorwerking van innovaties. In de kernprincipes voor succesvolle verduurzaming 

van onderwijsinnovatie (Wierda-Boer e.a., 2020) wordt over dat commitment 

aangegeven dat de centrale raad van bestuur ruimte moet geven om docenten bij 

projecten te betrekken en bereid moet zijn om via nieuwe HRM-strategieën ruimte te 

bieden voor doorgroei van personeel en het ophalen van ideeën van buiten.   

Zonder ‘alignment’ zijn ontwerpprocessen moeizaam en ontstaat er geen 

draagvlak (eigenaarschap) voor de innovatie. “Laat de doelen samen tot stand 

komen door de mensen van hoog en laag met elkaar te verbinden, in dialoog te 

laten treden.” In dit citaat komt ook de betrokkenheid van docenten bij 

besluitvorming naar voren, dit is ook een van de belangrijkste conclusies in het 

proefschrift van Andrea Klaeijsen (2015). 

9.4.2.4  Documentatie: expliciet leren met eenheid in taal en concept 

Om het implementeren, verbreden, opschalen en verduurzamen van producten  

en processen kansrijker te maken, is het noodzakelijk te documenteren, om in 

dezelfde taal ontwikkelingen, (tussen)producten en processen vast te leggen om 

ervan te leren. Documenteren is nodig om de implementatie van de innovatie te 

bevorderen en de innovatiekracht en -cultuur van de organisatie te vergroten. 

Goed documenteren is nodig om tijdverlies tegen te gaan, niet steeds het wiel uit 

te vinden, de neuzen in dezelfde richting te krijgen, te leren van fouten, et cetera. 

Het gaat in innovatiesucces om een combinatie van innovaties en wendbaar 

gedrag binnen de structuur van de school. Als de regels verandering tegenwerken, 

zal de verandering niet tot stand komen. Design thinking zonder systems thinking 

is niet effectief, zo stelden we in hoofdstuk 3. Hier werken we het belang van 

documenteren en het bevorderen van de kennisroulatie uit.



132 Documenteren kan op velerlei manier aangepakt worden: via het vastleggen van  

het narratief, het bijhouden van een logboek, het ordenen van onderzoeksgegevens, 

het maken van onderwijsverslagen of het opstellen en interpreteren van learning 

analytics. Documenteren hoeft niet altijd in geschreven vorm. “Documenteren en 

communiceren kan ook arts-based en gecombineerd met sociale interactie.”35  

Bij een kennistafel in december 2020 vertelde Marius Meeus dat innovators in de 

universiteit het podium krijgen om voor de hele faculteit hun verhaal te vertellen; ook 

is er een rapportagesysteem om innovaties te delen op universitaire heidagen. Die 

sociale interactie, die uitwisseling van ideeën en innovaties, moet georganiseerd 

worden. Die komt zelden spontaan tot stand. Deelnemers aan de kennistafel stellen: 

“Neem voldoende tijd voor reflectie. Leer van innoveren” en: “Maak verander-

redeneringen. Door met elkaar de redenering te bespreken, kom je verder. Welke 

redenering pakt goed uit, in welke context?” Ook deze citaten geven een onderbouwing 

voor de stelling dat innoveren, onderzoeken en professionalisering hand in hand gaan.

In de communicatie moet soms ook een bepaalde terughoudendheid zitten, met oog 

voor het microniveau bij innovatie: “Het gebeurt veelal in het kleine narratief.” 

Vanuit het management kan er de drang zijn om juist aan te sturen op opschaling of 

transfer, maar: “Qua externe sturing moet je terughoudend zijn; je kunt wel pogen de 

handelingspraktijk van docenten te versterken.”

De uitwisselingen in het narratief zijn van onschatbare waarde voor docenten, maar 

voor duurzaamheid en doorwerking niet voldoende. Die vragen om toegankelijke 

documentatie. Vaak wordt het documenteren, als er al gedocumenteerd wordt, 

eenmalig achteraf gedaan bij de evaluatie. De grote kracht van documentatie om bij 

te sturen tijdens het proces, wordt dan niet benut: “Het documenteren moet niet 

statisch, maar juist cyclisch vormgeven worden: kennis vastleggen, valideren, (door)

ontwikkelen, vastleggen, et cetera.” 

Het samengaan van werken en leren is al genoemd: tijdens innovaties expliciet leren. 

Dat betekent dat onderzoek mee moet lopen in het ontwikkelproces om voortgang 

van het onderzoek te borgen en het verloop van het proces te documenteren.  

Een steeds weer te raadplegen publicatie is daarvan het resultaat. Vervolgens 

moeten alle betrokkenen toegang tot die bruikbare kennis hebben. Communicatie en 

kennisuitwisseling zijn daarom specifieke aandachtpunten die van grote meerwaarde 

zijn in innovatieprocessen. Kennisdelingsdagen, congressen, publicaties en 

donderdagmiddaglezingen waren er in de door ons onderzochte projecten genoeg, 

maar dat leidde niet of nauwelijks tot overname van producten door derden uit de 

eigen innovatiekring, laat staan door organisaties buiten de kring. 

35 We halen later Kelchterman aan. Hij heeft het over ‘babbelen’. Zie https://www.youtube.com/

watch?v=8zPbHDLw8pY&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=8zPbHDLw8pY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8zPbHDLw8pY&feature=youtu.be


133Het documenteren is echter geen doel op zich. Het krijgt pas betekenis als 

docenten het gedocumenteerde kunnen verbinden aan hun eigen ‘geleefde 

ervaring’ (Van Maanen, 1999). De ervaring in de OWP en de CoP ‘Gepersonaliseerd 

leren met ict’ is dat het delen van kennis van (tussen)producten soms al moeilijk is 

binnen het project, laat staan in wat we in die projecten ‘de buitenringen’ noemen. 

Bij onze workshop over de geleerde lessen in de CoP in december 2020 begonnen 

de conclusies pas te leven toen de workshopdeelnemers na de presentatie van de 

resultaten hun bevindingen al pratende met elkaar begonnen te koppelen aan hun 

eigen beleefde ervaringen. Er is meer nodig dan publiceren alleen.

9.4.2.5  Implementeren: valoriseren & valideren, duurzaamheid en doorwerking

Documentatie en kennistransfer zijn voorwaarden voor innovatiesucces. 

Documenteren is de basis voor een duurzame uitwerking van projecten en 

doorwerking van de resultaten in andere omgevingen. Dat roept vragen op over 

valorisering, validatie, duurzaamheid en doorwerking.

Bij valoriseren is de vraag of een innovatie waarde toevoegt aan een opleiding en 

aan de totale organisatie, dat wil zeggen: of de opbrengst erkend en gewaardeerd 

wordt door anderen. 

Met valideren bedoelen we in dit verband dat een onderwijsinnovatie gericht is op 

de diepere verbinding in niet alleen de eigen setting, maar ook daarna in andere 

contexten. Dat is in het mbo extra relevant, gezien de drievoudige opdracht van 

het mbo gericht op kwalificering, socialisatie en persoonsvorming. Lukt het, met 

andere woorden, om met de onderwijsinnovatie het realiseren van de 

doelstellingen van het mbo dichterbij te brengen? 

Duurzaamheid gaat over de vraag of een product in de tijd stand houdt en 

aanpassingsvermogen heeft om zich in veranderende omstandigheden aan te 

passen. Bij verduurzaming komt het inzicht/de overtuiging van docenten (the 

alternation of beliefs) aan de orde. Als een docent of een klein designteam er niet 

in slaagt om een heel team of een hele opleiding of afdeling mee te krijgen, zal een 

vernieuwing snel haar eigenheid, het vernieuwende, missen. Het wordt een ‘truc’, 

of de kartrekker(s) gaan naar andere opleidingen of er komen nieuwe managers, 

en het mooie project of het goede idee eindigt. Alleen als er echt sprake is van een 

verandering in de overtuiging van de docenten en de leidinggevende in een team, 

is er kans op verduurzaming van een innovatie. Dus ook de inzichten moeten 

worden overgenomen in nieuwe omgevingen.



134 Ten slotte gaat doorwerking niet over de vraag of een innovatie in andere setting 

gebruikt kán worden, maar of dat ook daadwerkelijk gebeurt. Het alleen effectueren 

van een innovatie in de eigen setting van de vraagstellende docent zal vaak niet 

toereikend zijn. Dat geldt vanuit zowel onderwijskundig perspectief (te weinig 

studenten hebben er profijt van) en beheersmatig perspectief (een klein deel van  

de opleiding werkt met een ander concept/programma, rooster of systeem), als 

economisch perspectief (het geringe effect weegt niet op tegen de innovatie-

inspanning). Voor het vaststellen van de mate van doorwerking is het sluiten van  

de cirkel doel – ontwerp – toepassing van belang. Sluit de toepassing nog aan op  

het beoogde doel? Is de oplossing het antwoord op de gestelde (praktijk)vraag? In 

termen van system thinking: draagt de oplossing bij aan de toegevoegde waarde van 

de totale organisatie? En dat laatste hoeft, gezien onze definitie van innovatiesucces 

in het mbo, zeker niet als economische waarde (return of investment) gezien te 

worden.    

9.4.2.6  Reflecteren en evalueren

In alle elementen van de cyclus van vraagarticulatie tot en met valorisatie zitten 

modellen, methoden, regels en normen, die innovatie kunnen bevorderen of 

kunnen belemmeren. Het onderzoek in dit boek concentreert zich op 

innovatiesucces en op handelingen van docenten om innovaties succesvol te 

maken. We constateerden echter ook dat de onderwijssector, in tegenstelling tot 

bijvoorbeeld de technieksector, niet uitblinkt in het in de etalage zetten van 

mislukkingen. Ook wezen wij op verander-aversie, met systemen die gericht zijn op 

handhaving van de status quo en met opvattingen als ’not invented here’, die 

belemmerend werken. Het is van onschatbare waarde om het sluiten van de cirkel 

door innovatieprocessen te evalueren om daarvan te leren. Het is dan ook vreemd 

dat daar in de literatuur relatief weinig onderzoeksgegevens over zijn te vinden. 

Eerder constateerden we dat er in innovaties op twee niveaus geleerd wordt: op 

inhoudsniveau en op procesniveau. Op inhoudsniveau wordt, zeker bij technische 

innovaties, wel geëvalueerd: voldoet de nieuwe toepassing? Op procesniveau, 

wordt beduidend minder vaak diepgaand geëvalueerd: hoe verliep de innovatie? 

Dat is vreemd, zeker voor een school, waar dat met studenten in het kader van 

leren leren en leven lang ontwikkelen wél wordt gedaan in studie- en 

loopbaanoriëntatie. Don’t we practice what we preach? Het door ontwerpers, 

invoerders, uitvoerders, ondersteuners en managers samen terugkijken op een 

project kan veel opleveren voor een volgende innovatie. Als deze evaluatie dan ook 

nog systematisch wordt gedocumenteerd en breed gedeeld binnen de school, komt 

de lerende organisatie dichterbij.         



1359.5  Conclusie

Wat hebben alle onderzoeken over innovatiesucces in het mbo nu aan inzichten 

opgeleverd? We kunnen concluderen dat ‘innoverend ontwikkelen’ en ‘innoverend 

toepassen’ onderdeel zijn van een drieledige werkwijze die bestaat uit: 

onderzoeken, professionaliseren en innoveren. Tenminste, als we met 

innovatiesucces bedoelen dat het gebruik van nieuwe leermethoden, andere 

leervormen en nieuwe inzichten van docenten, studenten in staat stelt dieper te 

leren. Deze resultaten moeten betekenisvol kunnen zijn in meerdere opleidingen  

en dus verder reiken dan een eenmalige activiteit, omdat ze worden opgenomen  

in een zich cyclisch vernieuwende schoolorganisatie met een open en lerende 

innovatiecultuur.

Als er niet expliciet geleerd wordt, dus als werken en leren en samenwerken niet 

samengaan, dan haperen innovatieprocessen. Dat is precies de cruciale dimensie 

die in herontwerp van onderwijs moet worden uitgewerkt. In andere woorden: we 

moeten ons dus realiseren dat voor innovatiestrategieën randvoorwaarden gelden.

In het lerend innoveren zien we interessante parallellen met het leren door 

studenten. De themagroep ‘Blended Learning’ van de CoP ‘Gepersonaliseerd leren 

en ict’ gebruikte inzichten in het leren van studenten als structuur voor de opbouw 

van hun didactische waaier. Het leren is daarin vormgegeven in vijf stappen: 

voorkennis activeren, informatie verzamelen, leren, presenteren, valideren en 

reflecteren. Daarbij worden in de reflectie weer nieuwe vragen gesteld. In de 

innovatieprocessen die wij onderzochten, kwamen we zes stappen tegen: de 

vraagarticulatie, het innovatieconcept, de organisatie van de innovatie, de 

documentatie, de valorisatie en de evaluatie. Ook hier worden in die laatste stap 

weer nieuwe vragen opgeworpen.  

Er ligt kennelijk een cyclisch en universeel grondpatroon onder alle vormen van 

leren en innoveren, waarbij steeds op twee niveaus wordt geleerd. Ten eerste op 

het niveau van de inhoud: het onderwerp leren en innoveren krijgt betekenis door 

de verdieping van de kennis en vaardigheden van studenten, die zij in nieuwe 

omgevingen kunnen toepassen. Ten tweede op het niveau van het innovatieproces: 

men komt in een aantal stappen van vraag tot oplossing en de borging daarvan. 

Het stilstaan bij die stappen, de randvoorwaarden en de verantwoordelijkheden 

vergroot het innovatiesucces in het mbo. 



136



137

Aanbevelingen voor  
innovatiestrategieën  
in het mbo 

Marc van der Meer en John Schobben

10 



138 Dit hoofdstuk bouwt voort op de conclusies uit dit boek. Ook is gebruik 

gemaakt van de resultaten van de tweeledige conferentie over de Community 

of Practice (CoP) ‘Gepersonaliseerd leren en ict’ in december 2020. In dezelfde 

maand is ook een dubbele ECBO- kennistafel georganiseerd met veertien 

kennisdragers uit het mbo en daarbuiten, over de vraag hoe de mbo-sector het 

documenteren, verzamelen, beschikbaar stellen en doorontwikkelen van kennis 

over innovatie in het mbo organiseert.

10.1  Inleiding

Dit boek heeft aan de hand van vele voorbeelden laten zien dat innovatie twee 

componenten kent: een inhoudelijke verandering van producten, diensten en 

werkvormen en een verandering in het proces van interactie tussen personen.  

Bij de oplevering van een nieuw leerplan, een herontworpen lessenreeks en  

nieuwe vormen van dienstverlening wordt steeds een product gepresenteerd, 

overgedragen en geïmplementeerd, terwijl het proces van innovatie lang niet altijd 

goed is doordacht en belegd met het oog op verduurzaming. Maar zelden wordt 

het proces dat daarvoor nodig was, gedocumenteerd, waardoor de innovatie 

(opbrengsten, routines, leerprocessen) wegsijpelt en stokt zodra de pilot of 

projectsubsidie ophoudt. De kennis over innovatiestrategieën wordt niet 

systematisch geborgd of doorontwikkeld. Als deze verdampt wordt de 

innovatiecapaciteit van het onderwijsteam, de school en de sector niet versterkt. 

Het is daarom van belang na te denken over de innovatiestrategieën die zich 

voordoen. Uit de literatuur weten we dat verschillende innovatiestrategieën voor 

docenten denkbaar zijn. Ten eerste kunnen docenten hun onderwijs gaandeweg 

ontwikkelen en door herhalen en uitproberen min of meer toevallig onderwijs-

vernieuwingen en doorbraken bereiken (learning by doing). Een tweede strategie is 

dat onderwijs wordt ontwikkeld als docenten of onderwijsontwikkelaars daartoe 

vrijgesteld worden en kunnen werken aan nieuwe projecten (learning by design). 

Een derde strategie is dat docenten innovaties van andere scholen eenvoudigweg 

imiteren en overnemen (learning by imitation). Een vierde strategie is te leren  

uit systematische vergelijking en evaluaties (learning by monitoring). In dit boek 

hebben we de condities waaronder deze strategieën vorm krijgen, verder 

uitgewerkt. We hebben gewezen op het belang van technologische ontwikkelingen, 

de verhouding tussen top-down en bottom-up aanpakken, het belang van iteratief 

werken, de relatie tussen staf en lijn en daarmee de organisatorische steun voor 

innovatieprocessen. Uiteindelijk vertaalt innovatiesucces in het onderwijs zich in 

het dieper leren door studenten. 



139Innovatiestrategieën richten zich op het organiseren van innovatieprocessen.  

In zijn boek ‘Loonshots’ wijst Bahcall (2019) erop dat alle grote Amerikaanse 

doorbraken min of meer toevallig tot stand kwamen in veiligheidsbranches (radar), 

in de industrie (Kodak, Polaroid) en in de entertainmentsector in de twintigste 

eeuw (James Bond), doordat er parallelle processen ontstonden in de organisatie. 

Altijd was een kleine groep ontwikkelaars bezig met onderzoek en studie naast  

het primaire proces in de organisatie. Deze ontwikkelingen waren lichtvoetig met 

elkaar gekoppeld (Bahcall, 2019). Het mag na lezing van dit boek geen verrassing 

zijn dat dergelijke ontwerpgroepen waar Bahcall over spreekt, in het mbo niet  

of nauwelijks worden aangetroffen. Er was met het HPBO een ruimhartig 

innovatiearrangement voor mbo en hbo, maar dat is niet gecontinueerd. Soms is 

er sprake van publiek-private samenwerkingen of van een practoraat. In veel 

opleidingsteams ontbreekt het echter eenvoudig aan middelen en capaciteit. Dat is 

tot op zekere hoogte geen probleem als docenten zelf in staat zijn om ontwerpend 

en onderzoekend te werken. Dat kan hen aanzetten tot innoverend leren, en de 

organisatie kan kennis uitwisselen en die bij elkaar brengen. Met andere woorden: 

er is een directe relatie tussen professionalisering van docenten, het verrichten 

van onderzoek en het innoveren van leerprocessen. Het een is voorwaardelijk voor 

het ander. Dat is ook de reden dat momenteel in het mbo pleidooien worden 

ontwikkeld om deze domeinen bij elkaar te brengen en in onderling verband te 

bezien.  

In de literatuur is er bovendien op gewezen dat er niet alleen gesloten, maar  

ook open innovatie nodig is. De doorbraken in Silicon Valley ontstonden immers 

doordat IT-bedrijven gingen samenwerken met spin-offs van universiteiten 

(Chesbrough, 2003). Deze jonge ingenieurs en studenten, die nieuwe producten 

ontwikkelden, bleken veel toegevoegde waarde te genereren. Dit inzicht is voor  

het mbo natuurlijk bijzonder van belang. Het mbo doet zijn kennis op in de 

buitenwereld, in de horizontale verbinding met het bedrijfsleven, in de 

beroepspraktijkvorming en als het slim is, door alumni goed in te zetten. Vandaar 

dat zoveel belang wordt gehecht aan publiek-private samenwerkingsverbanden; 

voorbeelden daarvan zijn in dit boek te vinden bij CHILL-project van VISTA en de 

Werkplaats voor Digitaal Vakmanschap van Noorderpoort.

Maar ook als die horizontale verbinding met het bedrijfsleven tot stand gekomen 

is, is nog niet voldaan aan een belangrijke voorwaarde voor innovatiesucces: er is 

verbinding nodig tussen verschillende eenheden in de school, docenten moeten 

kennis met elkaar uitwisselen en het werkveld moet in een productieve verbinding 

staan met de school. Dit sluit direct aan bij een belangrijk hiaat in de organisatie-

literatuur: de theoretische inzichten in de implementatie en toepassing van nieuw 

beschikbare ontwikkelingen (technologie, hulpmiddelen, producten) vraagt om een 

actieve uitwisseling. We hebben eerder aangegeven dat dit in het beroepsonderwijs 



140 vrij problematisch is: wetenschappelijke kennis circuleert niet of onvoldoende  

in het mbo (Van der Meer & Verheijen, 2018). Maar ook uit de uitvoerige 

innovatieliteratuur weten we dat spreiding en implementatie noodzakelijk zijn  

voor een succesvolle innovatie, maar heel moeilijk te realiseren zijn. Mensen zijn 

behoudend en weinig veranderingsgezind. Everett Rogers toonde in 1972 al aan  

dat er van alle relevante processen van ontwerp tot en met verduurzaming, de 

implementatie er het meest bekaaid vanaf komt. Hoogleraar Marius Meeus stelde 

ook dat dit bij onderzoekers het minst populaire thema is. 

In dit hoofdstuk komen we terug op de vraag hoe de mbo-sector het documenteren, 

verzamelen, beschikbaar stellen en doorontwikkelen van kennis over innovatie 

organiseert, Hoe ondersteunt de bestaande kennisinfrastructuur scholen met 

vragen, om hen te faciliteren en te adviseren? Kortom, waar moeten kennis en 

onderzoek over innovatie in het mbo worden belegd? 

Als we naar eerdere studies over innovatiesucces kijken, vinden we enkele algemene 

aanknopingspunten. Bijvoorbeeld IVA Onderwijs spreekt over de noodzaak van een 

helder doel, elkaar nodig hebben, continuïteit, commitment, gezamenlijke tijd en 

actief stimuleren (Van der Neut & Willemse, 2019). Vergelijkbare kernprincipes  

voor succesvolle verduurzaming van onderwijsinnovatie worden gepresenteerd  

in het eindrapport ‘Verbindend vernieuwen’: aansluiten, cocreatie, samen doen, 

doorpakkende houding, de mensen die het doen, de kracht van de relatie, koers 

houden, een HRM-strategie en ruimte bieden (Wierda-Boer e.a., 2020). 

Uitgangspunt van het practoraat ‘Innovatiesucces in het mbo’ is dat de docent (als 

change agent) het handelingsvermogen heeft om initiatieven te nemen, die leiden 

tot een vernieuwing van leerprocessen, die passen bij de ontwikkelingen in het 

werkveld. Wil onderwijsinnovatie in het mbo beklijven en leiden tot doorwerking  

bij andere docententeams en opleidingen, dan is het alleen kijken naar die 

micro-context niet voldoende. Er moet ook aandacht zijn voor de (besluitvormings)

processen in de school, het regionale ecosysteem waarin de school zich bevindt en 

de sectorale context waarin regelgeving en het onderwijsbeleid gemaakt worden. 

De aanbevelingen in dit hoofdstuk zijn op deze wijze geordend. 

10.2  Aanbevelingen voor de school 

We hebben geconstateerd dat onderwijsinnovaties succesvol zijn als ze 

doorwerken op het handelingsrepertoire van docenten in een docententeam. 

De realiteit is echter dat docenten daar op eigen kracht (door gebrek aan tijd en 

ontwikkelingsruimte) lang niet altijd aan toekomen. Ze hebben in wisselende 

combinaties steun nodig van collega’s, studenten en het werkveld, om hun ideeën 



141te expliciteren en actief te vertalen in nieuwe leerarrangementen. Het gaat om  

een combinatie van onderzoek doen, innoveren en professionaliseren. 

Van de docent wordt bovendien snelheid verwacht bij het opnemen van nieuwe 

technologieën in het curriculum. Docenten in het mbo hebben echter niet altijd  

de beschikking over vakspecifieke methoden en moeten naast lesgeven ook 

leerarrangementen voorbereiden én ontwerpen, liefst zo actueel mogelijk. Tijd en 

cultuur om onderzoekend te ontwerpen en ontwerpprocessen te documenteren, 

is er vaak niet. 

Informatie moet geduid worden en betekenis krijgen; informatie moet kennis 

worden. Theoretische, professionele en ervaringskennis moeten worden 

gecombineerd en geordend (Embregts, 2019). Het gaat derhalve om een actieve 

strategie van kennisverwerking in de persoon van de docent zelf. Het laten 

‘doorleven’ van een verandering, bijvoorbeeld in de vorm van zelf onderzoeken, 

meebeleven in narratieve methoden en daarna actief vormgeven van het 

onderwijs, is essentieel (Van Maanen, 1999; Kelchterman, 2017).

Voor activering van leervragen zijn er in de school ten minste twee soorten 

activiteiten nodig. De eerste activiteit is het ophalen van de leervragen, die voort 

kunnen komen uit de reguliere evaluatie van het onderwijs. Het is niet voor niets 

dat scholen PDCA-cycli uitvoeren om leerprocessen te optimaliseren. De evaluatie 

van het leerproces fungeert daarmee meteen als input voor het volgende 

leerproces. De combinatie van deze vorm van exploitatie met actieve exploratie 

van nieuwe ideeën, zet mensen aan het werk om de omgeving te verkennen en 

nieuwe ideeën te ordenen.36 In de praktijk kan het verstandig zijn deze twee taken 

bij verschillende docenten te beleggen, om de opbrengst van hun werk daarna, 

bijvoorbeeld gewogen door het hele team, op te nemen in het curriculum.  

In hoofdstuk drie gingen we in op de balans tussen design thinking en systems 

thinking. Ook daar moet een evenwicht worden gevonden. Als alle exploratieve  

en exploitatieve activiteiten in één persoon worden belegd, is de kans groot dat  

het onderwijs eerder aangepast dan vernieuwd wordt. Een docent moet zich 

daarom kunnen verhouden tot de rest van het onderwijsteam en de leiding van 

de school, zeker in een risicomijdende omgeving. Als een docent kan terugvallen 

op onderlinge wisselwerking en gerichte vernieuwing, is er veel gewonnen. 

In paragraaf 3.2 wezen we op het voorbeeld van een nieuwe tool die om 

organisatorische aanpassingen in planning, roostering en ureninzet vroeg. 

Dergelijke processen en patronen in organisaties kunnen het innovatieproces 

behoorlijk frustreren. Niet voor niets wordt ‘gezamenlijke tijd’ als een van de zes 

36 De combinatie van exploitatie en exploratie is een kerninzicht van James March (1991) in de 

organisatieliteratuur.    



142 lessen gezien in de CoP. Als docenten elkaar niet fysiek ontmoeten, omdat dat ‘niet 

lukt in het rooster’, komt er simpelweg niets van de grond. Dit soort ‘platte’ details 

worden in grotere evaluaties vaak weggewoven, terwijl ze van grote betekenis 

kunnen zijn.37 

Als de leer- en ontwikkelingsvragen helder zijn, is het nodig te kijken naar de hele 

ontwikkelcyclus waarin nieuwe ideeën worden uitgewerkt en vertaald naar het 

onderwijs. Dit hebben we in paragraaf 9.4 verder uitgewerkt. Dit mondt uit in het 

eerste advies.

Advies 1:

Geef enkele docenten de verantwoordelijkheid om de evaluaties van het 

leerproces te analyseren en te vertalen naar de leerdoelen van een volgend 

studieprogramma. Tegelijkertijd moeten enkele andere docenten de ruimte 

krijgen om technologische ontwikkelingen, ontwikkelingen in het werkproces en 

veranderingen in de buitenwereld te signaleren. Breng deze exploitatiecyclus en 

exploratiecyclus bij elkaar. 

Verken vervolgens gezamenlijk nieuwe toepassingen. Als op basis van een 

gestructureerde aanpak de vraagarticulatie is gestart, zijn de vervolgstappen 

logisch aanwijsbaar. Doorloop dit hele proces en stel de koers bij: het specificeren 

van de leervragen, het werken aan een nieuw ontwerp, het testen en valideren 

ervan en het documenteren en delen van de bevindingen. Evalueer de cyclus en 

vindt vervolgens nieuwe toepassingen.  

Succesvolle innovatie vraagt om een lerende instelling, een lerende houding, gericht 

op meerdere lagen in de organisatie en de verbinding (alignment) daartussen, zo 

wordt gesteld in een eerdere studie over lerende organisaties in het mbo (Klatter & 

Van der Meer, 2019). Voor het professioneel kapitaal in de school (Hargreaves & 

Fullan, 2012) is decentralisatie (het delegeren, het mandateren) van bevoegdheden 

van de centrale leiding naar de werkvloer behulpzaam. Tegelijkertijd moeten 

docenten aan collega’s en de schoolleiding uitleggen wat ze hebben geïnitieerd en 

waar dat toe leidt. Zo zagen we in de OWP dat docenten een idee pitchten voor een 

jury van management en projectleiding. Eenmaal gehonoreerd, hadden ze de 

verplichting regelmatig de ontwikkeling in hun designteam te delen in de eigen 

school, met alle projectpartners en met themagroepen van de CoP in 

kennisdelingsdagen. 

37 Zie de evaluatie van de CoP voor de precieze details. 



143Als een docentteam leervragen uit de praktijk wil uitwerken, moet het de middelen 

krijgen en beschermd worden tegen de waan en de mores van dag. Soms is een 

‘hitteschild’ nodig, zodat docenten even in de luwte kunnen werken. Als vuistregel 

geldt: docenten kunnen in vrijheid werken, het scheppen van condities en 

voorwaarden is aan het management. Bij verspreiding van producten zijn soms ook 

andere deskundigheden nodig dan die van de ontwerpers. Zonder de support van het 

(top)management en kennisdeling tijdens de ontwikkeling naar interne betrokkenen, 

sneuvelen innovaties dan toch voor ze in de onderwijsarrangementen kunnen landen.38 

Advies 2:

Leg de onderwijsinhoud bij de docenten, de ondersteuning bij de staf en 

condities en voorwaarden bij het management. En zorg voor een permanente 

stroom van informatie en commitment tussen de lagen in de organisatie 

(alignment) om innovaties in scholen, van ontwerp tot toepassing in de 

onderwijsleerprocessen, succesvol te maken.   

Of een onderwijsinnovatie succesvol is, zal vaak achteraf pas blijken. Sommige 

initiatieven sterven een zachte dood en sommige vernieuwingen blijken achteraf toch 

niet zoveel bij te dragen. Losstaande innovaties in een school zijn niet duurzaam. 

Alleen in een innovatiecultuur waar mensen, cultuur, systeem en structuur verbonden 

zijn, kunnen innovaties doorwerken en verduurzamen. Geambieerde innovaties 

mogen mislukken, zeker bij complexe vragen (wicked problems), die meerdere 

oorzaken kennen en verschillende oplossingsrichtingen. Het is vooraf niet zeker dat 

goed opgezette projecten altijd tot een oplossing leiden. Dat is inherent aan 

innoveren. Van belang is dan toch om de input, het proces en de resultaten te 

ordenen. Als een innovatie wél een goede oplossing oplevert en toch niet leidt tot 

implementatie of opschaling, omdat de omgeving waarin de innovatie plaatsvindt 

daar nog niet aan toe is, leidt deze niet tot doorwerking en verduurzaming. 

In hoofdstuk 9 zagen we dat expliciet leren een van de sleutels is van innovatiesucces 

(Van de Berg & Geurts, 2007). Expliciet leren betekent dat kennis actief gedeeld wordt 

en er reflectie op de voortgang van het leerproces plaatsvindt, dat de opgedane kennis 

en kunde op instellingsniveau wordt gedocumenteerd en geborgd en dat er afspraken 

worden gemaakt over hoe de transfer van de nieuwe inzichten plaatsvindt.39 Door 

informatie goed te documenteren, wordt de kennisfunctie versterkt, een belangrijke 

basis voor het ontwerp- en innovatievermogen van professionals (Lohman e.a., 2020). 

38 Zie: https://www.canonberoepsonderwijs.nl/Dynamisch-innovatiemanagement
39 Vergelijk met het kennisontwikkelmodel van Nonaka en Takeuchi (1995) uit de Japanse industrie. 

De opbouw van kennis in een organisatie verloopt in een cyclus, die steeds weer opnieuw wordt 

doorlopen: socialisering, externalisering, combinatie en internalisering. Zie ook de tekst over dynamisch 

innovatiemanagement in de Canon beroepsonderwijs: https://www.canonberoepsonderwijs.nl/

Dynamisch-innovatiemanagement.



144 De innovatiestrategie moet met andere woorden gericht zijn op het creëren van 

een stevige innovatiebodem binnen de mbo-instellingen. In hoofdstuk 9 haalden 

we innovatieregisseur bij Gilde opleidingen Frank van den Ende aan, die het 

mbo-landschap als ecosysteem vergeleek met een bos waarin ‘digitale blaadjes aan 

een boom niet groeien op een analoge stam’. Er moet continue zorg zijn voor die 

innovatiecultuur. In onze studie reserveren we deze leer- en kwaliteitscultuur als 

een begrip dat het hele proces van onderwijsinnovatie omvat, van initiatiefnemen 

en vraagarticulatie tot valorisatie en evaluatie. Daaronder vallen dus alle zaken als 

het versterken van het lerend en onderzoekend vermogen van onderwijspersoneel, 

passend en inspirerend onderwijskundig leiderschap, de verbinding tussen 

afdelingen vanuit een gedeelde visie op het (leren van) innoveren, een krachtig en 

inspirerend innovatieconcept en gedeelde taal, zoals beschreven in hoofdstuk 9. 

Daarbij horen ook de structuur- en cultuurcondities, waarbij alle betrokkenen 

toegang hebben tot bruikbare kennis, er experimenteerruimte is voor innovatie 

zodat alle betrokkenen nieuwe routines en het gevoel van invloed op de eigen 

praktijk kunnen ontwikkelen, er tijd en ruimte is voor systematische reflectie op 

het proces zodat geleerd kan worden van innoveren, en de opbrengst en impact 

van innovaties worden geëvalueerd: wat werkt, waarom, voor wie en wanneer?

Om nog een keer terug te keren naar ons voorbeeld. De onderzoekers in de OWP 

en CoP ‘Gepersonaliseerd leren met ict’ documenteerden inhoud én proces, 

waardoor projecten steeds bijgesteld konden worden. Design thinking moet zich 

dus een plaats verwerven in het systeem. Als we alleen een schakel uit de keten 

halen en die oppoetsen, wordt daardoor niet de hele keten slimmer. Eerder spraken 

we hierover in hoofdstuk 9, bij het terugveren naar de status quo en de verander-

aversie in instellingen. Partiële innovaties resulteren in suboptimale oplossingen 

en bieden geen garantie voor toegevoegde waarde voor de totale organisatie 

(Tjendra, 2018). Het risico is dat betrokkenen hun onvrede gaan uitspreken of het 

er uit loyaliteit bij laten, maar emotioneel afhaken en geen betrokkenheid voelen 

bij de doorontwikkeling van de organisatie. Ze kunnen ook stemmen met hun 

voeten en de (moeder)organisatie verlaten. Dat laatste kan overigens heel positief 

uitpakken, denk aan de verzelfstandiging van ASML bij Philips en de rol van Steve 

Jobs bij Xerox waarbij een kleine groep mensen uit de grote organisatie stapt en 

gebruikmakend van de ruimte die dat biedt tot innovaties komt die binnen de 

organisatie niet gerealiseerd zouden zijn. Maar als er geen mobiliteit is en het 

klimaat verzuurt, dan heeft de school een lastig probleem.40 

 

40 Als de ontwikkeling van personeel niet goed past in de organisatiecultuur, krijg je mechanismen als exit, 

voice, loyalty and neglect. (zie Hirschman, 1970). 



145Er is in de school in dit verband ook een rol voor de stafafdelingen. Ook zij dienen 

in de kwaliteitscyclus te worden betrokken, al is het maar om de inzichten in de 

ene afdeling te verbinden met ontwikkelingen in andere afdelingen. Er zijn 

verschillende sturingsmechanismen in de school waarbij kwaliteitszorg kan worden 

ingezet. Als deze instrumenten het primaire proces in de school niet versterken, 

dan belemmert dat de innovatieve ontwikkeling. 

Advies 3:

Onderscheid de inhoud van het proces, de strategie en de cultuur van 

onderwijsinnovatie in de school en stem deze aspecten op elkaar af, zodat ze 

elkaar versterken. Creëer en onderhoud nieuwe werkwijzen met de daarbij 

horende leer- en kwaliteitscultuur. Dat betekent explorerend werk doen, 

verkenningen uitvoeren, het onderwijs evalueren en documenteren wat bereikt 

wordt, kennis actief delen en de resultaten valideren om innovaties te borgen en 

de werkwijze te verduurzamen. Organiseer het expliciet leren via goede 

documentatie en borging en transfer van opgedane kennis en kunde; niet alleen 

ná maar al tíjdens innovatieve projecten. Besteedt daarbij niet alleen aandacht 

aan de inhoud van de innovatie maar ook aan het proces en de strategie.

10.3  Aanbevelingen voor de netwerken binnen het   
  regionale ecosysteem

Een school staat niet ergens in een woestijn, integendeel, de school is 

gepositioneerd in een ecosysteem van toeleverend en afnemend onderwijs, 

bedrijven en instellingen. Sommige mbo-instellingen bedienen gezamenlijk een 

achterland en concurreren dus met elkaar om studenten. Ook in de projecten in dit 

boek komen regionale samenwerkingen naar boven, denk aan het CHILL-project 

van VISTA, het TOOLS-project van MBO Rijnland en de Werkplaats voor Digitaal 

Vakmanschap bij Noorderpoort in Groningen. Vaak draait het bij succesvolle 

samenwerking om al langer bestaande banden tussen meerdere partners die meer 

dan één belang met elkaar delen: behoud van werkgelegenheid in de regio met als 

spiegelbeeld personeelstekorten, stageplekkenproblematiek, werkloosheid en 

maatschappelijke ontwikkeling op de snijvlakken van wonen, werken, leren en 

recreëren, samenwerken in innovatie et cetera.

Dat betekent dat scholen actief de buitenwereld naar binnen moeten halen, zodat 

betekenisvolle ontmoetingen plaatsvinden. En ook omgekeerd kan de school naar 

buiten treden, werkbezoeken organiseren, met een bus een paar bedrijven bezoeken. 

In hoofdstuk 8 noteerden we bij het inzetten van het instrument ‘de grondplaat’ dat 
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didactiek en pedagogiek, maar ook voor de aspecten zoals organisatie, onderzoek, 

inrichting en positionering bij het innoveren van het onderwijs. De docenten staan in 

verbinding met hun manager, met het bedrijfsleven en met de kennisinfrastructuur. 

Deze verbinding kan de start zijn voor een meer systematische uitwisseling in een 

later stadium, waarbij een kennisnetwerk of leergemeenschap van professionals 

gezamenlijk blijft optrekken. In onze expertmeetings in de kennistafels van het ECBO 

in december 2020 is ook naar voren gebracht dat hbo’s en universiteiten best een 

gezamenlijke academische werkplaats hiervoor kunnen opzetten of een minor 

kunnen initiëren: “Zet daar een grote conferentie op in!”

Advies 1:

Bevorder de vraagarticulatie vanuit het werkveld. Zet de deuren open,  

kijk bij elkaar in de keuken. Het gaat immers om publieke middelen, 

gemeenschapsgeld dus, dat optimaal moet worden ingezet.

Als er meerdere belangen in het geding zijn, dan kunnen subsidies voor regionale 

investeringsfondsen, Centers of Expertise en Centra voor Innovatief Vakmanschap 

als katalysator fungeren voor het realiseren van samenwerking en cocreatie. Deze 

doelen moeten dan wel vertaald worden in leerarrangementen voor studenten, die 

daardoor in contact komen met hun (beroeps)wereld van de toekomst. De docent  

in Noorderpoort die in de keuzedelen studenten begeleidt en samenwerkt met het 

bedrijfsleven om nieuwe toepassingen te ontwerpen, verwerkt vervolgens de 

opgedane kennis in de curricula van de opleidingen voor de volgende generatie 

studenten. Met andere woorden: de regio, de stad, het industriepark en het 

winkelcentrum zijn het nieuwe klaslokaal. 

Advies 2:

Ontwikkel programma’s voor samenwerking van de school met strategische 

partners in de regio en vertaal de gemeenschappelijke doestellingen in 

leerarrangementen en leerplannen voor studenten. Deze samenwerking vergt 

aanpassingen op de werkvloer: heb daar oog voor en leer van de ervaringen. 

Het helpt als de school de gegevens op orde heeft. Vanuit de beroepspraktijkvorming 

kunnen stagegegevens systematisch worden geordend. Maar er is meer nodig; het is 

bevorderlijk als ontwikkelingen in kennis en vaardigheden, zoals die bijvoorbeeld 

blijken uit vacaturegegevens, beschikbaar zijn. Als de vraag en het aanbod van de 

markt in beeld zijn, kan het onderwijs veel actiever zijn curriculum ontwikkelen.   
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Als scholen hun omgeving systematisch scannen en gezamenlijke analyses 

maken van de regionale ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, en met name het 

kennis- en vaardighedenniveau, geeft dat de mogelijkheid tot het maken van 

strategische keuzen in het opleidingsportfolio. Een databank met gegevens 

over de beroepen en de regionale arbeidsmarkt kan op het niveau van 

afzonderlijke opleidingen worden vertaald in de inhoud van het leerprogramma 

en noodzakelijke vernieuwingen om studenten goed voor te bereiden op hun 

loopbaan. 

10.4  Aanbevelingen voor de sector

In dit boek zijn wij uitgegaan van de docent als ‘change agent’. Zij verzorgen het 

onderwijs dat studenten dieper laat leren. Zij bevorderen de juiste pedagogische setting 

en zetten de juiste didactische mix in om studenten het beste uit zichzelf te halen. 

Misschien is dat bij de afwegingen die hierboven geschetst worden de belangrijkste 

scherprechter om langdurige ingrijpende beslissingen te nemen.              

Daarmee komen we aan bij de verdeling van de rijksuitgaven, een complex en actueel 

thema, gezien de pluriformiteit in het mbo, zeker in Coronatijd. Dat laatste roept 

bijvoorbeeld de vraag op of we, als de overheid extra middelen ter beschikking 

stelt voor personeelsinzet om met begeleiding en coaching leerachterstanden weg 

te werken, daar dan niet meteen een professionaliserings- en innovatieaanpak van 

kunnen maken. Veranderingen op sectorniveau kosten immers tijd. 

Langetermijnbeleid is dus een noodzakelijke maar niet voldoende voorwaarde. Dat 

geldt zeker in het mbo, omdat daar ten eerste uniforme regelgeving niet goed past 

(zie hoofdstuk 1). Er moet met maatwerk recht gedaan worden aan verschillende 

doelgroepen, opleidingsniveaus en opleidingsdoelen, hoe ingewikkeld dat vanuit 

rechtsgelijkheidsbeginselen ook is. Hoe wegen we daarbinnen bijvoorbeeld mbo-2 

ten opzichte van mbo-4, waarvan de grondslagen ongelijk zijn terwijl de 

maatschappelijke betekenis van beide niveaus van belang is. 

Ten tweede vraagt traagheid van wet- en regelgeving om scenariomanagement. 

Tot de dag van vandaag worstelen onderwijsteams met de gevolgen van het 

bezuinigen en niet investeren in de jaren tien van deze eeuw. Het actieprogramma 

‘Focus op vakmanschap’ kan naar onze mening niet worden uitgelegd als een 

inhoudelijke focus op vakmanschap, maar als een rationaliseringsprogramma 

in de bedrijfsvoering. Meer in algemene zin zien we bij grote beleidsaanpakken 

zoals schaalvergroting en fusiebeleid, die we sinds 1996 kennen in het mbo, 



148 pendelbewegingen die zonder bijsturen zo ver doorslaan dat een tegenbeweging 

onvermijdelijk lijkt. Zo is het onzes inziens dan ook onvermijdelijk dat het ministerie 

van OCW binnen zijn langetermijnoriëntatie (‘MBO in 2030’) ontwikkelscenario’s 

hanteert, waarbij de ontwikkelingen in samenleving en bedrijfsleven zo worden 

gevolgd dat scenario’s onderweg bijgesteld kunnen worden. 

Ten derde vraagt het begrip ‘regionalisering’ om nuance. Enerzijds kunnen  

de regio’s in Nederland niet op één hoop gegooid worden. Dat onderkent  

het ministerie van OCW onder andere in zijn grotestedenbeleid, maar ook  

andere ministeries kennen regionaal beleid in bijvoorbeeld werkregio’s.  

De onderwijsinfrastructuur in Eindhoven of Twente heeft andere kenmerken  

dan in Alkmaar of Emmen. Niet overal is sprake van een hogeschool of een 

universiteit. Dat leidt tot allerlei gedoe, zeker als meer ruimte wordt gegeven  

aan regionale dynamiek, waarbij de ene regio het moet opnemen tegen de  

andere regio.41 Er is voor ons geen twijfel dat een procesengineer bij Chemelot 

andere bedrijfsprocessen moet beheersen en dus over andere competenties moet 

beschikken dan zijn collega in de food-en-feed-sector in Noordoost Brabant.  

Voor verpleegkundigen in de verschillende regio’s geldt dat veel minder, daarvoor 

kunnen uniforme opleidingseisen worden geformuleerd. Als we voorbij de inhoud 

van het werk en de inhoudelijke innovaties kijken naar de innovatieprocessen  

die daaronder liggen, dan zien we uniforme patronen. De ontwikkeling daarvan 

vraagt om het bundelen van de spaarzame innovatiegelden in Nederland.  

Op innovatiegebied is Nederland te klein om hierin regionalisering na te streven. 

De investeringen in de practoraten en de onderzoekswerkplaatsen renderen vooral 

als ze niet alleen in de school, maar ook regionaal en landelijk van toegevoegde 

waarde zijn. In de procescoördinatorperiode (2000-2020) in het mbo werd een tijd 

gewerkt met ‘loodsen’ (voor onderwijsvernieuwing, voor bedrijfsvoering en voor 

professionalisering). Misschien is dat een optie met maatwerkmogelijkheden om 

nog eens tegen het licht te houden: regionaal beleid met uitzondering van een 

aantal landelijke thema’s, waar loodsen, practoraten, onderzoekswerkplaatsen of 

een combinatie daarvan ingericht kunnen worden. Bij al deze thema’s is de vraag 

legitiem of daarin marktwerking of samenwerking moet worden nagestreefd. 

We zijn dit hoofdstuk gestart met de verbinding tussen professionalisering, 

onderzoeken en innoveren. Het ligt met andere woorden voor de hand dat deze 

thema’s ook een sectoraal verband hebben en niet alleen in de school of regio 

worden belegd. In het mbo is recent een onderzoekspamflat gelanceerd om de 

relevantie van onderzoek verder te promoten, de professionalisering is belegd in 

41 Zie bijvoorbeeld de NRO-adviezen van Nieuwenhuis en Van der Meer (2017) en van Van Schoonhoven 

(2017)



149de cao en in het professioneel statuut, en in dit boek is het belang van innovatie 

naar voren gebracht. Op al deze thema’s is het nodige te verbeteren. Kijk maar 

naar studies als ‘De blik van buiten’ (2018), ‘Slimme verbindingen’ (2019) en het 

recente advies over de kennisinfrastructuur (De Galan, 2021). In het rapport 

‘Lerend onderwijs voor een lerend Nederland’ wordt gesproken over een effectieve 

kennisinfrastructuur, die vraagarticulatie, kenniscreatie, kennisorganisatie, 

kennisdeling en kennisbenutting faciliteert. Bij goede innovatiestrategieën gaan 

kennisontwikkeling en professionalisering hand in hand en worden condities 

gecreëerd waardoor onderwijsprofessionals zich kunnen ontwikkelen (Van der 

Meer, 2014; Hermanussen & Smulders 2019). 

We komen samengevat tot nog drie adviezen. Laten we eerst kijken naar de 

professionalisering van docenten. De lerarenopleidingen hebben veel potentieel 

om het docentenkorps verder te ontwikkelen. Via een investering in de 

professionele identiteit van docenten-in-opleiding kunnen we het reflectie- en 

handelingsvermogen versterken. Een voorbeeld biedt de nieuwe masteropleiding 

‘ontwerpen van eigentijds leren’ (MOVEL) van de Hogeschool van Arnhem en 

Nijmegen. 

Een volgend punt van aandacht is dat een ontwerper andere competenties in moet 

zetten dan een examinator of een docent die nieuwe innovaties doorvoert. Een 

dergelijk pleidooi voor een visieontwikkeling bij het opzetten van innovatieprocessen, 

zagen we ook terug bij het TOOLS-project van MBO Rijnland.

Advies 1:

Bezie de verbinding van het mbo met de lerarenopleidingen, en heb daar 

aandacht voor zaken als methodisch innoveren en integraal ontwerpen van 

leerprocessen, dus met oog voor wat studenten kunnen leren en kunnen 

presteren, al dan niet ondersteund door digitalisering. Beleg ook de verdere 

permanente ontwikkeling van docenten in de kennisinfrastructuur.  

In 1994 schreven Gibbons en collega’s ‘The new production of knowledge’, uit 

onvrede met de traagheid en geringe doorwerking van de bestaande R&D-praktijk 

in het onderwijs. In de traditionele kennisinfrastructuur in Nederland was het 

RDD-model (research, development, dissemination) het leidende model. Dit staat 

ook bekend als de verticale vorm van kennisproductie, figuurlijk gezien vanuit de 

ivoren toren van de wetenschap. Tegenover deze eerste modus van 

kennisontwikkeling plaatsten Gibbons en collega’s een horizontale vorm van 

uitwisseling. 



150 Ook binnen Nederland werd een andere manier van het gebruik van wetenschappelijke 

kennis voor onderzoekend ontwerpen in het mbo gepromoot, in de vorm van 

evidence informed onderwijs en evidence based practice (Vermeulen, 2012). Er is nu 

in toenemende mate onderzoek voorhanden over succesvolle innovaties in het mbo, 

zoals we hebben gezien in dit boek. Echter, deze teksten bieden nog niet voldoende 

basis voor een gelijkwaardige uitwisseling en interactie tussen onderzoekers, 

practoren, docenten en andere onderwijsprofessionals. De horizontale samenwerking 

is een succesfactor voor kennisbenutting en kenniscreatie (zie ook Martens 2010;  

Van der Meer & Verheijen, 2018). Door het ontbreken van kenniscirculatie 

vindt expliciet leren vaak niet plaats. De kennis en kunde, opgedaan in op zich 

waardevolle innovaties, gaan verloren of worden niet benut. Engeström (2007)  

gaat in op de structuur waarin dat zou moeten plaatsvinden. Hij pleit niet voor  

een geïnstitutionaliseerde structuur, maar voor een myceliumweefsel, zoals zich  

dat bij paddenstoelen ontwikkelt. Het dradennetwerk is daarin (ondergronds) actief 

aanwezig. Op gunstige momenten poppen daaruit nieuwe paddenstoeltjes op die 

door de voeding van het netwerk succesvol kunnen uitgroeien tot volwassen 

exemplaren. Nieuwe initiatieven zijn als die paddenstoeltjes: ze zijn de moeite van  

het faciliteren waard. Het gaat dus niet over het institutionaliseren, maar over het 

activeren en dynamiseren van een netwerk in een verbinding van professionalisering, 

innovatie en onderzoek. 

Advies 2:

Kennis over effectieve innovatie in het mbo moet niet alleen beschikbaar 

gesteld worden maar ook actief worden gedeeld, zodat deze betekenis krijgt  

in de context van het onderwijs. Verzamel en orden kennis en onderzoek rond 

innovatieprocessen en strategieën zodanig dat deze én bruikbaar is voor 

docenten én de basis vormt voor het doorontwikkelen van innovatiestrategieën 

om de innovatiekracht van het mbo te vergroten.

Ten slotte nog een laatste woord over evidence informed innovatiesucces in het 

onderwijs. Veel docenten pionieren, met andere woorden: veel innovaties in het 

primaire proces in het mbo vinden plaats via bottom-up strategieën. Professionele 

leergemeenschappen, Communities of Practice, onderzoekswerkplaatsen, field labs 

en teacher-leader-programma’s zijn voorbeelden van expliciteren van praktijkvragen 

om via onderzoekend ontwerpen naar oplossingen te zoeken. Vaak wordt daarin de 

aandacht gericht op de inhoud van de innovatie. Er wordt niet zelden ook gekeken 

wat anderen daarin al ontwikkeld hebben. Minder vaak wordt echter opgehaald 

welke kennis er al voorhanden is over het innovatieproces en de onderliggende 

strategie. Dat betekent dat veel tijd en geld wordt geïnvesteerd om het wiel 

nogmaals uit te vinden. Dat kan erg leerzaam en noodzakelijk zijn, maar het is  



151lang niet altijd efficiënt. Het is van belang dat docenten kennis hebben van 

innovatieprocessen. Dat vraagt om toegankelijke informatie in termen van 

bereikbaarheid, taalgebruik en toepasbaarheid én het vraagt om aandacht hiervoor 

in lerarenopleidingen en docent(na)scholingen (Nijland, Van Bruggen & De Laat, 

2017). Het initiatief om alle leraren toegang te geven tot de academische database is 

een eerste stap, het hertalen van belangrijke publicaties en toegankelijke informatie 

is een tweede, het uitbrengen en delen van zelf-gedocumenteerde studies een derde. 

Veel innovaties komen tot stand met behulp van subsidies. Opgedane kennis  

wordt, conform subsidievoorwaarden, gedeeld. Maar de kennis wordt niet meer 

geactualiseerd of doorontwikkeld. In de zogenaamde bouwsessies in de aanloop 

naar de ontwikkelagenda ‘Lerend onderwijs voor een lerend Nederland’ gaven 

deelnemers aan vooral behoefte te hebben “aan een zo volledig mogelijke bron  

of database waar onderzoekers relatief gemakkelijk hun onderzoeksresultaten 

beschikbaar kunnen stellen”. 42 In zo’n bron dient innovatie een specifieke, 

herkenbare plaats te krijgen. 

Advies 3:

Beleg het onderhouden en verrijken van een kennisbasis (‘body of knowledge’) 

over innovatie in de sectorale kennisinfrastructuur, geef ruimte aan lichtvoetig 

georganiseerde, maar wel gekoppelde netwerken van hoogleraren, lectoren, 

practoren, docenten, onderzoekers en onderwijsontwikkelaars. Faciliteer  

dat met grootschalige investeringen voor kleinschalige projecten om 

expertisecentra, practoraten en samenwerkingsprogramma’s in mbo-scholen 

te ontwikkelen en te ondersteunen.

42 ‘Lerend onderwijs voor een lerend Nederland’, PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, Vereniging Hogescholen 

en VSNU (2019) 
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154 Tijdens de onderzoeken ben ik veel docenten tegengekomen met inspirerende 

verhalen over hun innovatieactiviteiten en hoe ze daar energie van kregen. Ik heb 

aan vijftien van hen gevraagd om hun verhaal op te schrijven, om daarmee 

anderen te inspireren om innovaties in hun werk (weer) op te pakken. Met deze 

innovator talks sluit het boek af. De verhalen zijn niet geregisseerd op basis van 

aangeven van thema’s of vragen. Toch komen in die verhalen spontaan de 

belangrijkste succesfactoren langs. Het gaat over eigenaarschap en transformatief 

leiderschap, ook al noemen ze dat vaak niet zo; over alignment en hun 

communicatie en acties op de domeinen en aspecten van de grondplaat; over het 

belang van begeleiden en het uitgaan van de leervragen van studenten in plaats 

van de stof of het programma; over het belang en de inspiratie van het samen  

met een team werken aan vernieuwingen. En het gaat over zeker een van de 

belangrijkste effecten van innoveren op hun eigen werk: het geeft hen energie.    

Veel leesplezier en inspiratie!
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At some point in my first job, after roughly a year  

and a half, my motivation dropped. 

So I started a completely new round of studies, at 42.  

Studying was interesting and challenging at first,  

especially since I was completely new to programming,  

but then my eagerness to learn decreased.

I was posted at the 42 staff at that point – which fueled my drive for creation and 

innovation again. But after 1/1.5 year, my innovation drive dropped again (I guess 

innovation is my gasoline).

There is clearly a pattern in my career that seems to repeat itself: after the 

honeymoon time, the routine slips into the work and my drive drops.

At that point, I started at Codam and there was a threat of ‘repeat of pattern’.  

But after a period of low energy (because I was doing a job quite similar to what 

I was doing at 42, there wasn’t much innovation involved – at first), I succeeded in 

breaking that pattern: my motivation and innovation drive were increasing again.

How did this happen? First of all, this time I really wanted to stay, because I love 

this team so much. I refused to let this pattern happen again. We had already built 

up trust and good communication within the team, so as I saw that things were 

getting less motivating for me, it was only natural to bring it up with them. By 

doing so we discussed the situation openly, which generated lots of help and 

insight, but also strengthened the trust amongst us. As a result, we analyzed the 

innovation hurdles piece by piece, little by little, over lunch, and worked together 

to overcome them.

There are clearly two elements in my approach this time that really changed the 

outcome for the better: I was open to my team about what bothered me – which 

led to a better understanding of our innovation hurdles – and I asked for help much 

more and earlier than I used to do. 

Innovation: That’s where the magic happens!

Catherine Madinier
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Om te komen tot een idee van wat innovatie voor mij  

betekent vond ik het leuk om samen met John onder  

de loep te nemen welke rol innovatie heeft gespeeld 

in mijn leven tot nu toe. 

Terugkijkend op mijn schoolcarrière zie ik vele overeen-  

komsten met de studenten die ik nu op school zie. 

Ook ik was snel verveeld, vond het ‘waarom’ van bepaalde 

 taken zo belangrijk dat ik op weerstand stuitte van  

docenten: ‘Doe het nou maar gewoon!’ De boodschap  

‘dat is nou eenmaal zo’ vond ik moeilijk begrijpen. 

Al op de basisschool verveelde ik me, op de middelbare begon ik op het vwo.  

Ik vond het niet heel moeilijk allemaal, vooral erg saai. Ik sloeg me er doorheen, 

veel meer op bluf dan op doorzettingsvermogen of door goed te leren, totdat de 

bluf niet meer voldoende was. Inmiddels was de zin om te leren mij ook wel echt 

vergaan en stapte ik over naar het onderwijs voor volwassenen en haalde ik daar 

met minimale inspanning 6 certificaten op havoniveau, onder enige druk van mijn 

ouders. Voldoende om door te stromen naar een HBO, mocht ik dat willen. 

Ik voelde affiniteit met de cultuur rondom (pop)muziek, hield van zingen en theater 

maken en begon aan (voor)opleidingen her en der, maar kwam niet tot doorpakken. 

Ik besloot als uitvoerend muzikant aan de slag te gaan, ik zou wel zien of ik nog 

zou gaan studeren of niet. 

In 2000 kwam mij ter ore dat er een Rockacademie was opgericht in Tilburg. Dat 

leek mij wel gaaf! Een conservatorium, maar dan wat minder schools en minder 

theoretisch. Ik schreef met in en mocht auditie komen doen voor de tweede 

lichting studenten. Ik werd aangenomen en begon met veel ambitie aan de 

opleiding. Maar ook daar ging het mis, ik voelde me toch niet helemaal op mijn 

plek, kon niet goed omgaan met de verwachtingen die de school had van haar 

studenten. Ik heb er veel geleerd, en het netwerk wat ik daar heb opgebouwd, daar 

heb ik nog steeds veel plezier en profijt van! 

Ik bleef muziek maken, heb genoten van het optreden, het touren, het opnemen, 

het harde werken en af en toe de Rock & Roll. 

Josefien Terburg



157Ouder en iets wijzer, en inmiddels ook moeder, zocht ik vanaf ongeveer 2011 naar een 

minder invasieve manier van het inrichten van mijn werkende leven. Ik begon met 

lesgeven, thuis privélessen aan amateurs, maar al snel via via op allerlei muziek-

opleidingen door het hele land. Ik vond het super! Ik kon het precies helemaal anders 

doen dan mijn docenten het door de jaren hadden geprobeerd, en wat voor mij niet 

werkte, kon ik aanpassen. Ik ging aan op experimenteren, uitproberen, kijken wat er 

werkt, samen met de studenten. Ik kreeg alle vrijheid en kreeg meer en meer het 

gevoel van wat werkte (en wat niet) bij deze studenten, vooral op het MBO. 

Ook op de Herman Brood Academie (HBA) begon ik als zangdocent, een paar 

uurtjes in de week. Maar het onderwijs paste heel goed. Er was veel te doen, veel 

uit te zoeken, te veranderen, aan te passen, te bedenken, te verbeteren, te 

innoveren. En er was ruimte om dit te doen. Ik kwam terecht in een omgeving waar 

ik de vrijheid en het vertrouwen voelde om dingen aan te pakken, te ontwikkelen. 

Ik kreeg de kans om in 2015 mijn PDG te halen en meer lessen te gaan geven op de 

HBA. Dat heeft mijn inzichten vergroot over hoe ik kon blijven innoveren op het 

gebied van didactiek en pedagogiek, en voorkomen dat ik verveeld raakte! 

Op de HBA heb ik al veel verschillende taken gehad binnen het team, van 

zangdocent en bandcoach naar Studieloopbaanbegeleider, expert kwaliteitszorg, 

studiecoördinator van de opleiding pop en nu als Teamleider HBA en UDA 

(Utrechtse Dans Academie). Geen tijd om me te vervelen. 

Ik weet nu dat ik in beweging moet blijven om in de ‘aan’ stand te blijven. Dat ik  

ruimte moet ervaren, de vrijheid om (samen) dingen te onderzoeken en te delen om 

werkplezier te ervaren. Dat ik zelf moet ervaren en begrijpen wat precies de bedoeling 

is, om het te kunnen overdragen op de ander, of dat nu studenten of collega’s zijn.  

Dat ik het nodig heb om dingen te onderzoeken en niet wil en kan blijven hangen in 

aannames en ingesleten patronen. Zo blijf ik gemotiveerd, en kan ik anderen blijven 

motiveren. Dan is het niet erg als dingen soms moeilijk zijn, of ingewikkeld. Steeds 

kijken hoe het beter, leuker of slimmer kan, voor de studenten, de docenten, het team, 

wat betreft de aansluiting tot de beroepspraktijk. Dat is waar ik nu voor ga en voor sta!
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‘Innovatie talk’: mensen enthousiasmeren om 

innovatie aan te pakken door middel van oprechte 

interesse ontwikkelen van mens en organisatie

Van niets naar iets: AAAD de groeidiamant

Dr. Sandra Doeze Jager – van Vliet

Vanuit mijn drijfveren innoveren en samen creëren ben ik van start gegaan  

bij de oprichting van de Avans Academy Associate degrees (AAAd). Met dit 

initiatief kan Avans voorop blijven lopen in AD-land. Onderstaande tekst bevat 

een persoonlijke motivatie om mensen te motiveren om innovaties aan te 

pakken. Zaken die werkten en met welk effect zullen beschreven worden. 

De AAAD is een jonge, ambitieuze en snel groeiende academie. Het is ook een 

bijzondere academie. Terwijl de andere academies opleiden voor een bachelor 

degree, leidt de AAAD op voor een associate degree, wat qua status tussen het 

MBO en het HBO (bachelor) staat. We hebben 12 opleidingen uit de grond gestampt 

zonder kader! Dat was de innovatiepower van de start van onze Ad’s maar het is 

ook lastig. De zorgvuldigheid van de onderbouwing van het opleidingsniveau 5, 

zoals dat bij de bachelor N6 wél vastligt, is nog een gemis als je zaken, zeker nu 

het snel groter wordt, moet borgen. Ik ben daarmee bezig. Mijn eerste twee 

boekjes daarover zijn de aanloop.  

De AAAD fungeert voor een grote groep studenten en hun potentiële werkgevers 

en opdrachtgevers als een best of both worlds tussen MBO en HBO, waar het HBO 

zich als best of both worlds vindt tussen HBO en WO.

Trots op de innovatie

Door aansluiting bij het werkveld (binnen de AAAd is er sprake van 1/3 theorie,  

1/3 praktijkopdrachten en 1/3 in de praktijk) zullen belanghebbenden de impact voelen 

van AD-studenten en daarmee het onderwijs dat de AD van Avans aanbiedt. Dat het 

binnen de AAAD lukt om echt de verbinding tussen leren en het werkveld te maken. 

3 succesfactoren:

 • Geen verzonnen opdrachten maar reële opdrachten uit de praktijk

 • Echt contact met de studenten: student centraal 

 • Geen colleges, geen grote groepen  

Sandra Doeze Jager – van Vliet



159In 2019 kon ik daarom gericht de kennishub in gaan richten met studenten, 

docenten en het werkveld. Onderzoek richtte zich op impactvol afstuderen, met 

het werkveld strategische partnerships aangaan en in het onderwijs werken aan 

 de 21th eeuwse vaardigheden. In alle drie de lead dus ook de samenhang en 

coördinatie. Daarin piekt mijn energie weer: organisatie en mensen ontwikkelen.

Ingaand op deze belangrijkste innovatie, bij het opzetten van de kennishub zat er 

een duidelijke volgorde in mijn acties. Stap één was de organisatie: Ik moest de 

directie overtuigen van het plan. Toen dat gelukt was moest er een fundament 

komen voor de kennishub P&S. Dus de tweede stap was onderzoek doen met als 

resultaat ‘Wat maakt de mens tot mens’ en ‘praktijkgericht handelen bij Associate 

Degrees’. Derde stap was om het gedachtengoed in te bedden in de landelijke 

structuur. Hierin samen met de directie in het landelijk overleg het gedachtengoed 

zó neergezet dat dit omarmd werd. 

Vanuit het principe om eerst voor te bereiden alvorens tot actie over te gaan was 

het nu tijd voor stap vier: Het daadwerkelijk starten door de studenten en het 

werkveld erbij te betrekken. Nu zijn de dinsdagmiddag kennisbijeenkomsten 

regulier programmaonderdeel.

Het vervolg: Ik participeer in onderzoek naar actie-onderzoek vanuit de Associate 

degree en op de middellange termijn in duurzame, impactvolle afstudeerwerkstukken 

van de AAAd en voor de langere termijn in de relatie tussen coaching & begeleiding 

en studiesucces. Ik onderzoek de voorwaarden voor “Sustainable People”.  

Het uiteindelijke doel is om AAAd- studenten, jonge professionals en organisaties 

uit het werkveld te begeleiden door samen te werken aan beroepscasuïstiek 

rondom duurzaamheid in bedrijfsvoering en mens in een continue veranderende 

werkomgeving. Deze aanpak sluit aan bij de missie en visie van de AAAd. Tevens 

heeft AAAd een USP met uitzendbureau Westerduin Talent en Randstad (om de 

jonge professionals een goede start te geven aan hun duurzame werkleven). Voor 

Avans betekent dit dat het actie-onderzoek meteen in de onderwijspraktijk kan 

worden toegepast vanwege de wetenschappelijke borging van het coachen en 

begeleiden van studenten en docenten in een “duurzame mens”. 

Op dit moment wordt de AAAd nog niet door alle andere academies gezien, terwijl 

deze academie snel groeit en veel ambitie heeft. Deze academie zou zelfs een 

voortrekkersfunctie in de flexibilisering kunnen vervullen, zowel in het onderwijs 

als in de door het CvB geplande zelforganiserende teams.

Ook in de flexibilisering van het onderwijs is de versterking van de individuele leerlijn 

onontkoombaar. De AAAd pakt dit al op (zie publicatie: Wat maakt de mens tot 

mens?, Doeze Jager, 2019). Zo is talentontwikkeling en 21ste eeuwse vaardigheden 



160 op basis van coachen en begeleiden op dit moment een belangrijke asset van de 

AAAd, maar die lijkt nog niet bekend bij de meeste academies en expertisecentra. 

Professionaliseringsslag: nieuwe transitiefase

In 2020 hebben we naar aanleiding van de enorme groei van de academie een 

start gemaakt met de professionaliseringsslag die in 2021 verder uitgewerkt zal 

worden. We hebben Gedeeld leiderschap ingevoerd. In ieder team zijn er 9 rollen 

verdeeld. Hierbij valt te denken aan “student in beeld, onderwijs en toetsing, 

voorzitter” et cetera. Daarnaast hebben het onderwijsmodel 2.0 in de vorm van 

een groeidiamant vorm gegeven. Hierin staan kaders en richtlijnen over het wat, 

hoe en waarom.

Toekomstplannen

In een ideale wereld van een leven lang leren sluiten MBO, HBO-AD, HBO-bachelor 

en WO vloeiend, zo niet naadloos op elkaar aan. Dat geldt zowel voor onderwijs  

als voor onderzoek op het passende niveau. Met een flexibele onderwijs- en 

onderzoeksmatige aanpak is Avans voorbereid op de toekomst. In dit kader blijft 

onderzoek naar het thema: Wat maakt de mens tot mens belangrijk?

Ik doorzie snel de feiten en kan dan vertellen wat de essentie is. Ik hou ervan 

om snel te denken en om nieuwe praktische en bruikbare dingen te leren. 

Verandering is voor mij geen doel op zich, maar voor mij betekent stilstand wel 

achteruitgang. Mijn denken is voortdurend in beweging en ik bedenk graag 

oplossingen waar je meteen wat aan hebt. Mensen vinden mij soms onrustig 

omdat ik zoveel ideeën heb en teveel details wil weten. Maar ik wil juist de 

samenhang ontdekken en zien wat echt belangrijk is. Meestal kan ik anderen 

overtuigen van mijn plannen door ze goed te onderbouwen en het concept 

logisch uit te leggen.



161Bart Goossens 

In Augustus 2011 stroomde ik min of meer bij toeval 

het onderwijs in op de opleiding Commerciële Economie  

bij Avans. Ik was 28 jaar en had geen enkele achtergrond  

in het onderwijs. Ik had een achtergrond als innovatie-      

consultant en was vooral nieuwsgierig wat het onderwijs  

te bieden had. Al snel kwam ik erachter dat ik op mijn  

plaats zat en het halve jaar duurt inmiddels tot 2020. 

De opleiding was erg goed georganiseerd. Als beginnend docent kon ik eenvoudig 

aanhaken. We werkten met Project Onderwijs in geïntegreerde blokken, waarin altijd 

een bepaald thema centraal stond. Een werkwijze die erg goed bij mij paste. Na een 

aantal jaar werd het curriculum vernieuwd. De opleiding koos voor vakinhoudelijke 

leerlijnen en een theoretische insteek. Op de kwaliteit was niets aan te merken.  

Er was een goed georganiseerde en geoliede opleiding ontwikkeld, maar het paste 

niet bij mij. Ik miste de link met de praktijk en vond dat de studenten te weinig ruimte 

kregen om zichzelf te profileren. Hoewel er op vakniveau ruimte was voor innovatie, 

was er behoorlijk wat dicht getimmerd. Toetsvormen stonden vast in de blauwdruk 

en een deel van de inhoud van de lessen stond vast.

In 2016 ontstond binnen Avans de vraag of mensen mee wilden ontwikkelen aan 

nieuwe tweejarige Associate degree (Ad) opleidingen. De Ad opleidingen zouden 

een officiële status als niveau 5 opleiding gaan krijgen. Het werd geprofileerd als 

praktijkgericht en vernieuwend onderwijs. Kortom, de kans om aan het begin van 

een nieuw opleidingsniveau te gaan ontwikkelen wilde ik niet laten schieten.  

Ik kreeg van mijn toenmalige directeur de ruimte om hier mee aan de slag te gaan 

en ben de Ad opleiding Marketing gaan ontwikkelen. 

Avans had een groot project ingericht voor het ontwikkelen van 12 Ad opleidingen in 

diverse richtingen. De opdracht was om binnen een jaar een startklare opleiding te 

ontwikkelen, zodat we in september 2017 konden starten. Voor elke opleiding was een 

ontwikkelteam samengesteld met vertegenwoordiging uit het MBO, HBO en werkveld 

met begeleiding door een onderwijskundige. Er lag een ambitieuze onderwijsvisie, 

waarin veel ruimte voor eigen invulling door de teams werd gelaten. Kortom, een 

open speelveld met goede ondersteuning en gelijk gestemden om me heen.

We hebben een opleiding ontwikkeld die op papier helemaal geweldig was.  

De gedachte was relatief eenvoudig: we zouden echte bedrijven als opdrachtgever 

laten dienen voor de beroepsproducten in de opleiding. We gingen niet frontaal  

les geven, maar zouden de studenten activeren om zelf de oplossing voor het 

Bart Goossens



162 probleem te laten vinden. Studenten zouden hier in projectvorm aan gaan werken.

Studenten zouden allemaal gemotiveerd zijn en hun eigen leerroute invullen.  

Als docent zouden we vooral faciliteren en de student helpen in zijn leerproces. 

In september zijn we met die gedachte gestart. We hadden al snel een aantal 

aansprekende bedrijven gevonden die als opdrachtgever zouden fungeren en we 

waren er helemaal klaar voor. De realiteit bleek toch wel anders te zijn. Studenten 

vonden het toch wel ingewikkeld dat zij in de lead waren en dat ze hun eigen weg in 

het maken van de opdrachten mochten kiezen. Hoezo vertellen de docenten niet wat 

ik moet doen en welke modellen ik toe moet passen? Uiteindelijk leidde dit tot verzet 

van de studenten. Ze eisten theorielessen en uitleg over de toe te passen stof.

Dat hebben we niet gedaan. We geloofden nog steeds in ons concept, maar de 

student moest beter geholpen worden. We zijn hierover met de studenten in 

gesprek gegaan en hebben uitgelegd waarom we voor deze manier van onderwijs 

gekozen hebben, maar kwamen er ook achter dat studenten meer houvast nodig 

hadden. Uiteindelijk hebben we ingestoken op betere begeleiding van het proces 

en de inhoud bij de student te laten liggen. Met gestructureerde weekopdrachten 

hebben we de studenten op pad gestuurd. In deze weekopdrachten stonden 

suggesties voor de te bestuderen stof. De student bereidde deze stof voor en legde 

uit waarom hij vond dat deze voor het betreffende vraagstuk relevant was. In de 

lessen is er veel aandacht geweest voor de juistheid van de onderbouwing van de 

student en de toepassing van de gekozen theorieën. Hiermee boden we de student 

de gevraagde houvast, maar lag het initiatief en eigenaarschap van de opdracht 

nog steeds bij de studenten. Bij de eerste lichting afstudeerders bleek het concept 

een succes. Opdrachtgevers waren laaiend enthousiast over de studenten en bijna 

alle studenten kregen direct een baan aangeboden.

Inmiddels zijn we 3 jaar verder en staan de basisprincipes van onze onderwijsvisie 

nog steeds als een huis. Deze principes worden momenteel aangescherpt en 

bestendigd in een nieuw onderwijsmodel.

Het succes van deze innovatie zat in een aantal zaken:

 • Er was en is veel support van het management voor deze vorm van onderwijs. 

Voor alle docenten wordt ook tijd vrij gemaakt voor innovatie.

 • De juiste mensen waren op het juiste moment bij elkaar. Er is veel enthousiasme 

over deze vorm van onderwijs en de visie wordt door alle docenten gedragen.

 • De studenten worden nauw betrokken bij het onderwijs en de doorontwikkeling 

daarvan. Er wordt kritisch gekeken naar de feedback van studenten. Daar waar 

nodig passen we het onderwijs aan en in andere gevallen stoppen we veel tijd 

en moeite in het uitleggen van onze keuzes.



163Frank Wijnhoven

In 1988 ging ik vanuit het Korps Mariniers naar de  

PTH in Eindhoven. In 1993 was ik klaar met de studie  

bij Fontys Eindhoven. Van 93 tot 98 werkte ik bij  

LCB/DSM en de innovatie in het werk was hoog.  

Van daaruit verhuisd naar plaatwerkproductie, in Suriname.  

Dat was de innovatietoptijd. Alles regelen van materialen, tekeningen, design’s, 

productie en transport tot de medewerkers leren hoe nieuwe machines werken. 

Telkens weer bij uitdagingen aldaar alles zelf uitdenken en oplossen. Tijdens de 

periode in Canada was dat aspect weer minder. Echter met mijn eigen bedrijf en 

uitgroeiende tot 40 medewerkers, zat ik weer helemaal in mijn innovatiekracht.  

In 2018 ging ik me bij het Arcus College bezig houden met Leven Lang leren. Dat 

was wederom innovatie, helemaal omdat dit in combinatie ging met mijn master 

opleiding evidence based teaching (MEBIT) vanuit de Universiteit Maastricht (UM).  

Dit traject blijft zich voortzetten met CoP bij CHILL. Nu, tijdens mijn PhD opleiding 

ervaar ik dat we veel ruimte krijgen om innovatief te werken en de studenten beter 

weten te motiveren maar vooral ‘’te triggeren’’. 

Mijn tijd in Suriname vond ik de mooiste tijd gezien het innoveren. Ik nam de kennis 

die ik had vanuit Nederland mee en kon in Suriname naar hartenlust met mijn 

verworven kennis aan de slag, ten gunste van het productiebedrijf. 

Als ik de twee perioden van Suriname en nu vergelijk zie ik wel overeenkomsten  

en verschillen.

De overeenkomsten die tussen de Surinametijd en de huidige tijd naar boven 

komen zijn als volgt: Het gaat nog steeds over leren, het gaat nog steeds over  

hoe we met elkaar omgaan ongeacht onze afkomst en hoe we op een zo efficiënt 

mogelijke manier onze kennis en materialen inzetten ten gunste van onze 

productie bedrijven. Door de tijd heen zijn er wel nieuwe inzichten ontstaan en 

 zijn er nieuwe productie middelen op de markt gekomen. 

En de verschillen zijn met name te benoemen op het gebied van innoveren het volgende: 

Niet elke innovatie of vernieuwing pakt goed uit. Vaak wordt er iets verzonnen op basis 

van gevoelens, zonder ‘evidence based’ te denken. Een voorbeeld: Dertig jaar geleden 

hadden we in Nederland de bedrijven scholen, denk hierbij aan de Philips school, de 

NS-opleiding, de Stork Opleiding of de DSM Centrale Opleiding. Door te innoveren dacht 

men deze opleidingen onder te brengen bij onze reguliere mbo scholen. 

Frank Wijnhoven



164 Nu, dertig jaar later komen we erachter dat de bedrijvenscholen weer terug dienen 

te komen en ontspruiten er samenwerkingsverbanden tussen het bedrijfsleven  

en de scholen in de vorm van CoP of een DSM-Academie. Reguliere mbo scholen 

zijn enorm ‘uit de kluiten gewassen’ en hebben vaak meer dan 10.000 studenten 

(verspreid over meerdere gebouwen). Dit vereist veel werk, veel personeel en veel 

ondersteuning.  

Maar het gaat nog steeds over onderwijs en leren! Bedrijven staan namelijk te 

springen om goed opgeleide vakmensen die onze productie bedrijven kunnen 

bedienen, met als uiteindelijk doel, winst maken! 

Maar ik zat het meest in mijn innovatiekracht op latere leeftijd. Omdat door de 

jaren heen je bedrijven en scholen ziet veranderen. Het is constant aanpassen aan 

de tijd, de vraag, de behoeften, de omgeving en de regelgeving. Met als voorlopige 

conclusie: Verandering is de enige constante [V=C]. 

Lange tijd geleden hadden we smederijen en telefooncentrale bedieners, nu 

hebben we 3D metaalprinters en bijna alle studenten in Nederland bezitten een 

smartphone waarmee ze over de gehele wereld met bedrijven in contact staan. 

Denk hierbij aan online bestellen of met verre vrienden chillen.   



165Maaike van Kessel

In 2002 ben ik mijn ‘carrière’ begonnen bij een klein  

organisatieadviesbureau (Artefaction). We hadden daar  

een klein team met complementaire competenties en dat 

werkte heel goed samen. Ik ben daar begonnen met het 

thema ‘betaalbaarheid van competentiegericht onderwijs’  

en dat groeide in die jaren uit naar grotere opdrachten op  

bredere thema’s. Waaronder ook de start van een longitudinaal onderzoek naar 

onderwijsvernieuwing binnen ROC de Leijgraaf. In de begin jaren hebben we aantal 

management games ontwikkeld (o.a. TeamTijd, Marqant) en ook een rekentool 

 (De onderwijscalculator). In die eerste jaren reisde ik met mijn collega’s het hele 

land door om bij een groot aantal ROC’s teams in korte trainingen te begeleiden. 

Deze periode was leuk en leerzaam. Je ziet veel verschillen tussen scholen en 

groepen mensen en het was spannend om een soort van ‘gat in de markt’ gevonden 

te hebben. Vanuit daar stuitte ik op allerlei vraagstukken waarvan ik dacht ‘daar wil 

ik wat mee’. Zo heb ik met Sietske Waslander gewerkt aan een studie over massa- 

maatwerk in onderwijs en was het onderzoek bij de Leijgraaf iets waar veel 

ontwikkelingen bij elkaar kwamen (flexibilisering, teamontwikkeling, 

innovatiestrategieën).

In 2010 ben ik samen met collega Aad Oosterhof een eigen organisatieadvies-

bureau gestart. De aard van de opdrachten veranderde in die tijd. Zo ben ik bij 

Friesland College aan de slag gegaan met het ontwikkelen van leereenheden.  

Dat leidde tot langdurige samenwerking met teams. Waarin ik voelde dat ik meer 

impact had, dan in de tijd van de korte trainingen. Maar het was ook stroperiger, 

langzamer, het werk van de lange adem. Managers willen dan vaak op zoek naar  

de versnelling, het kopiëren van een aanpak. Maar in die tijd heb ik ook wel ervaren 

dat ‘elk team recht heeft op zijn eigen proces’. Ik ben niet het type van de grootste 

meeslepende sessies waarin je ‘driehonderd managers inspiratie brengt’. Het is 

cliché, maar de duivel zit vaak wel degelijk in het detail. Congruent zijn in de 

uitwerking. Van onderwijsvisie, naar logistiek, planning, werkwijze van teams, 

beoordelen en begeleiden van studenten, samenwerking met bedrijfsleven, ict et 

cetera. Er komt veel kijken bij innovatie van mbo-onderwijs. Een opdrachtgever 

typeerde mijn aanpak weleens als ‘redderen’. Heel veel zelf doen, om de beweging 

op gang te krijgen en te houden en obstakels uit de weg ruimen voor anderen. 

Sommige organisatieadviseurs vinden dat ‘te veel op de werkvloer’. Ik denk dat het 

in sommige fases nodig is, maar uiteindelijk moet het eigenaarschap bij de teams 

komen. Anders is een vernieuwing niet duurzaam.

Maaike van Kessel



166 Nu in 2020 heb ik een opdracht waarin veel van mijn ervaring bij elkaar komt.  

Als practor Digitaal Vakmanschap bij Noorderpoort combineer ik mijn kennis van 

onderzoek, it, ondernemerschap en mbo-onderwijs. En ook mijn adviesvaardigheden 

moet ik volop toepassen om de docententeams mee te krijgen in de innovatie, het 

bedrijfsleven te overreden om tijd te besteden aan studenten en studenten te 

motiveren om mee te doen aan projecten. Uiteindelijk is het doel duurzame 

innovatie in it-onderwijs voor elkaar te krijgen. Gedragen door directie, 

management, docenten, studenten en bedrijfsleven. 

Mijn krachten die ik daarbij inzet zijn enerzijds 1) ‘hoogover’, helikopterblik in 

combinatie met oog voor detail (‘redderen’, mee handen aan de ploeg), 2) het 

gefocust zijn op de lange termijn en 3) de combinatie van onafhankelijk zijn én 

betrokken zijn.



167Patrick Hulshof

Ik ben 36 jaar, mijn carrière/loopbaan is niet begonnen 

bij het Noorderpoort. Mijn carrière is begonnen bij Defensie.  

Hier heb ik 16 jaar mogen werken met veel plezier.

Na deze periode heb ik de beslissing genomen om over 

 te stappen naar het onderwijs. Mijn werkrichting is ICT  

en ik ben hierin op zoek gegaan naar een functie in  

Groningen en/of Winschoten. Via-via in contact gekomen met de opleiding in 

Winschoten en hier op gesprek geweest.Hier ben ik uiteindelijk aangenomen, de 

enige voorwaarde was dat ik de 2de graads lerarenopleiding ging doen bij het 

Windesheim waar de technische uitstroom richting ICT is. Die studie volg ik nu in 

deeltijd en ben ik 1 dag in de week mee bezig.

Na een halfjaar kwam de vraag binnen ons team of er iemand wilde participeren 

binnen het practoraat digitaal vakmanschap. Ik wilde dit heel graag, omdat ik  

hierin het gevoel had dat ik mocht meedenken over nieuw onderwijs, de nieuwste 

ICT-technieken, wat in het curriculum zou komen, samenwerken met het 

bedrijfsleven, nieuwe contacten opdoen. Het eerste halfjaar zijn we gaan verkennen 

welke kant we op wilden met de 3 ICT opleidingen, wat voor praktijkopdrachten 

we wilden gaan doen. We hebben meerdere bedrijven benaderd en hebben veel 

gesprekken gevoerd over wat we van mbo studenten mogen vragen en waar de 

grens ligt dat het overgaat naar hbo-functies. Dit vraagstuk zijn we nog steeds aan 

het verkennen.

De eerste praktijkopdracht die ik mocht doen was ethical hacking. Dit hebben we 

samen het een cyber security bedrijf gedaan. Het bedrijf heeft meegeholpen in een 

ICT-omgeving waar we mochten hacken en waar applicaties in staan die een fout 

hebben. Ze hebben meegedacht in het onderwijs, de lessen en hoe die aan te 

bieden aan studenten. We hebben samen gekeken naar een security curriculum en 

dit heb ik later mogen implementeren binnen ons onderwijs. Het eerste project gaf 

mij onwijs veel motivatie, elke week met heel veel plezier hieraan gewerkt, de 

studenten kwamen een dagdeel naar Groningen om hier te leren over cybersecurity 

en ethical hacking. In een andere setting dan in het klaslokaal, veel gemoedelijker, 

ontspannen omgeving en de tijd om rustig aan een onderwerp te werken. Wat ik in 

dit project heb mogen ontwikkelen wordt nu gebruikt in de lessen die alle ICT 

studenten krijgen.

Patrick Hulshof



168 Op dit moment zijn we met een praktijkopdracht bezig dat gaat over servervirtualisatie. 

Dit doen we samen met een hosting bedrijf uit Groningen en de hardware hebben we 

van een ander bedrijf. In dit project is het bedrijf iets meer betrokken en verzorgen 

ze deels de lessen, dit is echt een samenwerking tussen docent en bedrijf (hybride). 

We zien dat de studenten ongelofelijk gemotiveerd zijn, we moeten ze om 5 uur naar 

huis sturen en moeten nog onderzoeken waar dit weg komt. 

Samenvattend, de projecten die ik heb mogen uitvoeren en het participeren binnen 

het practoraat geeft mij ontzettend veel motivatie en inspiratie om innovatief 

bezig te zijn binnen ons onderwijs.



169Joanne Drost

Tijdens mijn opleiding kwam ik erachter dat ik enorm  

nieuwsgierig ben naar nieuwe technologie. Zo had ik  

tijdens mijn docenten stage al snel een virtual reality 

bril op om te kijken wat de mogelijkheden waren  

om daar les mee te geven. Na het afronden van mijn 

opleiding bewegingswetenschappen en met mijn  

didactische aantekening op zak kreeg ik een baan bij  

Aventus als docent anatomie, fysiologie en pathologie. Als snel kon ik aan 

studenten laten zien hoe gaaf het was om het menselijk hart, longen of nieren  

in virtual reality te zien; Aventus had genoeg technologie op de plank liggen!  

Toen mijn leidinggevende vroeg of ik wilde meewerken aan een project over 

zorgtechnologie zei ik meteen met veel enthousiasme, ja graag! 

Het project ‘Domotica’ waar ik mede-projectleider van was geworden lag een 

beetje stil. Maar als jonge docent met ambitie en veel enthousiasme (ik was toen 

23 jaar) begon ik gelijk met plannen maken hoe we de gestelde doelen konden 

behalen. Het doel was om een domoticahuis te creëren, een ruimte in de school 

met de uitstraling van een huis met de nieuwste zorgtechnologie erin. Studenten 

konden dan leren hoe ze daarmee om moeten gaan omdat dat hun toekomst is. 

Docenten konden professionaliseren en hun kennis uitbreiden. Bovendien konden 

zorgmedewerkers bijscholing volgen zodat ook hun kennis up-to-date bleef. 

Het plan was goed maar de uitvoering duurde allemaal wat langer dan dat ik dacht. 

Aventus is een grote school met ongeveer 12.000 studenten en cursisten en 1140 

medewerkers. Dus even snel beslissen zat er niet in. Meerdere mensen moesten 

betrokken worden bij het vrijmaken van het lokaal, dat duurde allemaal wat langer 

dan gedacht. Dat vond ik jammer, maar ondertussen mocht ik ook meedenken over 

de inrichting van de ruimte, het aanschaffen van zorgtechnologiemateriaal en 

nadenken over hoe de lessen gegeven moesten gaan worden in het domoticahuis. 

Ik leerde steeds meer over de organisatie, welke zorgtechnologie er op de markt 

was en ook over het schrijven van lesbrieven. 

Na ongeveer anderhalf jaar was het zover. Het lokaal was verbouwd tot 

domoticahuis. Er was een woonkamer met een digitale openhaard, een tv voor 

ouderen waarop ze spelletjes konden spelen, verschillende sensoren voor de 

veiligheid (zoals valdetectie en sta op detectie) en robots. Met de projectgroep 

organiseerden we een projectweek voor studenten van de opleiding techniek en 

verpleegkunde. De 10 meiden van verpleegkunde moesten samen met de 10 

jongens van techniek verschillende casussen oplossen die bij het thema ‘ouderen 

langer thuis laten wonen’ hoorden. Het was enorm leuk om te zien hoe deze 

Joanne Drost



170 studenten samen druk bezig waren een technologische oplossing te bedenken én 

te maken. Aan het einde van de week mochten de studenten hun oplossingen 

presenteren tijdens het openingsfeest. Verschillende mensen van binnen en buiten 

de school waren uitgenodigd. OCW was erbij en er kwam een artikel in de lokale 

krant. Ik vond het een super geslaagde week! Het doel was behaald, er stond een 

domoticahuis met zorgtechnologie waarin gewerkt kan worden door studenten, 

docenten en zorgmedewerkers.

Maar toen kwam de grootste uitdaging. Het domoticahuis was af maar dan moet er 

nog les worden gegeven door verschillende collega’s van verschillende opleidingen. 

De collega’s waren tijdens het openingsfeest enthousiast geworden over de ruimte 

en de mogelijkheid om hier les te kunnen geven. Het probleem was er alleen wel 

dat ik ondertussen veel kennis had verzameld over de zorgtechnologie die in de 

ruimte stond maar dat mijn collega docenten die kennis helemaal niet hadden.  

Dus vol goede moed begon ik een artikel te schrijven voor de nieuwbrief binnen  

de sector, gevolgd door een aantal workshops over het gebruik van de 

zorgtechnologie die in het domoticahuis stond. Maar er kwamen maar weinig 

docenten de workshop volgen. Ze hadden het te druk en het stond ook niet in de 

studiewijzer dat ze daar les over moesten geven. Daarbovenop kwam de corona-

pandemie, het project stond even op pauze omdat iedereen het online-onderwijs 

zo goed mogelijk probeerde te regelen.

Inmiddels begint het online-onderwijs te lopen en komt er weer ruimte in de 

agenda’s en de hoofden van de docenten om de draad weer op te pakken.  

Ik heb er zin in en hoop dat ik ze met mijn enthousiasme aan kan steken! 



171Daan Erps

“Van student naar docent en onderwijsgek!”  

Eind augustus 2005. Ik fietste door de regen voor de eerste  

keer naar het MBO, de Leijgraaf in Cuijk, nadat ik mijn  

VMBO-T diploma had gehaald op ’t Jenaplanonderwijs  

in Boxmeer. Een regenpak was niet hip genoeg dus ik leerde  

mijn klas kennen in doorweekte kleren en mijn kapsel, waar ik zoveel moeite voor had 

genomen, was ook een out-of-bed-look geworden. Ik was begonnen aan de opleiding 

tot horeca-ondernemer-manager (HOM) niveau 4. Vanuit het VMBO was ik gewend 

om aanbod te krijgen in projectonderwijs. Dit heb ik vier jaar lang als prettig ervaren 

en kon mezelf ontwikkelen in het pad wat ik mocht bewandelen. Dat kwam in de 

HOM-opleiding goed van pas. 

In een klas van 18 studenten met ieder zijn/haar achtergrond en verhaal, was ik van 

2005 tot 2009 de jongen die vanuit het Oeffeltse op zijn fietsje de kilometertjes 

mocht afleggen. Als MBO-student ben je niet zo kritisch maar als je het ergens niet 

mee eens was, wilde je je stem toch graag laten gelden. Hier en daar een tussenuur 

bijvoorbeeld vond ik maar niks omdat ik snel thuis wilde zijn om mijn centen te gaan 

verdienen bij ’t Veerhuis. Een bijbaan die begon als afwasser en eindigde als 

restaurantmanager.  

Juni 2009 behaalde ik mijn diploma bij de Leijgraaf waarna ik door wilde studeren 

op het HBO. Ik was echter te jong voor de docentenopleiding die ik graag zou 

willen starten. Om geen tussenjaar te pakken in het werkveld, begon ik een studie 

aan de HAN in Nijmegen. Propedeusejaar Facility management. Niet dat ik íets in 

de opleiding zag, maar ik was niet fulltime aan het werk en volgde een HBO-studie. 

“Kei belangrijk, voor een klein jaartje.”

Daarna begon ik mijn studie aan de pedagogisch technische hogeschool in 

Eindhoven. Docent consumptieve technieken. Mijn “carrière” als docent startte en 

ik liep stage in het praktijkonderwijs voor studenten met een leerbeperking. 

Hierdoor mocht ik ervaren dat kinderen zijn zoals ze zijn en dat het onderwijs 

daarop aangepast kon worden. Leerervaringen tot en met.

In April 2012 werd ik gebeld door mijn oud-docent van de Leijgraaf. Blijkbaar had ik 

tijdens mijn MBO-tijd genoeg indruk achtergelaten. Er werd gebeld met de vraag of ik 

praktijklessen zou willen verzorgen. Nadenken heb ik niet echt gedaan: Tot morgen.

Daan Erps



172 Inmiddels had ik redelijk wat praktijklessen bij de Leijgraaf gegeven. Soms lessen 

waarop ik trots was maar zeker ook lessen waarbij je kon begrijpen dat studenten 

het helemaal niks vonden. Ik had me zo goed voorbereid en alle presentaties zagen 

er perfect uit. Al snel kwam ik er achter dat het overdragen van kennis en kunde 

niet ging om het vak zelf maar om de pedagogische kant. Toch “rommelde” ik aan 

in het geven van praktijk en theorielessen. Hier en daar kreeg ik wat lesbezoeken 

met de nodige feedback van een onderwijskundige en/of onderwijsmanager. Naar 

mate de twee schooljaren vorderden, studeerde ik af en kreeg direct een vaste 

aanstelling bij de Leijgraaf. Het knokken werd beloond met een contract en de 

basis was gelegd. 

Als startend docent draaide ik tevreden mijn eigen lessen en begon met de 

coaching van studenten. Het werken met je eigen coachklas leidt tot een 

pedagogische omgeving waarin je als docent de meeste ervaring opdoet. 

Het geven van de inhoudelijke lessen werd alledaags maar het sturen en coachen 

van jongvolwassen had meer voeten in aarde. De complexe leefsituaties van je 

eigen studenten die je aangrijpen. 

Het (niet) (h)erkennen van thuissituaties van studenten stimuleerde mijn 

pedagogische ontwikkeling. Je wordt rijk van levenssituaties van studenten, 

collega’s en de mensen om je heen. Je leert echt elke dag van situaties en 

momenten. Dit geeft mij de zodanige energie dat ik in mijn huidige werk bij de 

Leijgraaf volledig toekom aan beroepsontwikkelingen in mijn loopbaan.

Als persoon kies ik liever een bescheiden rol maar wanneer de omgeving/situatie 

het toelaat pak ik graag mijn kansen. Nadat ik vier jaar als jong-docent het 

onderwijs heb mogen ervaren, kwamen er regisseursrollen op mijn pad die ik met 

twee handen heb aangegrepen. Inmiddels ben ik met veel enthousiasme regisseur 

onderwijsontwikkeling en examinering en vervul ik meerdere taken binnen het 

onderwijsteam.

Dit in een organisatie die mij gestuurd én ongestuurd heeft laten beleven dat je als 

onderwijsmens een bijdrage kan leveren in een dynamische maatschappij. 

Terugkijkend op mijn carrière tot nu toe zie ik dat prima kan functioneren in mijn 

dagelijks werk maar wanneer ik bouw aan nieuwe rollen/taken… Ja, dan zit ik vol in 

mijn kracht en komen innovatieve ideeën naar boven.

Als je ervaart dat het onderwijs je gelukkig maakt, waarin de student en je 

omgeving groeit, ben ik gelukkig genoeg om hierin oud te worden!

 



173Paul van den Elzen

In april 2013 startte ik na de PTH Automotive Education  

van de Fontys in Eindhoven bij Werktuigbouwkunde  

BOL 4 bij de Leijgraaf. Wauw: een nieuwe start. Ik mocht  

meteen 1.0 FTE beginnen als docent in het MBO onderwijs.  

Het was veel leren maar meteen ook veel innoveren met  

Jeroen Bune omdat de Mechatronica opleiding niveau  

2 en 3 als nieuwe opleiding ontwikkeld moest worden.  

Als broekie mocht ik meelopen in het in elkaar zetten van een nieuwe opleiding! 

Er was inhoudelijk ook niets van te verkrijgen, dus moesten we alle materialen zelf 

ontwikkelen. Hier hebben wij samen veel tijd in gestoken. Helaas hebben wij maar 

een jaar de Mechatronica mogen draaien, daarna werden er andere docenten op 

gezet. Dit was niet heel motiverend omdat we zoveel tijd hadden gestoken in het 

ontwikkelen van een goede opleiding in de hoop dat we daar jaren zelf ook profijt 

van zouden hebben. Tot 2015 was het daarna ‘gewoon’ lesgeven maar in 2015 

begon ik aan mijn opleiding onderwijswetenschappen aan de Universiteit Utrecht: 

top. In 2018 behaalde ik mijn diploma en daarna werd het weer wat rustiger.  

Vanaf 2019 heb ik naast mijn lesgevende taken mij dan ook bezig gehouden met  

de opleiding autotechniek, nieuw, dus nieuwe opleving van energie. Ik kreeg 

kwaliteitszorg en onderwijs toegewezen als mijn taken binnen autotechniek. 

Hierdoor is er gekozen voor een nieuwe lesmethode en is het curriculum volledig 

vernieuwd met bijbehorende lessentabel en modulewijzers. We zijn hierbij 

overgegaan naar blended learning en alle modulewijzers zijn voor iedereen 

inzichtelijk gemaakt op Onderwijs online. Ook de studenten kunnen nu hun volledige 

opleiding overzichtelijk inzien op Onderwijs online. Hierdoor is een eventuele 

versnelling van de opleiding mogelijk gemaakt. Ook is het nu makkelijker om lessen 

over te nemen bij ziekte o.i.d. Alle docenten kunnen aan de hand van de planningen 

precies zien hoe ver een collega is met het betreffende vak. Bij innoveren liggen de 

meeste keuzes en kansen om het onderwijs te verbeteren. Dus die kans heb ik 

aangepakt.

Paul van den Elzen



174 Mark Jansen

In 2009 heb ik de overstap gemaakt van Koning Willem  

1 College naar ROC de Leijgraaf. Een zeer groot contrast.  

Van een groot onderwijsteam naar een zeer klein en toch 

een kwetsbaar team. KW1C met aanzienlijke leermiddelen,  

werkplaats en voertuigen naar een opleiding die nog 

geen enkel eigen voertuig tot hun beschikking had. 

De Leijgraaf bood toen de opleidingen autotechnicus bol/bbl en eerste 

autotechnicus bbl aan. Sinds 2017 biedt de Leijgraaf alle bol en bbl opleidingen aan 

van autotechnicus, eerste autotechnicus en technisch specialist. 

Een praktische opleiding zonder voertuigen om aan te sleutelen, meten of storing 

zoeken kon echt niet. De noodzaak werd snel duidelijk dat er geïnvesteerd moest 

worden op diverse fronten, niet alleen een auto aanschaffen was de oplossing.  

Er moest immers ook lesmateriaal bijkomen of wil je eerst investeren in 

elektropracticum? Voor alles moest een plan komen om de opleiding en het 

opleidingsniveau te verhogen. Nu terugkijkend zijn we nog steeds bezig om te 

investeren, actualiseren en moderniseren…

In 2011 ben ik met een collega naar Amerika geweest voor een EV training 

zoals vele mede collega`s uit het mbo. Het gaf voor mij en collega’s de nodige 

gespreksstof welke richting we wilden met onze autotechniek opleidingen.  

Gaan we volledig focussen op (H)EV onderwijs of blijven we enigszins traditioneel 

met het onderwijs en blijven we bij verbrandingsmotoren? 

Innoveren vindt ieder van ons belangrijk. Want stilstaan in ons vakgebied kan 

simpel weg niet. Toch moeten we blijven kijken wat is het huidige beroepsbeeld, in 

welke vaart neemt de techniek toe en heel belangrijk hierin, wat doet onze regio? 

We hebben vele kleinere bedrijven in de regio, die de nieuwste voertuigen in 

onderhoud en/of reparatie krijgen. Voor ons een reden om een goede afweging 

te maken voor ons curriculum en innovatiedrive. 

Sinds 2019 een nieuwe onderwijsmanager die het team zelf keuzes laat maken. 

Van een ‘top down’ organisatie naar een management met een ‘zachte hand’ gaf 

rust en extra ontwikkelkracht om de opleiding te laten bloeien. Met twee nieuwe 

instructeurs in de praktijk kunnen we naast innoveren ook meer specialiseren. 

Vaak wil men breder ingezet worden, maar in de automotive zien we toch veel 

specialisaties. Zo ben ik meer aan het specialiseren op de softwarematige kant  

van de auto i.p.v. alleen op het gebied van elektrisch rijden. Je hoeft je niet op 

alle fronten te specialiseren en dus te innoveren. 

Mark Jansen
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Innoveren: met echte aandacht en mee-anderen

Terugkijkend op innoverende werkzaamheden  

tijdens mijn 15 jaar onderwijs aan bouwjongens  

en een enkel meisje, kom ik op twee palen boven  

water. “Echte aandacht”, zei Peer van Summeren,  

voorzitter van het college van bestuur van ROC de 

Leijgraaf bij de invoering van L.O.B. onderwijs.  

Paal nummer één, paal twee heet mee-anderen.

Lerend ontwikkelen

Gelukkig krijg je in het onderwijs kansen zat om je te blijven ontwikkelen. Boven  

op het – toch al niet geringe budget – voor team- en persoonlijk leren, mocht ik 

aan de slag in een designteam en onderzoekend gaan leren, onder deskundige 

begeleiding. Product en proces waren elkaars gelijken in waarde, we leerden 

conceptualiseren en hier tijd voor nemen. Nadenken en niet van je onderzoek 

direct naar je plannen rennen. Een stap die niet persé in mijn karakter gebakken 

zit, maar zeer noodzakelijk is en best prettig ook.

Echte aandacht

Onderwijs draait om echte aandacht. Voor mij is innoveren een voortdurend 

streven naar het beter richten van je aandacht. De kwaliteit van je onderwijs groeit 

dan als kool, evenals het plezier in je werk . Studenten die zich gezien, gehoord, 

gewaardeerd, ondersteund én onderwezen voelen, hebben het naar hun zin bij je. 

Dat onderwezen in dit rijtje staat, klopt echt. In mijn mentorgesprekken komt de 

docent die met aandacht les geeft, er goed vanaf. Een docent die zijn aloude 

praatje afdraait, valt door de mand. Vernieuwing en echte aandacht gaan hand in 

hand. Van studenten die je op die manier veel biedt, mag je ook veel eisen. Doe je 

dat in je eentje, dan ben je een roepende in de woestijn, het moet in teamverband.

Mee-anderen

Onderwijs beweegt, innovatie meandert tussen beleidsnota’s, inspectie-eisen  

en randvoorwaarden. Net als water vindt het zijn eigen weg. Ik mocht altijd  

met anderen aan de slag. Het project ‘Kiezen’ innoveerde het onderwijs van 

maatschappijleer naar integraal burgerschapsonderwijs. Niet een uurtje in de 

week, nee, elke docent bakte de ontwikkeling van een burgerschapshouding en 

daarbij behorende competenties in zijn onderwijs in. Van daar naar teamteaching 

Pauline van de Venn



176 was geen grote stap, omdat we al integraal dachten en werkten. Grappig was dat 

studenten het gevoel hadden geen Nederlands meer te krijgen, maar de 

examencommissie ons tegelijkertijd complimenten gaf voor de uitstekende 

examenresultaten bij de COE van timmermannen en metselaars van niveau 2. Het 

geheim zat in de aanpak in kleine groepjes, veel meten en zeer gericht en met 

echte aandacht aan de slag met wat de individuele student nodig had. Helaas liep 

het verhaal niet goed af. Zo gaat dat soms, efficiency en volle klassen gaan nu 

even voor. Dit is vast en zeker tijdelijk. Het meandert weer een keer de goede kant 

op.

Van buiten naar binnen

Ondertussen werk ik volop mee aan de nieuwe opleiding Smart Building.  

Het team is vrijwel volledig nieuw en brengt veel expertise van buiten naar binnen. 

We beschikken over een uitstekend netwerk aan gastdocenten en benutten kansen 

om studenten door bedrijfsinput te laten leren. Mee-anderen is dit team op het 

 lijf geschreven. Belangrijkste partner in deze vernieuwing zijn de studenten zelf. 

Het aloude concept van klassenvertegenwoordiging, hebben we nieuw leven in 

geblazen. Studenten leren wat het is om echt te vertegenwoordigen, mee te 

ontwikkelen en samen met het docententeam verantwoordelijk te zijn voor mooi 

onderwijs. Dat Corona het spel verstoort, is duidelijk. Toch zal ook deze periode 

ons sterker maken, we hebben razend snel het digitaal onderwijs en overleg aan 

ons arsenaal toegevoegd. Hopelijk is dat een blijvertje.

Onderwijs is een prachtig vak, als je, met anderen, blijft bewegen en de student 

echt op je aandacht kan rekenen. Zo nieuw is dat nou ook weer niet.



177Susan van Drunen

De invoering van kwalificatiedossier 2016 maakte dat  

het team Verzorging & Verpleging BBL besloot om al  

het bestaande los te laten en het curriculum te bouwen 

vanuit 12 stappen. Dit waren de stappen die studenten 

doorlopen als zij de opleiding volgden, dus van open  

dagen, aanmeldingen tot en met diplomering. Het hele 

 team werd verdeeld en ging met 2 stappen in verschillende samenstellingen aan 

de slag. Deze aanpak maakte dat teamleden zich verantwoordelijk voelden maar 

vooral eigenaar waren van de beslissingen die werden genomen. 

Deze beslissingen werden voorgelegd aan het team en met behulp van stemrondes 

werd het curriculum gebouwd. Groen betekende dat teamleden het er mee eens 

waren, oranje betekende dat er nog vragen waren en rood betekende dat men het 

er niet mee eens was. Bij meerderheid van stemmen kon de werkgroep door maar 

die moesten nog wel met de teamleden die rood en oranje hadden gestemd in 

overleg. En waardevolle manier die het SAMEN onderwijs maken ten goede kwam. 

Er werd naar elkaar geluisterd, naar wat er gezegd werd maar ook naar wat er niet 

gezegd werd. Iedereen voelde zich gehoord en mede hierdoor was er sprake van 

draagvlak en teambuilding.

Een prettige bijkomstigheid was dat wij moesten verhuizen van locatie. De ruimte 

hebben we als team zelf ingetekend. Aangegeven wat we wilden maar ook wat we 

niet wilden.

Het curriculum werd ontwikkeld, de lessen werden opgestart en met vallen en 

opstaan waren we als team aan de slag gegaan.

Tijdens dit proces zag ik bij een rondleiding bij een bierbrouwerij een bierproces 

groot op een muur getekend. Een duidelijk, simpel getekend proces waarbij het 

duidelijk was hoe het bier gebrouwen wordt. De stappen die er nodig waren om dit 

proces tot een succes te brengen waren hierin heel duidelijk. 

Dit maakte dat ik dacht, dit is wat wij nodig hebben. Een grote uitwerking van het 

ontwikkelingsproces dat een student doorloopt. Waarbij wij als docenten kunnen 

bespreken, waar sta je nu, waar wil je naar toe en wat heb je hierbij nodig?

En nu, jaren later, nu krijgt ons onderwijs écht vorm zoals we toen met elkaar de 

basis met elkaar hebben gelegd. En nu komt ook ons proces groot aan de muur, 

net zoals toen bij de bierbrouwer. 

Susan van Drunen



178 Tijdens onze hele ontwikkeling hebben we veel gebruik gemaakt van docenten die  

de opleiding Master leren & innoveren volgden. Vanuit Evidence Based Practice 

gekeken wat we mee konden nemen en wat juist niet. 

We zijn nu anderhalf jaar verder. Het concept wordt verder doorontwikkeld. De 

ruimte wordt verder aangepast. Nu wordt steeds duidelijker wat we echt willen en 

welke verfijning we nog aan moeten brengen. We leren van onze fouten maar 

vieren onze successen. Vol trots presenteren we aan een ieder die het horen wil 

hoe ons onderwijs er uit ziet. Maar ook leggen wij vol trots uit welke weg wij 

hebben doorlopen om zover te komen.



179Louise te Dorsthorst 

In 2008 ben ik als begonnen als docent en tegelijkertijd ben

ik gestart met de lerarenopleiding. In mijn eerste jaar als  

docent kreeg ik resturen in Veghel én Oss op niveau 2/3/4/  

in alle vakken die over waren: marketing, commercieel, terwijl  

ik eigenlijk BE/BA zou doen. Was een zwaar jaar. Vanaf 2009

werk ik alleen nog op de locatie in Veghel. 

In 2010 ging ik lesgeven op niveau 2 financieel. De doelgroep sprak me pedagogisch 

meer aan. Mijn energie kreeg een boost. Pedagogisch en didactisch was dit een leuke 

uitdaging. In het begin moest er veel gebeuren in het nieuwe team. Dat gaf energie 

maar toen dat op orde was werd het sleets. Van 2014 tot 2016 heb ik een master 

Pedagogiek gedaan. In 2014 ging ik lesgeven bij financiële beroepen niveau 4. 

Vakinhoudelijk vond ik hier meer uitdaging en ook pedagogisch kon ik hier veel 

betekenen in het begeleiden van zorgstudenten. Deze combinatie gaf mij een goede 

balans. Ik zit sinds 2014 in hetzelfde team maar ik heb ik telkens andere taken en 

activiteiten naast mijn lesgevende taken gehad. Binnen het team is er afwisseling 

mogelijk in welke leerjaren je lesgeeft en welke vakinhoudelijke lessen. Hiermee blijven 

we nieuwsgierig en blijven we elkaar inspireren. Alleen lesgevende taken is voor mij te 

weinig afwisseling. Ik heb het nodig om uitgedaagd te worden en ik krijg energie van 

nieuwe dingen leren. Ik zoek daarom steeds nieuwe uitdagingen om mezelf fit en fris 

te houden. Maar wel uitdagingen die aanvullend zijn op mijn lesgevende taken of die 

heel goed bij mij passen. Zo ben ik jarenlang voorzitter van de landelijke rekenexamens 

2F geweest en was ik tijdelijk vertrouwenspersoon binnen school. Daarnaast was ik 

betrokken bij het ontwikkelen van het rekenbeleid op school en heb ik lesgegeven aan 

collega’s in rekendidactiek. Toen dit alles stopte ben ik in 2018 als constructeur van 

examens voor financiële beroepen gaan werken bij Stichting Praktijkleren. Zo ben ik 

bezig met mijn vak maar ook weer met iets nieuws. Bovendien heb ik contacten met 

collega’s van ROC’s uit het hele land. Dat geeft mij weer nieuwe impulsen en energie.

Het doel van het oppakken van steeds andere dingen is om innovatief te blijven. Zo 

deden we in 2018-2021 mee aan een Erasmus project. De contacten met collega’s uit 

verschillende landen en het ontwikkelen van Engelstalige lesmodules was een uitdaging 

en verrijking. In 2018-2019 heb ik de BusinessClass mee ontwikkeld. Dat voeren we nu in 

en in 2022 komt er een nieuw KD Business Services: weer kansen om innovatief en 

vernieuwend bezig te zijn. Eigenlijk gaat het erom dat je de regie over je eigen loopbaan 

pakt ook al gaat dat niet altijd vanzelf. Zo werk ik nu een aantal uren per week als ZZP-er 

bij Stichting Praktijkleren omdat een detachering via mijn werkgever niet mogelijk was. Ik 

laat mij niet belemmeren door wat anderen vinden maar maak mijn eigen keuzes. En dat 

geeft mij heel veel werkgeluk! 

Louise te Dorsthorst



180 Gaby Gerritsen

In 2009 begon ik bij RIVOR. Toen ik daar startte viel ik  

gelijk met de neus in de boter: er werd een simulatie  

werkomgeving secretarieel opgezet, hierdoor zat ik  

meteen hoog in mijn innovatie-energie. Na verloop  

van tijd werd dit wel sleets en daalde mijn energie. 

In 2011 ging ik naar de Leijgraaf. Dat was groter en  

professioneler. Het 4-seasons simulatiebedrijf draaide  

en dat gaf me een enorme energie. Maar na een tijdje zwakte dat ook weer af,  

ook omdat er triviale dingen tegen konden zitten als bijvoorbeeld gebrek aan 

opdrachten uit de praktijk. Tot 2015 was mijn energie dus dalend. Toen we betere 

online pakketten van st. praktijkleren kregen werd het meer standaard werk met 

minder uitdaging – verder dalende energie. In 2018 ging ik naar team Horeca, een 

heel andere doelgroep, waar online werken een echte uitdaging was voor de 

studenten; ik moest er tegenaan en mijn energie steeg weer. Een andere groep 

studenten waarmee ik een keuzedeel startte gaf mij veel energie, aangezien ik aan 

de slag ging met nieuwe digitale werkvormen, zoals VR-bril, 360-gradencamera, 

Greenscreen. Dit was voor studenten een uitdaging en sloot goed aan bij student 

en belevingswereld. 

De energie bleef wel hoog maar door frustratie rond secundaire processen stokte 

dat: we hadden een goed gevuld onderwijsmagazijn in it’s learning en moesten 

overstappen naar onderwijs online. Dat vergde veel energie. Het is wel nodig maar 

die tijd kan je niet inzetten voor je didactiek of voor de student. In 2019 ging ik 

terug naar Business, aanvankelijk gaf Corona een hoop energie maar nu is het 

nieuwe er een beetje vanaf en word je teruggeworpen op alleen je eigen manier 

van online lesgeven, omdat je daar een beetje in blijft hangen, omdat je weinig met 

collega’s kunt delen ebt die energie op daarop wel weer een beetje weg.

Wat je kan zien als patroon is dat als ik nieuwe dingen aan kan pakken en kan 

bouwen mijn energie stijgt maar als het routine wordt dan daalt die weer. 

Innoveren geeft energie….     

 

Gaby Gerritsen
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182 Bijlage 1 Referenten

 • Pieter Baay (onderzoeker ECBO)

 • José van den Berg (ECBO onderzoeker)

 • Niek van de Berg (lector Aeres)

 • Josée Bours (KW1C directeur innovatie en strategie) 

 • Patricia Brouwer (onderzoeker ECBO)

 • Marc Coenders (lector Stenden) 

 • Conny Daansen (directeur onderwijs Horizon)

 • Frank van den Ende (practoraat activerende didactiek Summa, gaat naar Gilde)

 • Margot Felix (Vista)

 • Pierre Gorissen (Senior onderzoeker lectoraat leren en ict)

 • Monique van den Heuvel (hoofddocent pedagogiek HR)

 • Andrea Klaeijsen (practor gepersonaliseerd leren, onderzoeker ECBO)

 • Ellen Klatter (lector versterking beroepsonderwijs HR)

 • Francisca van Kessel (directeur O&O Leijgraaf)

 • Maaike van Kessel (onderzoeker en adviseur)

 • Marijke Kral (lector leren en ict HAN)

 • Marc van der Meer (bijzonder hoogleraar Tilburg university)

 • Marius Meeus (hoogleraar Tilburg School of Social and Behaviour sciences)

 • Paulo Moekotte (practoraat mediawijsheid, Mediacollege Amsterdam/Roc van Twente)

 • Irma van der Neut (onderzoeker IVA Onderwijs)

 • Loek Nieuwenhuizen (lector bij dfe HAN, Hoogleraar bij de OU)

 • Jorick Scheerens (st. practoraten)

 • Marieke Slangen (docent, master i.o. educational management)

 • Peer van Summeren (vz CvB de Leijgraaf, opdrachtgever)

 • Sietske Waslander (TIAS)

 • Anneke Westerhuis (onderzoeker ECBO)

 • Paula Willemse (onderzoeker IVA Onderwijs)



183Bijlage 2 Deelnemers 
aan de kennistafels 
ECBO december 2020

Pieter Baay  Manager ECBO Kennisverspreidingsprogramma   

   (mede-initiator)

Niek van den Berg  Lector ‘grenspraktijken van opleiders en onderzoeker’   

   van Aeres Hogeschool Wageningen (AHW, voorheen Stoas)

Remco Coppoolse  Senior onderzoeker Lectoraat ‘Normatieve    

   professionalisering‘ Hogeschool Utrecht

Frank van den Ende Innovatieregisseur Gilde Opleidingen

Jose Hermanussen Managing onderzoeker ECBO (mede-initiator)

Maaike van Kessel Practor digitaal vakmanschap, Noorderpoort

Andrea Klaeijsen   Practor ‘gepersonaliseerd leren’ Vista College

Marijke Kral   Lector ‘Leren en ict’ , Hogeschool van Arnhem en   

   Nijmegen

Marc van der Meer Bijzonder hoogleraar onderwijsarbeidsmarkt   

   (Universiteit Tilburg) en onafhankelijk adviseur   

   mbo-sector

Marius Meeus   Hoogleraar Social and behavioural sciences

Paulo Moekotte   Senior beleidsadviseur onderwijs en kwaliteitszorg | lid  

   Mediawijsheid Wetenschappelijke Raad

Irma van der Neut  Senior onderzoeker IVA-onderwijs

John Schobben  Practor ‘Innovatiesucces in het mbo’ De Leijgraaf   

   (mede-initiator)

Marco Snoek   Lector ‘Leren & Innoveren’ Hogeschool van Amsterdam

Kristin Vanlommel  Lector ‘Organiseren van Verandering in Onderwijs’,   

   Hogeschool Utrecht

Frans de Vijlder  Lector ‘Publieke zaak’, lector ‘Goed bestuur en   

   innovatiedynamiek’

Hilde Wierda-Boer  Senior onderzoeker Lectoraat ‘Publieke zaken’ HAN.   

   Projectleider verbindend vernieuwen. 

Marius van Zandwijk  Senior adviseur Kennisnet



184 Bijlage 3  
Vragenlijst Studenten
        

Hallo,

Ik ben John Schobben, practor innovatiesucces in het mbo. Ik bezoek scholen en 

praat met docenten en studenten. Ik kijk daarbij naar de rol die docenten spelen  

in vernieuwingen in het onderwijs. Maar ik ben er ook benieuwd naar wat jij als 

student daar van merkt. Daarom wil ik je twee vragen stellen:

Wat zijn voor jou de drie sterkste punten van de opleiding waar je op zit?

(What are the three best things you will remember about this school?)



185Kan je bij één van de punten een voorbeeld geven of opschrijven hoe je 

ervaring daarmee is?

(Can you pick one of them as an example to describe your own experience with it?)

Ik zit op de opleiding: op school:

(Name of your class or course: Name of your school:)

Hartelijk dank voor je tijd en je antwoorden!

Kan je dit formulier fotograferen en opsturen naar john.schobben@leijgraaf.nl

Thanks very much for your time and answers!

(Can you take a picture of this form to send it to john.schobben@leijgraaf.nl)

Je kan het ook digitaal invullen via 

(Or you can fill it in on phone or lap 

top by following)  

mailto:john.schobben@leijgraaf.nl
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190 Over de auteur

Drs. John Schobben is bestuursadviseur bij roc De Leijgraaf in Noord Oost Brabant 

en daarnaast bestuursvoorzitter van de praktijkschool De Rijzert in  

’s Hertogenbosch. 

Als onderwijskundige bekleedde hij menig functie in het mbo bij Arcus College,  

De Leijgraaf en MBO Utrecht. Binnen al die functies was innovatie de rode draad.  

Vanuit zijn functie bij De Leijgraaf richtte hij in 2019 het practoraat Innovatiesucces 

in het mbo in.

Als practor is hij penvoerder en projectleider van de onderzoekswerkplaats 

gepersonaliseerd leren met ict en was hij projectleider van de onlangs afgeronde 

Community of Practice gepersonaliseerd leren en ict. Verder is hij voorzitter  

van het werkverband beroepspedagogiek en voorzitter van de onafhankelijke 

onderwijskundigen groep (OOG) voor het mbo. Daarnaast is hij kartrekker bij 

MBOin2030 en adviseur bij Doorpakken op Digitalisering.

In het practoraat ontwierp hij zijn praatplaten. Een instrumentarium om de 

activiteiten van docenten in innovaties te onderzoeken. Hij gebruikte dit 

instrumentarium zelf in de periode december 2019 tot januari 2021 en doet  

daar verslag van in dit boek.

John Schobben publiceerde eerder in Meso, De Nieuwe Meso en Profiel en schreef 

een lemma over gepersonaliseerd leren in de Canon beroepsonderwijs.



191Nawoord

Het is 22 april 2021, morgen ga ik de proefdruk van mijn boek terugsturen naar 

de uitgeverij van Hogeschool Rotterdam. Na 43 jaar stop ik met werken in het 

beroepsonderwijs. Op 28 mei is de presentatie van mijn boek en dat is mijn laatste 

werkdag bij De Leijgraaf voor ik met pensioen ga. Hoe het practoraat verder gaat is 

nog even onzeker. Voorlopig houd ik de site www.innovatiesuccesinhetmbo.nl 

actueel, omdat ik toch nog landelijk actief blijf in projecten als mbo in 2030 en 

‘Doorpakken op Digitalisering’, kleine moeite dus. En hoe het daarna verder gaat: 

we gaan het zien. Het zijn nu gekke tijden. We zitten in lockdown met een avondklok. 

Hele sectoren hebben het zwaar, waaronder het onderwijs. Twee nummers van  

Dylan en CSN&Y schieten daarbij associatief door mijn hoofd: ‘The times they are 

a-changin’ en ‘Teach your children’. Geen lekkere combinatie these days….. 

Het schrijven van dit boek is het sluitstuk van 3 jaar practoraat. 

Begin 2019 had ik het in een ‘BiLa’ met Peer van Summeren over drie van ‘mijn’ 

projecten: de onderzoekswerkplaats ‘Gepersonaliseerd leren met ict’ (OWP), de 

Community of Practice (CoP) met het zelfde thema en het werkverband 

Beroepspedagogiek (WVB). Hij vroeg me waarom ik daar geen strik om deed door er 

een practoraat van te maken. Een week later, na nog een gesprek, was het practoraat 

in voorbereiding. Met Marc van der Meer maakte ik in een schriftje een eerste schets 

van wat later de grondplaat van het practoraat zou worden. De titel ging toen nog 

heen en weer van ‘coherentiekracht in’, ‘versterking van’ en ‘innovatiesucces in’  

het mbo. Dat laatste werd het. Na 27 referenten geïnterviewd te hebben, wat naast 

talloze goede tips stapels literatuur, proefschriften en onderzoeken opleverde, 

 kwam een fase van studie naast mijn gewone werkzaamheden, die gelukkig in 

 elkaars verlengde lagen. Het leverde een theoriebasis en een set instrumenten op 

die ik in zou gaan zetten voor eigen onderzoek, naast de onderzoeken die ik ‘gratis’ 

aangereikt kreeg uit de projecten OWP, CoP en WVB. Het instrumentarium heb ik 

getoetst en bijgesteld in de pilots bij Codam, Avans en Herman Brood Academie.  

Een aantal waarnemingen daarin kon ik delen in mijn practorale rede op 30 januari 

2020. Een mooie dag waarop we nog geen idee hadden van wat ons twee maanden 

later boven het hoofd zou hangen. Ik volgde de landelijke projecten en startte met 

mijn eigen onderzoek, waarbij ik uiteindelijk 41 interviews in 11 innovaties en 

innoverende opleidingen zou houden tussen december 2019 en januari 2021.  

Het resultaat en de conclusies en aanbevelingen liggen nu vast in dit boek. 

http://www.innovatiesuccesinhetmbo.nl


192 Ik ben veel mensen dank verschuldigd zonder wie dit boek nooit tot stand zou zijn 

gekomen. Al die mensen die ik in mijn carrière ben tegengekomen die me 

inspireerden en met wie ik de meest fantastische gesprekken voerde: dank! 

Specifieke dank gaat in de eerste plaats natuurlijk uit naar Peer van Summeren, 

die me de ruimte gaf om het practoraat in te richten. Daarnaast de 27 referenten 

die me met raad en daad bijstonden in de afgelopen drie jaar. Ieder heeft op een 

eigen wijze bijgedragen aan de verdieping van inzichten en de totstandkoming van 

dit boek. Zo hebben Paula Willemse, Maaike van Kessel, Marijke Kral en Andrea 

Klaeijsen naast het geven van adviezen en raad, ook tegengelezen; wat een klus. 

Ook dank aan mede-projectleiders in de OWP en CoP Pierre Gorissen en Marius 

van Zandwijk, die naast hun eigen klus ook met het practoraat meedachten. Alle 

managers, teamleiders, innovatiemanagers, docenten en studenten die ik mocht 

interviewen: dank! De deelnemers aan versnellingskamers en de kenniskringen van 

ECBO in december 2020, met speciale dank aan Jose Hermanussen en Pieter Baay 

voor het organiseren en moderaten, maar vooral ook voor hun inhoudelijke 

inbreng. En dan Hogeschool Rotterdam: naast de geweldige samenwerking in het 

werkverband Beroepspedagogiek (dank Ellen Klatter, Monique van den Heuvel en 

later ook Carlos van Kan), heeft Elin Koppelaar ervoor gezorgd dat ik dit boek bij 

Hogeschool Rotterdam mocht uitgeven en heeft ze me enorm gesteund en 

geholpen in het hele proces om van ruwe platte teksten dit boek te maken, een 

huzarenstukje waarvoor ik de hogeschool in haar persoon bedank. 

Een speciaal woord van dank aan Marc van der Meer. Hij was meer dan een 

referent. Vanaf het begin heeft hij meegedacht, deelgenomen aan 

versnellingskamers en de kenniskringen, advies gegeven over de opbouw van het 

boek, met een aantal hoofdstukken meegekeken en met de hoofdstukken 3 en 9 en 

het slothoofdstuk meegeschreven. Tijdens vele lange telefoongesprekken sleep hij 

mijn geest, verwarde me met vragen en legde verbanden die ik zelf nog niet gelegd 

had. Marc, dank voor de mooie reis!

Tot slot bedank ik niet mijn vrouw. Ondanks het feit dat ik vele avonden, 

weekenden en vakantiedagen op zolder zat te werken, zou ze me dit boek naar 

mijn hoofd gooien als ik dat wel deed en dat is dan weer zonde van het boek, toch? 

Maar toch,……

En Monique van den Heuvel citerend sluit ik voor de laatste maal af met: “Nou, … 

dat dus, … punt.”
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Sander Hilberink
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Willem (spina bifida) is met vervroegd pensioen en ervaart 
dat invulling geven aan het dagelijks leven niet vanzelf gaat. 
Helga (ernstige vorm van reuma) gebruikt al 27 jaar een 
rolstoel, maar moet nog steeds bewijzen dat ze niet kan 
lopen. Een vrouw met cerebrale parese wil graag een 
kind en zich laten insemineren met donorzaad, maar 
haar verzoek wordt afgewezen omdat zorgverleners 
niet verwachten dat zij in staat is het kind te verzorgen.

Willem, Helga en anderen delen hun ervaringen, wensen, 
behoeften, teleurstellingen en soms ook frustraties over 
het leven met een levenslange aandoening en vertellen 
hoe zij zich staande houden in een wereld die daar lang 
niet altijd op is ingericht. Soms zitten systemen in de weg, 
waardoor het stelsel een zorgmoeras lijkt. De zorgvrager 
past dan in geen enkel hokje; de afbakening staat tussen 
persoon en adequate ondersteuning.

Hun aandoeningen hebben impact op relaties, seksualiteit 
en gezinsvorming, sociale activiteiten en werk. Terwijl 
zelfredzaamheid en onafhankelijkheid van personen met 
een langdurige beperking centraal staan in het beleid, zijn 
hun sociale rollen, identiteit en idealen nog steeds 
onderbelicht. In onderzoek en in onderwijs.

Niet de zorg voor, maar het leven met een aandoening 
moet centraal staan. Dit vormt de basis van het lectoraat 
Ondersteuningsbehoeften: Levenslang & Levensbreed 
van Kenniscentrum Zorginnovatie. 

De lectorale rede van Sander Hilberink is een pleidooi 
voor een burgerschapsperspectief in de zorg voor en 
ondersteuning van mensen met een levenslange 
aandoening. Van ‘tussen’ naar ‘onderdeel’.
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Tussen
Over levenslange en levensbrede 
ondersteuningsbehoeften

 Sander Hilberink

Tussen
Over levenslange en levensbrede 
ondersteuningsbehoeften

Zorgen om pijn

Lennard Voogt
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Lennard Voogt is als lector ‘Complexe pijn’ verbonden aan 
Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam. 
In 2009 promoveerde hij aan de Universiteit voor Humanistiek 
op een proefschrift getiteld ‘De ervaringswereld van patiënten 
met chronische pijn: een empirisch-fenomenologisch onderzoek’. 
Lennard heeft 25 jaar als fysiotherapeut gewerkt in de zorg 
voor mensen met verschillende vormen van complexe pijn. 

Lennard is lid van de internationale onderzoeksgroep Pain in 
Motion en is als ‘visiting professor’ verbonden aan de Vrije 
Universiteit Brussel.

Lennard Voogt

Zorgen om pijn
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Assetmanagement voor een 
veilige en vitale Rotterdamse delta

Martine van den Boomen
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Veel infrastructuur komt op leeftijd en is aan renovatie of vervanging toe. 
Klimaatverandering doet daar een schep bovenop. De zeespiegel stijgt, 
de rivieren raken voller en het regent vaker en harder. Tegelijkertijd wordt
het heter, zijn er langere periodes van droogte en daalt de bodem sneller
dan voorheen. Dit zet infrastructuur onder druk. De Maeslantkering zal 
bijvoorbeeld vaker gaan sluiten, dijken zijn straks niet meer hoog genoeg, 
bruggen lopen vast door extreme hitte en ook wegen, kademuren, 
ondergrondse leidingen en spoor ondervinden problemen. 

Dan zijn er de grote transities waar infrastructuurbeheerders middenin
zitten, zoals de digitalisering en de omslag naar een energieneutrale en 
circulaire samenleving. Dit alles betekent nogal wat voor het in stand houden
en vernieuwen van de infrastructuur. Maar ook voor het opleiden van een 
nieuwe generatie professionals. Met de oude manier van denken en werken 
kunnen de complexe opgaven waar we voor staan, niet worden opgelost. 

In mijn lesbrief neem ik u mee in deze opgaven voor de infrastructuur en 
presenteer ik mijn onderzoeksagenda voor de komende jaren. 

Martine van den Boomen is lector Assetmanagement bij Kenniscentrum 
Duurzame HavenStad van Hogeschool Rotterdam. Zij richt zich op goed 
onderhoud en effectieve besluitvorming over infrastructuur.

Martine van den Boomen

Assetmanagement voor een 
veilige en vitale Rotterdamse delta
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Audit en Registratie, 
de kern van kwaliteit

Ageeth Rosman
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We bevinden ons in een bijzondere periode in de geschiedenis. De plotselinge
opkomst van het coronavirus en de impact op de samenleving, heeft er 
voor gezorgd dat we ons in een hele korte tijd moesten bekwamen in de 
digitale wereld. Dit zorgde voor uitdagingen maar bood ook kansen. 
Kansen die binnen het lectoraat Audit en Registratie nader onderzocht 
gaan worden.  

Het lectoraat richt zich op de verbinding tussen onderwijs, onderzoek en 
het professionele werkveld. ‘Ik vind het van uitermate groot belang dat 
zowel jonge professionals als reeds langer afgestudeerde collega’s 
werkzaam in de (klinische) verloskunde, docenten en onderzoekers op de 
hoogte zijn van de waarde van betrouwbare data, van het multidisciplinair 
bespreken van data en hoe zij hun steentje daaraan kunnen bijdragen. 
Daarom wil ik iedereen die aan de slag wil met data (zowel uit de registratie 
als uit de audit) uitnodigen om medewerking te leveren aan dit lectoraat. 
Aan de hand van de slogan van Perined ‘meten en bespreken in de 
geboortezorg’ en ‘door samen te kijken hoe het beter kan, hoop ik dat dit 
lectoraat een bijdrage gaat leveren aan de geboortezorg in zijn geheel.’ 
(citaat lector Ageeth Rosman)

Het lectoraat Audit en Registratie is gevestigd binnen Kenniscentrum 
Zorginnovatie, Hogeschool Rotterdam. Het lectoraat is ontstaan uit een 
samenwerking van Hogeschool Rotterdam met Perined. Perined is de 
koepelorganisatie voor het meten en bespreken van data voor, door en 
met partijen in de geboortezorg. 

Ageeth Rosman

Audit en Registratie, 
de kern van kwaliteit
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De waarde(n) van onderwijs 
Het primaat binnen de pedagogische 
professionaliteit van leraren

Carlos van Kan
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Morele grip 
Een theorie en agenda voor de bedrijfsethiek 

Jelle van Baardewijk
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De vrije markt is inmiddels overal en haar rol in onze samenleving en 
persoonlijke leven lijkt groter dan ooit. De voordelen daarvan zijn moeilijk te 
overschatten: we zijn rijker en hebben meer individuele vrijheid dan ooit 
tevoren. Tegelijkertijd lijkt er op veel vlakken iets uit de hand te lopen. 
Ongelijkheid neemt toe, veel mensen raken psychologisch in de problemen en 
er dreigt een ecologische crisis. En dan is er nog een coronavirus dat onze 
economie aan een stresstest onderwerpt. Volgens Jelle van Baardewijk stelt 
deze situatie ons voor de morele vraag: Hoe willen wij eigenlijk leven? En hoe 
kunnen we onze economie weer meer inrichten conform onze opvattingen van 
goed en slecht? In deze openbare les verkennen we de mogelijkheden om weer 
grip te krijgen onze globale vrijemarkteconomie. 

Morele grip vormt de blauwdruk voor het onderzoek aan het lectoraat 
bedrijfsethiek bij het Kenniscentrum Business Innovation. Dit kenniscentrum 
heeft als overkoepelend thema de snel veranderende economie en de manieren 
waarop ondernemers daarin kunnen handelen. Hoewel deze openbare les 
ingaat op fundamentele filosofische vragen over het goede, culmineert zij in 
een praktische handleiding voor ondernemers die morele leiders willen zijn.

Jelle van Baardewijk

Morele grip
Een theorie en agenda voor de bedrijfsethiek
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Turning data into strategic assets
A must-do of digital transformation for SMEs

Shengyun Yang
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Successful digital transformation allows companies to achieve remarkable 
benefits, such as increased capabilities, improved processes, and better 
customer experiences and engagement. Although there is a growing 
acknowledgement of the need for digital transformation, many companies 
are slow at adopting it, due to its complexity and immense changes to the 
business.

Besides the adoption of innovative technologies, improving the use of data 
is a key strategy for digital transformation. These days, each company, 
large or small, possesses rich amounts of data. Although data on its own 
has value, they have not been well exploited to create a higher value for 
the business. This situation generates the main research question:
How can small and medium-sized enterprises (SMEs) act more competitively
eby exploiting data to create more value? 

Dr. ShengYun (Annie) Yang is Professor of Applied Science in Digital Business 
of Research Centre Business Innovation at the Rotterdam University of 
Applied Sciences. Her research focuses on the digital transformation of 
(Rotterdam) SMEs.  She will further discuss the advantages and challenges 
of turning data into strategic assets in her public lecture.

Shengyun Yang

Turning data into strategic assets
A must-do of digital transformation for SMEs
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Innovation through the lens of values
You don’t know what you don’t know
You only know what you don’t know when you need it

Walter Baets

applied research
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Values-based leadership is based on an impactful transformative purpose. 
Values-based leadership dreams big and meaningful. It is driven by purpose and 
transformation, and no longer by control. It measures its success by its 
(positive) impact and in best cases even rewards for that outcome. It is holistic 
in its thinking and understanding, and it is a-causal. It accepts that causality 
does not exist in the managerial world of innovation. Rather, it accepts the 
paradigm of complexity as the leading organizational principle. 

Values-based leadership is based on cooperation, and in the realm of 
innovation, on open innovation. Without naming it as such, it subscribes the 
principles of Ubuntu: we are, since we belong. It considers all and everyone to 
be connected. This is in clear contrast with the ‘I think, therefore I am’ mentality 
of our western societies. Values-based leadership moves from the focus on ‘me’ 
to the focus on ‘we’, and this on an individual as well as on a corporate level. 
Values-based leadership has therefore a sustainability focus, a long-term focus. 
It aims to add value for all stakeholders.

Values-based leadership shows humanoid management (and it is a bit odd that 
this needs to be mentioned). Employees have an autonomy and they can take 
initiative. Teams function on the basis of minimum interaction rules, and not 
detailed process guides. Activities are networked, based on shared purpose. 

Values-based leadership uses agile innovation as a managerial approach and 
gives way to trial and error, and to experimentation. Learning is the outcome 
that is monitored. Contribution is the cherry on the cake. Values-based 
leadership indeed needs leaders, not bosses. It contributes not only to become 
successful individuals or organizations, but it equally contributes to a world 
that fails less. In the words of Indira Ghandi: you must be the change you wish 
to see in the world. That is what will give the Rotterdam University of Applied 
Sciences (but any educational institute for that purpose) the opportunity to 
change the face of business. 

Walter Baets

Innovation through the lens of values
You don’t know what you don’t know

You only know what you don’t know when you need it

Hogeschool Rotterdam Uitgeverij
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Zorg om naasten
Openbare les bij de aanvaarding van het 
lectoraat Zorg om Naasten van Kenniscentrum 
Zorginnovatie, Hogeschool Rotterdam

Erica Witkamp
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We krijgen er waarschijnlijk allemaal mee te maken. Of we worden een naaste 
van een patiënt of we doen zelf een beroep op onze naasten. Elkaar helpen 
en steunen is onderdeel van onze samenleving. Het wordt van ons verwacht 
en we vinden het vanzelfsprekend om anderen te helpen. Veranderingen in
de samenleving hebben ertoe geleid dat niet meer alleen onze gezins- of 
familieleden ‘naasten’ zijn. Naasten kunnen ook vrienden en bekenden zijn, 
fysiek en online. Op wie van deze naasten kan een beroep worden gedaan als 
dat nodig is?  

In de huidige participatiesamenleving wordt van patiënten en naasten verlangd 
om samen de gevolgen van een aandoening op te vangen en pas als dat niet 
lukt professionele hulp te vragen. En hoewel patiënten en naasten dit ook vaak 
samen oppakken, bungelen naasten er in de gezondheidszorg vaak maar een 
beetje bij. Er wordt wél veel van naasten verwacht, maar ze worden nauwelijks 
echt betrokken bij zorg, behandelingen en beslissingen en ze worden nauwelijks 
ondersteund bij hun taken. In de zorg draait het om de patiënt (alleen). Er komt 
echter vaak veel op naasten af. Ze hebben hun eigen leven, taken en rollen in 
de samenleving en in de relatie met de patiënt. En dan worden ze ineens of 
gaandeweg ‘mantelzorger’. Bovendien doet het hen zelf pijn of verdriet als 
iemand die hen lief is ziek is of niet meer zelfstandig kan functioneren. Patiënt 
én naasten ervaren de gevolgen. Maar hoe de gezondheidszorg en samenleving 
zich moeten verhouden tot toenemende betrokkenheid van naasten is nog niet 
uitgekristalliseerd.

In haar openbare les schetst lector Erica Witkamp verschillende kanten van 
zorg en ondersteuning door naasten voor mensen uit hun omgeving. Diversiteit 
en heterogeniteit in problemen, persoonlijke kenmerken en zorgsituaties, in 
rollen, taken en (zorg)relaties, maken de positie van naasten van patiënten 
ingewikkeld en de samenwerking met en voor zorgverleners en zorgorganisaties
dynamisch en complex. Terwijl meer en gelijkwaardige samenwerking tussen 
formele en informele zorgverleners steeds noodzakelijker wordt, ontbreekt het 
in de praktijk aan voorwaarden en faciliteiten. En terwijl de impact op het leven 
van naasten steeds groter wordt, bieden ondersteuningsinterventies weinig 
soelaas. Erica Witkamp wil zich graag inzetten voor gelijkwaardige samenwerking
met en ondersteuning voor naasten.

Het lectoraat Zorg om Naasten is ingebed in Kenniscentrum Zorginnovatie van 
Hogeschool Rotterdam. Het lectoraat richt zich in de driehoek van onderwijs, 
onderzoek en praktijk op samenwerking tussen naasten en zorgverleners en op 
ondersteuning van naasten en nabestaanden bij het omgaan met de gevolgen 
van een aandoening, ziekte of overlijden op naasten. 

Erica Witkamp

Zorg om naasten
Openbare les bij de aanvaarding van het 

lectoraat Zorg om Naasten van Kenniscentrum 

Zorginnovatie, Hogeschool Rotterdam
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It takes a village...
Persoonsgerichte (palliatieve) zorg in 
een verandering van tijdperk

Marieke Groot
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Gezien worden als mens en niet als ziek(t)e is voor de meesten van ons van 
groot belang als we in contact zijn met professionals. Het centraal stellen van 
de vraag ‘Wat doet ertoe voor jou in deze situatie?’ èn het gehoor geven aan 
het antwoord dat daarop komt, is echter helaas nog geen gemeengoed. Terwijl 
we feilloos aanvoelen of de professional tegenover ons persoons gericht werkt, 
blijkt het nog niet zo eenvoudig om expliciet te maken wat nou de aspecten zijn 
die dat bepalen. En hoe je die vervolgens toepast in organisaties en instellingen 
en leert aan zorg- en hulpverleners in opleiding. 

Marieke Groot wil met het lectoraat persoonsgerichte (palliatieve) zorg, een 
van de lectoraten binnen Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool 
Rotterdam, vragen stellen en antwoorden vinden die bijdragen aan het 
ontrafelen van deze complexiteit. Daarbij zal extra aandacht besteed worden 
aan hoe verschillende elementen van iemands identiteit, zoals gender, culturele 
achtergrond, sociaaleconomische positie en aanwezige talenten en beperkingen 
hierop van invloed zijn. Hiermee levert het lectoraat een bijdrage aan het 
daadwerkelijk persoonsgericht werken in zorg en welzijn, onder ander in (maar 
niet voorbehouden aan) de zorg voor mensen met een ernstige of levensbedrei-
gende aandoening en hun naasten. De activiteiten van het lectoraat spelen zich 
af in een tijd waarin steeds duidelijker wordt dat de wereld van professionele 
zorg & welzijn maar een  klein deel uitmaakt van de leefwereld van mensen. 
Toch ligt de focus meestal nog op deze wereld van professionele zorg en 
ondersteuning. Het is wenselijk om naast deze focus, meer de persoonlijke 
leefwereld en de rol van de samenleving als geheel centraal te stellen. Het is 
goed denkbaar dat een steviger verbinding van deze persoonlijke leefwereld 
met zowel het openbare leven als de professionele setting van invloed gaat 
zijn op de kwaliteit van ons bestaan. En ook op deze verbinding zal het 
lectoraat de komende jaren de nadruk leggen. 

Marieke Groot

It takes a village...
Persoonsgerichte (palliatieve) zorg in een 

verandering van tijdperk
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Innovation through the lens of values 
You don’t know what you don’t know
You only know what you don’t know when you need it

Walter Baets
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Values-based leadership is based on an impactful transformative purpose. 
Values-based leadership dreams big and meaningful. It is driven by purpose and 
transformation, and no longer by control. It measures its success by its 
(positive) impact and in best cases even rewards for that outcome. It is holistic 
in its thinking and understanding, and it is a-causal. It accepts that causality 
does not exist in the managerial world of innovation. Rather, it accepts the 
paradigm of complexity as the leading organizational principle. 

Values-based leadership is based on cooperation, and in the realm of 
innovation, on open innovation. Without naming it as such, it subscribes the 
principles of Ubuntu: we are, since we belong. It considers all and everyone to 
be connected. This is in clear contrast with the ‘I think, therefore I am’ mentality 
of our western societies. Values-based leadership moves from the focus on ‘me’ 
to the focus on ‘we’, and this on an individual as well as on a corporate level. 
Values-based leadership has therefore a sustainability focus, a long-term focus. 
It aims to add value for all stakeholders.

Values-based leadership shows humanoid management (and it is a bit odd that 
this needs to be mentioned). Employees have an autonomy and they can take 
initiative. Teams function on the basis of minimum interaction rules, and not 
detailed process guides. Activities are networked, based on shared purpose. 

Values-based leadership uses agile innovation as a managerial approach and 
gives way to trial and error, and to experimentation. Learning is the outcome 
that is monitored. Contribution is the cherry on the cake. Values-based 
leadership indeed needs leaders, not bosses. It contributes not only to become 
successful individuals or organizations, but it equally contributes to a world 
that fails less. In the words of Indira Ghandi: you must be the change you wish 
to see in the world. That is what will give the Rotterdam University of Applied 
Sciences (but any educational institute for that purpose) the opportunity to 
change the face of business. 

Walter Baets

Innovation through the lens of values
You don’t know what you don’t know

You only know what you don’t know when you need it
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Circulaire waarde(n)modellen 

Een multidisciplinaire benadering voor het verduurzamen
van mkb-bedrijven in de maak- en voedingsindustrie

Koen Dittrich

praktijkgericht onderzoek

Een transitie naar een Circulaire Economie kan een oplossing betekenen voor 

bedrijfsleven en consument om de ecologische voetafdruk drastisch te 

verkleinen. Deze transitie staat echter nog in de kinderschoenen. Terwijl 

bedrijven misschien vinden dat ze duurzaam denken en doen, opereren ze 

vaak nog vanuit een lineair businessmodel: ze maken een product, er ontstaat 

afval en uitstoot en ze verzinnen een oplossing om dat afval te recyclen zodat 

het op een veelal laagwaardige manier deels kan worden hergebruikt. Een 

nieuwe denkwijze, waarin het bedrijfsleven hun afval en uitstoot tot nul 

terugbrengt, is noodzakelijk. 

Koen Dittrich wil met zijn lectoraat een bijdrage leveren aan het ontwikkelen 

van nieuwe waardenmodellen en waardensystemen voor het mkb in de 

metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Een belangrijke uitdaging voor het 

bereiken van de circulaire economie is het maken van een goede vertaalslag 

van dit abstracte concept naar bruikbare richtlijnen voor het mkb-bedrijf. Het 

lectoraat wil het mkb helpen een realistische strategie te ontwikkelen, met 

een duidelijk stappenplan voor verduurzaming van de productie en voor 

herontwerp van de waardeketen van het mkb-bedrijf. De wisselwerking tussen 

het waardenmodel van het individuele mkb-bedrijf en het waardensysteem 

van de keten en de bedrijfslocatie zal hierbij centraal staan. De combinatie die 

het lectoraat maakt van enerzijds de keten- en gebiedsvraagstukken en 

anderzijds het waardenmodel van individuele bedrijven, is relatief nieuw. 

Omdat de transitie naar een circulaire economie complex is en technische, 

creatieve en economische kennis en expertise vergt uit verschillende 

disciplines, zal het onderzoek en het daaraan gekoppelde onderwijs 

multidisciplinair en daarmee hogeschoolbreed worden uitgevoerd.

Lectoraat Circulaire Economie

Koen Dittrich is lector Circulaire Economie bij Kenniscentrum Business 

Innovation van Hogeschool Rotterdam Business School. Daarnaast is hij 

werkzaam als universitair docent bij de Rotterdam School of Management aan 

de Erasmus Universiteit. Bij Hogeschool Rotterdam zal Koen Dittrich zowel in 

het onderzoek als binnen het onderwijs op zoek gaan naar en lesgeven over 

grootschalige en kleinschalige toepassingen van nieuwe waardenmodellen en 

waardensystemen voor het mkb in de voedings- en maakindustrie. 

Voorbeelden zijn het hergebruiken van afval voor industriële producten, zoals 

biobased textiel of biobased verpakkingen.

Koen Dittrich

Hogeschool Rotterdam Uitgeverij
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Circulaire waarde(n)modellen 
Een multidisciplinaire benadering voor het verduurzamen
van mkb-bedrijven in de maak- en voedingsindustrie
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John Schobben is zijn loopbaan begonnen als docent. Na zijn opleiding tot 
pedagoog en onderwijskundige is hij nu meer dan veertig jaar werkzaam in 
het mbo, als laatste in de functie van bestuursadviseur bij De Leijgraaf. In al 
die jaren heeft hij veel gezien en actief meegewerkt in tal van innovaties, 
zoals in de HPBO-projecten ’Werkplekleren’, ‘Loopbaanleren’ en ‘Effectief 
Leren; Effectief Organiseren’, in de onderzoekswerkplaats en Community of 
Practice ‘Gepersonaliseerd leren met ict’ en in zijn werk in het werkverband 
Beroepspedagogiek. Sinds 2019 is hij practor ‘Innovatiesucces in het mbo’.
 
Als persoon typeren mensen hem als ‘verbindelaar’ en inspirator, die veel 
ontwikkelingen in het mbo heeft meegemaakt en daardoor gedreven is om te 
zoeken naar manieren om de innovatiekracht in het mbo te vergroten. John 
is nieuwsgierig naar het handelen van docenten bij innovaties en de werkbare 
strategieën daarbij. 

In dit boek schrijft hij, naast theoretische beschouwingen, over concrete 
innovatie(s) in het mbo, over zijn eigen onderzoek en de resultaten daarvan. 
Het boek, voor een deel samen geschreven met Marc van der Meer, mondt uit  
in het cyclisch proces van onderwijsinnovaties. Op basis daarvan volgt een 
strategische agenda voor de school, de regio en het onderwijs. Als uitsmijter 
zijn 15 innovator-talks opgenomen over innovatie in wat hij noemt de mooiste 
sector in het Nederlandse onderwijs. 

Schobben heeft met behulp van Van der Meer een lezenswaardige 
‘roadmap’ gemaakt voor innovatie in het beroepsonderwijs. Ze hebben  
goed rondgekeken bij succesvolle onderwijsinnovatieprojecten in hbo  
en mbo. Ze trekken lessen uit die projecten en komen met concrete en 
heldere aanbevelingen voor ‘hoe te innoveren in beroepsonderwijs’.  
Dit boek is een buitengewoon handige ondersteuning bij dit proces, voor 
onderwijsorganisaties die ook een ‘lerende organisatie’ willen worden. 

Marius Meeus,
Hoogleraar Innovatie en Leren aan Tilburg School of Social and 
Behavioral Sciences

John Schobben

Innovatiesucces in het mbo
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