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DIMENSIES
KENNISKRING
RUIMTE VOOR VERNIEUWING

OP WEG NAAR
EEN ONDERZOEKENDE
CULTUUR
HOE HR KAN BIJDRAGEN AAN
HET STIMULEREN VAN EEN ONDERZOEKENDE
CULTUUR IN EEN ORGANISATIE

ONDERWIJS WAAR JE
VAN GAAT VLIEGEN
WELKE IMPACT WIL HET MBO LEVEREN?
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VOORAF
DE MBO ONDERZOEKSDAG, WAARVAN DE TWEEDE
EDITIE OP 16 NOVEMBER 2017 IN ROTTERDAM PLAATSVOND, BIEDT EEN PLATFORM AAN ONDERZOEKERS
DIE IN HET MBO WERKZAAM ZIJN. EEN DAG VOOR EN
DOOR MBO-ONDERZOEKERS. MET 260 BEZOEKERS IS
IN 2017 DE DAG DRUKKER BEZOCHT DAN IN 2015. MEER
DAN DRIEKWART WERKT OP EEN MBO-INSTELLING.
ER BLIJKT EEN BEPERKTE OVERLAP TUSSEN DE DEELNEMERS IN 2017 EN 2015. IS ONDERZOEK DOEN BINNEN
VEEL MBO’S MISSCHIEN EEN EENMALIGE ACTIVITEIT?

Evelien van Baaren vertelt in deze Dimensies hoe
het Graafschap College ervoor zorgt dat onderzoek geen solitaire aangelegenheid van individuele
docenten is. Via allerhande activiteiten door de
organisatie heen probeert men de onderzoekende cultuur in de teams en in de hele organisatie
te stimuleren. Deze manier van onderzoek
doen kan evenwel alleen wortel schieten in
verbinding met het integrale proces van het
ontwikkelen van een lerende organisatie.
Uit een andere invalshoek wijst ook Rudy Snippe
op het belang van deze verbinding. In bedrijven
worden lineaire processen geautomatiseerd,
maar groeit de behoefte aan bagage om snel
te kunnen leren en te handelen. Als onderwijs,
mbo, hbo en universiteit, studenten planmatig en
lineair naar een vastgelegd eindpunt brengt, houdt
het de dynamiek in de beroepsuitoefening buiten
beeld. Scholen moeten als lerende organisatie
de eigen werkprocessen weten te vernieuwen.
Op veel mbo-instellingen gaat het al gelijk op:
onderzoekers ruimte geven zich te ontwikkelen,
faciliteren van hun verbinding aan opleidingsteams en het onderkennen van het belang van
deze verbondenheid om een lerende organisatie
te kunnen zijn. Dat dit bijzonder is, onderkent
het mbo misschien onvoldoende. Snippe
parafraserend: “Waar het hbo nog zoekende is
in het ontwikkelen van een eigen body of
knowledge, is het mbo daar al stevig mee bezig.”

Foto: studenten Grafisch Lyceum Rotterdam.

De voorwaarde om onderzoek doen vanzelfsprekend te maken, is niet het organiseren van
de onderzoekers, maar dat onderzoek impact
heeft. Op leerprocessen en leeropbrengsten.
Wat is daarvoor nodig? Wat kan de schoolorganisatie (bestuurders, management, HR)
doen om onderzoek doen een plek te geven
in de werkroutines van opleidingsteams? Dat
is de kernvraag die op 7 maart 2018 centraal
staat. Dan organiseert de werkgroep van de
Mbo Onderzoeksdag op de CvI-conferentie
een World Café: ‘Onderzoek als teamactiviteit’.
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SINDS EEN AANTAL JAREN KOMT ONDER DE VLAG VAN ECBO EEN
VASTE KERN VAN MEER DAN 15 ROC- EN AOC-VERTEGENWOORDIGERS
UIT ALLE WINDSTREKEN BIJEEN. VIER DAGEN PER JAAR VORMEN ZIJ DE
‘KENNISKRING INNOVATIEMANAGERS MBO’. IN DE OCHTEND WISSELT
DE KRING ERVARINGEN UIT OVER ONDERWIJSINNOVATIES EN -VERBETERINGEN (LANDELIJKE OF INSTELLINGSGEBONDEN INNOVATIES).
IN DE MIDDAG STAAT STEEDS EEN THEMA VOOR VERDIEPING CENTRAAL.
SAMEN DELEN ZE KENNIS EN WISSELEN ZE ONTWIKKELINGEN EN
ERVARINGEN IN HUN INSTELLINGEN UIT EN PROBEREN DIE TE DUIDEN.

‘Zie ons als volwassen organisaties en geef ons ruimte’. Zo luidt
de boodschap die het mbo in gesprekken met het ministerie
van Onderwijs uitdraagt. Dat leidt tot experimenten met daadwerkelijke ruimte, bijvoorbeeld door de mogelijkheid om deels
te handelen naar het kwalificatiedossier, deels achteraf te
verantwoorden. Ter gelegenheid van de tweede landelijke
Practoratendag onderstreepte minister Ingrid van Engelshoven
die boodschap. Ze gaf aan dat het mbo de afgelopen jaren
hard gewerkt heeft aan het op orde krijgen van de kwaliteit.
En nu de kwaliteit op orde is, zo stelde ze, kan er deze periode
meer vertrouwen en ruimte geboden worden aan de instellingen
om te werken aan vernieuwing. Een van de onderwerpen
daarin is de samenwerking in de regio, tussen instellingen,
bedrijven, gemeenten en andere partijen. De deelnemers aan
de kenniskring noemen tal van voorbeelden van regionale
samenwerking. Bijvoorbeeld de Health Hub in Noord Drenthe,
waarin startups, oud-medewerkers, onderzoekers, studenten,
docenten en provincie elkaar weten te vinden. Of voorbeelden
waarin het mbo regie neemt bij het slechten van (gemeentelijke) schotten, bijvoorbeeld tussen onderwijs en werk. Ook
zijn er verschillende voorbeelden waarbij het mbo de bijscholing voor personeel van instellingen of bedrijven verzorgt.
Zowel het thema ondernemendheid als de kwaliteitsafspraken
lijken daarin een bevorderende rol te spelen. De plaats van
innovatie binnen de instelling blijft een onderwerp van discussie.
De brandende vraag, terugkerend programmaonderdeel binnen
de kenniskring, komt ditmaal van een roc waar het college van
bestuur meer grip wil krijgen op innovatie. Men werkt volgens
een 1000-bloemen-bloeien-aanpak. De verwachting lijkt dat
een planmatige aanpak tot meer rendement zal leiden. Daarbij
speelt ook de gedachte aan een lerende organisatie een rol.
Na verschillende vraag- en suggestieronden wordt steeds
duidelijker dat de gehanteerde aanpak kennelijk iets positiefs
in gang zet. Aansluiten bij datgene waar docenten energie van
krijgen, leidt tot mooie ontwikkeltrajecten. Men benadrukt dat
taalgebruik ook een rol speelt.1 De manier van benoemen
1 Zie bijvoorbeeld Frank Weijers: Spelen met ruimte (2015).

(‘1000-bloemen-bloeien’) suggereert een waardeoordeel,
terwijl er prachtige zaken gerealiseerd worden.
In de middag houdt gastspreker Gerard Pruim een presentatie
over open badges, Making Informal Recognition Visible and
Actionable (MIRVA) en de koppeling met competentieframeworks als ESCO2.
De toekomst van werk verandert. Er is sprake van skills mismatch, geografische mismatch en onbenut talent. Open
badges zijn een andere manier van kijken naar diploma’s,
een andere manier van waarderen en een mogelijkheid om
informeel leren zichtbaar te maken. Pruim vergelijkt het met
‘digitaal bankieren in competenties’. Open badges zijn digitale
insignes, die laten zien dat een persoon beschikt over bepaalde
kennis of vaardigheden. Badges zijn bijvoorbeeld te gebruiken
om onderwijs in kleinere eenheden op te knippen (microcredentialing). De kenniskring verkent een aantal toepassingsmogelijkheden voor het mbo. Men ziet vooral mogelijkheden
in badges als hulp- en borgingsinstrument voor mensen met
afstand tot de arbeidsmarkt.

Aan de kenniskring nemen deel: Albeda College,
Alfa-college, CITAVERDE College, Clusius College,
Deltion College, Drenthe College, Helicon Opleidingen,
ID College, Koning Willem I College, Landstede,
MBO Utrecht, Mondriaan College, ROC A12,
ROC Friese Poort, ROC de Leijgraaf, ROC Nijmegen,
ROC RIVOR, ROC van Amsterdam, ROC van Twente,
ROC West Brabant en Summa College.

Meer weten over de kenniskring?
Mail Ilona.Koning@ecbo.nl

2 De classificatie van European Skills, Competences, Qualifications and
Occupations.
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OP WEG
NAAR EEN
ONDERZOEKENDE
CULTUUR
HOE HR KAN BIJDRAGEN
AAN HET STIMULEREN
VAN EEN ONDERZOEKENDE CULTUUR IN
EEN ORGANISATIE
EEN FILMPJE3 TIJDENS DE
MBO ONDERZOEKSDAG
2017 TOONDE HOE HET
GRAAFSCHAP COLLEGE
WERKT AAN HET TOT
STAND BRENGEN VAN
EEN ONDERZOEKENDE
CULTUUR. DAT SMAAKTE
NAAR MEER. EEN GESPREK
MET P&O-MANAGER
EVELIEN VAN BAAREN.

3 https://www.youtube.com/watch?v=syABSY5R92E
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“Een onderzoekende houding hoort bij een
professional. Daar is wat mij betreft geen discussie over mogelijk. Een echte professional kijkt
steeds naar zijn eigen kwaliteit en is nieuwsgierig, aan het onderzoeken. Daarnaast – en
wellicht nog belangrijker – leren we onze
studenten om kritisch, ondernemend en nieuwsgierig te zijn. De kwaliteit van het onderwijs wordt
als eerste bepaald door de docent. Dus moet
je als docent zelf ook nieuwsgierig en kritisch
zijn.” Aan het woord is Evelien van Baaren, hoofd
van de dienst Personeel & Organisatie van
het Graafschap College in Doetinchem. “Ook
in mijn eigen vak vind ik het belangrijk om
nieuwsgierig te zijn en me dingen af te vragen.
Daarmee help je jezelf en anderen verder.”

Evelien van Baarn
Hoofd Personeel &
Organisatie van het
Graafschap College

GEEN DOORTIMMERDE BELEIDSNOTITIE
In de openingsscene van het filmpje dat op de
Mbo Onderzoeksdag 2017 vertoond werd, legt
Van Baaren de relatie tussen HRD (Human
Resource Development) en onderzoek. “De
functie HR is gericht op ontwikkeling. Onderzoek en een onderzoekende houding zijn dat
ook. Dat versterkt elkaar en vult elkaar aan.”
Een bijzondere verbinding, die tussen HR en
onderzoek? Voor Van Baaren niet. De vraag wat
HR kan betekenen voor onderzoek en het
stimuleren van een onderzoekende houding
hoort ze wel vaker. In gesprekken met HRcollega’s van andere instellingen merkt ze
verschillen. Verschillen in visie op het HR-vak
bijvoorbeeld en in perceptie van de rol van HR
in een organisatie. “In onze organisatie hebben
we de overtuiging dat als we een goede ontwikkeling signaleren die ons verder helpt, we
daar ook wat mee willen dóen. Op het
Graafschap College gebeurt dat op uiteenlopende
manieren, onder meer door het functietraject
van een innovatiedocent te ondersteunen.”
“De aandacht voor onderzoek en de onderzoekende houding van docenten op het Graafschap
College vindt zijn oorsprong in drie lijnen”,
vertelt Van Baaren. “De wens om als roc een
lerende organisatie te zijn, vormt de basis. Wil
je een goede organisatie zijn, die werkt aan
kwaliteit, zorg heeft voor studenten, personeel
en voor de omgeving, dan ontkom je niet
aan de terminologie ‘lerende organisatie’. De
omgeving van een roc is dynamisch. Maar
roc’s als organisatie zitten soms nogal ‘vast’.

De ontwikkeling van de functie van docent is
de tweede lijn. En daarnaast speelt mee hoe
je als organisatie naar je onderwijs kijkt en wat
je daarin wel of niet doet. De combinatie daarvan leidt ertoe dat er zowel aan organisatieontwikkeling wordt gewerkt als aan ontwikkeling
op persoonlijk vlak door professionalisering van
docenten. In het thema ‘onderzoek en een
onderzoekende houding’ komen die stromingen
mooi samen. Daar ligt in onze organisatie geen
doortimmerde beleidsnotitie aan ten grondslag”,
vervolgt ze. “We hebben vooral ingespeeld op
wat zich ontwikkelde. Wij werken zo dat we
daar stimuleren waar we energie zien en waar
mensen een actieve rol nemen.”
ONDERZOEKENDE CULTUUR
“We zijn gestart met een paar enthousiastelingen. Daarop is een groepje geformeerd, met
wie we verder zijn gegaan. Vervolgens is de
vraag hoe je aandacht voor onderzoek ‘smoel’
geeft en inbedt in de organisatie om te zorgen
dat het niet verwatert. Als je naar onderzoek
kijkt vanuit professionalisering en organisatieontwikkeling is het logisch dat het onder de
HR-portefeuille valt. We hebben bijvoorbeeld
de Graafschap Academie, die gericht is op
professionalisering. Daar zit een linkje. We zijn
een aspirant-opleidingsschool. Vanuit de
onderzoeksagenda die daarbij hoort, zit ook
daar weer een linkje naar een onderzoekende
cultuur. En we zijn betrokken bij het functiehuis
en hoe de functie van innovatiedocent in de
organisatie past. Stuk voor stuk logische verbintenissen. Als je een ontwikkeling verder
wil brengen, moet die geïntegreerd zijn in de
normale bedrijfsprocessen en moet er iemand
zijn die er verantwoordelijk voor is.”
Net als elders heeft het Graafschap College
docenten die individueel een master volgen of
in een promotietraject zitten. “Het maken van
een koppeling met het team en wat daar leeft,
is nog steeds een item, om niet te zeggen een
uitdaging”, zegt Van Baaren. HR organiseert
verschillende activiteiten: het thema ‘onderzoek’
agenderen in allerhande overleggen, specifiek
onderzoek onder de aandacht brengen, voorbeelden verspreiden en het belang van het
onderwerp ‘onderzoek en een onderzoekende
cultuur’ bespreken met verschillende geledingen
en doelgroepen in de school. Zo organiseerde
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HR recent een focusbijeenkomst voor het
management in het teken van het thema
‘onderzoek’. De bijeenkomst had als doel het
management te informeren over wat er allemaal
loopt op het gebied van onderzoek binnen de
organisatie – “Véél!” –, maar ook te verkennen
hoe het management kan ondersteunen bij
onderzoek en een onderzoekende houding.
“Dan merk je dat een ieder daar anders in staat
en komen verschillen aan het licht. Bijvoorbeeld
dat de een onderzoek toejuicht, waar een ander
zich bezorgd toont of een docent dan wel voldoende toekomt aan de primaire taak van het
vak overbrengen aan studenten.” Een dergelijke
activiteit heeft bewustwording als doel, om te
stimuleren dat het management gaat nadenken
over wat nodig is om de onderzoekende cultuur
verder te brengen in de organisatie. “Alleen al
dat je er dan staat en zegt: ‘Onderzoek is belangrijk voor de organisatie en we verwachten van
jullie een rol daarin’. Het klinkt ontzettend simpel,
maar het is zó belangrijk”, zegt Van Baaren.
KRITISCH-REFLECTIEVE HOUDING
Het startpunt van de ‘beweging’ waren de
masterdocenten, bezig met hun eigen onderwerp of vraag. “Daar is niks mis mee!”,
benadrukt Van Baaren, “dat moet je vooral zo
laten gaan. Maar als je er ook als organisatie
iets mee wil, dan is het van belang om in de
hele organisatie aandacht voor onderzoek te
creëren.” In de focusbijeenkomst is de managers
gevraagd om input te leveren voor een onderzoeksagenda. Van Baaren: “Daarmee kunnen
we verzamelen wie met welk onderwerp bezig
is en het biedt de mogelijkheid om enigszins te
sturen. Doordat we bijvoorbeeld zichtbaar maken
dat een bepaald onderzoek al is uitgevoerd, of
iemand wijzen op een collega die met raakvlakken bezig is. Op organisatieniveau ontstaat
er een beeld van wat er aan onderzoek voorhanden is, welke vragen er leven en aan wat
voor onderzoek de organisatie nog behoefte
heeft. Je kunt de teams langsgaan en vragen
bij wat voor soort onderzoek zij gebaat zouden
zijn. Daarnaast heeft de HAN4 een presentatie
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Zo zetten we telkens weer stappen, door doelgroepen te betrekken en te bekijken welke
bijdrage de verschillende geledingen in de
organisatie kunnen leveren om de onderzoekende cultuur verder te brengen.”
Hoe belangrijk is het om zelf onderzoek te doen?
In de literatuur worden twee benaderingen onderscheiden rond de onderzoekende houding van
mbo-docenten.5 De ene is die van versterking
van de rol van de docent naar een expertdocent,
die handelt op basis van relevante kennis met
een kritisch-reflectieve houding en die open kijkt
naar de ontwikkeling van het vak waarvoor wordt
opgeleid. In de tweede benadering gaat het om
de docent die zelf ook onderzoek doet en daarmee naast een kritisch-reflectieve houding ook
over methodologische kennis en vaardigheden
beschikt. Van Baaren: “Het zelf ervaren in leren
is zó belangrijk. Het Graafschap College heeft
900 medewerkers. Die hoeven echt niet allemaal
onderzoek te doen. Het is wel belangrijk dat
mensen ermee bezig zijn en het in hun werk
kunnen plaatsen. We gaan ervan uit dat
professionals van nature een nieuwsgierigheid
naar kennis hebben. De een heeft dat sterker
dan de ander. Op den duur kan de nieuwsgierigheid bij iemand wat afzwakken. Dan moet je
dat als organisatie nieuw leven inblazen.”

verzorgd over verschillende vormen van onderzoek, van praktijkgericht tot fundamenteel.
Het is de kunst om vragen op te halen en te
bepalen welke vragen onderzoekswaardig zijn.

AMBASSADEURSROL
Heeft onderzoek van docenten effect op het
team waarin ze participeren? “Het is nog iets
nieuws, dat ook nog moet groeien. De houding
van de masterdocent speelt daar een rol in”,
licht Van Baaren toe. “De ene is vooral gericht
op de eigen individuele leervraag en beschouwt
de studie en het onderzoek als iets van zichzelf.
Dat kan, maar is wel zonde. Een ander pakt
misschien eerder een vraag op die leeft in het
team. Dat laatste proberen we te stimuleren.
Het hangt ook af van hoe het team zich opstelt:
zijn teamleden bijvoorbeeld nieuwsgierig naar
wat hun collega aan het doen is? De ontwikkelfase waarin een team zich bevindt, speelt mee.
Een team dat de basis op orde heeft, is vaak
al meer bezig met een kwaliteitscyclus en op
zoek naar verbetering. Dat raakt aan een onderzoekende houding. Het hangt ook af van de rol
van de leidinggevende: toont die belangstelling,

4 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

5 Zie bijvoorbeeld De Bruijn, NRO-thematekst
’De onderzoekende houding van docenten’ (2016).

informeert hij naar vorderingen, geeft hij tijd
en gelegenheid om er tijdens het werkoverleg
aandacht aan te besteden? En welke faciliteiten
biedt de organisatie? Al die factoren spelen
een rol. Het is nog geen natuurlijk proces dat
vanzelf loopt. Het is nog te individueel gericht
en nog niet breed in de organisatie verspreid. Op
den duur zal dat naar verwachting wel ontstaan.
We zijn bezig al die zaken aan elkaar te koppelen. Het vergt onderhoud en nadenken wat
je als individu en wat je als organisatie daaraan
kan bijdragen.
HR op het Graafschap College neemt een actieve
rol in het stimuleren van de onderzoekende
cultuur. Dat gebeurt bijvoorbeeld ook door het
initiëren van een nieuwe functie: de innovatiedocent. Na een behoorlijke ‘denkperiode’ is de
nieuwe functie sinds anderhalf jaar een feit. “Als
instelling geloven we in een brede docentfunctie.
Dat is een van de basisprincipes van onze
organisatie. Daarnaast signaleerden we dat er
docenten zijn die veel meer willen en in hun
mars hebben. Daar wilden we ook in carrièreperspectief aandacht aan besteden. Anderzijds
zochten we voor die docenten naar taken, die
goed zijn voor de organisatie en voor de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.”
De innovatiedocent is een LD-docent6 die op
een specifiek afgebakend terrein praktijkgericht
onderzoek doet binnen de organisatie en gericht
is op innovatie. De uitkomst van het onderzoek
is dus altijd gericht op vernieuwing of verbetering.
De innovatiedocent wordt daarvoor gefaciliteerd.
Daarnaast vervult de innovatiedocent een
ambassadeursrol in de organisatie. Er zijn drie
docenten geselecteerd die deze functie tijdelijk
vervullen. Daarna is het de beurt aan andere
docenten. Bij de selectie zijn de onderzoeksvragen beoordeeld op hun relevantie voor de
organisatie en is bekeken in hoeverre het team
wordt meegenomen in het onderzoek. Na afronding van het onderzoek volgt de implementatie
van de vernieuwing. De innovatiedocenten
worden als ‘pilot’ gevolgd om te zien of het
oplevert wat de instelling voor ogen heeft. De
innovatiedocenten worden, net als alle docenten
6 LD-docent verwijst naar een functiewaarderingsindeling.
Van een LD-docent wordt verwacht dat deze een voortrekkersrol heeft in de vernieuwing van vakinhoud,
pedagogische en didactische concepten en daarbij
onderzoeksresultaten benut.
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“We gaan
ervan uit dat
professionals
van nature
een nieuwsgierigheid
naar kennis
hebben.”

die zich bezighouden met onderzoek, begeleid
door onderzoeksdocenten van de HAN en
schoolopleiders die zijn getraind in onderzoeksbegeleiding.

INNOVATIEPROJECTEN BIJ HET
GRAAFSCHAP COLLEGE
1 Onderzoek naar de pedagogischdidactische uitgangspunten voor het
opleiden van talentvolle studenten
met de ambitie om te excelleren
(Talentenwijzer)
2 Oprichten van een Regionaal Skills
Training Centrum dat 5 dagen per
week excellent vaardigheidsonderwijs
aanbiedt aan studenten van verschillende opleidingen en andere doelgroepen, om just-in-time te kunnen
leren/oefenen/toetsen.
3 Onderzoek naar doorlopende leerlijnen en het stimuleren van
benodigde competenties door middel
van een schoolorkest.

Van Baaren: “We vragen nu aan het management
om van te voren na te denken welke vragen zij
zouden willen meegeven. En we denken na over
hoe we een en ander verder vorm gaan geven.
We overwegen bijvoorbeeld een digitale verzamelplek waar iedereen alles kan terugvinden. Wat
levert de aandacht voor onderzoek op in de
instelling? De innovatiedocenten zijn super
enthousiast, dat is geweldig om te zien! Natuurlijk lopen ze ook wel eens tegen zaken aan.
Maar ze zien het als kans die de organisatie
biedt om iets te doen met hun nieuwsgierigheid.
Concrete resultaten zijn nog niet aanwijsbaar,
daarvoor is het nog te vroeg. Sommige masterdocenten of LIO’s weten hun team mee te nemen
in het onderzoek en passen naar aanleiding van
de uitkomsten bijvoorbeeld hun methodiek aan.
Dan is er dus onmiddellijk effect. Op organisatieniveau praat je over een proces van lange adem.
Aan het eind van de focusbijeenkomst checkten we of onze doelstellingen ‘informeren,
kennisoverdracht en bewustwording’ gehaald
waren. Dat bleek het geval. Dan kun je dus
weer een vinkje zetten. Weer een kleine stap
genomen!”

TIPS OM EEN ONDERZOEKENDE
HOUDING TE STIMULEREN IN DE
ORGANISATIE
• Ga op zoek naar waar al kiemen en
activiteiten zijn in de organisatie
(want het is er!).
• Richt je focus op wat onderzoek
betekent: mensen die altijd vragen:
‘ja maar, waarom dan?’, verder kijken
dan je neus lang is, nieuwsgierigheid, etc.
• Wees zelf nieuwsgierig.
• Maak het niet te groot.
• Weet mensen te verbinden.
• Denk van te voren na hoe je omgaat
met de tijdsfactor (reëel en als
excuus) en heb daar aandacht voor
(steek niet te veel energie in omvangrijke plannen en nota’s met urenbestedingen).
• Besteed aandacht aan de beelden
die er bestaan over onderzoek en
die mogelijk belemmeren.
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ONDERWIJS
WAAR JE
VAN GAAT
VLIEGEN

WELKE IMPACT WIL HET MBO LEVEREN?
KUNNEN MEEVEREN IN EEN COMPLEXER WORDENDE
OMGEVING VRAAGT HERBEZINNING OP EN
HERDEFINIËRING VAN DE FUNCTIE VAN ONDERWIJSORGANISATIES. DE CRUX: DENK NA OVER WAT JE TEWEEG
WILT BRENGEN. AAN HET WOORD IS DR. RUDY SNIPPE.
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“Mbo, hbo
en wo
hebben elk
hun eigen
rol, eigen
vragen en
een eigen
doel. Stuk
voor stuk
zijn ze nodig
om te leren
en acteren in
de buitenwereld.”

Dr. Rudy Snippe
Lector Hogeschool
Inholland en
docent aan Nyenrode
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Van saxofonist tot zakelijk leider, trainer in
innovatieontwikkeling bij een managementadviesbureau tot onderzoeker en docent aan
Nyenrode en lector bij de Hogeschool Inholland.
Rudy Snippe, op het moment in between
lectoraten, kan putten uit een rijke werkervaring.
Als zakelijk leider raakte hij gefascineerd door
het “gemopper op managers”. Toen de impact
van innovatietrainingen die hij gaf nogal gering
– “zeg maar irrelevant” – bleek, omdat de
ontvangers in no time weer overgingen op de
orde van de dag, wakkerde dat zijn motivatie
aan om onderzoek te doen. Zijn promotieonderzoek draaide om de vraag: Hoe kan het
dat in bedrijven waar hoogopgeleide creatieve
mensen werken, toch geen innovatie plaatsvindt?
Het promotieonderzoek heeft hem wijzer
gemaakt, zegt Snippe. En hem bewust gemaakt
van hoe leuk het is om onderzoek te doen dat
verandering teweeg brengt. Vanuit zijn positie
als lector zag hij hoe hbo en mbo worstelen met
het oppakken van hun onderzoeksrollen ten
opzichte van het werkveld en elkaar, en met het
ontwikkelen van een eigen body of knowledge.
“Terwijl het hbo nog zoekende is hoe de samenwerking met het werkveld te versterken, is het
mbo daar al stevig mee bezig.” Later in het
gesprek zegt hij: “Als je als mbo-opleiding weet
wat je op alle verschillende niveaus wilt kunnen
en wilt proberen te snappen om iets teweeg
te kunnen brengen, dan ken je je body of
knowledge.”
SURFEN OP HET GRAS
“Lineair denken is het onderwijs eigen: ‘we
bereiden onze studenten voor op de beroepspraktijk’. De beroepspraktijk is het eindpunt en
het onderwijs moet zorgen dat ze bij dat eindpunt aanbelanden. Aan de beroepspraktijk
vragen we wat daarvoor nodig is. Een verouderde
manier van denken”, stelt Snippe. “Toenemende

communicatiemogelijkheden maken onze wereld
complexer en daarmee minder stabiel en voorspelbaar.” Hoe overleef je in zo’n omgeving?
Snippe gebruikt de analogie van de surfer. Leg
een surfplank in het gras. Dan is de omgeving
stabiel en kun je heel stabiel op de surfplank
staan. Leg de surfplank in het water, probeer er
stabiel op te staan en je valt om. Daar hebben
instellingen en bedrijven nu mee te maken. Wat
doet een surfer op het water? Die acteert en
leert razendsnel, min of meer tegelijkertijd. Met
als bagage een enorme hoeveelheid kennis en
ervaring. Die kennis helpt hem niet om de
toekomst te voorspellen, wèl om snel te kunnen
leren en handelen. Wij moeten dus leren en
acteren op een razendsnelle manier. Niet alleen
in het werkveld, maar ook in het onderwijs. Een
heel mooie manier voor het hbo en mbo is om
samen met het werkveld te leren en acteren.
Dan ben je aan de bal en kun je een rol pakken
die het werkveld zelf vanwege tijdgebrek vaak
niet kan oppakken. Het mbo heeft daarin een
eigen rol, want het leert en acteert op een andere
manier dan het hbo. Dat komt doordat mbo,
hbo en wo elk hun eigen rol, eigen vragen en
een eigen doel hebben. Stuk voor stuk zijn ze
nodig om te leren en acteren in de buitenwereld.
Het mbo is heel goed in een natuurlijke samenwerking met het werkveld, door jarenlange
traditie opgebouwd. Daar kan het hbo van leren
en daarin zouden we meer samen moeten
optrekken. In sommige aspecten heeft het mbo
een voorsprong, in andere het hbo. Het zou
prachtig zijn als we gaan snappen hoe dat werkt
en onze rol daarin vinden. Dat lukt zeker niet
een-twee-drie, maar is wel ontzettend hard
nodig. Anders halen we het met BV Nederland
gewoonweg niet.”
“Een organisatie heeft voldoende complexiteit
nodig om te kunnen synchroniseren met de
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complexiteit van de buitenwereld. Als ik stabiel
op die surfplank sta, ben ik niet complex genoeg
om met de instabiele omgeving om te gaan.
De complexiteit en veranderlijkheid van de
omgeving zijn een feit. Die hebben we zelf
veroorzaakt en er is geen weg meer terug. Maar
of we er zelf mee om kunnen gaan, is nog maar
de vraag.” Vraagt dat om meer wendbaarheid?
“Het gevaar is onze taal. We hebben woorden
bedacht voor een omgeving, die er eigenlijk niet
meer is. Bedrijven en organisaties zijn vaak op
dezelfde manier georganiseerd. De gedachte is
vervolgens: ‘nu moet het alleen nog wendbaar
worden’. Maar die organisatie is helemaal niet
gebouwd om wendbaar te zijn, maar juist om
stabiel te zijn. Dus ontstaat er een conflict.”
Vervolgt: “Wij mensen hebben als methode
bepaalde organisatiestructuren bedacht. De
organisatie is dus de methode. Vervolgens willen
we bij verandering dat dezelfde organisatie
– de methode – iets anders teweeg kan brengen,
terwijl deze methode daar niet voor bedoeld
was. Dus moeten we ons steeds afvragen welke
methode nodig is om iets teweeg te brengen
en afstappen van het denken dat de methode
(de organisatiestructuur) het doel is. Dat geldt
voor alle scholen, zeker ook het hoger onderwijs!”
Snippe kan het niet genoeg benadrukken: “We
moeten ons gaan afvragen wat we eigenlijk
teweeg willen brengen en wat we daartoe met
elkaar moeten proberen te snappen. En niet
uitgaan van dat we het wel weten en bezig gaan
met marketingboekje 1. Het betekent niet dat
alles overboord moet, want je hebt nog steeds
leermiddelen nodig om veranderingen te kunnen
begrijpen en de mechanismen die daarin een
rol spelen. Als je de mechanismen snapt, kun
je de veranderende omgeving volgen en daar
een rol in spelen. Dat is een heel andere manier
van denken dan ‘zo ziet de wereld eruit en daar
moet jij in’. Dat kan niet meer.”
RANDJES WETEN TE VINDEN
“Iedereen kent ze; kreten als ‘we leiden op voor
beroepen die er straks niet meer zijn’. Als je
voor beroepen opleidt, dan klopt die bewering.
Maar als je mechanismen probeert te snappen,
maakt het niet uit in welk beroep of hoe dat
straks heet. Alleen de manier waarop die
mechanismen worden toegepast verandert, door
bijvoorbeeld technische of sociale ontwikkelingen.
Bij mbo-studenten liggen hoofd en handen heel
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dicht bij elkaar. Om iets te kunnen, moet je
bepaalde dingen snappen en om iets te
snappen, moet je bepaalde dingen kunnen.
Bij hbo-studenten ligt dat misschien iets verder
uit elkaar en meer op het organisatorische vlak.
En bij wo-studenten gaat het erom de achterliggende of misschien zelfs voorliggende
theorieën en inzichten te ontwikkelen. Ze zijn
alle drie heel hard nodig. Leren kàn niet meer
zonder een onderzoekende houding. Leren ís
onderzoeken. Alleen wel met drie verschillende
doelen. Je kunt niet meer leren door alleen
maar te repeteren. Je moet de achterliggende
mechanismen leren te snappen. Daarmee doorgrond je de kennis over het vak en de daarbij
behorende mechanismen, die transferabel
zijn naar nieuwe situaties.”
“Een heel goede timmerman heeft een natuurlijke flexibiliteit, omdat-ie zijn vak helemaal snapt
en dat in verschillende situaties kan toepassen.
Dat zou bij het mbo meer tacit knowlegde
(handelingskennis) kunnen zijn, maar ook dat
is waarschijnlijk al ontoereikend aan het worden.”
Snippe: “Vakmensen moeten de randjes weten
te vinden, de verbinding. Alles wat lineair
bedacht of uitgevonden wordt, wordt geautomatiseerd. Op elk niveau. In de robotisering
snappen we een aantal dingen al veel beter.
Robotjes trainen we zó, dat ze op basis van hun
kennis onderling met elkaar uitmaken welk
robotje het meest geschikt is om een bepaalde
taak uit te voeren. In tegenstelling tot het
traditioneel onderwijs maken we robotjes niet
even slim, want dan heb je maar één type robot.
We maken ze bewust divers slim. Als we dat
met robots al doen, waarom dan nog niet met
mensen? We beschikken nu over onderwijstools en nieuwe organisatiesystemen (IT), die
het aanbieden van diversiteit in kennis mogelijk
maken. Vroeger kon dat niet. Toen had je een
hokje met 20 man erin, een docent met een
krijtje ervoor en dat was dan onderwijs. Nieuwe
IT-methoden en digitalisering van onderwijs
bieden nieuwe mogelijkheden. De eerste fase
van digitalisering lijkt altijd erg op de vorige.
Kijk naar langspeelplaten. Die waren analoog,
rond en met een gaatje. Toen kwam de cd,
digitaal, rond, met een gaatje. We doen eerst
dezelfde dingen. Dus na de docent met een
krijtje zijn er nu digitale mogelijkheden, maar
staat er nog steeds een docent met een krijtje.

Volkomen begrijpelijk, maar we kunnen nu veel
meer diversiteit in leren aanbieden, waarin
studenten op hun eigen tempo en manier diverse
kennis kunnen binnenhalen. Onderwijsinstellingen blijven ook in een digitale wereld ontzettend belangrijk voor het doen van onderzoek,
het geven van duiding van wat studenten bij
elkaar sprokkelen en het kritisch beoordelen van
de kwaliteit daarvan. Ik heb grote waardering
voor mbo-docenten”, zegt Snippe, “maar de
context waarin zij hun werk moeten doen, lijkt
vaak te veel op de middelbare school. Ik heb
ook al heel mooie voorbeelden mogen zien, maar
studenten moeten nog veel uitvoerende taakjes
doen en dat lokt reactief gedrag uit. Ik geloof
niet dat ze dat gedrag standaard hebben. De
context bepaalt het gedrag.” Verzucht: “Kunnen
we niet een context ontwikkelen waarin die
mbo-kids gaan vliegen? Dat willen ze zelf ook!
Er zit zoveel verborgen kennis, die nog niet
altijd tot z’n recht komt door de manier waarop
we het onderwijs vormgeven. Mbo’s maken
prachtige sprongen naar voren!”
GEEN DOEL, MAAR TOOL
“Een aantal fundamentele denkslagen zijn nodig”,
zegt Snippe. “Als je in de uitvoerende zin denkt:
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‘wij voeren onderwijs uit’, dan wacht je op een
opdracht. OCW geeft bijvoorbeeld een opdracht,
daar mopper je dan over, je probeert het uit
te voeren en het lukt in de drukte van alledag
niet helemaal. En voordat je lekker bezig bent,
komt er alweer een nieuwe opdracht of is de
wereld alweer een beetje veranderd. Daar hollen
we vervolgens dan weer achteraan. Ondertussen
moet er ook nog onderwijs gegeven worden
en loopt iedereen aan alle kanten vast. We
proberen veranderingen door te voeren in een
methode die voor iets anders bestemd was.
Als je niet tevreden bent met de uitkomst van
jouw organisatie moet je je realiseren dat deze
uitkomst het resultaat is van de wijze waarop
je bent georganiseerd. Dan moet je bedenken:
de methode leidt tot dit resultaat, dus is het
zaak een andere methode te kiezen en niet te
proberen in dezelfde methode andere dingen
te doen. De titel van mijn proefschrift refereert
daar aan: ‘In een rechthoekig cakeblik bakt
men geen ronde taarten’. Wil je verandering,
dan moet je een andere context bouwen. Daar
schuren we wel een beetje naar toe, omdat we
allerlei hippe methodes zoals SCRUM verzinnen.
Maar als we niet uitkijken wordt ook daar de
methode weer een doel, en het is maar een
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tool! SCRUM is een geweldige tool, maar niet
altijd en overal.”
“Het construct waarin we nu werken, werkt niet
meer. Dat weten we allang. Toch proberen we
erin door te gaan, omdat we geen alternatief
kennen”, zegt Snippe. “We moeten ons afvragen
wat het mbo op de verschillende niveaus teweeg
wil brengen, welke impact het mbo kan leveren
en welke rol het daarin heeft. Niet leren voor
bakker, maar leren om ertoe te doen, om een
andere impact te leveren waarin broodbakken
een tool is en geen doel. Eigenlijk is het geweldig
dat dit nu gaat plaatsvinden! Als we gaan opleiden tot functies die robots ook kunnen doen,
dan doen we iets niet slim, volgens mij. De
school is er om enorm te leren en te trainen.
Straks ‘in het echie’ moet je je impact kunnen
leveren door iets teweeg te brengen. Dat zeiden
de Romeinen ook tegen de gladiatoren: je traint
enorm en in de arena bepaal je je strategie. Dan
moet je razendsnel kunnen leren en handelen.
Als er een groot beest met grote tanden grommend op je afkomt, moet je niet eerst hoeven
opzoeken wat het is. Dat is onze wereld nu. Je
moet snappen wat er gebeurt en je rol daarin
nemen.”
SLIMMER SLIM WORDEN
“We zitten in een geweldig mooie tijd waarin
we de weg een beetje kwijtraken. Er is nieuwe
taal nodig om een nieuw discours met elkaar te
ontwikkelen. Het probleem met taal is dat we
daar in het verleden al betekenis aan hebben
gegeven, terwijl we er de toekomst mee moeten
proberen te duiden. Daarom zullen we de
betekenis van woorden moeten gaan reframen.
Verandering in de school of instelling begint met
het reframen van je taal. Stel, je bent docent TV.
Maar TV is niet meer zoals vroeger, zo’n grote
doos, dat is nu iets heel anders. Jij bent geen
docent TV, maar jij kunt iets teweeg brengen
via TV. Dus wat vroeger mijn vak heette, is nu
mijn methode geworden. Als ik dat via TV kan,
kan ik het wellicht ook via de smartphone of via
iets wat nog niet bestaat. Mijn houdbaarheidsdatum wordt daardoor vele malen groter.
Docenten zijn getraind en vastgezet in een
performance engine. Daarbinnen handelen ze
in routines waarin ze heel goed geworden zijn.
Daar vroeg de context tot nu ook om. Om dit te
kunnen veranderen zal de instelling zichzelf een

andere functie moeten geven.” Snippes theorie
omschrijft dat als een andere functiedefinitie.
Een statische functiedefinitie vertelt wat het
systeem is: ‘wij zijn een school’. Dat is stabiel.
En een dynamische functiedefinitie zegt: ‘wij
brengen iets teweeg’. “We stimuleren studenten
bijvoorbeeld om slimmer slim te worden. De
functiedefinitie van een bibliotheek is niet
‘boeken uitlenen’, maar ‘inspireert mensen tot
lezen’ en kan daartoe boeken uitlenen, maar
zou ook iets totaal anders kunnen doen. Pas
als je dat besluit kan het systeem veranderen.
Niet eerder, want dan zit je vast.”
“We pakken het als onderwijsinstellingen zèlf
op, of andere partijen pakken het op”, waarschuwt Snippe. “De eerste signalen zijn er,
bijvoorbeeld bedrijven die eigen scholen beginnen. Zeker in de digitalisering komt de ontwikkeling altijd uit onverwachte hoek. Apple en
Spotify zijn de grotere muziekaanbieders in de
wereld. Dat hadden we van tevoren niet kunnen
bedenken. De tijd dringt. We hebben tot nu toe
nog het recht om diploma’s af te geven, maar
dat gaat bij ons vandaan. Niets doen betekent
onszelf opheffen. Als dat beter is, dan zij dat zo.
Maar als je ziet hoeveel we geïnvesteerd hebben,
hoeveel pedagogische en didactische kennis
er voorhanden is en hoeveel infrastructuur, is
het zonde van de investering. Laten we dat
gebruiken, dat is het waard. En als BV Nederland
móeten we gewoon. Bestuurders en anderen in
het onderwijs geven mij de indruk te denken dat
we nog voldoende tijd hebben. Wellicht omdat
onderwijs langzaam ontwikkelt en we nog niet
weten wie de concurrenten worden. Maar de
patronen tekenen zich af: bedrijven nemen het
over, financieringsmodellen vanuit de overheid
beginnen zich aan te passen. Het nieuwe kan
niet in het oude. We moeten met elkaar nieuwe
methoden ontwikkelen. De angst voor banenverlies is ongegrond”, meent Snippe. “Blijven
we het op de oude manier doen, dan lopen
we vast. Dat zogenaamd alles op z’n kop gaat,
wil niet zeggen dat het ingewikkelder wordt.
We lopen nú vast, raken nú overspannen. Dat
betekent dat we dingen moeten doen die niet
in het huidige systeem passen. We gebruiken
de verkeerde methode. We moeten omdenken,
in plaats van zo hard ons best te doen. Dan zal
je zien dat ook de impact en het werkplezier
groeit!”
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ONDERZOEKENDE HOUDING
Wie een lege doos tussen een stel krokodillen
gooit, zal weinig teken van leven zien. De
monsters zullen misschien even schrikken maar
al snel over gaan tot hun gewoonlijk lethargische
orde van de dag. Want hun primitieve prehistorische brein vraagt zich niet heel veel meer
af dan: is het eetbaar of gaat het mij eten?
Kijk nu eens wat er gebeurt als je hetzelfde
doet bij een groep chimpansees. Op YouTube
wemelt het van de filmpjes die laten zien hoe
nieuwsgierig apen zijn. Naar zo’n doos, bijvoorbeeld. De apen gaan er voorzichtig in kijken,
proberen of ze ermee kunnen spelen of
uiteindelijk de doos misschien wel gebruiken
als opstapje om bij anders onbereikbaar fruit
te komen. Aan een onderzoekende houding
geen gebrek.

Prof. dr. Rob Martens
Strategisch adviseur
onderzoek ecbo

De biologische bedoeling van spelen is dus
vooral om iets te leren. Iets uitvinden wat je
nog niet weet of oefenen hoe je iets moet doen.
Hoe slimmer dieren zijn, hoe meer ze spelen
en hoe nieuwsgieriger ze zijn.
Spel vraagt bovenal om ruimte. Om veiligheid.
Ruimte om dingen uit te proberen of iets te
verkennen zonder dat je op voorhand weet wat
eruit komt. Voor mij, als onderzoeker, is onderzoek in de kern niets anders. Het is geen
moeilijkdoenerij of verplichting maar een spel
om nieuwsgierigheid te bevredigen. Een nieuwsgierigheid die nu eenmaal in ons zit. Het
enige wat je hoeft te doen is ruimte en tijd te
creëren om die eruit de laten uitkomen. En
dan heeft iedere docent een onderzoekend
houding. Van nature.

Een onderzoekende houding en spelgedrag
zitten biologisch gezien heel dicht bij elkaar.
Het gaat steeds om gedrag waarvan je op voorhand niet weet wat het gaat opleveren. Om
ooit te kunnen uitvinden dat een doos handig
als opstapje kan zijn, moet je hem onderzocht
hebben. Bijvoorbeeld door ermee te spelen.
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