Workshop 1

Het team als kennisatelier, praktijk en onderzoek samen aan de slag
Ecbo-onderzoeker José Hermanussen gaat in workshop 1 – samen met onderwijsadviseurs Margret
Mulders en Linda van Doorn en onderwijsmanager Mark Oldenburg (alle drie werkzaam bij ROC De
Leijgraaf) – in op de kennisateliermethode. Dit is een vorm van praktijkgericht onderzoek, die door
ecbo is ontwikkeld en beproefd in verschillende ROC’s, waaronder de entreeopleiding van ROC de
Leijgraaf. In deze workshop vertellen zij over de aanpak, resultaten en ervaringen. Daarna volgt een
discussie over de waarde van zo’n aanpak voor kennisontwikkeling en gaan ze na wat
ontwikkelpunten zijn voor de toekomst.
Hermanussen schetst eerst de aanleiding tot de kennisateliers, het doel ervan en de opzet. Ze wijst
hierbij op de beleidsontwikkelingen – onder meer Focus op Vakmanschap, passend onderwijs en de
Participatiewet – en arbeidsontwikkelingen die een grote impact hebben op de lagere mbo-niveaus.
Daarbij komt dat leerlingengroepen op Entree en mbo-2 doorgaans buitengewoon complex en
gedifferentieerd zijn. Onderwijsteams staan dan ook voor de uitdaging om op maat, aantrekkelijke
leertrajecten te ontwerpen en onderwijsuitval te voorkomen. En dat is gemakkelijker gezegd dan
gedaan. Teams hebben daarom een grote behoefte aan handzame kennis over wat werkt. Dat is ook
naar voren gekomen uit de verschillende veldbijeenkomsten die ecbo heeft georganiseerd naar
aanleiding van eerder onderzoek naar het vakmanschap van docenten in mbo-1 en -2. De ervaring
leert dat de vraagstukken in de onderwijspraktijk een integrale aanpak vereisen en geen
standaardoplossingen kennen.
Via de kennisateliers wil ecbo samen met de onderwijsteams kennis ontwikkelen die bruikbaar is in
hun eigen situatie. In het kennisatelier staat het leren met en van elkaar centraal: vanuit onderzoek
wordt kennis aangereikt (inclusief een monitor- en evaluatiemodel en ontwerpmodellen), worden
ervaringen uitgewisseld, oplossingsstrategieën becommentarieerd en good practices gedeeld, ook
via verbinding met kennisateliers van andere ROC’s. Teamleden worden begeleid in het doelmatig
benutten van relevante kennis en databronnen. Ook krijgen zij ondersteuning bij het systematisch
analyseren van de sterke en zwakke punten van hun leerarrangementen, de teamwerkwijze en
regionale samenwerking. Op basis daarvan werken de deelnemers aan oplossingsrichtingen om de
onderwijskwaliteit te versterken. Ze werken via gerichte opdrachten toe naar concrete
ontwerpen/aanpakken, die vervolgens worden toegepast in de eigen praktijk.
Via systematische reflectie op de voortgang en opbrengsten wordt een analyse gemaakt van de
werkzame elementen: wat werkt, voor wie, waarom en in welke situatie? Deze aanpak is niet alleen
geschikt voor het werken aan een concreet product; het is tegelijkertijd een krachtige invulling van
deskundigheidsbevordering van alle betrokkenen.
De kennisateliers bestaan – naast het module 0 (monitoring en evaluatie) – dat als een rode draad
door het atelier loopt – uit drie samenhangende modules:
 In module 1 (werken met databronnen) leren de teamleden vuistregels over het werken met
databronnen (in- en externe databronnen over leerlingkenmerken, leerlingstromen,
arbeidsmarktgegevens).
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In module 2 (systematisch ontwerp leertrajecten) leren opleidingsontwerpers met behulp van
analysetools de vormgeving en kwaliteit van de eigen leerarrangementen tegen het licht te
houden en verbeterpunten te formuleren. Ook worden in deze fase de randvoorwaardelijke
organisatieprocessen meegenomen.
In module 3 (samenwerking in de regio) wordt op basis van kenmerken van deelnemers een
analyse gemaakt van benodigde externe expertise met betrekking tot zorg (schuldhulpverlening,
jeugdzorg) en leerwerkplekken (begeleiding).

ROC de Leijgraaf
Margret Mulders, Linda van Doorn en Mark Oldenburg van ROC de Leijgraaf illustreren vervolgens
hoe zij binnen hun entreeopleiding concreet hebben gewerkt aan de modules 0, 1 en 2 en wat
daarvan de opbrengst was. Een greep uit hun verhaal:
 De meerwaarde van module 0 is dat het team nu beschikt over een handzaam kompas dat de
door hun gekozen route aangeeft en hun tegelijkertijd een bril verschaft om kritisch terug te
blikken op het gelopen traject: wat ging er goed, wat kan/moet beter?
 Bij thema 1 was het een eyeopener dat er op schoolniveau veel meer gegevens beschikbaar
waren dan verwacht. Daarnaast bleek dat een beter datagebruik door het team niet alleen een
kwestie is van een betere ontsluiting, maar dat het om te beginnen impliceert dat het team haar
eigen kennisvragen helder voor ogen heeft: wat hebben we nodig aan informatie om goede
trajecten te kunnen bouwen en uitvoeren? Een belangrijk winstpunt was dat het team die
kennisvragen nu helder in kaart heeft gebracht en gericht gebruik kan maken van, dan wel op
zoek kan gaan naar de benodigde databronnen.
 Ook het motivatie- en leerkenmerkenonderzoek dat ecbo in het kader van dit thema heeft
uitgevoerd onder de zittende leerlingpopulatie van de entreeopleiding, leverde inzichten en
concrete aanknopingspunten op voor de inrichting van de trajecten en de verbetering van het
leer- en begeleidingsklimaat (thema 2). In het algemeen is de meerwaarde dat het team
kritischer is gaan nadenken over het eigen onderwijs en dat het onderzoek gelegenheid gaf om
als docenten onder elkaar thema’s te bespreken die lang onder de radar waren gebleven.
Discussie
In het discussiegedeelte zijn er met name vragen gesteld over de duurzaamheid van de kennisateliers
en de opbrengsten ervan. Kan een onderwijsteam van een ROC zelf zo’n kennisatelier voortzetten,
zonder wetenschappelijke staf of hulp van ecbo? Sommige workshopdeelnemers denken van niet en
vrezen dat het dan snel weer inzakt en het team weer ‘verzuipt’ in de waan van de dag.
Andere deelnemers brengen naar voren dat de duurzaamheid zal afhangen van de mate waarin de
onderzoekende houding verankerd is geraakt in de genen van het onderwijsteam en van de leiding.
Daar is wel tijd voor nodig: een vluchtig ateliertraject zal weinig zoden aan de dijk zetten. Weer
anderen pleiten voor meer blijvende constructies tussen onderzoekers en praktijk, zodat er sprake is
van een wederzijdse verrijking en gezamenlijke kennisproductie.
Verder wordt ervoor gepleit de kennisateliers niet te beperken tot een schoolse aangelegenheid,
maar juist de beroepspraktijk er bijtijds bij te betrekken, gelet op het belang van gedegen
praktijkleren in de trajecten voor studenten. Tot slot wordt het belang benadrukt van de uitwisseling
via bovenregionale kennisateliers: niet overal zelf het wiel uitvinden, maar verder komen door
kennisdeling.
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