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VOORAF
OP 21 NOVEMBER 2019 VINDT BIJ ROC VAN TWENTE IN HENGELO DE
DERDE EDITIE VAN DE MBO ONDERZOEKSDAG PLAATS1. EEN DAG DIE
IN HET TEKEN STAAT VAN DE ONDERZOEKENDE HOUDING VAN EN
ONDERZOEK DOOR ONDERWIJSPROFESSIONALS IN HET MBO.
Een recordaantal belangstellenden heeft zich
voor deze editie gemeld met een presentatievoorstel. Mooi om te merken dat er een toenemend animo is om onderzoekservaringen te
delen en van elkaar te leren! Dat helpt om
onderzoek door mbo-professionals een boost
te geven.
De onderzoekservaringen van mbo-professionals
lopen uiteen van kleinschalige praktijkonderzoeken om de eigen onderwijspraktijk te
verbeteren tot (voorbereidingen op) promotieonderzoek. Van willen weten wat er speelt of wat
er al bekend is tot ontwerpen, experimenteren en
evalueren, tot aan benutting van resultaten in
eigen of bredere kring. Niet alleen individueel,
maar ook samen met anderen. Een onderzoekende houding, onderzoek, en leren van en
met elkaar als middel om de stap van ‘onderbuik naar onderbouwing’ te kunnen maken.
In deze Dimensies komen twee boeiende voor-
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beelden van samenwerkend onderzoekend leren
aan bod: het practoraat van mboRijnland en het
BrainBoost-programma van Landstede Groep,
waar docenten en studenten samen in communities onderzoek uitvoeren of een onderzoeksmatige aanpak hanteren.
Het belang van een onderzoekende houding
voor onderwijsprofessionals wordt algemeen
herkend. Ook het doen van onderzoek wordt
op verschillende manieren gestimuleerd.
Waarom is dat zo en wat leveren die onderzoekende houding en (zelf) onderzoek doen
daadwerkelijk op? Die vragen staan centraal
in het artikel ‘De onderzoekende houding als
schakel’. Vragen die nieuwsgierig maken naar
antwoorden. Wij wensen u veel nieuwsgierigheid en leesplezier toe.1

1 https://mboonderzoeksdag.nl
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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. (RUIM) VIER DAGEN PER JAAR VORMEN
ZIJ DE ‘KENNISKRING INNOVATIEMANAGERS MBO’2. 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.
Verandering van spijs doet eten. Bij wijze van experiment heeft
de kenniskring een wijziging doorgevoerd in de hierboven
beschreven daginvulling. Om de verdiepingsthema’s dichter
bij de eigen praktijk en rol van de innovatiemanagers te
brengen, is de volgorde omgedraaid. En slaat een deelnemer
uit de kenniskring een brug naar de schoolpraktijk en eigen
ervaringen, door een presentatie over hoe het betreffende
thema in de eigen schoolpraktijk vorm en inhoud krijgt.2
De verdieping staat in het teken van ‘Ondernemend onderwijs als paradox’. Paradox, omdat onderwijs meestal maar op
één manier georganiseerd wordt. Dat maakt het interessant
om te kijken naar wat ruimte mogelijk maakt en hoe mensen
alles uit ruimte kunnen halen. De inleider van deze bijeenkomst is Alexander de Grit, lector ‘Ondernemen in verandering’ aan de Hanze Hogeschool en het Alfa-College.
De Grit doorspekt zijn verhaal met voorbeelden die stof tot
nadenken bieden. Hoe vaak nodig je andere mensen uit in
jouw (school)praktijk? Een voorbeeld dat de revue passeert
zijn toeristen in Amsterdam, die geen gast meer willen zijn
in de stad, maar een bijdrage willen leveren, door bijvoorbeeld
grachten schoon te maken of bijles Engels te verzorgen. Een
tweede voorbeeld gaat over een ober die aan je tafel komt in
een restaurant. Jij bent gast in het restaurant, maar op het
moment dat de ober aan jouw tafel staat, moet hij snappen
dat hij eigenlijk gast is aan jouw tafel, hij zit in de ‘hostruimte’. “Het is interessant hoe toekomstige organisaties
eruit gaan zien als de relatie guest-host gaat veranderen”,
zegt De Grit.

in het lectoraat gaat bijvoorbeeld over ontdekkingsstraten.
“Grote steden werken als magneten, kleinere steden kennen
leegstand. Ondernemers in kleinere steden hebben gefaald”,
zegt De Grit. “Ondernemers in middelgrote gemeenten slagen
er niet in een omgeving te creëren die in staat is zichzelf te
vernieuwen. Geef mensen een reden om naar de stad te
gaan in plaats van gestandaardiseerde ruimte door overal
dezelfde ketens neer te zetten.” Nog een voorbeeld: een
autogarage in een Drents dorp. De garagehouder heeft
naast het gewone werk een aantal auto’s beschikbaar waar
vaders en (puber)zonen tijdens een weekje sleutelen ondertussen goede gesprekken kunnen voeren. De basisprocessen
en het systeem zijn stabiel, maar deze garagehouder heeft
het zó ingericht, dat hij in feite alle vragen van buiten aankan.
Hoe aantrekkelijk zou het zijn, om dit door te kunnen trekken
naar het onderwijs?
Innovatie ontstaat als er ruimte is. Explorative space of ontdekkingsruimte, zo noemt De Grit het. Serendipiteit, vinden
waar je niet naar op zoek bent, speelt daarin een rol. Viagra
is ‘gevonden’ tijdens een zoektocht naar een medicijn tegen
hoge bloeddruk. Dat was mogelijk vanwege de ruimte; als
een strenge manager er bovenop gezeten had, was dat niet
gebeurd. Toegepast op het onderwijs ontwikkelt De Grit een
critical friends-methode voor ondernemend onderwijs en
gebruikt daarbij serendipiteitstafels.3
Mooi, al die voorbeelden, vooral als stof om over na te denken:
en wat betekent dat dan voor ons onderwijs?
Meer weten over de kenniskring? Mail ilona.koning@ecbo.nl

In zijn onderzoekswerk staan condities voor verandering en
innovatie centraal. Een voorbeeld is ‘Urban Vitalis’ – De Grit
omschrijft het als een ‘force’ –, waarin het gaat om vitaliteit
van processen en interacties en de impact daarvan, met
begrippen als serendipiteit (toeval) en ruimte. Een project
2 In september vindt voor de 3e keer de kenniskring op locatie plaats
(tweedaagse).

Wilt u helpen om Dimensies te verbeteren? Ga naar
www.ecbo.nl en doe mee aan ons lezersonderzoek!
3 https://www.hanze.nl/nld/onderzoek/kenniscentra/centrum-ondernemerschap/
onderzoek/lectoraten/ondernemen-in-verandering/critical-friends
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DE ONDERZOEKENDE
HOUDING ALS
SCHAKEL
‘IS DE LERAAR MET EEN ONDERZOEKENDE HOUDING EEN BETERE
LERAAR?’ LIDY VAN OERS, PROJECTLEIDER VAN HET INNOVATIELAB BIJ
HET KONING WILLEM I COLLEGE EN VERBONDEN AAN DE ACADEMIE
VOOR TEACHING & LEARNING, VROEG HET ZICH AF EN DOOK IN DE
LITERATUUR. EEN AFDOEND ANTWOORD OP HAAR VRAAG HEEFT ZE
NOG NIET. ONDERWEG STUIT ZE WEL OP EEN AANTAL INTERESSANTE
BEVINDINGEN EN NÓG MEER VRAGEN.

Onderzoek door leraren en het hebben van een
onderzoekende houding mogen zich de laatste
jaren in een grote belangstelling verheugen, zo
constateert Van Oers in een opdracht voor haar
masteropleiding. Sla de adviezen van de
Onderwijsraad er maar op na, kijk naar de
bekwaamheidseisen, de lerarenbeurzen voor
het volgen van een master en de aandacht
voor praktijkonderzoek ondersteund door het NRO
en in allerhande vormen, zoals de practoraten
bijvoorbeeld. Maar waarom gebeurt dat eigenlijk? Waarom wordt het zo belangrijk gevonden
en wat is er bekend over de effecten ervan? In
haar literatuurstudie pelt Van Oers laagje voor
laagje deze vragen af. Ze start haar zoektocht
met de waarom-vraag: waarom wordt er zoveel
in onderzoek door leraren en in een onderzoekende houding geïnvesteerd?

Foto: Archief Landstede Groep
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KRITISCHE BLIK
Onderzoek is een middel om onderwijs te verbeteren, te innoveren of een bijdrage te leveren
aan de ontwikkeling van leraren, teams of
scholen. Studenten worden opgeleid voor een
snel veranderende maatschappij, die behoefte
heeft aan wendbare professionals. Jongeren
moeten straks kunnen handelen op basis van
kwalitatief goede informatie, kennis en ervaring
van anderen. Dat vraagt aandacht voor 21steeeuwse vaardigheden, waaronder onderzoekscompetenties. Er ligt een belangrijke taak voor
leraren om hun studenten daarop voor te bereiden. Zij moeten dus een beroep doen op hun
eigen 21ste-eeuwse vaardigheden. Practice what

Lidy van Oers

you preach, zou je kunnen zeggen. Ook de
professionele ontwikkeling en de emancipatie
van het beroep van leraar vormen drijfveren
om meer onderzoek te doen. In een tijd waarin
de onderwijsvernieuwingen over elkaar heen
buitelen is er steeds meer oog voor de sleutelrol van leraren bij onderwijsverandering, zo
beschrijft Van Oers. Hun rol als change agents
met een kritische blik op wenselijkheid en
effecten van vernieuwingen vraagt om een
onderzoekende houding.

Projectleider van Het
InnovatieLab bij het
Koning Willem I College

Tegen deze achtergrond noemt Van Oers het op
z’n minst verbazingwekkend dat onderzoek
naar effecten van docentonderzoek of van een
onderzoekende houding, op bijvoorbeeld
studenten of het onderwijs, op de vingers van
één hand te tellen zijn. De omvangrijke metaanalyses van John Hattie laten zien dat het
vooral de leraar is die de kwaliteit van onderwijs
bepaalt. Maar in hoeverre een onderzoekende
houding de onderwijskwaliteit verbetert… we
weten het eigenlijk niet! Enkele studies beschrijven
wel wat het zelf uitvoeren van onderzoek doet met
leraren, bijvoorbeeld in termen van zelfvertrouwen in het gebruik van wetenschappelijke
publicaties en data. Of die competenties ook
bijdragen aan verbetering van onderwijs of
effect hebben op studenten, is nog de vraag.
Van Oers pleit dan ook voor onderzoek naar
het effect van de onderzoekende leraar op
het leren van studenten en leerlingen, ook
“omdat dat naar verwachting zal bijdragen
aan een schoolcultuur waar praktijkonderzoek
deel uitmaakt van schoolontwikkeling.”

REFLECTIE OP EIGEN GEDRAG
Kenmerken van een onderzoekende houding
zijn daarentegen wel door middel van verschillende studies en op verschillende manieren
in kaart gebracht. De ene studie benoemt
generieke kenmerken van een onderzoekende
houding, zoals nieuwsgierigheid, kritisch zijn,
bereid tot perspectiefwisseling, gerichtheid op
bronnen en willen delen met anderen en beschouwt de onderzoekende houding als een
attitude die maakt dat een professional vragen
stelt bij het eigen handelen. Andere studies
beschrijven dimensies van een onderzoekende
houding, zoals een interne reflectieve dimensie
en een externe kenniszoekende dimensie.
Kritische reflectie op eigen gedrag, kritische
vragen kunnen stellen, systematisch werken,
verbanden kunnen leggen en zoeken naar
onderbouwing (‘Is dit goed onderwijs en werkt
het bij studenten?’) komen in veel studies als
kenmerken terug.

“De kwaliteit van onderwijs begint met
de professionele kwaliteit van de
docent, die kan reflecteren op het
eigen handelen”, zegt hoogleraar Rob
Martens. “Elke dag opstaan met een
hoofd vol vraagtekens in een continue
reflectieve modus.” Onderzoeksmatig
of cyclisch werken brengt de kwaliteit
van professioneel handelen en de
kwaliteit van onderwijs verder. Verbetering van professionele kwaliteit
ontstaat door zaken die in de buurt
komen van onderzoek doen. Kunnen
in- en uitzoomen, op de hoogte blijven
van ontwikkelingen, vragen stellen,
kijken wat er al bekend is, in de literatuur en de data duiken, experimenteren
en kijken of iets werkt (…). In onderzoek dat in ieder geval verbonden is
aan praktijk.
Bron: Bezig met de vragen van morgen.
Manifest over onderzoek in de context van
het mbo.
https://www.practoraten.nl/wp-content/uploads/
2017/04/bezig-met-de-vragen-van-morgen_
online.pdf
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Van Oers wijst erop dat er soms wel, soms
niet een verband wordt gevonden tussen een
onderzoekende houding en (aangeboren)
nieuwsgierigheid. De verwachting is dat dat
implicaties heeft voor de leerbaarheid en
ontwikkeling van een onderzoekende houding
van docenten. Er zijn dus nogal wat verschillende beelden van wat een onderzoekende
houding is.
VOORBEELDFUNCTIE
Interessant is in dit verband hoe je het ontwikkelen van een onderzoekende houding kunt
stimuleren en in hoeverre het zelf doen van
onderzoek bijvoorbeeld bijdraagt aan het ontwikkelen van een onderzoekende houding.
Op basis van een kleinschalig onderzoek
beschrijven Oostdijk e.a. (2018)4 dat lerarenopleiders nogal ambivalent zijn over de mate
waarin zelf onderzoek doen bijdraagt aan een
onderzoekende houding bij aanstaande leraren.
4 http://www.lerarenopleider.nl/velon/ledensite/files/
2018/09/TVL393_2Oostdijk_etal.pdf
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Onderzoek doen vervult een functie, doordat
het systematisch werken concreet maakt en
eigen interpretaties kan corrigeren. Aan de
andere kant signaleren lerarenopleiders een
risico dat uitgebreid (instrumenteel en los van
de rest van het curriculum) onderzoek doen de
creativiteit beperkt en daardoor juist averechts
werkt op de ontwikkeling van een onderzoekende houding. Kleinschalig onderzoek doen naar
de eigen praktijk zou wellicht een (motiverender)
alternatief zijn. Lerarenopleiders vinden het
lastig te beoordelen of hun studenten een
onderzoekende houding ontwikkeld hebben.
Over hoe je zo’n houding zou kunnen stimuleren
is meer overeenstemming, namelijk door het
goede voorbeeld te geven als opleider en je
eigen (didactisch en pedagogisch) gedrag te
bevragen en verbanden te leggen met wat
daarover in de literatuur bekend is. En door
vragen te stellen aan studenten, waardoor die
ervaren hoe het is om zaken systematisch te
bevragen. Voorleven en studenten stimuleren
om onderzoeksvaardigheden op te doen, zijn

de meestgenoemde ‘interventies’ die bijdragen
aan het bevorderen van een nieuwsgierige
houding.
Al met al valt er dus nog veel te onderzoeken
aan de onderzoekende houding en verwachte
effecten daarvan op het onderwijs en op
studenten die les krijgen van leraren met een
onderzoekende houding. Dat begint al met
niet al te snel denken dat we van elkaar weten
wat we precies onder een onderzoekende
houding verstaan. En juist omdat sommige
uitkomsten van onderzoek tegengesteld zijn of
een ongewenst effect op de ontwikkeling van
een onderzoekende houding van leraren in
opleiding suggereren, zou “meer onderzoek”
geen overbodige luxe zijn. Van Oers zoekt in
ieder geval nog even verder, vooral naar de
relatie tussen een onderzoekende houding
van leraren en het leren en ontwikkelen van
studenten en lerenden, zoals leraren in opleiding
in brede zin.
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AANDACHT VOOR ONDERZOEK IN HET MBO
Voorbeeld 1: MBO Onderzoekswerkplaats
Gepersonaliseerd leren met ict/iXperium
Kennis uit onderzoek benutten en onderzoek
doen, draagt bij aan professionele ontwikkeling
en verdieping van inzicht. Daarnaast is onderzoek een essentieel ingrediënt in het vormgeven
en volgen van innovaties. Een van de innovaties
die momenteel veel aandacht krijgt is gepersonaliseerd onderwijs. Op verschillende plekken
in het land wordt praktijkgericht onderzoek
gekoppeld aan dergelijke innovaties. Dat
gebeurt bijvoorbeeld bij de mede door het NRO
gefinancierde MBO Onderzoekswerkplaats
‘Gepersonaliseerd leren met ICT’. Docenten en
andere betrokkenen vanuit verschillende mboscholen en practoraten werken samen met
onderzoekers aan het onderzoeksmatig ontwerpen van gepersonaliseerd leren met ict.
Daarbij wordt aandacht besteed aan de vormgeving van het primaire onderwijsproces, de
organisatie van het onderwijs, de inzet van ict
en de benodigde competenties van leraren en
leerlingen. In multidisciplinaire designteams
ontwerpen docenten interventies en voeren zij
onderzoek uit in een aantal cyclische stappen:
vraagverheldering vanuit een praktijkvraag,
verkennen en verzamelen, op basis daarvan
opstellen van ontwerpeisen, ontwerpen, experimenteren en testen, en tot slot: evalueren
en overdragen. Tegelijkertijd is de onderzoekswerkplaats zelf onderwerp van onderzoek: in
hoeverre is het een goed middel om tot innovatie
te komen? Daarmee is het een actueel voorbeeld van meerlagig onderzoek naar onderwijsinnovatie, dat behulpzaam kan zijn bij het
verkrijgen in meer inzicht in wat wel of niet werkt
in praktijk(gericht) onderzoek en innovatie
door docenten in het mbo. Op
https://owpict.nl/producten-documenten zijn
de eerste producten van de Onderzoekswerkplaats te vinden.
Bron: Poster MBO onderzoekswerkplaats gepersonaliseerd
leren met ict

Voorbeeld 2: Onderzoeks(ver)richtingen in de
praktijk van de mbo-docent
Sinds het najaar van 2017 bundelen zes mboscholen en drie onderzoeksinstituten de krachten
in een praktijkgericht (NRO-)onderzoek. De
scholen hebben de ambitie om door een
onderzoekende houding bij hun docenten te
stimuleren, bij te dragen aan versterking van
het kritisch-reflectief vermogen en daarmee aan
duurzame onderwijsverbetering. In het onderzoek worden lopende initiatieven binnen de
mbo-scholen, die gericht zijn op ontwikkeling
van een onderzoekende houding onder de loep
genomen en wordt gekeken tot welke effecten
ze leiden en wat de werkende mechanismen zijn.
De initiatieven hebben gemeenschappelijk dat
ze inzetten op professionele ontwikkeling van
docenten die ook bedoeld is om collega-docenten
in hun team mee te nemen en kennis onderling
te delen. Patricia Brouwer (ecbo) licht toe: “Een
onderzoekende houding zien wij als een cruciale
schakel in onderwijsverbetering. Van docenten
wordt verwacht dat zij hun onderwijspraktijk
continu verbeteren. Dit veronderstelt dat
docenten kritische vragen stellen bij hun uitvoeringspraktijk, dat zij zich bij het ontwerpen
van nieuw onderwijs laten voeden door onderzoeksresultaten over de eigen praktijk en nieuwe
aanpakken evalueren. Een onderzoekende
houding veronderstelt dat docenten continu
reflecteren op de onderwijspraktijk, door informatie te relateren aan de onderwijspraktijk.
Ander onderzoek laat zien dat docenten met
een onderzoekende houding intentioneel vragen
stellen over onderwijs en leerprocessen, ze
organiseren en verzamelen informatie, focussen
op een specifiek onderwerp van onderzoek,
reflecteren continu, en profiteren van continue
samenwerking en van support van critical friends.
De achterliggende gedachte is dat een onderzoekende houding bijdraagt aan continue en
in de instelling ingebedde vernieuwing en
aanpassing van het onderwijs.
Draagt het zelf uitvoeren van onderzoek bij
aan een onderzoekende houding? “Absoluut”,
zegt Brouwer, “maar het werkt ook andersom:
docenten met een onderzoekende houding
gaan juist onderzoek doen. Het is een zichzelf
versterkende spiraal.”

Voorbeeld 3: Ontwerpateliers Responsief
Beroepsonderwijs
Voor het derde jaar op rij organiseren onderzoekers Jose Hermanussen en Hester Smulders
(ecbo) de Ontwerpateliers Responsief
Beroepsonderwijs, samen met de BVMBO,
de Beroepsvereniging Opleiders MBO en het
Platform Talent voor Technologie/Katapult. In
een ontwerpatelier wordt relevante onderzoeksen praktijkkennis aangereikt over het ontwerpen
van actueel beroepsonderwijs in publiek-private
samenwerkingen, zoals hybride leeromgevingen,
leerroutes en praktijkroutes. Deelnemers aan
een ontwerpatelier – dat kunnen docenten,
instructeurs en praktijkbegeleiders zijn – gaan
aan de slag met een eigen ingediende ontwerpvraag, krijgen daarbij begeleiding en leren van
elkaar.
Wat leveren Ontwerpateliers op voor de
deelnemers, voor de onderzoekende houding
van de docent en een onderzoekende cultuur
in instellingen?
Hester Smulders: “Deelnemers geven terug
dat het prettig is om via de aangeboden
onderzoeksmethodiek het eigen praktijkvraagstuk systematisch uit te pluizen, buiten de
hectiek van alle dag om. Meestal wijkt de echte
vraag toch af van de vraag die ze in eerste
instantie inbrachten. Eerst met deze vraag aan
de slag gaan voorkomt al te snel doorschieten
naar de oplossing. Deelnemers krijgen kennis
uit onderzoek aangereikt. Dat heeft een meerwaarde, omdat het helpt vraagstukken of aanpakken te ordenen, ‘brillen’ – perspectieven –
geeft en deelnemers ook bevestiging krijgen dat
ze met bepaalde oplossingsrichtingen op de
goede weg zijn. Ook collega-ontwerpers dragen
met hun praktijkkennis, zoals eigen ervaringen,
kritische vragen en praktische oplossingen, bij
aan het ontwikkelen van een aanpak.
Bij de deelnemers groeit het besef, dat vraagstukken altijd integraal zijn: een oplossing in het
primaire proces kan niet los worden gezien van
professionalisering en aansturing, of van het
werkveld waarvoor wordt opgeleid. We horen
vaak terug dat de ontwerpateliers een goede
opstap vormen voor het ontwerpen van een
aanpak of leerarrangement, waar men in het
eigen team verder aan door kan werken.”
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ONDERZOEKEND LEREN
MET HOOFD,
HART EN
HANDEN
‘SAMENWERKEND LEREN EN INNOVEREN’, ZO HEET
HET ROC-BREDE PRACTORAAT VAN MBORIJNLAND.
HET HAD NET ZO GOED EEN ONDERTITEL VAN HET
BRAINBOOST-PROGRAMMA VAN LANDSTEDE GROEP
KUNNEN ZIJN. TWEE VORMEN VAN COMMUNITIES,
WAARBIJ NAAST DE INHOUD VAN DE VERNIEUWING,
HET PROCES, DE POSITIE EN DE ONTWIKKELING VAN
DOCENTEN MINSTENS ZO BELANGRIJK ZIJN.

Het Practoraat mag dan kersvers zijn, eigenlijk
is het een logisch vervolg op Research Lab, het
platform voor onderwijsonderzoek van mboRijnland dat al zeven jaar in bedrijf is, zo vertelt
docent-onderzoeker Erica Wijnands. “De naam
Practoraat is inmiddels een ingeburgerde term
die mensen ook echt wat zegt.” Met de komst
van de functiemix en de introductie van LDfuncties werden Wijnands en collega Kathinka
van Doesum docent-experts, met vrijheid om
hun rol zelf in te vullen. Beide docenten, ieder
met een master op zak, vonden elkaar in twee

ambities: de wens om onderzoek een plek te
geven in de school én docenten en studenten
te stimuleren in het ontwikkelen van een
onderzoekende houding. Van meet af aan is
er gezocht naar geschikte instrumenten, zoals
de inzet van Lesson Studies en peerreviews
bij professionalisering. “We wilden innovaties
die bedacht zijn met onderzoek gaan volgen,
om te kijken of ze ook daadwerkelijk werken in
de context van het mbo. Dat is vaak nog niet
bekend. Het mbo heeft nog niet zo’n grote
kennisbasis.”
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ONDERZOEKEND WERKEN
Een ‘product’ van Research Lab is de Onderzoeksagenda met de onderwerpen van de
komende drie jaar, vastgesteld door het college
van bestuur. Met thema’s als hybride leren
en gepersonaliseerd leren, die verbonden zijn
met de strategische beleidsagenda en het
Kwaliteitsplan. De Onderzoeksagenda vormt
de onderlegger voor het Practoraat. Uit het
thema van het Practoraat, ‘Samenwerkend
Leren en Innoveren’ vloeit voort dat er naast
de inhoudelijke vragen ook steeds aandacht
is voor wat de manier van werken oplevert.
Wijnands: “Alle instrumenten moeten dienend
zijn aan de mensen die ermee moeten werken.
Zo gaan we nu meedoen aan het NRO-onderzoek ‘Masteropgeleide docenten als aanjagers
van onderzoekend werken aan onderwijskwaliteit in het mbo’. Daarbij kijken we steeds wat
onderzoek als instrument de betrokkenen
oplevert. Het gaat niet om de data, maar om
de functie die onderzoek vervult. Wij geloven
echt dat het mbo op deze manier onderzoek
kan omarmen. Onderzoek als onderdeel van je
werk, dus onderzoekend werken, dat praktijkkennis oplevert waar je echt verder mee kunt,
dat past bij het mbo. Daarin hebben we ook
een verbindende rol, omdat we steeds kijken
naar de manier waarop je een verbetering het
beste vorm kunt geven.”

Erica Wijnands
Docent-onderzoeker

Jantje Timmerman
Onderwijskundige bij
de dienst Onderwijs &
Kwaliteit

Het vraagt tijd om een organisatie in alle lagen
mee te krijgen in een cultuurverandering als
onderzoekend werken. Het management heeft
ruimte geboden om ermee aan de slag te kunnen
gaan. “En je moet blijven geloven in wat je doet”,
zegt Wijnands. “Onderweg hebben we kansen
gegrepen om ontwikkelingen op een onderzoeksmatige manier te volgen. Wat is het probleem
precies, waarom moet het anders, wat is er al
over bekend? We evalueerden wat studenten
ervan vonden. Gaan we ermee door of trekken
we de stekker eruit? Zo konden we succesvolle
innovaties onderbouwen met onderzoek. Door
de uitkomsten te presenteren raakte het meer
zichtbaar en bekend in de school en werd de
relevantie van onderzoek voor meer mensen
helder. We zien onderzoek als interventie om
van te leren, geen doel op zich. De onderwijsdirecteur schaarde zich erachter en vervolgens
kwamen er steeds nieuwe vragen.” Inmiddels
is er een regiegroep waarin directeuren en

een bestuurder zitting hebben. De regiegroep
beoordeelt ook de relevantie voor de Onderwijsagenda en de school.
GELIJKWAARDIGE ROLLEN
MboRijnland hanteert een unieke werkwijze:
Communities of Practice waarin masterdocenten,
docenten en studenten samen optrekken en
onderzoek doen”, vervolgt Jantje Timmerman,
onderwijskundige bij de dienst Onderwijs &
Kwaliteit en als onderzoeker verbonden aan het
Practoraat. “Met subsidie van de gemeente
Leiden zocht de school samenwerking met
het ICLON5 om deze communities als project te
ontwikkelen. Het ICLON verzorgde een training
onderzoeksvaardigheden en monitorde het
project. Na een oproep van Research Lab
kunnen docenten met een goed idee of een
verbetervraag uit hun eigen onderwijspraktijk
zich als belangstellende melden. Om aan de
slag te kunnen moet de docent een community
vormen met studenten en eventueel collega’s
uit zijn team of de school. Inmiddels zijn er vijf
communities van tussen drie en acht docenten
en studenten.” Wijnands: “Op deze manier is
onderzoek is niet een ‘dingetje van het practoraat’.
Het gaat erom docenten in positie te brengen.”
De afgelopen jaren bijvoorbeeld heeft een
docent Welzijn onderzoek gedaan naar groepsdynamica: hoe kunnen we de groepsdynamiek
in de klas met kleine interventies beïnvloeden?
Een andere docent deed onderzoek naar hoe
cijfers van studenten beter weergegeven kunnen
worden in het volgsysteem. Weer een andere
docent onderzocht samen met studenten hoe
zij beter kunnen leren plannen. Dat resulteerde
onder meer in een training van studenten aan
hun medestudenten. Of de vraag hoe ouderejaarsstudenten eerstejaars kunnen ondersteunen. De vragen zijn dus divers, maar
komen wel altijd voort uit de eigen onderwijspraktijk en de wens iets te verbeteren. De
docenten worden begeleid vanuit Research
Lab. Timmerman: “Het gaat erom dat docenten en studenten onderzoekend met elkaar in
gelijkwaardige rollen in een community aan de
slag zijn. De ene groep levert een uitgebreid
onderzoeksverslag op, de andere maakt een
vlog, omdat de studenten dat leuker vinden.”
5 Interfacultair centrum voor lerarenopleiding, onderwijsontwikkeling en nascholing van de Universiteit Leiden.
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Tijdens een Masterkring en de mboRijnlandbrede conferentie worden de resultaten in de
school gedeeld.
NIEUWE ENERGIE
“Gelijkwaardigheid tussen studenten en
docenten is belangrijk, omdat je merkt dat
studenten daarvan groeien. Ze vinden het
interessant om onderzoek te doen naar hun
eigen praktijk en om op het niveau van collega’s
met hun docent te communiceren.” Timmerman
vervolgt: “Docenten krijgen tijd om onderzoek
te doen; 80 uur vanuit het Practoraat en 80 uur
vanuit de teamtaakuren of professionalisering.
Voor studenten geldt deelname als excellentietraject, waarvoor ze een getuigschrift ontvangen.
We benadrukken het belang van een goede
onderzoeksvraag, die door alle betrokkenen als
interessant en relevant beschouwd wordt. Het
is dus niet alleen een vraag van een docent.
Dat komt het eigenaarschap en de motivatie
van beide groepen ten goede.”
Wat het werken in Communities of Practice van
docenten en studenten oplevert, vooral als het
gaat om de onderzoekende houding, is een
interessante vraag waar het practoraat de
komende periode zijn tanden in gaat zetten:
wat is het onderzoekend vermogen van de mboprofessional? “Bij de evaluaties tot dusverre
horen we van docenten dat ze een ander beeld
krijgen van studenten, meer begrip van hun
leefwereld en vaak verrast zijn wanneer ze
zien wat studenten allemaal kunnen”, zegt
Timmerman. “En dat ze er als docenten mee
verder willen, ook omdat ze ruimte ervaren om
zelf iets te bedenken. Ze krijgen daarvan nieuwe
energie en meer zin in hun werk. Dat maakt
ons trots! En het onderzoek in mboRijnland is
inmiddels zo neergezet, dat we in het Practoraat
moeten uitbreiden met twee enthousiast
geworden docent-onderzoekers.” “We hechten
aan die combinatie, om voeling te blijven houden
met de lespraktijk en een goede balans in het
praktijkonderzoek te bewaken,” vult Wijnands
aan. “Door niet alleen naar effecten van innovaties te kijken maar het proces ook onderzoeksmatig te volgen, verkrijg je kennis, die je anders
niet zou hebben. Blijken de kwantitatieve verschillen bijvoorbeeld niet zo groot, maar heb
je wel in het proces aanknopingspunten voor
verbetering gevonden of kun je anticiperen op
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valkuilen? Dat leert je op een andere manier
kijken.”
PARALLELLE PROCESSEN
Op het eerste gezicht lijkt BrainBoost een
initiatief van een heel andere orde. Het programma BrainBoost is immers een excellentieprogramma voor mbo-studenten, dat door
Landstede MBO en mbo Menso Alting is ontwikkeld in het kader van de Regeling Kwaliteitsafspraken mbo. Over de vorm en inhoud van
dat programma voor mbo-studenten, die méér
willen en ervoor kiezen om de BrainBoost-uitdaging aan te gaan, valt een hoop te vertellen.
Minstens zo interessant is de manier waarop
het programma ontwikkeld is. “We hebben
namelijk niet gekozen voor een bepaalde
methodiek zoals Design Thinking, maar een
expliciete keuze gemaakt om te starten bij het
leren van docenten zelf,” vertelt Deirdre Swen,
onderwijsadviseur en procesbegeleider.
“Innoveren begint bij het leren van docenten.”
Docenten uit verschillende opleidingen zijn
doelgericht en heel systematisch met elkaar
aan de slag gegaan om een programma voor
studenten te ontwikkelen. Collega-projectleider
Petra Bleijenburg: “Het programma voor
studenten is ook multidisciplinair van aard en
gericht op persoonlijke en professionele ontwikkeling. In feite gaat het dus om parallelle proces-

sen.” Omdat de scholen trots zijn op wat er tot
stand is gebracht en het verhaal erachter graag
willen delen met anderen, hebben ze – als
‘nevenproduct’ van een NRO-onderzoek naar
excellentie – een boekje gemaakt.6
HOOFD, HART HANDEN
Net als alle andere mbo-scholen begon
Landstede met het schrijven van een plan,
waarin doelen, taken en activiteiten beschreven
staan. “Het lijkt wel een vorm van magisch
denken, alsof je dan precies weet wat het is
en wat je moet doen”, zegt Swen. “De echte
vragen ontstaan pas als je gaat beginnen.”
BrainBoost als geheel is daarom misschien
wel beter te typeren als een ontdekkingstocht.
Het plan is al snel verruild voor een aantal
processtappen, die gedurende het ontwikkeltraject steeds cyclisch zijn doorlopen: wijzer
worden, grip krijgen, vormgeven, uitvoeren
(experimenteren) en evalueren. Niet voor niets
in cirkelvorm weergegeven op een placemat:
het is immers nooit áf. Door onderzoekend en
lerend te werk te gaan is het programma, van
visie tot inmiddels de nodige vervolgprogramma’s,
tot stand gekomen. Op dezelfde manier maken
docenten en studenten zich vaardigheden
eigen zoals doelen stellen, uitproberen, fouten
6 http://www.landstedegroep.nl/brainboostboek/

Deirdre Swen
Onderwijsadviseur en
procesbegeleider

Petra Bleijenburg

BrainBoost

Projectleider BrainBoost

Foto: Archief Landstede Groep
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durven maken, feedback geven en ontvangen,
evalueren en weer bijstellen, vertrouwen houden
en doorgaan, óók en vooral als het lastig wordt.
De grondgedachte van BrainBoost als project
en als programma is gebaseerd op door de
onderwijsadviseur verzamelde (onderzoeks)literatuur en bronnen: bijvoorbeeld inzichten
uit honoursonderwijs, noties over leren, intelligentie, hoogbegaafdheid, motiveren, uitdagend
onderwijs, hoe creatieve processen in elkaar
steken en over begeleiding. De groeimindset
van Dweck en de leerkuil van Nottingham
vormen belangrijke pijlers: “Dat is allemaal
informatie, die pas kennis wordt als je er wat
mee gaat doen, met hoofd, hart en handen.”
VLAMMETJE AANWAKKEREN
Samen leren met gelijkgestemde peers – medestudenten en -docenten – zit verankerd in de
opzet van BrainBoost. De docenten die het
programma ontwikkelen doen dat in een
community die de naam ‘Pioniers’ of ‘Red
Monkeys’ draagt. Het is een bewuste keuze
om de deelnemers een periode als groep bij
elkaar te houden, letterlijk uit hun reguliere
programma te halen en een BrainBoostcommunity te vormen. In de scholen is dat
zichtbaar door jasjes met het BrainBoost-logo
erop. Binnen het programma wordt het ‘wijgerichte‘ nog verder versterkt doordat de
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opdrachten een beroep doen op samenwerking
en leren in een multidisciplinair team van
deelnemers met andere perspectieven. Swen:
“Het samen leren met gelijkgestemden met
dezelfde intrinsieke motivatie is superbelangrijk. Onderzoek laat zien dat zo’n leerpartnerschap van docenten en studenten onderling en
met elkaar, het leren versterkt en vice versa.”
“Studenten en docenten zeggen na afloop dat
dat ze zich meer gelijken voelen door samen
te leren: ze willen zich allemaal inzetten, gaan
moeilijke zaken niet uit de weg en maken een
vergelijkbare ontwikkeling door. Bovendien
vinden studenten het heel leuk om te ervaren
dat hun docenten ook aan het leren zijn,” zegt
Bleijenburg. Swen vult aan: “Ook nu het programma staat, is het belangrijk om de ‘club’ bij elkaar te houden en zo nu en dan het vlammetje
weer eens aan te wakkeren, bijvoorbeeld door
intervisie. Zo blijven de kennis en het gedachtegoed levend.”
GOEROE-MANAGEMENTBOEKEN
Wat brengt deelname studenten en docenten?
Studenten vertellen dat ze verschillende
manieren om opdrachten aan te pakken en tot
oplossingen/antwoorden te komen geleerd
hebben, kritisch kunnen nadenken en bewust
hun gedrag inzetten, plannen en zich daaraan
houden. Hun houding en gedrag in het reguliere

HET PROGRAMMA BRAINBOOST VOOR STUDENTEN IN VOGELVLUCHT
Studenten worden uitgenodigd, of in BrainBoost-termen ‘gematcht’ voor deelname. In de
introductie op het programma worden ze voorbereid door middel van activiteiten en
opdrachten op generieke vaardigheden die ze nodig hebben in het programma: methodisch
werken, creatieve vaardigheden en kritisch denken. Ze werken samen met studenten
uit andere opleidingen aan dezelfde opdracht. Tijdens twee dagen in het buitenland
moeten ze zich zien te redden met opdrachten, die de studenten uit hun comfortzone
halen. In de tweede fase voeren ze gezamenlijk een uitdagende opdracht (een echt
vraagstuk) uit van/voor een externe opdrachtgever (een bedrijf of instelling). Hoe kan het
sportpark flexplekken bieden aan ondernemers uit de wijk, hoe krijgen we sportkantines
gezonder of hoe zorgen we dat de consulenten van stichting MEE bewust omgaan
met de nieuwe AVG-wetgeving, bijvoorbeeld. Tijdens het programma worden ze begeleid
door BrainBoost-docenten. Deze hebben een arsenaal aan werkvormen en interventies
(feedback, spiegelen, leerprocessen ‘ondertitelen’) tot hun beschikking en trekken samen
op met de leerlingen. Als didactisch coach stellen de docenten vragen die aanzetten
tot bewustwording van het leerproces bij studenten en tot reflectie daarop. Het resultaat
van de opdracht wordt tijdens het BrainBoost Outbox Festival door de groepjes aan de
opdrachtgevers gepresenteerd, die de oplossing beoordelen.

onderwijs is daardoor veranderd. Ze zijn doelgerichter en stellen kritische vragen. Het samenwerken met andere disciplines heeft daarin een
bijzondere plek: “Dat verruimt je perspectief,
brengt nieuwe inzichten en daardoor kom je
op ideeën waar je in je eentje niet zo snel op
komt,” zegt een student. Oud-deelnemers
geven aan in hun werk nog steeds profijt van
BrainBoost te hebben. Een medewerkster in
de zorg vertelt: ‘Als er bij een werkoverleg een
vraagstuk op tafel komt, ga ik nooit voor de eerste
voor de hand liggende oplossing, maar denk
ik altijd verder: ‘hoe zou je hier nog meer naar
kunnen kijken?’” Ook docenten geven aan
dat BrainBoost als ontwikkelproces ze veel
gebracht heeft, zowel voor hun eigen ontwikkeling als docent als meer grip op leerprocessen van hun studenten. Docenten die eenmaal
in de vingers hebben hoe je studenten een stap
verder kunt laten maken, of hoe ze zelf een
stap verder kunt zetten, zijn voortdurend op
zoek naar nieuwe uitdagingen en leerkansen,
zo lijkt het. Door onderzoekend en lerend te
werken, duiken als vanzelf steeds nieuwe vragen
op. In de woorden van een docent: “De
dynamiek gaat door. Docenten en studenten
hebben iets meegekregen, dat duurzaam is.
Dat stopt niet meer.” En het mag duidelijk zijn:
de opgeleide docenten vormen het kapitaal van
BrainBoost. De beweging verder laten gaan
is dus geen kwestie van implementeren maar
van leren: het opleiden van meer BrainBoostdocenten.
Net als bij andere innovaties zijn voorwaarden
als tijd, ruimte en middelen om te kunnen
experimenteren ook in BrainBoost belangrijk
om te komen tot persoonlijke en professionele
ontwikkeling. “Cruciaal voor BrainBoost is dat
er een groep mensen is die bereid is om te
leren, uitdagingen durft aan te gaan en niet wegloopt als het moeilijk wordt”, zegt Bleijenburg.
Swen: “De keuze om te starten met het leren
van docenten komt ook tot uitdrukking in een
goede rolverdeling in projectleiding, en
procesbegeleiding en professionalisering. De
rolvastheid faciliteert het leren van docenten,
maar vraagt ook een leerhouding van de projectleiding. Lachend: “Als je als projectleiding die
rollen pakt en op mensen vertrouwt, dan krijg
je precies wat de goeroe-managementboeken
beweren: mensen die zelf initiatief nemen en
zaken oppakken!”
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ONDERZOEKEN IS SPELEN
Misschien weet u, omdat ik er vaker over
schreef, dat ik fan ben van de mbo Practoraten.
Ik heb een paar keer mogen meepraten met
de bedenkers ervan, en je kunt je afvragen
wat een Practoraat nu precies is.
Hetzelfde geldt voor andere voorbeelden van
‘onderzoekend werken’ die in deze Dimensies
aan bod kwamen. Zoals onderzoekswerkplaatsen en innovatielabs. Is nu het goede ervan
dat het mbo zich meer en meer begint te
emanciperen en zijn rol, ook op onderzoeksgebied, opeist? En onderzoek niet meer tot het
exclusieve domein van het hoger onderwijs wenst
te beschouwen? Dat is zeker een mooie en
emancipatoire gedachte. Of is het goede van
onderzoekend werken dat de kwaliteit van
(onderzoeksmatig) handelen wordt vergroot en
daarmee uiteindelijk de ‘ogen en oren’ van het
mbo scherper worden? Immers, door dingen
onderzoeksmatiger aan te pakken, krijg je meer
inzicht in waarom sommige dingen werken, of
hoe je iets kunt aanpakken. En kunnen anderen
daar vervolgens ook iets van leren.
Prof. dr. Rob Martens
Adviseur onderzoek ecbo

Dat zijn zeker twee waardevolle zaken. Maar
voor mij zit de grootste kracht ergens anders.
Er ontstaat, bijvoorbeeld door de inrichting van
een practoraat, speelruimte, zoals Geert
Kelchtermans dat noemt. Dat klink misschien
wat kinderachtig, maar om creatief te zijn, om
afstand te nemen en om echt te begrijpen hoe
iets zit, heb je speelruimte nodig. Door iets een
practoraat te noemen en daarmee tijd en ruimte
‘af te schermen’, creëer je die speelruimte.
Onderzoek doen is geen moeilijkdoenerij. Het
draait uiteindelijk om nieuwsgierigheid en de
ruimte om onbekende paden op te gaan, zonder
dat je daar meteen op wordt afgerekend.
En zonder dat de werkdruk het bij voorbaat
onmogelijk maakt iets te doen waarvan je niet
bij voorbaat weet wat de uitkomst is. Al sinds
het geniale werk van Johan Huizinga weten
we dat je door zo ernaar te kijken, dicht in de
buurt van het begrip spelen komt. Het is dus
geen toeval dat je speelruimte nodig hebt om
echt creatief te zijn. Onderzoek doen is meestal
geen gewichtige methodologische exercitie maar
bovenal een speels, nieuwsgierig en ontdekkend proces dat om ruimte vraagt. Want juist
in die speelruimte kunnen heel waardevolle
nieuwe inzichten en innovaties ontstaan.

COLOFON ECBO DIMENSIES
Het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo)
ontwikkelt, verzamelt en verspreidt wetenschappelijke en praktijkgerichte kennis over het beroepsonderwijs. Resultaten van onderzoek delen wij
met het mbo-veld: via o.a. workshops, publicaties
en lezingen. Zó leveren wij een bijdrage aan de
kennisinfrastructuur van de sector beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.

EXPERTISECENTRUM BEROEPSONDERWIJS
Postbus 1585
5200 BP ‘s-Hertogenbosch
073 687 25 00
info@ecbo.nl
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Aan deze Dimensies werkten mee:
Petra Bleijenburg, Patricia Brouwer, José
Hermanussen, Andrea Klaeijsen, Ilona Koning,
Rob Martens, Hester Smulders, Deirdre Swen,
Jantje Timmerman, Eva Voncken en Erica Wijnands.
Reageren?
Stuur een e-mail naar: ilona.koning@ecbo.nl
Dimensies verschijnt vier keer per jaar.
U kunt zich abonneren op ecbo Dimensies via
www.ecbo.nl. Aan een abonnement zijn geen
kosten verbonden.
Dimensies maakt deel uit van het kennisverspreidingsprogramma dat ecbo uitvoert in opdracht van het
Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).
Ecbo is onderdeel van CINOP.

