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VOORWOORD

T

oen de MBO Raad en OCW in 2011 het
vijf-stappen-akkoord over professionalisering van managers en docenten
sloten, markeerden we daarmee het
einde van een periode van denkwerk. Denkwerk over hoe je HR-beleid naar een hoger plan
kunt tillen. Denkwerk over een extra injectie
voor de professionaliteit van docenten. Denkwerk over de financiële consequenties. Want
met wie dan en wanneer? Ons gezamenlijke
doel: de kwaliteit van docenten en managers in
het mbo de komende jaren verder verbeteren.
Laten we eerlijk zijn: vanachter een tekentafel is het
redelijk gemakkelijk praten. Natuurlijk, denkwerk is
belangrijk. Het bepaalt de kaders, verantwoordelijkheden en rollen. Ik heb de analen er nog eens op
nageslagen: we lanceerden indertijd het gesloten
vijf-stappen-akkoord als “een voorlopig hoogtepunt
in de sociale innovatieslag die de sector inzette”.
Met als basis het Professioneel Statuut. Dat regelt
de wijze waarop de docent het onderwijs met zijn
collega’s in onderwijsteams organiseert.
In november 2011 bekrachtigden we de afspraken
met een handtekening. Van harte. De inkt was nauwelijks droog of ‘we’ veranderde in ‘ze’: het was nu
aan de scholen.
Het spannende aan dit soort akkoorden is hoe de
afspraken dan in de praktijk uitvallen, want na denken komt doen. Een akkoord is een papieren werkelijkheid, niets meer en niets minder. Het is aan
mensen de afspraken vervolgens uit te voeren. Te
vormen en laden. Uitdagende vragen in die fase
zijn: hoe betrek je professionals? Hoe zorg je dat
zo’n proces blijft lopen en niet ergens onderweg
strandt in stroef zand van bijvoorbeeld gebrek aan
draagvlak, vooruitgang of samenwerking?

Inmiddels zijn ‘ze’ vier jaar verder, de scholen die de
uitdaging aangingen deel te nemen aan dit boeiende proces om van papier een werkelijkheid te maken. Bestuurders, onderwijsdirecteuren, docenten,
leden van de OR; allemaal zetten ze de schouders
eronder om professionalisering van docenten en
managers in het mbo vorm te geven. Met kennis
en hulp van ‘buiten’ – MBO Raad, collega-scholen
– als daar behoefte aan was.
Zo’n traject levert een schat aan goede verhalen
op. En het zou zonde zijn die verhalen ‘alleen maar’
verhalen te laten blijven. Ze zijn bronnen van kennis, kunde, tips en flops waarmee anderen in het
mbo hun voordeel kunnen doen.
In deze bundel Professionalisering in het mbo leest
u de ervaringen van die bestuurders, onderwijsdirecteuren, docenten, leden van de OR. Ze geven
u een kijkje in hun keuken vanuit verschillende perspectieven. Allemaal hebben de scholen een eigen,
bijzondere aanpak die past bij hun identiteit. Denken doewerk zijn samen gekomen in optima forma.
Lees, herken en ontdek. Want dit is het mbo op z’n
best: innovatief, origineel, sterk in samenwerking
en met de blik op de toekomst gericht. Het akkoord
liep weliswaar tot 2015, maar zo’n jaargrens betekent natuurlijk niet het einde van professionalisering. Ook dat is een vorm van een leven lang leren.

Jan van Zijl,
voorzitter MBO Raad
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DELTION COLLEGE, ZWOLLE

EEN INTEGRAAL
ORGANISATIE-ONTWIKKELTRAJECT

H

et Deltion College is een roc met 13.700 studenten en 1.200 medewerkers. Het loopbaantraject van leraar (LB) naar senior leraar (LC) is er op gericht de kwaliteit van het
onderwijs te verbeteren en wordt benut om teams naar een hoger plan te brengen.

ben omschreven waar de senior leraar aan moet
voldoen. Hij helpt het team tot een hoger plan te
komen, initieert en vertaalt concepten, inspireert en
kan regie voeren. In een startportfolio laat de leraar
zien wat zijn prestaties zijn, dat bespreekt hij met zijn
opleidingsmanager die beoordeelt of het loopbaantraject voor deze docent haalbaar is. De voordracht
wordt daarna getoetst bij twee andere opleidingsmanagers. Er zitten nu ruim zeventig leraren in het
traject en er zijn al tien geslaagd.”

MONIQUE MIJSBERGH
Organisatie- en beleidsadviseur HRD
“Het Deltion College heeft veel studenten die moeten reizen en dat doen ze vanwege de kwaliteit die
wij bieden. Wij willen in de kwaliteit van het onderwijs investeren door een loopbaantraject voor leraren te ontwikkelen. We hadden al wel leraren in
de hogere schalen, maar nog geen bijbehorende
functies. De komende jaren stromen veel oudere,
en relatief dure, leraren uit en daarom krijgen we
de ruimte nu te beginnen met opleiden. We heb-
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VERANDERLERAAR
“Leraren krijgen drie modules. De eerste is ‘de basis op
orde’. Dat gaat over het kwaliteitskader van de inspectie, de visie van Deltion en het financiële en personele
kader. Ze krijgen opdrachten het geleerde binnen hun
team te vertalen en de uitgevoerde opdracht bij hun
collega’s te toetsen. De tweede module gaat over de
‘Verander(ler)aar’, met theorieën over verandermanagement en rollenspelen met acteurs om veranderinterventies in hun team te leren uitvoeren. Dat klinkt
groot, maar het gaat over hoe je bijvoorbeeld omgaat
met die twee leraren die mogelijk niet mee zouden
willen. De derde module gaat over het verbinden met
de onderwijskundige buitenwereld. Deze module en

MBO Raad | Deltion College, Zwolle

de module ‘de basis op orde’ worden door onze
interne beleidsmedewerkers en onderwijsontwikkelaars gegeven. We horen hiervan terug dat leraren
echt inzicht krijgen in de werkzaamheden van hun
collega’s en beter snappen wat de verbindingen zijn
met hun team. Als laatste moeten de leraren een
integrale praktijkopdracht doen met onderzoek.
Iemand heeft bijvoorbeeld gekeken hoe je afstandsleren goed kan inzetten in het reguliere onderwijs
en heeft daarbij de inspectie betrokken. Door de
opdrachten moeten ze in hun team een positie vergaren en helder krijgen hoe ze hun nieuwe rol kunnen pakken. Aan het eind van de opleiding maakt
de opleidingsmanager een overall performance op,
dat onderbouwd wordt met een digitaal portfolio.
Tot slot volgt een assessment en de benoeming.
Voor het assessment hebben we eigen assessoren
opgeleid.”

“ER IS NU MEER
BEWUSTZIJN EN BEGRIP.”

DAGELIJKS COMPETENTIES LATEN ZIEN
“De leraren zitten allemaal in leergroepen met een
begeleider. De opleidingsmanagers nemen zelf ook
deel aan een leergroep. Sommigen van hen ervaarden dat alsof ze door een wasstraatje heen moesten. Voor de eerste groep hadden we hadden alles
in een hele korte periode gepland, zodat mensen
met een master de opleiding in één jaar konden afronden. Daarmee joegen we de groep zonder master over de kop. Voor de tweede groep hebben we
dat aangepast. We verwachten een versnelling van
de kwaliteitsverbetering doordat leraren die deelnemen aan het senior traject dagelijks hun competenties moeten laten zien. Het is daarmee ook een
integraal organisatie-ontwikkeltraject. Met het loopbaantraject ontwikkel je het team en de opleidingsmanager mee. Veel teams hebben een bewuste
keuze gemaakt voor de inzet van hun senior en zien
meerwaarde. Specifieke taken zijn zichtbaarder, patronen worden doorbroken. De senioren realiseren
nu gerichter met elkaar onderwijsontwikkelingen. Er
is ook meer organisatiebewustzijn en -begrip.”

MBO Raad | Deltion College, Zwolle

JAN THEUNISSEN
Senior leraar bewegingsonderwijs
“Ik werd door mijn opleidingsmanager benaderd mee te doen met het loopbaantraject en heb dit besproken met mijn collega’s.
Voordat ik in kon stappen had ik verschillende gesprekken met de opleidingsmanager
en uiteindelijk heeft de directeur groen licht
gegeven. Dan begint het avontuur. Ik zat in
de eerste lichting en had al een master Special Educational Needs (SEN). In beide opleidingstrajecten zat veel overlap en ik ben
daardoor in het begin tegen veel drempels
aangelopen.”

“GEEF MENSEN DE
RUIMTE EN JE KRIJGT
ZE VEEL BETER MEE.”
LEUKE EYEOPENERS
“De modules over de onderwijskundige ontwikkelingen en ‘basis op orde’ waren voor
mij interessant, omdat ik daardoor een breder en beter beeld kreeg van alle diensten
binnen het Deltion. Vooral door de module
‘basis op orde’ leer je veel beter de samenhang te zien, hele leuke eyeopeners. Wij bedienen bijvoorbeeld alle eerstejaars uit alle
opleidingen en dan ben je dus afhankelijk
van de lesroosters. Daar moeten we met ons
aanbod op aansluiten. Het team zit in allerlei
projecten, maar passen die? Sluiten deze aan
bij de opleiding van de student? Om tot een
goede afstemming te komen zit je met veel
mensen om tafel. Ik kan dan wel willen rennen, maar uiteindelijk moeten de teamleden
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mee. Ik heb mijn benadering omgedraaid en
kwam dus niet meteen met m’n eigen ideeën op tafel, maar vroeg hoe zij het zouden
invullen. Je bent dan meer een procesbewaker en geeft je teamleden de ruimte iets
te kunnen bijdragen. Dan krijg je ze veel beter mee.”
VOORTREKKERSROL
Binnen het seniortraject voer je met anderen opdrachten uit en neem je deel aan een
leergroep waarin je met elkaar kunt sparren,
bevindingen bespreken en de plussen en
minnen van het traject deelt. Daardoor sta je
er niet alleen voor. Ik word vaker benaderd
om een voortrekkersrol te vervullen. We lossen nu nog meer zaken binnen het team op.
Ik was al master, maar toen ik senior werd,
kreeg ik toch meer reacties!”
ENORM GEGROEID
“We ontwikkelen nu met het SportFC-team
allerlei sport- en bewegingsprogramma’s
die we als een soort bedrijfje aanbieden aan
studenten en leraren. We willen beweging
en vitaliteit wat meer kleur geven en studenten actief krijgen in wat ze leuk vinden.
Ook buigen we ons nu over situaties in het
beroepenveld waarbij studenten te maken krijgen met agressie. Of waar ze zichzelf weerbaarder moeten maken. Dit soort
vraagstukken leeft ook bij andere opleidingen en dat willen wij samen met hen gaan
oplossen. We maken als team een grote
ontwikkeling door en zijn enorm gegroeid.”
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bij elkaar gevoegd. In zo’n stadium heb je mensen
nodig die kunnen verbinden, inspireren en over hun
eigen werkveld heen kunnen kijken. Dus dit loopbaantraject kwam precies op tijd. Zeven leraren - die wel
wat meer willen - zijn het traject voor senior begonnen. Met deze mensen gaan we oude patronen loslaten, gemeenschappelijke doelen realiseren en verder
in de wereld kijken.”

GERT WAGENVOORT
Opleidingsmanager ICT
“Ik heb lang geleden een lerarenopleiding gedaan,
gewerkt in het bedrijfsleven en ben in 2009 bij het
Deltion College opleidingsmanager geworden.
In het beroepsonderwijs is er al een klik tussen de
leraar en het werkveld. Het vak gebruik je om studenten van level a naar level b te brengen. Als opleidingsmanager ben je een soort van voetbalcoach
die doelen en richting geeft aan de leraren. Dit doe
je door de intrinsieke motivatie te vinden bij je leraren. Je hebt allemaal Cruijffjes, maar hoe maak je
daar nu een winnend team van?”
PRECIES OP TIJD
“In het team ICT waren door fusies twee groepen
ontstaan die beiden overtuigd waren van hun eigen
kracht. We hebben anderhalf jaar geleden een gezamenlijke stip op de horizon gezet en de goede dingen

BETER IN HUN ROL
“Die wereld vinden veel leraren een hele uitdaging,
want je moet verbinding zoeken met collega’s en beweging creëren. In het loopbaantraject zijn mensen
uitgedaagd wereldburger te zijn. Je leert te ontdekken
en ondernemerschap te hebben. Voor het nieuwe
kwalificatiedossier (KD) heb ik een matrixstructuur gemaakt, met leerwegen (het hoe) en vakgroepen (het
wat van de opleiding). De aankomend senioren zijn
de voorzitters van de vakgroepen en zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de nieuwe KD’s in 2016.
Door het zo te organiseren komt er meer beweging
tussen de teamleden en overleggen de vakgroepen
vaker met elkaar. De senior leraren blijven verbinding
houden met de deelnemers en hebben minimaal vijfenzeventig procent lesgevende activiteiten. Je ziet
door het loopbaantraject mensen opbloeien en extra
kracht krijgen. Het totale Deltion College wordt hier
beter van. Door deze variatie in functies en werkzaamheden komen mensen beter in hun rol en kunnen ze excelleren.“

“ALLEMAAL
CRUIJFFJES MAKEN
NOG GEEN TEAM.”

MBO Raad | Deltion College, Zwolle
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“WE HEBBEN EEN
DOORLOPENDE LIJN IN
DE BEGELEIDING VAN
DOCENTEN
GEREALISEERD.”

ALFA-COLLEGE, GRONINGEN

LEREN OMGAAN MET EEN TSUNAMI AAN
INFORMATIE

H

et Alfa-college is een roc met zo’n 12.000 studenten en 1.100 medewerkers, georganiseerd op zes hoofdlocaties. Twee jaar geleden is het beleid om startende docenten te
begeleiden vastgesteld en zijn er docentbegeleiders aangesteld.

zich heen kregen. Ik heb daarom een plan gemaakt
om hen een veel zachtere landing te geven en een
eenduidige begeleiding op alle locaties van het
Alfa-college.”
BEGELEIDINGSARRANGEMENTEN
“Elke nieuwe docent krijgt een teammaatje die de
praktische begeleiding op zich neemt. Dat betreft
informatie over welke klas, methode, lestijden en
toetsen waar de nieuwe collega mee te maken krijgt.
Hiervoor is een checklist gemaakt. Er wordt altijd een
startbijeenkomst georganiseerd waarin alle diensten
TJALDO JONGSMA
Projectleider begeleiding nieuwe docenten,
docentbegeleider

“OP BASIS VAN DE EVALUATIE
HEBBEN WE HET PLAN DIT JAAR

“Ik ben inmiddels zeventien jaar werkzaam op het
Alfa-college en wilde al snel meer dan alleen lesgeven. Het leek mij interessant om docenten te gaan
coachen, daarom heb ik de opleiding ‘Supervisie
en begeleidingskunde’ gedaan. Twee jaar geleden
wilde het Alfa-college een zogenoemde opleidingsschool worden en ik werd aangesteld als coördinator ‘Opleiden in de school’. Ik hoorde van startende
docenten dat ze een tsunami aan informatie over
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NOG STEVIGER NEERGEZET”.
zich voorstellen. Daarnaast hebben we op alle zes
locaties de functie van docentbegeleider geïntroduceerd. Docentbegeleiders doen lesbezoek, coachinggesprekken en zijn critical friend. We hebben begeleidingsarrangementen samengesteld die in intensiviteit
variëren. Ook worden intervisiebijeenkomsten ge-
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organiseerd en hebben we een drietal introductiemodules: de docent als leerlingencoach, passend
onderwijs en examinering. Dit alles staat in een begeleidingskalender. Al deze vormen van begeleiding
sluiten nauw aan bij de ontwikkellijnen van LB naar LC
en van LC naar LD. Hierdoor is er een doorlopende lijn
in de begeleiding van docenten gerealiseerd.”

REDDINGSBOEIEN
“Het plan voeren we uit in een pilot van twee jaar, we
hebben de voortgang vorig jaar geëvalueerd. Het is
moeilijk vast te stellen of startende docenten door de
begeleiding professioneler zijn geworden. Maar ze
gaven wel aan het heel prettig te vinden dat er expliciet aandacht voor hen is. Natuurlijk lopen we ook
tegen praktische problemen aan, zoals het vrij roosteren voor intervisie en voor de groepsbijeenkomsten.
Dat hoort allemaal bij de beginfase. Op basis van
de evaluatie hebben we het plan dit jaar nog steviger neergezet en er goed op gelet dat iedereen een
teammaatje kreeg.”

MAXIMAAL AANTAL UREN
“We komen als docentbegeleiders vijf à zes keer per
jaar bij elkaar om ervaringen te delen, van en met elkaar te leren en de uniformiteit van de begeleiding te
waarborgen. Daarbij worden soms externen uitgenodigd voor kwaliteitsverbetering. Het is de bedoeling dat we volgend jaar de VELON-registratie voor
docentbegeleiders halen. Daarmee borgen we onze
kwaliteit.
Ik zie nog steeds bij een aantal managers dat het pragmatisme voorgaat op het beschermen en inwerken
van startende docenten. Managers willen dat er uren
gedraaid worden en een startende docent zegt daar
al snel ‘ja’ op. Misschien moeten we naar een maximaal aantal lesuren per startende docent, zodat ze
structureel meer lucht krijgen.”

je in aanraking komt, nog los van ouders en collega’s! Je moet als docent steeds goed nadenken wie
je voor je hebt en hoe je je boodschap overbrengt.
Vanuit mijn eigen ervaring ben ik dus heel blij dat we
dit beleid hebben opgezet!”

GERDA DEKKER
Regiodirecteur Groningen
“Het Alfa-college heeft veel beleid rond professionalisering, maar de begeleiding van startende docenten ontbrak. Toen Tjaldo met zijn initiatief kwam,
dacht ik meteen terug aan mijn eigen start. Mijn
toenmalig leidinggevende voorspelde dat ik in de
herfstvakantie voor het eerst ziek zou worden en dat
ik met kerst moest bijtanken. Die voorspelling kwam
uit. Het kost heel veel tijd om docent te worden, met
name in het begin. Je doet zo veel indrukken op. Ik
had soms op één dag zeven klassen van dertig studenten. Dat zijn tweehonderdtien levens waarmee

MBO Raad | Alfa-college, Groningen

ALS GROEP GEZIEN WORDEN
“We starten het nieuwe studiejaar traditioneel met
allerlei workshops voor docenten. Startende docenten hebben al eerder kennisgemaakt met elkaar en
het gebouw. Op de eerste werkdag hebben ze zo
veel steun aan elkaar. Daarna zijn extra lesbezoeken, aandacht en ondersteuning vreselijk belangrijk.
En regelmatig het gesprek: ‘Waar sta je nu? Wat heb
je nodig?’ Zo gaan we toch ook met studenten om!

“JE DOET ALS
DOCENT ZOVEEL
INDRUKKEN OP!””
We hebben de begeleidingsmethodieken met drie
interventie-niveaus gestandaardiseerd om op maat
te kunnen begeleiden. Die methodieken evalueren
we jaarlijks. We hebben gezamenlijk de projectleider
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en de docentbegeleiders aangesteld. Mijn docentbegeleider brengt de groep startende docenten bij
elkaar voor kennis- en informele momenten. Ikzelf
ga binnenkort met hen eten om heel laagdrempelig
te horen hoe ze er voor staan.”
EINDDOEL VOOR OGEN!
“De hoeveelheid informatie die de startende docent
te verwerken krijgt, blijft lastig. Dat is de rand van het
vak. Dat ligt ook dicht aan tegen het gevoel van de
startende docent alles te moeten weten. De docentenopleiding zou dit al moeten relativeren! Wij pakken hier onze rol door hen te begeleiden naar een
einddoel, dat geeft rust. En rust is nou net zo belangrijk voor startende docenten.

MARGRETHA KOEKKOEK
Startende docent Loopbaan/Burgerschap
en Verkoopspecialist
“Mijn carrière als docent Loopbaan/Burgerschap en
Verkoopspecialist begon eigenlijk toen ik managementassistent was van een opleidingsmanager bij
het Alfa-college. Vier jaar geleden werd ik gevraagd
om het bbl-proces meer handen en voeten te geven. Ik werd overal bij betrokken, presenteerde de
nieuwe visie van de bbl en zag dat ik ook studenten
wat te bieden heb. Een docent zei tegen mij: ‘Is het
onderwijs niet iets voor jou?’ Ik ben begonnen met
de opleiding Pedagogisch Didactisch Getuigschrift
voor een tweedegraads bevoegdheid. Door de opleidingsmanager werd mij vervolgens deze baan
aangeboden als docent Loopbaan/Burgerschap en
Verkoopspecialist.”
ZOVEEL MOGELIJK INTERACTIE
“En toen was ik opeens docent, zonder ervaring, en
voelde ik me in het diepe gegooid. Er was genoeg
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De willekeur is er inmiddels af en de opleidingsmanager loopt nu steviger met startende docenten
mee. Rolverwachtingen zijn expliciet gemaakt, ook
die van de docentbegeleider. Het nieuwe samenspel verstevigt ons managementteam en er ontstaan
meer dwarsverbindingen. Klein, maar zo wezenlijk.
De uitdaging is dit goed te blijven doen. Als iemand
weggaat omdat het werk te zwaar is, moet je je dat
aantrekken. Wanneer je niet goed afscheid neemt,
kan je ook niet goed beginnen. Ik hoop dat we altijd
dat reflecterende vermogen houden om te verbeteren. Om met goede docenten het succes van ons
onderwijs te borgen.“

lesmateriaal en ik ben eigenlijk gewoon begonnen.
Ik zag dat studenten zichzelf weinig lieten zien en
mijn doel was daar iets aan te doen. De werkvormen
bedacht ik vanuit mijn eigen creativiteit. Aan het begin van de les deden we een veilige werkvorm, bijvoorbeeld een enquête, om vervolgens in groepjes
de resultaten te bespreken. Ik wilde zoveel mogelijk
interactie in de groep, pas later heb ik feedback van
studenten gevraagd. Toen hoorde ik dat sommige
oefeningen wisselend werden ervaren. We hadden
bijvoorbeeld een groot project, dat we niet in een uur
konden behandelen. Ik had statafels geregeld, zodat

“IK BEN EIGENLIJK GEWOON
BEGONNEN.”
ze het in groepjes aan elkaar konden presenteren.
Sommige studenten baalden hiervan, die hadden zich
juist voorbereid om hun presentatie voor de hele klas
te doen.”
IEMAND DIE ZIET WANNEER JE HET LASTIG HEBT
“Ik kon niet zoveel met alle modellen die via de opleiding waren aangereikt. Het was allemaal veel te veel
en ik vroeg me echt af of ik hiermee door moest gaan.
Gelukkig werd ik toegewezen aan een intervisiegroep,
begeleid door een coach die regelmatig de voortgang
met je bespreekt. Nadat mijn coach mijn les bezocht
had ontving ik hele positieve feedback, maar ook verbeterpunten. Ik kreeg toen eindelijk een beeld van
mezelf, het geloof in mezelf, de bevestiging dat ik het
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goed deed, maar ook inzicht in mijn valkuilen. Het is
een grote steun dat je iemand hebt die ziet wanneer
je het lastig hebt, maar ook wanneer je lekker bezig
bent.”
APP-GROEP
“Met alle startende docenten hebben we een appgroep waarop we veel delen. Vaak niet inhoudelijk,
maar meer over de moeilijkheden die je hebt. We
hebben lesbezoeken bij elkaar gedaan, ook om te
delen waar iedereen staat. Daarmee leer je je eigen
werkplek ook waarderen. Bij intervisie hoorde ik dat
docenten het soms moeilijk vonden met het gedrag
van studenten om te gaan. Ik zag dat je in die situaties
vooral consequent moest zijn, anders verander je het
gedrag niet. Dat gaf mij ook weer houvast.”
KWETSBAARHEID
“Ik ben een stuk zelfverzekerder geworden dankzij mijn coach en de feedback van studenten. Ik wil
graag aansluiting hebben bij studenten en niet de docent zijn die het hen allemaal wel even komt vertellen. Dat past ook niet bij mijn vak. Mijn kwetsbaarheid
maakt mij hierin juist sterk. Ik heb een contactvorm
met studenten waar echtheid en oprechtheid centraal staan. Ik coach ook andere startende docenten
en geniet van goede tips, omdat ik er elke keer nog
zoveel van leer!”

MBO Raad | Alfa-college, Groningen
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BEAUTY COLLEGE, ROC MIDDEN NEDERLAND, UTRECHT

KWALITEITSBEWUSTZIJN VERHOGEN

H

et Beauty College van het ROC Midden Nederland heeft ruim 600 studenten en 34 docenten. Op basis van het observeren van alle docenten wordt gewerkt aan kwaliteitsbewustzijn en worden pedagogisch didactische trainingen gegeven.

langer werkzaam in het onderwijs en hebben dus afstand tot hun branche opgebouwd. Er is daarnaast
geen officiële lerarenopleiding voor dit vak. De manier van lesgeven ging zoals zij zelf ooit het vak hebben geleerd. De pedagogisch didactische vaardigheden (PDV) konden dus stevig worden uitgebreid.”

SYTA KASIUS Afdelingsmanager Haarverzorging
JAN NIEUWENHUIZEN Directeur Beauty college
“ROC Midden Nederland heeft er vier jaar geleden
voor gekozen dertien colleges te vormen om het
onderwijs zo dicht mogelijk op de branche vorm te
gegeven. Daaruit is ook het Beauty College ontstaan
met opleidingen voor haar- en schoonheidsverzorging. Dit college begon in een nieuw gebouw met
de look and feel van beauty, een gevoel dat we ook
in het onderwijs wilden laten terugkomen. Veel van
onze docenten komen uit de praktijk, maar zijn al
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HET LIEFSTE DOEN
“We vroegen aan de docenten op welke plaats het
Beauty College in de Keuzegids MBO stond. Wij stonden op nummer vierentwintig (van totaal vijfentwintig
opleidingen) en niemand wist dat! Het kwaliteitsbewustzijn was laag. Onze ambitie was om in vier à vijf
jaar in de top vijf van Nederland te komen. Dat is een
gewaagd doel. Wil je dat bereiken, dan moet alles
worden aangepakt en is een cultuuromslag noodzakelijk. We hebben onze personeelsleden gezegd dat
zij niet langer alles moesten doen, maar alleen nog
dat wat ze wilden doen. Veel medewerkers zijn toen
op andere werkplekken terecht gekomen.”
TEAMPROBLEEM
“In de formatie hebben we meer uren vrijgemaakt
voor professionalisering met een mix van formele en
informele scholing. We hebben mensen gericht uit-
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gedaagd bepaalde scholing te volgen. In individuele
gesprekken stond het ontwikkelen van het eigen talent centraal. Men kreeg vrije uren voor scholing. Opvallend was dat mensen meer geïnteresseerd waren
in vakinhoudelijke cursussen dan in pedagogisch-didactische cursussen. Ze denken vaak: Een goede
kapper of schoonheidsspecialist is ook een goede
docent. Dan heb je als team een probleem met PDV.”
OBSERVATIES
“Het schrijnende was dat docenten vonden dat ze
het best wel goed deden. Maar het repertoire om
alle studenten te bereiken was erg beperkt. We kozen
daarom voor een tamelijk directieve aanpak. De basis
moest op orde. Iedereen moest bij elkaar in de klas kijken. Hoewel dat in het begin natuurlijk doodeng was
heeft dat niet geleid tot een grote weerstand. Docenten werden ook gefilmd in de les, puur voor eigen gebruik, om ervan te kunnen leren. Wij als management
hebben die filmpjes nooit gezien. Feedback geven
bleek erg lastig. Daarom hebben we de ROC Academie ingeschakeld om te observeren en de resultaten
anoniem te bundelen in een teamscan. Daaruit bleek
dat docenten heel hard aan het werk waren, veel instructies gaven en dat studenten nauwelijks zelf na
hoefden te denken.”

gepland waarin we digitale didactische werkvormen
behandelen. We hebben vanaf het begin intervisie georganiseerd en dat blijven we doen. De sfeer is positiever geworden en er is een open houding ontstaan.
We willen de hele professionalisering dichterbij de docent leggen en hebben een docent gevraagd om de
professionalisering vanuit de docent vorm te geven
en aan te jagen. Dat wordt onze nieuwe professionaliseringsagenda.”

TIPS:
• Spreek als management verwachtingen
uit. En varieer daarin ook met een breed
repertoire.
• Zorg dat je snel successen boekt. Mensen moeten zien dat er vooruitgang
geboekt wordt en dat ze daar zelf onderdeel van zijn. Als studenten betere
resultaten boeken, dan geven ze dat
terug aan docenten.
• Vier je successen en wees trots.

ENTHOUSIAST TOEPASSEN
“De teamscans zijn besproken in de teams. We hebben vervolgens een externe organisatie ingehuurd om
een gezamenlijke taal te ontwikkelen. Die organisatie
trainde de docenten in het lesgeven tijdens studiedagen en opdrachten die in de les moesten worden
toegepast. Docenten waren na zo’n studiedag erg
enthousiast, ze wilden het geleerde direct toepassen.
Op de maandag erna kwam het voor dat studenten bij
elke les moesten mindmappen en daar na de derde
keer wel genoeg van hadden!”
PRETTIGE COMMUNITY
We zijn inmiddels in de Keuzegids MBO goed opgeschoven met onze twee opleidingen naar respectievelijk de tiende en veertiende plaats. De uitval is
sterk afgenomen. We hebben echt stappen gezet om
boeiend en interessant onderwijs te geven. De tevredenheid onder de studenten neemt in tevredenheidsmetingen, panelgesprekken (met een onafhankelijk
persoon van een ander college) en bij de studentenraad zichtbaar toe. We willen een prettige community
zijn, omdat dit past bij onze beroepscultuur.”
DOCENT PROFESSIONALISERING
“Inmiddels worden er nu, dankzij de hulp van de
ROC Academie, via een train-de-trainer-programma
trainingen gegeven door onze eigen experts. Want
we zijn nog niet klaar! Zo staat er nog een studiedag

MBO Raad | Beauty College, ROC Utrecht

15

MARJON VISSER: Docent Wellness en LOB
MONIQUE KASIUS: Docent Haarverzorging en LOB
“We zijn beiden zij-instromers en hebben tijdens ons
werk een startbekwaamheid gehaald. Toen we elkaar als onderdeel van het maatjessysteem filmden
tijdens de les kwamen we erachter dat bepaalde dingen niet werkten. Zo vonden studenten het bijvoorbeeld erg prettig dat de juf hard aan het werk was,
maar begrepen ze eigenlijk niet wat de bedoeling
was. Daarna zijn alle collega’s teambreed door de
ROC Academie geobserveerd en is er een scholingsplan opgesteld.”

AFWISSELENDE SAUSJES
“De training besloeg de vier fasen van een les: opening en doel, instructie, zelf aan het werk en afsluiting
& reflectie. Met als doel meer wisselwerking tussen
docenten en studenten en het actiever betrekken van
studenten bij hun eigen leerproces. Ieder op z’n eigen
niveau. Om dat goed te kunnen, hebben we veel informatie over de doelgroep gekregen: Hoe werkt het
puberbrein? Afwisselende werkvormen bleken daarbij
erg belangrijk en elke docent mag zijn eigen ‘sausje’
hebben. We doen nu van alles: quizzen met mobiele
telefoons, groepsopdrachten met een Placemat, elkaar interviewen. “
ANDERE ROL
“Er was in het begin wel weerstand. ‘Oh, doen we het
niet goed?’ Mensen zitten al jaren in het onderwijs,
dus waarom moet het anders? Maar dan ga je niet
mee met de rest van de wereld. Je moet je studenten
beter bij de les kúnnen houden. Verbied je mobiele
telefoons of gebruik je ze? Vroeger was je instructeur,
nu zoek je samen naar oplossingen. Op een ouderavond presenteerde een student wat ze op het Beauty
College leert. Ze verwoordde het mooi toen ze zei:
‘Wij zijn op deze school collega’s van elkaar’.”

“WIJ VOEREN ONTWIKKELINGEN
NIET IN, MAAR GEVEN ZE VORM.”

ECHT SAMENDOEN
“We zijn dit jaar al met het nieuwe kwalificatiedossier
gaan werken en hebben cursuswijzers ontwikkeld
met daarin de doelen per periode. Op deze manier
stimuleren we studenten zelf te plannen. Als je al iets
beheerst, dan wordt dit niet meer onderwezen maar
beoordeeld aan de hand van een kennismeter. Studenten hebben nu keurig op papier wat ze gaan oefenen en zijn zelf verantwoordelijk voor hun materialen.
Ze leren gerichter en kunnen dat ook laten zien. Ze
zoeken hun eigen verdieping en zijn zich bewust van
hun leerproces. We hoeven nu veel minder te trekken
en ze doen het allemaal! Dat heeft bij ons voor een
enorm bewustwordingsproces gezorgd.”
VORMGEVEN
“Belangrijk is focus te houden op het uiteindelijke
doel: Dat de student op een zo leerzaam mogelijke
manier op zijn eigen niveau een diploma haalt. Het is
doodnormaal geworden dat we praten over de manier waarop we lesgeven en ik ben trots op hoe we
dat doen. Wij voeren ontwikkelingen niet in, maar geven ze vorm. Je kan zo een hele grote invloed hebben
op het onderwijsproces.”
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JELTJE BERENDS
Trainer/ coachadviseur ROC Academie

“De ROC Academie bestaat uit drie mensen die adviseren en trainen, één manager en vier administratief
medewerkers. Wij schakelen veel tussen ontwikkelvragen van medewerkers en de mogelijkheden. Het
Beauty College kwam langs met de vraag: ‘Willen
jullie meedenken over het verbeteren van de kwaliteit van onze lessen?’. De directeur was er van overtuigd dat dit een lang traject zou worden. Simpelweg omdat leren nou eenmaal tijd kost en hij een
langdurige relatie met trainers op wil bouwen, om
docenten hun koudwatervrees te laten overwinnen
en zich opener op te stellen.”

MBO Raad | Beauty College, ROC Utrecht
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OBSERVATIES
“Voor docenten is het een grote stap dat ze worden
geobserveerd. Dat weten we, maar met observaties
ben je wel op de plek waar het zich afspeelt: op hun
werk en niet op een studiedag. Je ziet de reacties van
de leerlingen. En daarna ga je met hen in gesprek. Docenten vroegen vooral wat er van de observatie op
papier kwam en wat er naar de manager ging. Dat
moet je goed regelen en het leren loskoppelen van
het beoordelen. Het verslag is alleen voor de docent
zelf en het nagesprek ook. We hebben alle observaties opgeteld in een anonieme teamscan. Die ging
wel naar de manager en is besproken in het team. In
het eerste jaar is iedereen twee keer geobserveerd en
is de teamscan ook twee keer besproken. De observaties zijn we blijven doen, maar die hebben we aangepast aan de methode van ‘Doordacht lesgeven’.”

OPENHEID
“We zijn begonnen met een werkgroep waar ook docenten inzaten, maar dat lukte uiteindelijk niet omdat
het qua roostering te lastig was. We hebben er wel
voor gezorgd dat de training van en voor de docenten
bleef. We zijn veel met hen in gesprek gebleven door
hier veel te zijn. Ik had als trainer graag bij de intervisie
willen zijn om ook casussen te horen. Maar het MT
heeft er voor gekozen om de intervisie exclusief aan
de docenten te laten. De feedback van studenten op
specifieke lessen zou ik graag willen gebruiken om de
lessen verder aan te kunnen scherpen. Vanuit de ROC
Academie bieden we dit traject ook aan andere colleges aan. Het was voor ons een heel mooi leertraject,
dat in alle openheid is uitgevoerd!”

“DE LES IS DE PLEK WAAR
HET ZICH AFSPEELT”.
INHOUD EN VORM TEGELIJK
“Aan het eind van het eerste jaar hebben we gezamenlijk geconstateerd dat de kwaliteit van de lessen
sterk kan worden verbeterd. Vooral het lesontwerp liet
te wensen over. We hebben een externe organisatie
gezocht die aansloot bij de cultuur van het Beauty
College en expert was in de theorieën en methoden
van ‘Wat Werkt?!’. Zij hebben de methodiek teach
what you preach toegepast. De studieochtenden
werden gegeven in de werkvormen die docenten in
hun lessen kunnen toepassen. Dat ging in een behoorlijk tempo, de lat lag hoog. Zo werden de teams
uitgedaagd.”
ATELIERS OM TE BORGEN
“In het derde jaar heeft de Academie studiedagen
georganiseerd, in de vorm van ontwerpateliers, over
het thema borging. Docenten ontwerpen hun eigen
lessen met wat ze hebben geleerd. Hoe ga je interactieve werkvormen inzetten en waartoe? Tegelijkertijd
heeft het MT een docent aangesteld die de nieuw
ontworpen lessen meteen in een digitale omgeving
zet. We hebben toen opnieuw de lessen geobserveerd met video, zodat we heel goed konden nabespreken. Daarnaast hebben we managers getraind in
het afleggen van zogenoemde Flitsbezoeken: korte
klassenbezoeken gericht op het gesprek over onderwijs, niet op beoordeling. Op deze wijze blijft het gesprek binnen het team levend.”
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“DE UITDAGING VAN
IEDERE BESTUURDER IS
HET HART VAN
IEDEREEN TE RAKEN.”

CIBAP, ZWOLLE

OP ZOEK NAAR HET HART

H

et Cibap is de vakschool voor verbeelding en heeft ongeveer 1.600 studenten en 150 medewerkers. In dit specifieke vakonderwijs is het van belang samenhang te krijgen tussen
de traditionele opleidingsrichtingen door kerncompetenties. Daarom is een jaar geleden

de meesterdocent geïntroduceerd, die ook taken heeft in de professionalisering van docenten.

maakt dat je op weg gaat. De kunst is deze elementen zodanig in verband te krijgen dat je voelt dat
het goed is wat je doet. Je bent dan gemotiveerd,
hebt vertrouwen en je hart gaat sneller kloppen. Met
deze zoektocht doen we een aanval op de ‘ja-maar
cultuur’. Je gaat gewoon, die beweging is meer dan
‘moeten’.”

COBY ZANDBERGEN
Voorzitter college van bestuur
“Dat wat je goed kunt geeft een heerlijk gevoel, dat
wat je niet goed kan is knellend. We willen mensen
in hun kracht zetten en zijn op zoek gegaan naar het
hart van de creatieve verbeelding. Dat is een zoektocht naar vier elementen: wet, visie, fundament en
voortdurend verbeteren. De wet is statisch en legt
kaders, daartegenover is verbeteren iets dynamisch.
Het fundament is de leefwereld waarin we verkeren,
de visie is de horizon waar we naar toe willen en die
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DE MEESTERDOCENT
“Iedereen in deze organisatie weet waar we naartoe
gaan. Wij leiden op tot de creatieve industrie en die is
dynamisch. Creativiteit is aanjager van innovatie in de
markt. Het grootste gedeelte van de docenten heeft
eigenaarschap en daar worden ze ook op aangesproken: ‘Wat is je plan en is het gelukt?’ We sturen op
resultaten en hebben talentscans gedaan. Wat blijkt?
Teammanagers zijn over het algemeen blauw: ze zijn
bezig met de organisatie en het regelen. De directie
is vaak rood en groen, die kleuren staan voor actie
en passie. Je kunt dus een hele mooie visie hebben,
maar als je die bij de teammanager neerlegt, dan kijkt
die eerst of het mogelijk is of niet. Vaak ontstaat er
wrijving. Daarom hebben we naast de teamleider een
andere kleur mens toegevoegd: de meesterdocent
die qua functie op hetzelfde niveau staat als de team-
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manager en wordt aangestuurd door de directie en
het bureau onderwijs. Een meesterdocent zei tegen
mij over deze constructie: ‘En nu kan ik eindelijk eens
iets zeggen.’”
ZELF ONTWORPEN TOEZICHT
“Met de omgeving, het beroepenveld, studenten,
medewerkers en onderzoekers hebben we vijf kerncompetenties ontwikkeld, die verwant zijn aan de
21ste eeuwse vaardigheden. Die kerncompetenties
(creativiteit, vakmanschap, communicatie, ondernemendheid, omgevingsbewustzijn) hebben we gelegd
op de kwalificatiedossiers. Vervolgens hebben we
de meesterdocenten gevraagd om de competenties
Cibap-breed te implementeren. Hoe bekwaam zijn
studenten nu op bijvoorbeeld creativiteit? Daarvan
is een heel document gemaakt. En hoe meet je die
kerncompetenties? Het standaard inspectieachtige
toezichtkader volstaat niet meer. Dus hebben we andere meetinstrumenten gemaakt, voeren studenten
intensieve periode-evaluaties uit en vragen we docenten en mensen uit het bedrijfsleven in hoeverre de
kerncompetenties herkenbaar en zichtbaar zijn. Dit
zelf ontworpen toezicht borgen we weer door hierover met de inspectie in gesprek te gaan.”
CONSISTENT CONFIGUREREN
“De uitdaging van iedere bestuurder is hoe je het hart
van iedereen kan raken. Belangrijke instrumenten zijn
‘er zijn’, het gesprek aangaan en iedereen dezelfde
boodschap geven. We hebben eens in de zes weken
een bijeenkomst met alle honderdvijftig medewer-
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kers over de ontwikkelingen, gedeelde ervaringen,
het beleid. Dan spreken wij onze verwachtingen uit
en gaan vervolgens het gesprek aan. Het ‘er zijn’ is zo
belangrijk en tegelijkertijd de uitdaging. Want ik ben
aanspreekbaar dus de medewerker ook en die weer
naar de student. Dat is consistent configureren: hetzelfde gedrag in alle lagen van de organisatie.”
HET HART VOELEN
“De docent is professional in het aangaan van relaties
en het overdragen van kennis en kunde. Hoe ondersteun je dan het vakmanschap? Dat kan alleen maar
als de docent er dagelijks in zit door bijvoorbeeld een
eigen praktijk te hebben. Daar hechten we heel erg
aan. Al onze medewerkers hebben hun eigen vakgebied. Dus moeten zij zelf hun eigen professionalisering vormgeven. De collectieve professionalisering
vanuit het Cibap zetten we in voor trainingen op het
pedagogisch-didactische gebied. Daarmee komt de
combinatie in balans. Ik hou van het Cibap, het is een
fantastische school met passievolle mensen die me
elke keer weer ontroeren. En daarom heb ik gezocht
naar het hart, zodat iedereen dat gevoel kan ervaren.”

HANS MEULMAN
Docent ruimtelijk vormgever en meesterdocent
“Als meesterdocent kregen we de opdracht te kijken
hoe ‘verdraaid’ onze organisatie is. Is ons systeem
belangrijker geworden dan ons doel? We dagen studenten uit en dat doen we met passie en bekwaamheid. Dit is prachtige beleidstaal, maar hoe vertaal je
dat? Mijn uitgangspunt is altijd geweest: Veranderingen bieden kansen. Als je alle mogelijkheden in veranderingen ziet en je hebt een toekomstbeeld, dan
kan je aan andere mensen beter uitleggen waar het
mogelijk naar toe gaat.”
JEZELF OPNIEUW UITVINDEN
“Ik was een beetje klaar met het onderwijs en zei in
een baldadige bui: ‘zet mij maar in een ander team!’.
Na een paar maanden kwam de teammanager met
de mededeling dat hij een ander team had gevonden.
In eerste instantie schrok ik, maar ik heb het gedaan
en na vijf jaar voel ik me als herboren, ik heb mezelf
opnieuw uitgevonden. Dat doet even pijn, maar je
komt echt op een nieuw niveau. Die les wil ik mensen
laten zien.”

KOERSBEPALEND
“Ik wilde meesterdocent worden, omdat ik het gevoel had dat wij als docenten te ver afstonden van de
besluitvorming. Je vraagt een koekje bij de thee en
twee weken later krijg je een cake. Heel mooi, maar ik
heb liever het koekje. Ik wil koersbepalend zijn op het
moment dat de beslissing genomen wordt. Vanuit het
meesterdocentschap mag ik nu de inhoudelijke wijn
bepalen. De teammanager is te druk bezig met de organisatie en ik kan vanuit deze positie veranderingen
in gang zetten. Ik kan in deze positie luisteren naar alle
geluiden en daardoor goed filteren. Deze horizontaliteit is heel belangrijk, de teammanager staat er vaak
te ver boven.”
5D-VAKMANSCHAP
“Ik heb de hoofdlijnen ontwikkeld van de kerncompetentie vakmanschap. Door multidisciplinair samen
te werken willen we alle ontwerpproblemen oplossen. Die vaardigheid hebben wij 5D-vakmanschap
genoemd. Ik heb een experimenteel rooster gemaakt
met onderdelen van vakmanschap, de theorie, werkplaatsen en het multidisciplinair werken. Doel van het
rooster is docenten meer verbinding te laten krijgen
met hun studenten en een nieuw samenhangend
kader te maken boven alle opleidingen. Ik voelde de
verantwoordelijkheid toen ik werd aangesteld. Nu het
lukt om een weg te vinden, is dat wel een bevrijding.
Het levert echt wat op!”

“VERANDERING MAAKT DINGEN
MOGELIJK, DIE EERDER
ONMOGELIJK LEKEN.”
PROFESSIONALISMEN COMBINEREN
“Ik heb altijd mijn beroepspraktijk naast mijn lesgeven
gehouden. Ik vind het gewoon heel erg leuk om op
veel verschillende vlakken bezig te zijn. Ik heb een
loods vol met design, ik bouw mijn eigen website
en doe daarvoor zelf de fotografie. Zet ik op een van
deze vakgebieden door, dan kan ik er niets meer naast
doen. Dus zit ik overal tegen het professionalisme aan
en probeer die professionalismen te combineren tot
een uniek geheel.”

MBO Raad | Cibap, Zwolle
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ANTOON POT
Hoofd P&O

“Docenten op het Cibap zijn heel betrokken bij de
organisatie. Een aandachtspunt voor ons als afdeling
P&O is de samenhang tussen de verschillende opleidingen te versterken. We werken niet in een team bij
het Cibap, maar bij het Cibap. Wij zijn vijf jaar geleden begonnen om de opleidingszuilen te doorbreken door in fasen te gaan werken. Geen directeuren
meer, geen jaarklassensysteem. Door de inrichting
in fasen worden docenten ook breder verantwoordelijk voor het gehele Cibap. Wij willen toe naar een
professionele medewerker die verantwoordelijk is
voor zijn eigen kwaliteit en het onderhoud daarvan.
De docenten willen dat wel, maar we moeten dat als
organisatie beter kunnen faciliteren. Vooral de blokkades die wijzelf bedenken - zoals dat docenten niet
in staat zijn om een rooster te vullen - kloppen volgens mij niet. Docenten zijn goed in staat om overal
in mee te sturen! Misschien zijn het de structuren die
we zelf ooit hebben bedacht of hebben we ze te veel
gepamperd?”
SAMENHANG
“Veel docenten hebben naast het lesgeven een eigen
bedrijf. Deze nevenwerkzaamheden zijn belangrijk
om meer input te krijgen over wat er speelt in het
bedrijfsleven. Niet zozeer welke kant het op gaat (pa-
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pier naar digitaal) maar vooral naar welk type werknemer het bedrijf op zoek is en hoe wij studenten
klaar moeten maken voor de arbeidsmarkt. Ook onze
bpv-begeleiders geven input en we hebben expertleden uit het bedrijfsleven. Per opleidingsrichting weet
iedereen vakinhoudelijk heel goed waar het om gaat,
maar wij willen creatieve mensen afleveren die zich
redden op de arbeidsmarkt. Dan volstaat niet dat studenten alleen grafisch vormgever zijn, ze moeten ook
creatief kunnen meedenken in hun eigen loopbaan
en hun opdrachten. Daarom moeten de studenten
de samenhang tussen alle onderwijsonderdelen van
Cibap beter zien.”

“DOCENTEN ZIJN GOED
IN STAAT OM OVERAL
IN MEE TE STUREN!”
ONTWIKKELINGEN KOMEN VAN DE GROND
“We hebben voor ons helder gemaakt welke functies
wij als organisatie nodig hebben. Dat heeft geleid tot
een functiehuis. Door er over te praten kwamen we
tot de conclusie dat we behoefte hadden aan de extra
functie van meesterdocent. Dat is de docent die het
beste is in zijn vakgebied is en die ook voor andere
docenten tot de verbeelding spreekt. De meesterdocent heeft een belangrijke rol in het verbinden van
onderwijs en werkveld en heeft een taak om andere
docenten te professionaliseren. Hij moet ook de ontwikkelingen en ideeën samen brengen en uitvoeren.
De meesterdocenten moeten een masteropleiding
‘Leren innoveren’ halen en ze moeten alles weten van
het kwalificatiedossier en de curriculumopbouw. De
meesterdocenten zitten in een leergemeenschap om
ervaringen met elkaar te delen. Door de meesterdocenten hebben we het afgelopen jaar ontwikkelingen
doorgemaakt waar we al drie jaar mee bezig waren,
maar die maar niet van de grond kwamen!“

MBO Raad | Cibap, Zwolle

GUIDO DE VRIES
Docent mediavormgeving,
animator 2D en meesterdocent
“Ik geef les op school en heb mijn eigen bedrijf als
animator, dus ik zie heel veel ontwikkelingen. Die
gaan zo snel en het zijn er ook erg veel. Hoe kan je
hier als onderwijs op inspringen? Toen ik hier kwam
werken zag ik dat er heel veel in vakken werd gedacht: ‘Dit vindt hier plaats en in een ander lokaal
vindt dat plaats.’. Maar wat ik in mijn eigen praktijk
zie, is dat er sprake is van veel meer overlappingen.
Ik ben als klassiek animator begonnen, maar kom nu
met hele andere oplossingen en maak er bijvoorbeeld ook muziek bij. Als je deze manier van denken
hebt, dan heb je er minder last van dat de ontwikkelingen zo snel gaan. Je kan ook beter kennis met
elkaar delen.”
BLIKVELD VERBREDEN
“De meesterdocenten zien elkaar officieel eens in
de week om de plannen bij elkaar te leggen, met elkaar te sparren en tussendoor zoek je elkaar op. We
hebben ook een dropbox waarin we alles wat we tegenkomen plaatsen. Eens in de maand zijn er bijeenkomsten met externen, zo vind je niet opnieuw het
wiel uit en word je gespiegeld op je ideeën. Het sparren is inspirerend. Je gaat al gauw uit van bepaalde
denkbeelden en doordat je met mensen in aanraking
komt uit andere richtingen word je blikveld verbreed.
Dat wat je van studenten verlangt, moet je zelf ook
toepassen.”
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COLLECTIEF
“Je ziet dat de mindset van de docenten verandert.
We zijn begonnen met Cibap PRO, dat staat voor
praktijk-realistisch onderwijs met projecten waarin
studenten samenwerken. De een is ergens goed in,
de ander in iets anders en we stimuleren ze om een
collectief te vormen. Daar geloof ik heel erg in, dat
zie je in de praktijk nu opkomen. En dat zou dus ook
voor de docenten moeten gaan gelden. Je zit vaak
nog apart, maar als we bij elkaar kijken, dan inspireer
je elkaar met nieuwe ideeën. Daardoor kan je veel
vraagstukken beter oplossen.”

“VERANDERING MAAKT DINGEN
MOGELIJK, DIE EERDER
ONMOGELIJK LEKEN.”
COMPLEET ZIJN
“Je hebt verschillende groepen docenten. Een groep
die snel meegaat en een groepje die vindt dat het nu
al goed gaat. Je moet goed kunnen uitleggen waarom je iets doet: ‘Dit is de intentie en het staat ook
niet helemaal vast. Maar het is wel wat we voor ons
zien en het draait er om dat studenten er beter van
worden.’ Dat wil elke docent. Ik vind het zelf erg belangrijk dat docenten met hun voeten in het werkveld blijven. Er is hier ruimte om te experimenteren,
dat is wel een groot verschil met de markt. Ik vind
het spannend om meesterdocent te zijn, ook omdat
ik veel nieuwe dingen leer en nieuwe verbanden leg.
De kerncompetenties zijn erg goed gekozen. Als je
aan al die vijf competenties voldoet, dan ben je echt
compleet. Je kan erg goed zijn in je vakmanschap,
maar als je het niet weet te communiceren... Hoe sta
je in je omgeving? Dat vond ik zelf best een vraag en
daarom ging ik kijken naar de onderwerpen waar ik
animaties over maakte. Om zo mijn eigen omgeving
beter te leren kennen.”
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“PRAKTIJKGESTUURD
LEREN IS ONS GEDRAG,
ONZE STRATEGIE, ONS
LEERPROCES.”

FRIESLAND COLLEGE, HEERENVEEN

VAN AANBIEDEN NAAR JUST IN TIME LEARNING

H

et Friesland College is een roc met ongeveer 10.000 studenten en 1.000 medewerkers.
Uitgangspunt van het Friesland College is dat het leren van de student start in de praktijk. Dit is in verschillende varianten vormgegeven. In de meest vergaande variant – de

praktijkroute – leert de student de competenties van het vak in een carrousel van bedrijven en
instellingen. Student, docent en werknemer leren zoveel mogelijk met elkaar, aan de hand van
werk in die alledaagse praktijk.

LIESBETH VOS
Voorzitter college van bestuur Friesland College
“Het Friesland College werkt al heel lang vanuit het
principe van praktijkgestuurd leren. Wanneer voelt
een student zich prettig, wat is voor hem een interessante actie? Hoe voelt hij zich uitgedaagd? Hij
zal niet zeggen ‘Lokaal 249’, maar hij vertelt wat
over z’n stage of bijbaantje. Als je in de praktijk tegenkomt dát je iets moet leren, ben je ook gemotiveerd óm het te leren. Dan is de actie in de praktijk
de start voor een continue leercyclus van reflectie
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op ontwikkelingen, actie en verdieping. We hebben
dit uitgewerkt in verschillende varianten. De meest
vergaande vorm is de praktijkroute, waarin studenten vanaf de start meedraaien in een bedrijf of instelling. Docenten zijn daar ook, om ter plekke het
onderwijs te verzorgen. Dat is dus heel anders dan
de bbl. Op elk bedrijf hebben we een kwartiermaker
die studenten, docenten en leermeesters aan elkaar
koppelt en die zorgt dat er op het juiste moment opleidingen worden gegeven, zodat verdieping plaatsvindt. Praktijkgestuurd leren is niet een leuk project
voor op een vrije middag; het is ons gedrag, onze
strategie, ons leerproces.”
STERRENRESTAURANT ÉN SNACKBAR
“Bij Friesland College kijken we vanuit het leerproces
waar je iets het beste kunt leren. In een bedrijf, soms
in een schoolgebouw, mogelijk digitaal. Een student
die bijvoorbeeld in het Engels een telefoon aan moet
nemen, leert die taal beter in het Talencentrum. De
praktijkroute bestaat uit tenminste drie bedrijven, die
we in een carrousel aan elkaar hebben gekoppeld,
zodat studenten allerlei werkzaamheden in verschillende werkomgevingen kunnen leren. In de Horeca
bijvoorbeeld varieert dit van het sterrenrestaurant tot
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de snackbar. De aanmelding van bedrijven die mee
willen doen aan de carrousel, is groter dan wij aan
kunnen. We moeten de praktijkroute verantwoord opbouwen en dat kost tijd.”
MAATWERK
“De praktijkroute is mooi, maar werkt niet overal. In
die gevallen hebben we de leereenheid als gelijkwaardig alternatief binnen de school. Hierin kunnen studenten werken met een opdracht vanuit het bedrijf.
De manier van leren (reflectie, actie, verdieping) is
hetzelfde en de vormen van de praktijkroute en de
leereenheden kunnen ook door elkaar lopen. Zo min
mogelijk dogma’s en stramien, zoveel mogelijk maatwerk.”
COMPETENTIES, GEDRAG EN HOUDING
“Docenten moeten leren in een andere context onderwijs te geven en de leercyclus te begeleiden.
Docenten vinden het werken in zo’n situatie in het
begin vaak vreemd. Het vraagt van docenten dat ze
snel kunnen schakelen tussen werkzaamheden en
verdieping door de opleiding. Aan de workshops die
wij geven in een bedrijf of instelling, doen studenten,
docenten, leermeesters en werknemers mee. Wij beschouwen dat als een win-win-sitautie. Stel, je traint
studenten in het omgaan met klachten, dan neem je
de afdeling klachten van het bedrijf toch ook mee? Je
moet docenten de kans bieden om deze begeleiding
te leren en dus ophouden met praten over docenten
die geschikt of niet geschikt zijn. Het gaat om de aanpak, niet om het antwoord. In de praktijkroute leert de
student de werkprocessen vanuit het bedrijf en het
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gedrag en de houding die daarbij horen. Mensen werken in het bedrijfsleven heel erg hard en alleen al die
werkhouding doet wat met studenten.”
CULTUUR VERANDERT
“Het Friesland College is verantwoordelijk voor de
kwaliteit van de opleiding en de kwalificatie van de
student. Bedrijven willen hiervoor ook verantwoordelijkheid dragen. Je moet elkaar dan ‘zien zitten’ en
goed met elkaar kunnen communiceren. Gaan er dingen fout, dan bel je. Je hebt er beiden belang bij. Bedrijven constateren dat de gemiddelde leeftijd van het
personeel hoger wordt, innovaties te langzaam gaan
en jong personeel hier wel eens verandering in kan
brengen. Het partnerschap moet op alle lagen worden gedragen: van eigenaar tot middelmanagement
tot werkvloer. Want je krijgt een andere cultuur. Een
goed voorbeeld hiervan is onze samenwerking met
een zorginstelling in Drachten waar docenten, studenten en medewerkers op alle gebieden aan elkaar
gekoppeld zijn. De meeste studenten doet een zorgopleiding, maar we hebben ook praktijkroutes met
studenten uit de koksopleiding voor de maaltijden,
kunststudenten voor kunst door het hele gebouw,
CIOS-studenten om met bewoners te bewegen en
studenten uit de facilitaire opleidingen voor onder
meer de schoonmaak. Het ruikt, ziet, smaakt en functioneert op deze instelling nu allemaal anders.”
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“UITEINDELIJK MOET JE ER
GEWOON MEE BEGINNEN!”

SICCO PIEKEBOER
Directeur D ‘Drive, school voor de creatieve industrie
“Ik werd uitgenodigd bij het bedrijf Royal Jongbloed
in Heerenveen om te verkennen wat studenten hier
zouden kunnen leren. Royal Jongbloed is een uitgever en een drukker, daardoor is er ontzettend
veel te leren. Bovendien is het bedrijf bezig met het
maken van games en met bijzondere boekjes: heel
compacte Dwarsliggers, die overdwars zijn gedrukt
op heel dun papier. Die innovaties kwamen op tafel
en studenten zouden hierin een rol kunnen spelen.
Met allerlei afdelingen van het Friesland College is
het gesprek aangegaan. We zijn uiteindelijk bij dit
bedrijf gaan werken vanuit veertien verschillende
opleidingen met vijfentwintig studenten voor vijf à
zes beroepen.”
COLLEGA IN OPLEIDING
“Met het bedrijf hebben we het gesprek gevoerd over
het onderscheid tussen de reguliere stage, de bbl
en de praktijkroute. Hoe maken we de praktijkroute mogelijk vanuit de bestaande opleidingen? Welke
verwachtingen kan je uitspreken naar de bedrijven?
Draagvlak en beeldvorming spelen hierbij een hele
belangrijke rol. Uit dat gesprek kwam duidelijk de
wens naar voren studenten te positioneren als Collega In Opleiding. Afgekort CIO, met een knipoog naar
de CEO. We hebben vervolgens een kwartiermaker
aangesteld om afspraken concreet te maken. Je kan
het heel lang over de voorbereiding hebben, maar
uiteindelijk je moet er gewoon mee beginnen!”
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NIET NÓG EEN DOSSIER!
“Een student is bij ons altijd gekoppeld aan een docent en beiden zijn gekoppeld aan een leermeester
uit het bedrijf. Zo ontstaat praktijkgestuurd leren. Dat
wat er in het beroep toe doet krijg je normaal gesproken niet of pas veel later in het curriculum. De
student krijgt als CIO feedback van de leermeester en
de docent, waardoor alle drie elkaar continu spiegelen. We sturen op de kwaliteit van dat gesprek. Tot nu
toe was de begeleiding veelal curriculum-gestuurd.
Maar wij ontdekten dat het kwalificatiedossier vaak
niet aansluit op de actuele ontwikkelingen van het
bedrijf. Dit bedrijf heeft bijvoorbeeld een vraag naar
technisch georiënteerde drukkers. Het is geen engineer, geen dtp-er en geen printmedia-technoloog.
Doe ons een plezier: maak niet nóg een kwalificatiedossier en zorg dat je voldoende ruimte hebt voor
deze ontwikkelingen.”
VERSCHILLENDE BEDRIJFSCONTEXTEN
“De kwartiermaker kijkt eerst wat in het bedrijf te leren is en vervolgens welke opleidingen daarbij horen.
Het proces is andersom: niet uitgaan van het curriculum maar uitgaan van de context. Je hebt grote
contextverschillen tussen verkopers in een uitgeverij,
een multinational of een fietsenmaker. In de praktijkroute leren student en docent vanaf dag één in
verschillende bedrijfscontexten. Studenten worden
hierdoor veel eerder vaardig. Ze leiden na twee weken al internationale gasten rond. Door de ervaring
met verschillende bedrijfscontexten brengen ze ook
innovatie. Bij Jongbloed is een applab ontstaan, dat
applicaties maakt voor de uitgeverijbranche. Door
de praktijkroute weet een student waar hij wat kan
leren. Je ziet dus ook dat studenten komen voor de
administratie, maar door de ervaring snel een andere
richting kiezen. De praktijkroute is veel gerichter en
daardoor zullen studenten hopelijk minder uitvallen.”
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JACOB JAN TASMA
Verkoopafdeling Royal Jongbloed, leermeester
“Jongbloed is acht jaar geleden begonnen met het
begeleiden van stagiaires. Wij kwamen al snel tot de
conclusie dat het boek van de opleiding allerlei opdrachten bevatte die niet in onze werkelijkheid past.
We hebben alle vragen honderdtachtig graden gedraaid, zodat wij er ook iets aan hadden. Een stagiaire moest bijvoorbeeld het magazijn van Jongbloed
ontwerpen. Wij hebben die opdracht veranderd in:
Waarom is het magazijn van Jongbloed zoals het is
en functioneert het goed? Daardoor moest de stagiaire alle processen in beeld brengen, zoals hoe we
de orders verzamelen. Zo kom je veel verder!”
NOOIT ZO SNEL ALS DE BRANCHE VERANDERT
“Toen het Friesland College met het initiatief van de
praktijkroute kwam, hebben wij het direct omarmd en
zijn gestopt met stages. Bij stages zit je vast aan tien
of twintig weken, de praktijkroute eindigt bij een bedrijf als je iets geleerd hebt, daarna ga je naar een ander bedrijf. Daardoor kom je aan grotere klussen toe,
waardoor studenten ook zelf meer verantwoordelijkheid gaan voelen. Ze bellen hier met echte klanten en
kunnen het dus ook verpesten. De theoretische boeken kunnen nooit zo snel geschreven worden als de
branche verandert. In onze branche zie je een grote
digitalisering en de opkomst van grote webwinkels.
Als je vóór elf uur ’s avonds iets besteld, dan heb je
het morgen in huis. Men is bewuster aan het consumeren, de impulsaankoop is veel minder geworden.
Als ik een CIO heb, dan neem ik die mee in deze
ontwikkelingen. Boekwinkels hebben het zwaar en er
wordt ook nog eens veel minder gelezen. Wij nodigen
hier boekhandelaars uit en voeren met onze medewerkers van marketing erbij het gesprek over wat zij
nodig hebben. Een CIO gaat mee met de vertegenwoordiger door het land. Ik ben twee weken geleden
naar Antwerpen geweest bij een boekenbeurs van elf
dagen. Dat kun je allemaal nooit leren uit een boekje.”
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FOTO VAN WERKZAAMHEDEN
“De inspectie vroeg aan het Friesland College hoe
ze de theorie kunnen waarborgen. Bepaalt de leermeester nu wat studenten doen? Zo ligt het niet. We
hebben al onze werkzaamheden uitgeschreven en
gekoppeld aan zogeheten bronnen. Dat zijn digitale
plekken waar studenten hun theorie kunnen bijspijkeren. Hier is van alles te vinden, dat relevant is voor
studenten. Die bronnen worden gevuld door docenten en door leermeesters. Het Friesland College zorgt
voor verschillende leeromgevingen (bijvoorbeeld het
taal- of rekencentrum) en heeft werkplaatsen ontwikkeld. Zo wordt de theorie gewaarborgd. Elke week
hebben de leermeester, de kwartiermaker en de docent overleg. Ze zoeken dan een hele praktische klus,
die precies past bij de stand van zaken van het leren.
De docent beoordeelt dan of het nodig is om eerst de
theorie bij te spijkeren.”

“BOEKEN KUNNEN NOOIT ZO SNEL
GESCHREVEN WORDEN ALS DE
BRANCHE VERANDERT.”
ENORME VERDIEPING
“Als bedrijf krijg je veel terug door deze wisselwerking
tussen praktijk en theorie. Als de CIO hier wat langer
is, dan zie je dat hij zelf prioriteiten gaat stellen. Welke orders moeten het eerst klaar? We verwachten dat
we als Jongbloed gaan smullen van de carrousel van
bedrijven. Wij zitten in een carrousel van vier bedrijven en krijgen binnenkort CIO’s die hun praktijkroute
bij andere bedrijven zoals Batavus zijn gestart. Daar is
de administratie echt totaal anders. De branches zijn
zo divers, dat er van geheimhouding of concurrentie
geen sprake is. Als leermeesters hebben we af en toe
bijeenkomsten op het Friesland College om ervaringen uit te wisselen. Dan spreek je dus ook met andere
leermeesters binnen de carrousel van bedrijven. Daar
zit voor mij een enorme verdieping. En wellicht gaan
we in de toekomst met andere leermeesters zelf in
opleiding.”
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nis. Je moet goed kunnen improviseren. Ik koppel de
werkzaamheden aan de kwalificatiedossiers. Dat zijn
voor de student de stippen op de horizon. Je moet
als kwartiermaker dus zowel proces-georiënteerd als
productgericht zijn.”

REINIER SOTTHEWES
Kwartiermaker Friesland College

“Ik heb als kwartiermaker bewust gekozen voor
Jongbloed vanwege de complexiteit van het bedrijf.
Voor deze baan had ik geen enkele ervaring met het
bedrijfsleven. Wat een ervaring! Als je dit soort van
praktijkroutes opzet, dan heb je een grote diversiteit
aan werkzaamheden nodig. We staan als onderwijs
alleen die veranderingen toe, die we zelf toelaten
en de snelheid van de ontwikkelingen bepalen we
ook. In de praktijkroute nemen we het bedrijf als uitgangspunt om te leren. De kwartiermakers inventariseren de werkzaamheden per bedrijf. Ik weet ook
wat er te leren valt bij de andere bedrijven van de
carrousel. Van de verschillende ervaringen in de carrousel moet een student uiteindelijk alles leren wat
nodig is voor zijn kwalificatie. We gaan nog een databank maken van werkzaamheden bij de verschillende bedrijven.”
WERKZAAMHEDEN KOPPELEN
“De kwartiermaker moet met een hele brede blik het
bedrijf ingaan en niet vooraf gaan zoeken naar een
bepaalde hoeveelheid plaatsen in de techniek. Je
bent gekoppeld aan een specifiek bedrijf en ik heb
met twee andere kwartiermakers intensief contact. Je
hebt elkaar nodig, want je hebt met zoveel nieuwe
dingen te maken. Een belangrijke taak is het makelen
en schakelen tussen ervaringen en benodigde ken-
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180-GRADEN VERDIEPING
“We hebben zowel coaches als vakdocenten nodig.
De coaches zijn al vanaf 1995 opgevoed in de omslag naar praktijkgestuurd leren. Hun centrale taak is
het stimuleren van het reflecteren van de student.
In het reflecteren vindt het diepere leren plaats. Je
merkt dat de vakdocenten dat moeilijker vinden. Die
zetten we in voor de verdieping van de theorie. Voor
de vakdocent is de praktijkroute ook een omslag van
honderdtachtig graden: van aanbodgericht naar just
in time learning. De leermeesters zorgen ervoor dat
de leervragen boven tafel komen. Zij vullen elkaar ook
aan, want de leermeester voor ICT en die voor de administratie zijn heel verschillend van elkaar.”

“HET BEDRIJFSLEVEN,
WAT EEN ERVARING!”

ECHTE COLLEGA’S!
“De studenten komen uit verschillende opleidingen
en zijn echt verschillend van elkaar. De student administratie en de student techniek komen elkaar in het
normale studentenleven of bij de stages nooit tegen.
In de praktijkroute zijn ze afhankelijk van elkaar en leren ze van en met elkaar. Studenten zien de verschillen zelf en ze ondersteunen elkaar. Ze leren zo snel,
dat je hier niet meer het studentengedrag ziet. Zij zijn
de echte collega’s van elkaar!”
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GRAFISCH LYCEUM, UTRECHT

BOTER BIJ DE VIS

H

et Grafisch Lyceum Utrecht heeft ruim
2.000 studenten en 204 medewerkers.
Alle docenten kunnen meedoen aan

een opschalingsproject, verzorgd vanuit de
GLU-academy.

MIRIAM BUIJS Teamleider DTP / printmedia
MYRA HARREMS Senior adviseur P&O

“WE HEBBEN ZELFS EEN
NOMINATIE ALS BESTE
WERKGEVER VAN NEDERLAND
GESCOORD!”
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“We hebben de overgang naar de LC-functies in
twee stappen vormgegeven en eerst alle docenten
uitgenodigd hun portofolio in te leveren wanneer
ze zichzelf LC-waardig vonden. Er volgde een gesprek met de directeur onderwijs en de teamleider,
waarbij de docent de bewijslast moest leveren. Op
basis daarvan zijn toen docenten bevorderd. Daarna
konden de andere docenten aangeven interesse te
hebben in een scholingstraject naar LC. Een extern
bureau heeft intakegesprekken gevoerd om te onderzoeken wat deze docenten nodig hadden en er
is per docent een scholingsadvies opgesteld. Naar
aanleiding van die gesprekken zijn drie gezamenlijke leergangen ontwikkeld (pedagogisch didactisch,
leerlijnen ontwikkelen, studieloopbaanbegeleiding)
en is er voor bepaalde docenten individuele coaching ingekocht. We wilden de leergangen uiteindelijk intern gaan uitvoeren, zodat we de professionalisering ook in latere jaren konden doorzetten. Het
bleek niet mogelijk alle leergangen zelf te geven. Met
de leergang studieloopbaanbegeleiding is dit wel
gelukt. De vijfentwintig deelnemende docenten kregen gedurende twee jaar een tijdelijke benoeming
in LC - boter bij de vis - met de opdracht zichzelf te
ontwikkelen conform het scholingsadvies. Vanaf dat
moment hadden ze ook het takenpakket van de LCer met meer organisatorische en coachende taken
dan in de LB-functie. We hebben het opschalingstraject nooit aan iemand verplicht. Je kon er uitstappen - dan verviel je tijdelijke benoeming - je mocht
ook op een later moment weer instappen.”
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BOOMCAFÉ
“Het college van bestuur had als doelstelling dat docenten elkaar zouden inspireren door kennis actief
onderling te delen. Deze activiteiten brengen we, tezamen met de leergangen, onder in de zogenoemde
GLU Academy. Het is de container waarin we hebben
geprobeerd allerlei vormen te ontwikkelen om van elkaar te leren: leergangen, filmpjes, informatie delen
maar ook het inhuren van een spreker met specifieke
kennis. Hier is bijvoorbeeld het Boomcafé ontstaan,
een plek waar docenten kunnen bomen over hun
best practices. De GLU Academy moest iets van de
docenten zelf worden en daarom hebben we een docent als coördinator aangesteld. Nu we een aantal jaar
verder zijn kan iedereen zich van alle activiteiten helaas vooral het LB-LC-traject herinneren. Het leren van
en met elkaar is nog niet breed in de organisatie ingedaald. Bij ons zit het kennisdelen nog niet voldoende
in de genen! Daarom hebben we een denktank in het
leven geroepen met voornamelijk masters.”
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KLEINE KWALITEIT
“Na twee jaar hebben we de docenten beoordeeld
en vrijwel allemaal zijn ze definitief bevorderd in de
LC-schaal. We zien dat we echt met een kwaliteitsslag bezig zijn. De inspectie beoordeelt ons beter dan
vroeger, de studentwaardering in de JOB-monitor is
hoger, we zijn sterk gestegen in de medewerkerstevredenheid en hebben zelfs een nominatie als beste
werkgever van Nederland gescoord! We spreken elkaar meer aan en vieren vaker successen. Bij de kwaliteit die ‘moet, mag en kan’ zit vooral in de laatste
twee meer beweging. Ondertussen hebben we nieuwe mensen aangenomen en is er binnen de teams
behoefte andere docenten een opscholingstraject te
bieden. Zo’n docent kan zich nu na overleg met zijn
of haar teamleider bij P&O melden en het opscholingstraject wordt op maat vormgegeven.”

MBO Raad | Grafisch Lyceum, Utrecht

VERONIQUE STOKMAN
Docent maatschappijleer, vormgeving
“Ik heb de lerarenopleiding gedaan en als vormgever gewerkt in een uitgeverij. Ik wilde inhoudelijk
zinvol bezig zijn en met mensen werken. Daardoor
bedacht ik dat het Grafisch Lyceum Utrecht dé plek
voor mij zou zijn. Ik voerde er gesprekken en uiteindelijk werd ik opgebeld: er was een baan. Opeens
was ik docent en werd direct in het diepe gegooid.
In mijn werk heb ik het niet veel over ‘wat de applicatieknopjes allemaal doen’, maar vooral waarom je een knopje in moet drukken. Ik heb me ingeschreven voor een opscholingstraject van LB naar
LC, begeleid door een externe partij die een aantal
leergangen had ontwikkeld. Aan het einde van het
traject heb ik een presentatie gegeven aan de directeur en werd definitief opgeschaald tot LC. Voor mij
betekent het LC-schap dat je boven de stof hangt,
meer analyseert hoe we dingen beter kunnen doen.”

VEEL VRIJER
“Ik kwam er al snel achter dat wat ik ooit op de lerarenopleiding leerde, compleet verouderd is. Bij competentiegericht onderwijs gaat het er niet meer om
dat leerlingen iets leren en een proefwerkje doen,
maar dat zij hun competenties blijvend ontwikkelen
voor hun latere vak. Ze moeten meer verantwoordelijkheid nemen en goed nadenken welke kennis
en competenties je waar inzet. Dat is gaat dus verder dan alleen op een knopje drukken. Onze branche verandert steeds sneller en de mogelijkheden
worden veel groter. Door de leergang die ik gevolgd
heb voel ik mij onderwijskundig veel vrijer. Ik zie het
verband waarom een DTP-student iets moet leren. Ik
ben op alle drie de onderdelen van het opscholingstraject beter geworden. Mijn werkervaring is verdiept
en in een groter plan gezet.”

“MIJN WERKERVARING IS
VERDIEPT EN IN EEN
GROTER PLAN GEZET.”

MBO Raad | Grafisch Lyceum, Utrecht
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“LIJSTJES EN EEN
360-GRADEN
FEEDBACKSYSTEEM
HEBBEN WE NIET MEER
NODIG.”

HELICON MBO TILBURG

EEN GOED KLEEDKAMERGESPREK

H

elicon Opleidingen is een aoc met ruim 7.000 studenten en 880 medewerkers. Het aoc
heeft dertien vestigingen in Gelderland en Brabant. De professionalisering binnen het
aoc is sterk geïndividualiseerd. De medewerker is professional, wil beter worden in zijn

vak en krijgt daarvoor bij Helicon de mogelijkheden.

sionalisering wordt bij ons vooral ingezet op wat je
goed kan, omdat je daar groter in wilt worden.”

GIJS DE BONT Lid college van bestuur

“We gaan in ons strategisch beleid uit van een aantal
veronderstellingen. De belangrijkste is: een professional wil graag beter worden in zijn vak. Dat is normaal, maar dat verwachten we ook. We zien in andere organisaties dat er veel beleid gemaakt wordt
voor precies het tegenovergestelde. Uitgangspunt
van bijvoorbeeld de competentiescan die Helicon
jaren terug uitzette, is dat de professionalisering
wordt ingezet op de wat zwakkere punten. Profes-
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ZICHZELF PROFESSIONALISEREN
“We hebben de houding van de professional vastgelegd in onze ‘Koers 2020’. Vroeger was professionalisering een inhoudsgedreven activiteit, tegenwoordig
hebben we het over houding. Daar waar het met docenten niet goed gaat, gaat het niet over hun eersteof tweedegraads bevoegdheid, maar over de juiste
houding. Daar sturen wij op. Dat doe je door te vertellen wat je verwacht. In de dialoog met leidinggevenden en collega’s ontstaat reflectie. Op basis daarvan
professionaliseert iemand. Pas dan ga je over je eigen
loopbaan. Regie over je eigen loopbaan vinden wij
essentieel.”
TABOE
“De tweede veronderstelling is: Het onderwijs in Nederland is goed. Inmiddels geven we internationaal
gezien beter onderwijs dan dat we kunnen voetballen! We staan heel hoog in de PISA-ranking, maar we
doen vaak alsof onderwijs iets tweederangs is. Docenten verdienen het vertrouwen! Veel beroepen hebben
strenge standaarden. Je kan zomaar uit de beroeps-
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groep van advocaten worden gegooid. Dat hebben
docenten niet en ondanks dat doen ze hun werk
heel goed. De benadering van de leraar zou moeten
zijn: ‘Je bent een hele goede leraar en je wilt je werk
ook goed doen.’ Je bent dus ook aanspreekbaar. Als
je daar van uitgaat, dan hebben we de lijstjes en een
360-graden feedbacksysteem niet meer nodig. We
hebben van die professionalisering een enorm taboe
gemaakt. Waarom kunnen we het er niet gewoon
over hebben en na de eerste helft spelen met elkaar
een goed kleedkamergesprek voeren?”
STOMVERBAASD
“Scholen hebben de neiging organisaties vóór professionals te zijn. Een veilig huis met vakanties en beschermende regels. In de praktijk klopt daar niets van,
want je komt er al snel achter dat niemand voor je
zorgt. Wij willen groeien van een organisatie vóór professionals naar een organisatie ván professionals. Een
organisatie is dan geen systeem, maar een optelsom
van mensen die samen wat willen bereiken. We gaan
van low trust - high tolerance, naar high trust - low
tolerance. Wij hebben hoge verwachtingen en zijn
stomverbaasd als je daar niet aan voldoet.”
BENCHMARKEN EN LUISTEREN
“We hebben in onze nieuwe koers gezegd dat Helicon
geen standaard onderwijsmodel heeft. We willen onderwijs geven in een contextrijke omgeving met zoveel mogelijk didactische variatie en kunnen omgaan
met verschillen. Dat zijn eerder basisvoorwaarden dan
vastgelegde modellen. We brengen wel per team de
resultaten in beeld. Teams maken dan eigen plannen
om dat resultaat te verbeteren. Stel dat een team in
Den Bosch betere resultaten heeft dan een team in
Tilburg, dan moeten zij samen het gesprek voeren.
Wij benchmarken de resultaten, het team bepaalt zelf
hoe het zich verbetert. Wat we zien is dat docenten
dat ook graag willen. Die willen niets liever dan dat
alle studenten slagen. We zijn begonnen om elke tien
weken studenten te enquêteren. Wat vond je van het
onderwijs? Het zijn vaak kleine simpele dingen, maar
we luisteren ernaar en pakken het op. De scores van
de studenten worden ook steeds genuanceerder. Ze
hoeven niet meer te schreeuwen om aandacht, die
hebben ze al. Gelijkwaardigheid, vertrouwen en hoge
verwachtingen! Ook voor de studenten.”
LEVENS AANRAKEN
“Bij onze professionalisering kijken we naar de uitstroom, maar ook naar de instroom. Wij vragen ons bij
Helicon af waarom scholen niet per definitie de beste,
meest innovatieve mensen aantrekken. Die gaan misschien wel naar consultancybureaus en banken. Maar
kijk eens naar wat de nieuwe generatie professionals
wil: betekenisvol werk, zichzelf ontwikkelen, flexibili-
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teit. We zouden als onderwijs erg aantrekkelijk kunnen
zijn, omdat deze waarden hier allemaal centraal staan.
Het is een beroep van eeuwige roem. Een docent
komt na tien jaar die ene student tegen, die zegt: u
heeft me toen gezegd dat ik dit moest gaan doen en
nu heb ik een fantastisch leven. Je kan heel veel voor
iemand betekenen; het verschil maken! Loop een bejaardenhuis in en vraag wie er in hun schooltijd iets
heeft betekend: je krijgt direct antwoord. Een docent
raakt levens aan!”
ARMEN ER OMHEEN
“We hebben binnen Helicon heel veel programma’s
gericht op persoonlijke ontwikkeling en nauwelijks
standaardcursussen over bijvoorbeeld didactiek. Dat
is gewoon een omissie. ROC De Leijgraaf bijvoorbeeld is daar weer erg goed in. Daarom kunnen onze
mensen binnenkort gebruik maken van zowel het
aanbod van De Leijgraaf als het onze.
We hebben geleerd dingen niet los te laten, maar het
anders beet te pakken. Het goede koesteren, maar
niet in detail regelen. Met je armen er omheen en niet
met je vingers er in. In het onderwijs doen we veel
aan onteigening. Eigenaarschap krijg je pas als je weet
wat je ergens voor nodig hebt. Wij moeten als Helicon
in staat zijn om het hele systeem ten dienste van de
teams in te zetten. En te zeggen: je doet het goed,
je bent verantwoordelijk, dus wat kunnen we voor je
doen?”

AGENDA VOOR DE TOEKOMST:
• We moeten niet dramatisch doen over
veranderingen. Er is de laatste jaren wat
veranderd in het onderwijs en er zullen
de komende jaren dingen blijven veranderen.
• School is en blijft bij uitstek de plek
om theorieën en ervaringen uit de praktijk met elkaar te delen en verdiepen, in
praktijkruimtes en simulaties het geleerde te trainen en experimenteren.
• Samen met de bedrijven vormen we
één leergemeenschap op basis van gelijkwaardigheid, vertrouwen en hoge
verwachtingen.
• Constant moeten we ons beseffen dat
we vandaag leerlingen opleiden voor
de arbeidsmarkt van 2035 en niet meer
die van 2005.

33

DE PITTEN IN DE POEP
“HET IS ZO LEUK OM ZOIETS
GEWOON TE DOEN, DINGEN UIT TE
PROBEREN EN TE OEFENEN.”

MAARTEN MARSMAN
Docent bosbeheer en coach volwassenenonderwijs
“Ik doe dit werk al dertig jaar met plezier. Eind
2010 was er een mogelijkheid een docentenstage te lopen. In eerste instantie vond ik dat niets
voor mij. Ik kom zo veel in bedrijven en had het
idee dat Helicon me niet kon missen. Maar mijn
teamleider zei: ‘Dat is mijn probleem, als jij een
docentenstage wilt dan moet je dat doen.’ Dat
is de trigger geweest. En opeens vond ik het
spannend; straks branden ze me nog af! Ik wilde
graag bij de Bosgroep Midden Nederland stage lopen, eens kijken in de particuliere sector.
Zij hebben minder geld en gaan daardoor misschien creatiever met dingen om.”
LANEN UITDUNNEN
“Ik heb twee maanden lang een fantastische tijd
gehad. Ik heb oppervlaktes gemeten met een
handcomputer, hout gemeten, geblest (‘bomen
markeren die er uitgezaagd worden’). Een dag
alleen in een bos aan het werk zijn, dat had ik vijfendertig jaar geleden voor het laatst gedaan. Mijn
praktijkbegeleider had een landgoed met veel lanen waar de eiken vier meter uit elkaar staan. Die
lanen moet je regelmatig ontdoen van dood hout.
Ik heb me m’n hele leven afgevraagd waarom ze
niet een aantal bomen weghalen om kosten voor
snoeien te besparen. Van m’n praktijkbegeleider
kreeg ik toestemming een laan uit te dunnen. Het
is zo leuk om zoiets gewoon te doen, dingen uit
te proberen en te oefenen. Ik was helemaal los
van school en je deed wat ik op mijn vakgebied
het leukst vindt.”
GEKKENHUIS
“Door de stage realiseerde ik me dat mijn baas
mij waardeerde. Ik ben geen goedkope vent.
Die waardering drong veel beter tot me door.
Daarnaast constateerde ik dat ik het helemaal
niet zo slecht deed. Wat wij als school vertelden,
sloot goed aan bij de praktijk. Ik had als stagiair

34

veel behoefte aan een goede introductie en een
werkplek. Dan voel je je thuis. Ik probeer nu mijn
praktijkbegeleiders te stimuleren hier op te letten.
Ik heb me ook gerealiseerd dat het onderwijs een
compleet gekkenhuis is. Probeer maar eens de
hectiek van het onderwijs uit te leggen, dat snapt
de praktijk niet. Die vindt dat je het dan beter moet
plannen. Maar je hebt leerlingen en die hebben
je nodig.”
PITTEN
“Dankzij mijn stage sta ik weer met een frisse
energie in het onderwijs. Het maakt dat ik goed
naar mezelf ben gaan kijken: Waar ben ik nu mee
bezig? Ik heb me gerealiseerd dat ik nog een aantal dingen moet leren. Zo had ik bijvoorbeeld nog
geen pedagogisch didactisch getuigschrift. Mijn
vaardigheden als docent zijn door deze cursus
sterk verbeterd. Ik heb mijn stageverslag ‘De pitten in de poep’ genoemd, een verbastering van
krenten in de pap. De pitten staan voor de mooie
dingen in het leven, die met een beetje mest nog
meer tot bloei komen. Daar staat een docentenstage voor mij voor.”
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GUIDO VOETS Teammanager P&O
en programmaleider Unpack your Backpack

“Een jaar of acht geleden speelde een aantal ontwikkelingen tegelijk. We raakten talent kwijt en tegelijk
vroegen blijvende collega’s om uitdagingen. We zijn
toen begonnen met Unpack your Backpack, een opleidingsprogramma voor mensen met ambitie. Het
was aanvankelijk moeilijk deze mensen te vinden.
Iedere directeur weet dat talenten voor de korte termijn gemotiveerder worden, maar op de lange termijn weggaan.”
UNPACK
“De opleiding is in de afgelopen acht jaar elke keer
opnieuw en volledig op maat vormgegeven. Na een
eerste kennismaking, inventariseren en brainstormen
we wat we gaan doen in de komende anderhalf jaar.
De één wil weten hoe besluiten tot stand komen en
anderen willen de organisatie beter leren kennen. Iedere Unpacker moet een project uitvoeren. Zo heeft
één docent de mogelijkheden van een Helicon Academie onderzocht, waar zij nu projectleider van is.
De vragen en projecten bewegen mee met de organisatieontwikkeling. Er zitten trainingen met gesprekstechnieken, projectmanagement, beïnvloeding en
onze werkwijze.”

TEGENAAN LOPEN
“We proberen studenten te ondersteunen, vertrouwen en houvast te geven. Je moet uitgaan van
ambitie, niet van problemen. We zijn een managementpool gestart, niet omdat we een tekort aan
teamleiders hadden, maar omdat er veel mensen zijn
met de ambitie teamleider te worden. Daardoor krijg
je een ander gesprek en een andere gedrevenheid.
Eén oud Unpacker heeft Talentlab opgericht. Hij zoekt
maanden naar talenten, leidt ze op en neemt ze daarna aan, zonder dat er vacatures zijn. Juist die ruimte
trekt de toppers aan. Een mooie blouse koop je ook
niet, omdat je hem op dat moment wilde kopen. Daar
loop je tegenaan.”

“WE GAAN UIT VAN AMBITIE,
NIET VAN PROBLEMEN.”
BETEKENISVOL
“Op het moment dat je mensen kansen biedt, trekt
dat nieuwe mensen aan. Mensen zien een werkgever
waar je jezelf kan ontwikkelen. Iedereen wil bij de topclubs in de wereld spelen. We proberen innovatief te
zijn en je ziet dat de medewerkers dat heel goed in de
gaten hebben. Je bakt het draagvlak voor vernieuwingen er op deze manier aan de voorkant in. Mensen willen er toe doen en betekenisvol zijn. Dat willen we ze
geven. En dat geven de docenten weer door aan hun
studenten. Uiteindelijk gaat het om fantastisch mooi
onderwijs geven.”

SMELTKROES
“Het proces voorafgaand aan het programma is razend interessant. We creëren schaarste, één keer in
de twee jaar zijn er twintig plekken. Daardoor voel
je je uitverkoren wanneer je deel mag nemen, is het
een cadeautje. Het is geen cursus, we vragen aan de
docenten om het programma mede gestalte te geven. Mensen bedenken hun project zelf. Zo ontstaat
er een smeltkroes van ideeën, mogelijkheden en lol.
Alles kan!”

MBO Raad | Helicon, MBO Tilburg
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passie en ik kreeg er werk in, mooier kan niet! Vanuit
die functie ben ik doorgegroeid naar opleidingscoördinator. Maar het ging niet zo goed met de vestiging waar ik werkte. Ik had de ambitie teamleider te worden, omdat het onderwijsstuk mij steeds
meer ging trekken. Vanuit P&O kreeg ik de kans om
Unpack your Backpack te gaan doen.”

FLOOR DRÖGE
Teamleider MBO Nijmegen

“Ik heb de opleiding HBO Paardensport gedaan in
Deurne. Ik ben daar van in de klas naar voor de klas
gegaan en werd docent Paardensport. Het is mijn

GERTY VAN DEN BOSCH-HABRAKEN
Docent voeding en projectleider van het
centrum Innovatief Vakmanschap
“Ik wilde vroeger docent worden, maar vooral niet
op een basisschool. Ik ben Fooddesign and Innovation gaan studeren. Mijn ouders hebben een boerderij en ik heb gezien hoeveel energie er in het product gestopt wordt. Via deze opleiding kwam ik op
de lerarenopleiding van Stoas en ben ik uiteindelijk
docent op het mbo geworden. Sindsdien heb ik in
verschillende vestigingen gewerkt en verschillende
rollen gehad. Maar ik kwam op het punt: wil ik docent blijven, of word ik projectleider of teamleider?
Uiteindelijk heb ik gesolliciteerd om mee te doen
aan Unpack your Backpack.”
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VEILIG SPIEGELEN
“Ik heb deze opleiding vooral benut om mezelf te ontwikkelen. Ik wist al waar ik heen wilde, maar je bent er
niet gelijk. Je moet zelf het proces door. De intervisie
met elkaar raakte me het meeste. Je kan elkaar op
een veilige manier spiegelen, zodat je beiden groeit
en leert. De dynamiek van de groep doet ook heel
veel. Tijdens Unpack werd ik benoemd als teamleider.
Ik kwam er al heel snel achter dat ik niet op mijn plek
zat. Ik was daar de eerste teamleider en dan merk je
dat je rugzak nog niet voldoende gevuld is. Ik heb

SNIJPUNT
“Deze opleiding is drieledig: je gaat op andere vestigingen kijken, krijgt managementtrainingen en doet
een eigen project. Je kijkt naar de behoefte van de
organisatie en gaat op zoek naar je passie. Je project
pakt het snijpunt van deze twee. Ik heb toen als project ‘Talentontwikkeling van leerlingen’ gekozen. De
trainingen dwingen je keuzes te maken en echt vanuit
je sterke kanten iets voor je organisatie te doen. Maar
het leert je ook draagvlak te creëren. Dat doe je door
goed te toetsen of de noodzaak bij iedereen leeft en
door mensen er in alle fasen bij te betrekken. Dicht bij
jezelf blijven, dan is het authentiek.”

“WE GAAN UIT VAN AMBITIE,
NIET VAN PROBLEMEN.”
PASSIE
“Je kan altijd blijven ontdekken wat je eigen sterke
kanten zijn en ik vind het erg interessant om dat ook
bij leerlingen te doen: waar zit je passie en hoe kan je
dat inzetten? Het mooie is dat Unpack je een veel breder beeld geeft. Je weet daardoor ook wat je niet wilt.
Helicon heeft mij getriggerd te onderzoeken waar
mijn passie ligt en waar ik die kan inzetten. Mijn werk
gaat nu veel makkelijker. Doordat je nu meer gezien
wordt, weten mensen je te vinden. Daardoor krijg je
meer kansen. Maar nu moet ik leren nee te zeggen!”
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toen ontzettend veel aan het traject gehad, omdat ik
goed kon sparren.”

“DE INTERVISIE MET ELKAAR
RAAKTE ME HET MEESTE.”
ORGANISATIE ONTWIKKELEN
“Op het moment dat je kennis en vaardigheden nodig
hebt, ben je hongeriger. Ik kreeg de theorie na mijn
praktijkervaringen. Zo’n leermodel vind ik bij leerlingen ook superbelangrijk. Je krijgt hierdoor veel meer
aha-momenten. Ik heb daarna een andere baan als
teamleider gekregen. Ik heb gemerkt dat Helicon de
organisatie ontwikkelt door haar mensen te ontwikkelen. Daar heeft Helicon ook echt oog voor.”

PODIUM
“Helicon startte in die tijd met het programma Unpack your Backpack. Met een hele groep van Helicon zoomden we in op de vraag: wie ben je? Wat
wil je bereiken? Je leert heel veel over jezelf door de
feedback van anderen. De bijeenkomsten rouleerden
langs alle vestigingen. Aan het einde word je gevraagd
iets terug te geven in de vorm van een presentatie.
Je krijgt een podium om je verhaal te doen en je te
laten zien. De deelnemers zijn een hele hechte groep
geworden.”
HARALD ODINGA
Teamleider, beleidsmedewerker

“Ik ben twaalf jaar geleden als gymleraar op het
vmbo begonnen. Ik dacht dat als je aardig bent tegen de leerlingen, ze dan aardig terugdoen. Dat was
een groot misverstand. Ik heb toen snel geleerd om
helder en duidelijk, maar vooral mezelf te zijn. Mijn
directeur vroeg me het vak Toerisme, Recreatie en
Sport te ontwikkelen. Dat vak bestond in Nederland
nog niet. Uiteindelijk hebben we dat vak in een snel
leerproces ontwikkeld en wordt het nog steeds gegeven!”

“MIJN CARRIÈRE IS EEN
WISSELWERKING VAN KANSEN
ZIEN EN RUIMTE KRIJGEN.”
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KANSEN ZIEN, RUIMTE KRIJGEN
“Na Unpack ben ik beleidsmedewerker onderwijsinnovatie geworden en tegelijkertijd bij Helicon begonnen in de managementpool. Na zeven maanden
werd ik gebeld door de managementpool met een
vacature voor teamleider. De managementpool gaf
me bij deze stap veel ondersteuning door de intervisie met andere teamleiders. Als docent heb je ideeën over hoe een teamleider moet zijn, maar je bent
dan ook lid van het schoolbestuur. Je hebt managementvaardigheden nodig die je niet zomaar on the
job leert. Ik heb toen besloten de universitaire master
Management and Organization te gaan volgen. Je
leert daar eerst scenario’s voor jezelf maken, in plaats
van uit je onderbuik in de actie te schieten. De studie
heb ik afgemaakt en toen werd ik vader. En nu ben ik
weer beleidsmedewerker! Ik ben in mijn werk bewust
avonturen aangegaan en heb de kennis en ervaringen
door Helicon gevonden. Daarom had ik het lef het te
doen. Mijn carrière is een wisselwerking geweest van
kansen zien en ruimte krijgen.”
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“HET EINDPRODUCT
MOET UITVOERBAAR
ZIJN EN IETS WAAR DE
HELE ORGANISATIE WAT
AAN HEEFT.”

ROC DE LEIJGRAAF, VEGHEL

PROFESSIONALISEREN DOOR TE INNOVEREN

D

e Leijgraaf is een roc met 6.500 studenten en 600 medewerkers verspreid over elf vestigingen door Noordoost Brabant, een gebied dat zich kenmerkt door krimp. De professionalisering is gericht op het in samenhang vergroten van ICT en didactische vaardig-

heden. Eén van de onderwerpen binnen het programma is: hoe kan je afstandsleren inzetten
om dichtbij de student te blijven?

De student is geen klant. Zijn vraag is heel belangrijk,
maar de student ontwikkelt zich nog. Daar hebben
wij een belangrijke rol in.”

KARIN VISSER
Lid college van bestuur
“Blended learning staat bij ons voor het verzorgen
van vraaggericht onderwijs vanuit het perspectief van de student. Daarvoor ontwikkelen wij een
veelheid aan didactische leervormen met ICT als
hulpmiddel. Einddoel van de professionalisering is
dat docenten verschillende van deze leervormen
kunnen ontwikkelen en toepassen. Dan kom je
dichter bij de student. We vinden dat we hierin ook
een pedagogische verantwoordelijkheid hebben.
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INBEDDEN
“Het project is organisch ontstaan. Het zit hem in de
klik tussen mensen die samen mooie dingen willen
doen. We zijn al een tijdje bezig met blended learning.
Bij techniek en samenleving hebben we bijvoorbeeld
een paar robots aangeschaft. Maar de inbedding in
het onderwijs van dit soort nieuwe technologieën gebeurt niet zomaar. We raakten heel enthousiast over
iXperium, een initiatief van de HAN met multifunctionele klaslokalen waar afstandsleren wordt toegepast
en feedback vanaf de tribune gegeven kan worden.
Ook zijn er allerlei hoeken met verschillende zithoogtes, een opnamestudio en een technomodelshop
waar (vo-)studenten kennis maken met techniek. Alle
technologieën die er zijn, brengen we onder in die
ruimte; drones, google glass, 3D-printer, nano-robot.
Met als uiteindelijk doel om onze kennis van ICT en
didactische werkvormen te vergroten en nieuwe didactische werkvormen te ontwikkelen met behulp
van ICT en social media.”
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DESIGNTEAMS
“Onze professionalisering was individueel ingericht.
Een docent ging naar een workshop om iets te leren. Zo’n leerproces is niet goed gekoppeld aan het
onderwijs zelf. We hebben daarom gezamenlijk besloten te werken met designteams van docenten.
Hierbij werken we in een open en transparant proces
en hebben we een kader opgesteld. Het eindproduct
moet namelijk iets zijn wat uitvoerbaar is en waar de
hele organisatie wat aan heeft. We hebben vervolgens
iedereen uitgenodigd te solliciteren en hun interesse
en motivatie aan te geven, maar ook de werkvorm die
ze willen ontwikkelen. Docenten hebben vervolgens
zelf andere docenten geselecteerd die meedoen aan
het programma. De docenten hebben dus zelf hun
designteam samengesteld en de te ontwikkelen werkvorm gekozen. Dat bevordert het eigenaarschap. Dat
is voor mij cruciaal in dit programma. Er zijn nu drie
designteams ontstaan met in totaal acht docenten van
de Leijgraaf en per team een onderzoeker, een LIO-er
en een begeleider van de HAN. Als je meedoet, dan
krijg je hiervoor één dag per week van de Leijgraaf.
Onderwerpen van de designteams zijn: afstandsleren
met rekenen in de bbl, loopbaanleren en 3D-printing
en gaming. De mensen die niet zijn geselecteerd,
zitten in een klankbordgroep om mee te denken
over bijvoorbeeld de inrichting van het iXperium. Op
maandagochtend zijn alle deelnemers vrijgeroosterd
en organiseren we scholingsbijeenkomsten van de
HAN in samenwerking met onze Leij-Academie. We
organiseren ook inspiratiesessies. De docenten laten
hier zien wat ze doen en krijgen daarop feedback van
de klankbordgroep. Dan heb je een echte lerende organisatie.”

AANSLUITINGEN
“Ons professionaliseringsprogramma is een echte
win-win-win situatie. Docenten krijgen er enorm veel
energie van en zoeken elkaar constant op. Na twee
maanden ontwikkelen blijken hun ICT-vaardigheden
al groter te zijn en kijken ze over de schutting van hun
afdeling heen. De HAN doet in oktober een nulmeting bij alle docenten die over drie jaar wordt herhaald.
Zo meten we de effectiviteit van ons programma. De
HAN heeft daarnaast een appje ontwikkeld dat vaststelt wat de ICT- en didactische vaardigheden van
docenten zijn. Samen zullen we die op maat maken
voor de mbo-docent. Op basis van de uitkomsten van
dat appje, kunnen docenten op maat toegesneden
workshops volgen bij de Leij-Academie. Voor de HAN
levert het project nog meer op. De samenwerking
met de Leijgraaf geeft de HAN de mogelijkheid het
beroepsonderwijs een expliciete plek te geven in het
curriculum van de lerarenopleidingen. En daar profiteert het beroepsonderwijs ook weer van. Door de
ontwikkeling en toepassing van nieuwe didactische
werkvormen kunnen wij beter aansluiten bij het leerproces van de student. Want, uiteindelijk doen we het
allemaal voor de student !“

OVER AFDELINGEN HEEN
“Er stond nogal wat druk op het proces: iedereen wilde zijn stem hebben over de te ontwikkelen werkvormen en we wilden over de afdelingen heen denken
en ontwikkelen. We hebben bijvoorbeeld vijf nano-robots gekocht. De nano-robot wordt ingezet in de zorg
om mensen te leren bewegen of verzorgingstaken
over te nemen. Studenten in de zorg moeten dus ook
leren hoe zij moeten werken met een robot. Waar
we naar toe willen is dat we mensen in het iXperium
uitnodigen samen te verkennen wat voor beroepen
er ontstaan en hoe we daar onderwijs voor moeten
ontwikkelen en geven. Dat vergt vaardigheden over
de traditionele opleidingen heen. Zo kan ons opleidingsportfolio beter aansluiten op de toekomstige
arbeidsmarkt.”
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TIPS VOOR DE PRAKTIJK:
• Professionalisering is een leerproces voor de hele organisatie.
• Wees niet bang voor weerstand of het proces aan te passen.
• Profesisonalisering is een groeiproces. Wij noemen onze documenten
daarom ook ‘groeidocumenten’.
• Blijf elkaar informeren en scherp houden om van elkaar te leren.
• Spreek elkaar aan op elkaars kwaliteiten.
• Verbind! Zoek win-win!
• Mensen willen best veranderen, maar je moet alles er omheen heel goed regelen.
Middelen, tijd, ruimtes, draagvlak op alle lagen en een organisatie die innovatie
stimuleert. Mensen vragen waar ze behoefte aan hebben en hen ondersteunen
bij het veranderproces.

YVONNE VAN WEERT
Projectleider
“Afgelopen februari ben ik samen met een andere
projectleider gestart. Ik ben vooral bezig met projectmanagement, communicatie, verbinding maken
en de samenwerking met de HAN. De puzzel is hoe
iedereen in zijn kracht komt. Mijn taak is onder andere mensen te verbinden en projecten binnen de
organisatie aan elkaar te koppelen. Zo was er bijvoorbeeld een Techno-modelshop waarin onze collega’s van Techniek & Samenleving een ruimte over
innovatie wilden maken voor vo-scholen, bedrijven
en andere geïnteresseerden. Dat initiatief hebben
we verbonden aan dit project, zodat de designteams
ook gebruik kunnen maken van de technologie van
de Techno-modelshop, zoals 3D-printers en nanorobots. We proberen zo ook een verbinding te leggen tussen zorg en techniek.”
PROFESSIONALISERING
“De eerste stap in het programma was de sollicitatieronde voor docenten. We hebben er voor gekozen
speeddates te houden volgens de STAR-methodiek
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met de projectleiders en twee docenten uit de projectgroep. Dat bleek een enorm enthousiasme teweeg te brengen. Door die speeddates kreeg je snel
een goed beeld. Alle docenten waren geschikt voor
het project, maar we mochten er maar acht selecteren. Om toch iedereen enthousiast te houden hebben
we alle sollicitanten meegenomen op werkbezoek bij
de HAN om een voorbeeld van een iXperium te bekijken. De ‘afvallers’ zitten nu in een klankbordgroep en
doen mee aan alle scholingsbijeenkomsten, inspiratiessessies en andere bijeenkomsten. We organiseren
dit schooljaar vijf professionaliseringsbijeenkomsten
voor de deelnemende docenten en de klankbordgroep, in samenwerking met de iXperium Academie
van de HAN. Hieraan koppelen we een certificering
(van het lerarenregister). We hebben onze eigen LeijAcademie die al jaren trainingen verzorgt op het gebied van blended learning. De trainers van de LeijAcademie doen ook mee met de vijf professionaliseringsbijeenkomsten. Op die manier geeft de trainer
van de iXperium Academie een train-de-trainer aan
onze trainers, zodat we het professionaliseringsprogramma zelf kunnen gaan uitvoeren.”
RECHT DOEN AAN VERSCHILLEN
“Wij hebben docenten voor de zomervakantie gevraagd waar ze hun onderzoek op wilden richten.
Daar zijn drie onderwerpen uitgekomen. Na de zomer zijn drie designteams gevormd met de collega’s
van de HAN. Deze teams gaan ontwerpend aan de
slag: literatuuronderzoek, werkhypothese, onderzoek en gesprekken met collega’s. Daarna verkennen
ze met ondersteuning van de ICT-experts verschillende vormen van blended learning. Bij het bezoek
aan het iXperium in Nijmegen hebben we een mooi
voorbeeld van een vorm van blended learning gezien
voor rekenen. Daar was een projector aan het plafond
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bevestigd waarmee sommen op de grond geprojecteerd konden worden. Studenten die niet stil kunnen
blijven zitten, kunnen de sommen maken door op
het antwoord te gaan staan, terwijl studenten die wel
goed stil kunnen zitten ervoor kunnen kiezen de sommen op de computer of in een werkboek te maken.
Zo kan recht worden gedaan aan verschillen tussen
studenten.
Het onderzoek van de designteams moet voldoen
aan de volgende criteria: a) is het toepasbaar en transporteerbaar naar gewone lokalen, b) is het substantieel inzetbaar? c) is het betaalbaar en realistisch en
d) is het overdraagbaar naar andere opleidingen en
afdelingen? Daarna kijken we hoe we de toegevoegde waarde nog verder kunnen vergroten.”

“HET IS EEN NIEUWE MANIER
VAN DENKEN.”

DRAAGVLAK
“Ik heb voor komend schooljaar een communicatieplan gemaakt in de vorm van een groeidocument.
Wie neemt welke informatie mee en hoe zorg je dat
alle lagen in de organisatie zijn betrokken? Zo hebben
we wekelijks activiteiten om mensen mee te nemen
en draagvlak te creëren. We hebben volgende week
bijvoorbeeld een themacafé, voor en door medewerkers. De docenten van het iXperium delen daar hun
opgedane kennis met collega’s en op de site ‘Samen
onderwijs maken bij de Leijgraaf’ hebben ze informatie gezet over wat ze het komend schooljaar doen,
zodat alles transparant is en iedereen feedback kan
geven.”
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BREDER KIJKEN
“Het iXperium staat niet los van lopende initiatieven.
Het is een nieuwe manier van denken, zodat je als organisatie meer kan betekenen voor je studenten. Op
deze manier kan je op een continue wijze inspelen op
nieuwe ontwikkelingen. Je moet daarvoor veel breder
kijken en de verbinding maken naar het bedrijfsplan.
In april verbreden we onze horizon door een internationale bijeenkomst te organiseren met scholen uit
Finland en Duitsland om hen kennis te laten nemen
van onze innovaties zoals het iXperium.”
HOBBELS
“In een innovatief project leer je elke dag en kom je
veel uitdagingen tegen. Zo komen we logistieke problemen tegen, omdat processen afhankelijk van elkaar zijn. Een ander knelpunt is natuurlijk de tijd die
het project kost, waardoor het ook moeilijk wordt
gezamenlijke dingen te organiseren. Onze acht docenten zijn bijvoorbeeld vrijgeroosterd, maar de docenten van de klankbordgroep geven vaak les als we
gezamenlijk iets willen doen. Het ontwerpen van het
iXperium heeft veel langer geduurd dan we oorspronkelijk hadden gepland. Nu hebben we de ruimte voor
onze open dag in januari klaar. Om begin dit schooljaar te kunnen starten, hebben we een tijdelijke ruimte
moeten maken voor de designteams.
Een ander knelpunt kan zijn dat de ene betrokkene
van nature actiever is in het creëren van draagvlak dan
de andere. Hoe ondersteun je daarbij? En last but not
least: hoe kan je datgene wat je ontwikkelt in het curriculum opnemen en hoe sluit je bijvoorbeeld aan bij
de herziening van de kwalificatiestructuur? Sluit je nu
al aan of juist volgend jaar? Of kan je blended learning
overal in je curriculum neerzetten? Dat gaan we verder verkennen. “
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student bijvoorbeeld zelfstandig wonen en moet dan
uitrekenen wat het kost om een huis te huren of te
kopen. Op niveau 1 moet de student een opstelling
maken van kosten en uitgaven. Een typische economieopdracht, relevant voor student en maatschappij.
Niveau 4-studenten krijgen bijvoorbeeld de opdracht
een eigen bedrijf op te zetten, hiervoor een ondernemingsplan te schrijven en een bezoek aan de Kamer
van Koophandel te brengen. Er worden opdrachten
ontwikkeld die de studenten op hun stage moeten
uitvoeren. En de relatie met werk en het bedrijfsleven
komt er duidelijk in.”
ROB RUIJSSENAARS
Docent economie
“Ik heb zelf twee zoons in de leeftijdscategorie van
onze studenten. Zij hebben in hun ene hand de telefoon en in de andere de controller van de Playstation. Blended learning biedt een les aan die hierop
aansluit. De winst zit in de motivatie van studenten,
het verhoogde leerrendement en de aansluiting op
de belevingswereld van studenten en de praktijk.”
MOTIVEREN
“Ik zag op intranet dat het roc een project blended
learning startte. Ik was in mijn opleiding net bezig
met het ontwikkelen van een bordspel om lesstof op
een andere manier aan te bieden. Toen we dat spel
speelden waren de reacties zo positief dat ik er van
overtuigd werd dat dit soort leervormen studenten
motiveren. Ik heb daarom direct gereageerd op de
oproep.”
HOGER LEVEL
“We zijn van start gegaan en hebben nog voor de zomervakantie onderwerpen geselecteerd. Ik heb het
onderwerp gaming aangedragen. Het spreekt mij,
maar ook mijn kinderen aan. Daar komt bij dat gamen een soort van competitie-element in zich heeft.
Iedereen wil naar een hoger level. Mooi om dat in je
onderwijs te kunnen integreren. We moeten meer didactische werkvormen toepassen, omdat studenten
op verschillende manieren leren. Door variëteit bereik
je meer studenten.”
HUREN OF KOPEN?
“Ik heb een notitie gemaakt van wat we dit jaar gaan
doen. Wat je doet, moet je ook onderbouwen. We
ontwikkelen een soort game, maar we weten op dit
moment nog niet hoe het er precies uit gaat zien. We
brainstormen over wat het eindresultaat moet worden en hoe de weg er naartoe er uitziet. Zo denken
we bijvoorbeeld aan een game die de levensloop van
de student volgt. Afhankelijk van de opleiding en het
niveau van de student krijg hij opdrachten. Zo gaat de
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POSITIEVE CONSEQUENTIES
“Onze volgende stap is de game met onze HAN-collega’s te bespreken, te klankborden met studenten en
dat product weer te toetsen bij de stuurgroep. Ondertussen doen we literatuuronderzoek om onze kennis
te vergroten. De samenwerking met de HAN heeft
positieve consequenties voor hun lerarenopleiding,
maar ook voor de startende en zittende docenten op
De Leijgraaf.”

“IEDEREEN WIL NAAR
EEN HOGER LEVEL.”

VERBREDING
“Omdat ik net de opleiding heb afgerond, ben ik gewend digitale actualiteit in mijn lessen te integreren.
Eén van mijn collega’s zag dit en ging het ook direct
uitproberen. De werkvormen van blended learning
zullen dit effect nog veel sterker laten zien. We zijn
nu ook bestaande tools aan het inventariseren en
brengen deze onder de aandacht van alle docenten.
De mogelijkheden zullen we gestructureerd in kaart
brengen om zo de drempel te verlagen de werkvormen zelf toe te passen.”
DOEN!
“Ondanks dat we één dag in de week tijd hebben gekregen om aan dit project te werken, was het voor
sommigen lastig dit project te combineren met ‘de
waan van de dag’. Dit is na enkele weken besproken,
waarna we in volle vaart verder zijn gegaan. We hebben ons voorgenomen aan het eind van het jaar een
concreet eindproduct te hebben. We proberen het
commitment van de collega’s zo groot mogelijk te
maken via communicatie en workshops. Dit staat niet
alleen in het communicatieplan, maar dat doen we
ook echt!”
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MBO LIFE SCIENCES, LEEUWARDEN

KENNIS IS TE VINDEN OP INTERNET,
MAAR VERBINDINGEN EN HET OVERZICHT NIET

M

BO Life Sciences is een samenwerkingsverband van het Nordwin College en het
Friesland College gericht op de levensmiddelentechnologie. De school heeft 700 studenten en 48 medewerkers. Met de pensionering van docenten dreigt de specifieke

kennis over de zuivel te verdwijnen. Daarom heeft een oudere docent een collegereeks aan zijn
collega’s gegeven en deze op video vastgelegd.

bezig houdt, zeker met alle onzekerheid op de arbeidsmarkt. Wij hebben gekozen voor een kennisreeks van tweeëndertig colleges voor alle bbl- en
bol- docenten. Het is een dure manier, maar we
kregen hiervoor ook ondersteuning uit het topsectorenbeleid van Economische Zaken.”

MARCEL VAN DER HORST
Directeur MBO Life Sciences
“Voor MBO Life Sciences is kennis een heel belangrijk goed. Geen jongere kan aan de slag zonder een
hoeveelheid basiskennis en iedereen moet snappen
wat er gebeurt met eiwitten en vetten. Als school
moeten we die kennis hebben en kunnen overdragen. Maar je ziet dat de kennisdragers langzamerhand naar het pensioen gaan. De vraag: ‘Hoe hou je
kennis vast?’ is ook een vraag die bedrijven enorm
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STAP VOOR STAP UITLEGGEN
“Veel mensen worden breed opgeleid. Dat komt
doordat je niet specifiek voor één bedrijf opleidt.
Onze experts hebben in bedrijven lesgegeven en
vanuit hun eigen betrokkenheid hele specialistische
kennis opgebouwd. Bedrijven als Friesland Campina
vragen gewoon om een hele goede kennisbasis. Gisteren was het college van bestuur van het Friesland
College op bezoek en toen heeft een student niveau
3 uitgelegd hoe je het suikergehalte in een sportdrank
bepaalt. Stap voor stap, dat doet een Havist niet zo
snel. Wij leiden onze jongeren op om zelf na te denken en ook laag in de organisatie probleemoplossend
te werken. Dat kan alleen als je weet waar je mee bezig bent. Dat is één van de redenen waarom China
naar ons lonkt. Als ik in onze voedingshal terecht kom,
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dan voeren studenten met hun docent het gesprek
over hoe ze worst hebben gemaakt. Daardoor leren
ze alle kanten ervan kennen en kunnen ze de kwaliteit
van het product leren beïnvloeden. In China is dat
veel rechtlijniger. Ze willen meteen het mooiste maken, maar investeren te weinig in de kwaliteit van hun
werknemers. Dat erkennen zij nu wel maar ze weten
nog niet hoe ze dat kunnen veranderen. Het is een
van de redenen waarom ze samenwerking met Nederland en met ons zoeken.”

FONS MICHIELSEN
Docent en bedrijfstrainer
“Bij alle onderwijsvernieuwingen van de afgelopen
twintig jaar merkte ik dat het kennisaspect in Nederland wat ondergewaardeerd werd. Tegelijkertijd
werd ik bij veel bedrijven gevraagd, die mijn kennis
juist enorm nodig hadden. Het ontwikkelen van kennis op het gebied van zuivel dreigt in het Nederlandse onderwijs helemaal te verdwijnen. Ik ga over een
paar jaar met pensioen en m’n collega’s zijn minstens tien jaar jonger. Daarom nam ik het initiatief alles wat ik weet aan m’n collega’s te vertellen. Ik heb
mijn lessen tot in detail uitgeschreven en voor de
collega’s een pakket van voor tot achter opgebouwd
met een basisverhaal en wat diepere verhalen voor
de specialisaties. Het is gefilmd en beschikbaar in
een soort kennisreeks van tweeëndertig verhalen
van drie uur, te vinden op ons intranet.”
DE BESTE TECHNOLOGEN EERST
“Omdat we tegenwoordig weinig meer over de basis
weten en juist veel over de toepassingen, vertellen
docenten deeltjes van het verhaal. Je geeft een kind
een IPad, maar niet het alfabet. Dat speelt overal in
de maatschappij. Wil je iets beïnvloeden, dan gaat
het in de zuivel over het totale verhaal. Als je in het
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KENNIS IS NIET STATISCH
“Kennis is natuurlijk te vinden op internet, maar alle
verbindingen en het overzicht niet. De interactie is
noodzakelijk om kennis over te dragen en mensen te
raken. Het waardevolle zit altijd in het gesprek, in dit
geval in de tweeëndertig colleges en de discussies die
zijn gevoerd. De kennisreeks is opgenomen, maar het
is afwachten of deze digitale vorm gaat helpen. Het
kan natuurlijk goed als bron gebruikt worden. Kennis
is niet statisch, je doet er iets mee. We moeten ook
docenten vinden die meer over de zuivel willen leren.
Dat is mijn belangrijkste opdracht. Studenten komen
voor deze kennis naar ons toe!”

begin vijf procent links of rechts denkt, dan kom je
later honderden meters naast je doel uit. In Vietnam
stond een zuivelfabriek die ontzettend goed draaide.
Daar zat een mevrouw die altijd dezelfde poeders inkocht, maar ze had geen idee uit welke stoffen die
poeders bestonden. Ik heb haar dat geleerd en nu
heeft ze de ruimte om die stoffen zelf goedkoper in
te kopen en er mee te variëren. We hebben een grote waffel, maar moeten onze kennis wel bijhouden.
Ik ben bang dat we anders juichend ten onder gaan.
Er was een directeur van een groot zuivelbedrijf. Die
had een keer honderdduizend gulden faalkosten per
jaar. Op dat bedrijf was jobrotation, dus elke drie jaar
zat daar een nieuw iemand. Na een aantal jaren waren de faalkosten opgelopen tot één miljoen gulden.
Maar niemand wist of dat erg was, men dacht dat die

WE HEBBEN EEN GROTE WAFFEL,
MAAR MOETEN ONZE KENNIS
WEL BIJHOUDEN.””
faalkosten er bij hoorden! Bij jobrotation gaat zonder
borging veel kennis verloren. Je moet vanaf de eerste
stap een punt op de horizon hebben om goed uit te
komen. We hebben de neiging de beste technologen
als docent aan het eind van de opleiding te plannen,
maar die moeten eigenlijk in het begin worden ingezet. Het gaat om kennis, want dat heb je als eerste
nodig in je beroep.”

SIMON FEERSMA HOEKSTRA
Docent bbl levensmiddelentechnologie
“Ik ben een omgeturnde boer met een opleiding van
de Hogere landbouwschool met als hobby’s het maken van kaas en bier. Op de Lagere Agrarische school
werd ik gevraagd om het vak Verwerking Agrarische
Producten te geven. Er waren geen bevoegdheden
voor nodig en veel kennis was het niet. Toen zocht
AOC Friesland een docent niveau 3 die les kon geven
aan deze doelgroep. Het zijn heel praktisch ingestelde jongens en ik spreek hun taal. Ik heb mezelf wat
dingen aangeleerd, maar het bleef altijd op niveau 2
en 3. En toen kwam Fons met zijn initiatief om zijn
kennis over zuivel te delen en zo alle collega’s bij te
scholen.”

STUKJES IN HET GEHEEL
“Door mijn achtergrond had ik overal een jasje hangen, maar de kapstok was er niet. Ik genoot van de
verhalen over vet en eiwitten en de puzzelstukjes vielen in elkaar. Ik was al enthousiast over ons wereldje,
dat is alleen maar toegenomen. Omdat ik zoveel vakken geef, kan ik elke keer verschillende stukjes uit de
theorie toepassen en zie ik het geheel. Ik heb soms
klassen waar van de vijftien jongens tien uit de zuivel
komen. Die werken vier dagen bij FrieslandCampina
of Fonterra en hebben dagelijks heel veel verschillende vragen. Het onderwijs is veranderd en mijn rol is
meer sturend en begeleidend. Fons is nog een ouderwetse docent die met honderdvijftig sheets werkt.
De vorm waarin we het gekregen hebben is op video
opgenomen. Ook de discussies zijn opgenomen. Ik
ben heel blij dat deze kennis is gedeeld en dat ik het
heb mogen meemaken.”

PRODUCT IN STAPPEN
“Er waren meerdere collega’s die bang waren dat de
kennis over zuivel met de pensionering van mensen
verdween. Fons weet van elk systeem hoe het werkt
en wat een bepaalde behandeling met de grondstof
doet. We kregen cursusmiddagen met huiswerk over
zuivel in de breedste zin van het woord, te beginnen
met melk. Hoe wordt melk in die uier geproduceerd.
Hoe komt het vet er in? Welk effect heeft gras en hooi
op het product? Wij willen een product maken dat de
consument graag wil. Als er uit de markt een vraag
komt, dan past de industrie zich aan. Daar zit soms
een enorme uitdaging in. In de levensmiddelenindustrie wordt een product in stappen gemaakt en elke
stap heeft invloed. Als je melk iets langer verhit, dan
proef je dat. Daarom heb je kennis nodig over wat al
die grondstoffen en processen doen bij een behandeling.”

“IK HAD OVERAL EEN JASJE,
MAAR GEEN KAPSTOK.”
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uit water te halen. Wij hebben er hier eentje om het
proces aan studenten te laten zien, maar bij bedrijven
staan er misschien wel duizend. Fons vertelt dan hoe
het daar gaat. Een ander voorbeeld is het indampproces, bijvoorbeeld om van melk koffiemelk te maken. Dat is al honderd jaar oud, tegenwoordig doen
ze dat op een andere wijze. De damp wordt steeds
weer gebruikt voor een volgende stap in het proces,
zodat je heel weinig koelwater nodig hebt. Vroeger
stonden de melkfabrieken aan de vaart, nu hoeft dat
niet meer.”
TEO BIJLSMA Docent natuur- en scheikunde,
proceskunde en zuivel

“IK KENDE DE
HOOFDLIJNEN GOED,

“Ik ben hier met natuur- en scheikunde binnengekomen en werd op een gegeven moment gevraagd
zuivel te doen. Ik ben enthousiast geworden over
zuivel omdat het een toepassing is van de chemie.
Het gaat altijd over moleculen en hoe die zich gedragen. Er ontstond in het werkveld een tekort aan
operators en onze school heeft daarvoor veel deelnemers geschoold. Toen heb ik meters gemaakt in
het vak zuivel. Ik kende de hoofdlijnen goed, maar
nu ook de details.”
MELKFABRIEKEN AAN DE VAART
“Ik heb alle colleges van Fons gevolgd, een heel
schooljaar op maandagmiddag, inclusief huiswerk.
Fons kan enthousiast vertellen, dus het was nooit een
probleem om daar naartoe te gaan. Op een gegeven
moment werden de oude en nieuwe technieken behandeld. Bijvoorbeeld membraanfiltratie, dat filtreert
losse moleculen om bijvoorbeeld zouten en suikers
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MAAR NU OOK DE DETAILS.”
ZEKER VOELEN
“Je kan in de lessen natuurlijk niet alle kennis gebruiken, daardoor ebt het ook weg. Daarom is het heel
mooi dat alles is opgenomen - inclusief alle voorbeelden die ik niet allemaal zelf kon opschrijven. Ik vertaal
de kennis op een simpele manier aan de tweedejaars
en zorg voor een doorlopende lijn met de hogere
jaars. Ik voel me ontzettend zeker als ik voor stagebegeleiding een bedrijf binnenstap. Het heeft zoveel
mensen een basis gegeven en die gaan er allemaal op
hun manier mee verder. Ik heb mijn directeur voorgesteld te beginnen met cursussen over microbiologie
maar dan in een lichtere vorm. Je moet hiervoor wel
tijd inruimen, het kan niet even tussendoor.”

“DE MEDEWERKER
STAAT CENTRAAL,
DAAROMHEEN
GAAN WE
PROFESSIONALISEREN.”

CITAVERDE, ROERMOND

ALS EEN VIS IN HET WATER

C

ITAVERDE is een aoc met ruim 3.300 studenten en ongeveer 400 medewerkers. Er zijn
zes vestigingen verspreid door Limburg. Het professionaliseringprogramma is opgebouwd op basis van scans van onder andere het werkvermogen van medewerkers. Het

programma wordt vraaggericht vormgegeven en uitgevoerd. Het ondersteunt daarmee een
cultuuromslag binnen de school.

weten we precies wat we de rest van de organisatie
kunnen bieden. Dat geeft rust en overzicht.”

PETRA VAN DE BEEK
Hoofd P&O
“Hoewel we binnen CITAVERDE gewend zijn projectmatig te werken en vernieuwing als uitdaging
wordt gezien, was er weerstand toen we vijf jaar geleden begonnen met professionalisering. Daarmee
kom je al gauw te dicht bij de medewerker.
We zijn begonnen op de HRM-afdeling met het herschikken van verantwoordelijkheden en het verder
professionaliseren van de HRM-collega’s. De medewerkers zijn nu meer generalist en als afdeling
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TRANSFORMATIE
“Op strategisch niveau wist de organisatie waar ze
heengaat. De externe ontwikkelingen zijn duidelijk en
gaven een somber beeld: demografische krimp, tekort aan docenten, ontgroening en vergrijzing in Limburg, minder onderwijsmiddelen. Ook de beroepen
in onze sector veranderen sterk. Waar men vroeger in
de weer was met een schoffel is nu de techniek overal aanwezig. En tot slot verandert ook het onderwijs;
leerlingen en ouders zijn niet hetzelfde als vroeger. De
rol van de docent is hiermee ook veranderd: van de
docent die klassikaal lesgeeft naar een rol als (loopbaan-)begeleider die gedifferentieerd lesgeeft. Dit alles maakt dat er intern een transformatie nodig was.”
REURING IN DE TENT
“Uitgangspunt bij deze transformatie was de medewerker; die staat centraal, daaromheen gaan we professionaliseren. Om in kaart te brengen hoe de vlag er
in de organisatie bij hangt voerden we vier onderzoeken uit, gericht op alle medewerkers: competenties &
ambities, balans werk & privé, gezondheid & welzijn,
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leefstijl & werkvermogen. De uitkomsten van deze onderzoeken stelden ons in staat programma’s op maat
en coaching trajecten vorm te geven.
Omdat de collega’s het nogal eng vonden over zichzelf te praten in alle openheid, hebben we op een
ludieke manier aandacht gevraagd voor professionalisering. Waarbij we het erg belangrijk vinden dat iedereen bij CITAVERDE zich als een vis in het water voelt.
Medewerkers kregen flyers, onderzoeksvragenlijsten
en magneetvisjes. Als je het onderzoek invulde, dan
mocht je het visje in het magneetaquarium plakken.
Dat heeft in het begin heel veel reuring in de tent gegeven. Collega’s waren bang dat hun antwoorden in
het personeelsdossier kwamen. Ik heb daarom op de
verschillende locaties uitgelegd waarom we de medewerker en diens gevoelens zo belangrijk vinden. Hoe
meer we van elkaar weten, des te makkelijker kunnen
we het beleid op de wensen van de medewerkers afstemmen. Vervolgens stonden veel mensen rond het
aquarium om te tellen hoeveel visjes er in zaten.”
DIALOOG MET LOCATIES
“Na de onderzoeken hadden we de kwaliteit, het welzijn en de ambitie van de medewerkers in beeld. De
onderzoeken waren anoniem, maar gaven ons wel inzicht in de teams. Op basis daarvan zijn we de dialoog
aangegaan op de locaties om te inventariseren wat
hun plannen, beelden en visies zijn. Welke attitude
daarbij hoort en hoe zij onderwijs willen geven.”
AANBOD OP MAAT
“Het eerste jaar werkten we ‘aanbodgericht’ en is op
basis van de onderzoeken en wensen van de locaties een collectief opleidingsprogramma ontwikkeld.
Dat bestond uit de ‘leerschijf van 7’, gebaseerd op de
wet BIO. Het programma is vakinhoudelijk en specialistisch en richt zich op zelfontplooiing, sociaal
maatschappelijke ontwikkeling en samenwerking in
het team. De eerste schijven zijn gekoppeld aan de
competenties voor het groene onderwijs en uiteindelijk het lerarenregister. Per functiegroep zijn competenties en gedragskenmerken benoemd en in een
rekenschema opgenomen dat inzicht geeft in wie
welke opleidingen nodig heeft en/of volgt.”
VRAAGGERICHTE CULTUUR
“In het tweede jaar zagen we het animo sterk toenemen. De scholingsuren werden zichtbaar benut. Er
kwamen verzoeken voor teamscholing en voor aanpassingen van opleidingen. Er ontstond langzamerhand een vraaggerichte cultuur. Uiteindelijk heeft dat
geleid tot finetuning. Ons opleidingsprogramma is nu
dynamisch van aard. Wat we dit jaar aanbieden, kan
volgend jaar anders zijn. We hebben tweejarige scholingstrajecten over activerende didactiek en klassenmanagement. Die hebben we nu uitgebreid tot train-
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de-trainer, zodat locaties elkaar kunnen trainen. Dat
betekent dat medewerkers van een locatie in Noord
een locatie in Zuid trainen. Zo’n model heeft grote
meerwaarde voor zowel de professionalisering als de
interne cultuur van het CITAVERDE College!”
UITVERKOCHT!
“Parallel hieraan hebben we ons gericht op de professionalisering van leidinggevenden op het gebied van
coachend leiderschap. Hierdoor is een open dialoog
binnen de locaties ontstaan. Centraal hierbij staan
onze kernwaarden, vastgesteld in de dialoog met de
verschillende locaties: ondernemend, vakkundig, verbindend, vernieuwend, inspirerend. De zeggenschap
en het eigenaarschap van het primaire proces ligt nu
veel meer daar waar het moet liggen: bij de medewerker. We meten nauwgezet de effecten van professionalisering en zien op alle aspecten vooruitgang.
We hebben een campagne om LC-ers een master te
laten behalen. De beschikbare plaatsen waren voordat we begonnen al uitverkocht! Het assessment die
docenten hiervoor moesten doen riep totaal geen
weerstand op. “

AGENDA VOOR DE TOEKOMST:
• Professionalisering steeds meer koppelen aan flexibilisering en duurzame
inzetbaarheid. Flexibilisering bijvoorbeeld door meervoudige bevoegdheid,
op een andere locatie werken, detachering, zij-instroom uit het bedrijfsleven. Duurzame inzetbaarheid door te
blijven boeien en binden.
• Continu zoeken naar evenwicht in aantallen en kwaliteit. De vaste populatie
blijft steeds langer in dienst, wordt
ouder en duurder. Maar er zijn steeds
minder inkomsten.
• Focus op onze maatschappelijke opdracht. Hoe blijven we ons als nicheorganisatie op de markt zetten? Hoe
kunnen we de duurzame samenleving
blijven borgen vanuit de groene
beroepskolom?
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“WE STREVEN ERNAAR
DAT JE TOT JE 67STE
DOOR KUNT
OP ONZE SCHOOL!”
MARION VAN KEMPEN
Adjunct-directeur vmbo

“In 2012 vonden nogal wat directiewisselingen
plaats en kregen we een onvoldoende na een inspectiebezoek. De sfeer kenmerkte zich door wantrouwen naar de leiding en een houding van ‘ieder
voor zich’ wat betreft de ‘eigen’ lesruimte en studenten. Mijn team bestond uit geweldige personen
met superkwaliteiten, maar het was geen team. Er
was geen samenhang. In een pilot voor opbrengstgericht werken met vmbo- en mbo-scholen werd
een presentatie gegeven over klassenmanagement.
Geïnspireerd door het verhaal van de trainer heb ik
haar gevraagd bij ons een traject te verzorgen over
klassenmanagement gericht op differentiëren. Na
haar eerste bezoek waren we in het bezit van een
mindmap van de doelen die we wilden bereiken.”
CULTUUROMSLAG
“We zijn een traject begonnen waarin alle docenten
gefaseerd werden geschoold in klassenmanagement.
De eerste groep is samengesteld op basis van vakinhoud en enthousiaste vrijwilligers. Er wordt gestart
met een scholingsmiddag, dan volgen er klassenbezoeken van de trainer en nabesprekingen waarin de
trainer de bevindingen terugkoppelt, gerelateerd aan
de kwaliteiten van elk individu. Die terugkoppeling is
zonder uitzondering bij iedereen positief. Aansluitend
volgt een teamvergadering om het geleerde met het
team te delen. Het team was zeer kritisch maar zag zo
wel ons enthousiasme. Er werd inhoudelijk gediscussieerd in een veilige omgeving, men gaf elkaar tips.
Dat zorgde voor een cultuuromslag.
Ik heb zelf alle middagen als deelnemer meegedaan.
Dat heeft gezorgd voor borging maar ook voor een
gevoel van veiligheid. Waar de eerste groep nog wat
vertraging heeft opgelopen tijdens de training, omdat
er allerlei hobbels genomen moesten worden, konden de tweede en derde groep verdergaan waar de
vorige was gebleven.”
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VEILIGHEID
“Na die tweede training is het vertrouwen in elkaar
steeds groter geworden. Mensen gingen bij elkaar
op bezoek en gaven elkaar op een positieve manier
feedback. Men leerde van en met elkaar. Tijdens één
van de trainingsbijeenkomsten barstte een collega in
huilen uit. Ze verliet de groep en vertelde op de gang
dat het lesgeven aan bepaalde groepen niet lukte. Ze
had het lef om terug te gaan en de groep en onder
luid applaus, haar verhaal te vertellen. Ze voelde zich
veilig binnen de groep. Toen zag je een team in optima forma. Nu staat ze zelfverzekerd voor de klas!”
WELZIJN
“We zijn steeds verder gaan kijken en hebben de
leerlingenbespreking ook onder de loep genomen.
Daarin hebben we ‘het spiegeltje’ geïntroduceerd.
Als een docent aangeeft dat hij problemen heeft met
een klas, dan spiegelen we dat met de vraag: wat kan
ik als docent doen om dit te verbeteren? Zo’n professionalisering gaat heel ver! De toekomst hebben
we vastgelegd in een teamplan. We gaan verder met
klassenmanagement en iedereen heeft eigen doelen
gesteld. We kunnen nog veel winst behalen met gesprekstechnieken en het stellen van de juiste vragen.
Het is prachtig om te zien hoe collega’s in hun eigen
kracht lesgeven. We willen graag dat docenten tot
hun zevenenzestigste door kunnen op deze school.
Deze training is heel belangrijk voor het welzijn van
het docentenkorps. Het ultieme doel is dat de onderwijskwaliteit verbetert en tegelijkertijd de werktevredenheid stijgt. Dan willen medewerkers met plezier
op onze school blijven werken!”

49

KEES TIELEMANS
Docent en intern begeleider vmbo

“Ik werk al 37 jaar op het vmbo en was heel kritisch toen we aan de slag gingen met professionalisering. Mijn ervaring is dat er geen vervolg
wordt gegeven aan scholing, waardoor alles
weer inzakt. Maar ook ik werd al snel enthousiast.”
WELKOM
“Door de training zag ik dat klassenmanagement
een goede band met studenten mogelijk maakt.
Eén van de meest simpele dingen die we geleerd
hebben is bij de deur staan en studenten een welkom gevoel geven. Op die manier begint de les al
een stuk positiever. Toen een studente zich niet
lekker voelde, zag ik dat meteen. De volgende
les kwam ze binnen en zei spontaan: ‘Het gaat al
weer wat beter!’ De trainer noemt dat de rol van
gastheer; iets waar we veel aandacht aan hebben
besteed. Ik was verbaasd dat ik nog zoveel kon
leren! En het team heeft onze winst weer meegekregen.”
OP MIJN TONG BIJTEN
“Twee mensen uit de eerste trainingsgroep mochten ook aan de tweede groep meedoen, ik was
daar één van. Zo borg je, kun je andere teamleden
ondersteunen en kun je zelf trainer worden. Wat
ik aan mijn collega’s doorgeef is dat je vooral jezelf moet zijn. Als je authentiek bent, kom je veel
sterker over. Wel moet je je daarbij bewust zijn van
je valkuilen. Wanneer je altijd alleen je grootste
kracht gebruikt bereik je niet alle leerlingen. Ikzelf
heb bijvoorbeeld nogal de neiging de antwoorden
te snel zelf te geven. Daar ben ik me nu bewust
van en tegenwoordig bijt ik dan ook regelmatig
op mijn tong. De kunst is leerlingen en collega’s te
motiveren zelf de antwoorden te zoeken.
Dankzij deze trainingen durven mensen weer enthousiast te zijn, wat leidt tot meer betrokkenheid.
Mensen zijn veel meer in kansen en mogelijkheden gaan denken.”
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Wij hebben er het ‘lolletje’ van gemaakt: eerst goed
Lezen, dan samen Overleggen, daarna pas naar de
Leraar (LOL).”

ELLEN MÜHLENBERG
Docent en intern begeleider vmbo

“Ik had het geluk dat ik op een werkkamer zat met
twee collega’s uit de eerste trainingsgroep. Die kwamen altijd enthousiast terug. Zaken die zij vertelden was ik al gaan toepassen. Ook viel me op dat
ik bepaalde dingen al deed, maar me daar niet bewust van was. Zoals de opbouw van een les: eerst
structuur, dan interactie, daarna differentiatie. Ik heb
me toen door mijn collega’s laten informeren over
verschillende werkvormen. Bijvoorbeeld: Lees en
vertel. Student A leest een tekstje voor en student
B vertelt wat hij heeft gehoord. Studenten helpen
zo elkaar met leren. We gebruiken in zo’n werkvorm
‘de kleine stem’ (zacht praten). Dat zijn dingen die ik
al geprobeerd had voordat ikzelf in de tweede trainingsgroep mocht starten.”

ANDERE DOCENT
“Dankzij deze training houd ik tijd over. Bij een goed
voorbereide les met duidelijke doelen, rollen en
werkvormen, helpen de studenten elkaar bij het leren. Sommige klassen zijn zo intensief bezig, dat ik bij
wijze van spreken naar buiten kan lopen zonder dat
ze het zouden merken. Het is mooi om te zien dat
we zo met zijn allen het gestelde lesdoel bereiken. De
leerlingen werden enthousiast en vroegen bij andere
docenten ook naar andere werkvormen. Dat maakt
dat je als docent zelf meer experimenteert en kritisch
nadenkt over je werkwijze. Hoe zou ik deze ervaringen toe kunnen passen in een ‘moeilijke’ klas? Ik ben
echt een andere docent geworden. Ik geef Mens en
Maatschappij, een traditioneel vertelvak. Nu laat ik de
leerling veel meer zelf op zoek gaan.”

“HOE ZOU IK DEZE ERVARINGEN
TOE KUNNEN PASSEN IN EEN
‘MOEILIJKE’ KLAS?”
HET LOLLETJE
“In de tweede trainingsgroep zijn we met deze werkvormen verder gegaan. Als je je les voorbereidt, dan
weet je voor jezelf wat je met die les wilt. De kunst is
dat over te brengen op de student. Zet op het bord
wat je de les gaat doen en welke stappen daarin genomen worden, maak het visueel. Een ander inzicht
in werkvormen was voor mij de ‘balkonscène’ waarbij
de docent achter de studenten gaat staan wanneer
ze aan het werk zijn. Het is interessant om te zien
hoe klassen hier verschillend op reageren. Bij sommige klassen ontstaat er verwarring en dan moet je
eerst terug naar de structuur. Bij de balkonscène zie
je dat je soms een stapje terug moet doen. Je kunt
heel enthousiast zijn, maar je moet goed blijven observeren! Een grote favoriet is een werkvorm van klassenmanagement gebaseerd op uitgestelde aandacht.
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“TROTS IS
TOTAAL NIET
GRONINGS,
MAAR BLEEK
ER WEL
VOLOP TE ZIJN.”

NOORDERPOORT, GRONINGEN

MET TROTS, PASSIE EN VAKMANSCHAP
DE TOEKOMST IN

N

oorderpoort is een roc met 14.000 studenten en 1.400 medewerkers, georganiseerd
in zeventien verschillende scholen over de hele regio. Alle onderwijsmedewerkers
hebben een competentiescan ingevuld, niet anoniem. Op basis daarvan hebben de

Noorderpoort academie en de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden opleidingen verzorgd. De
gewenste cultuuromslag naar een mensgeoriënteerde organisatie wordt ondersteund door
communicatie.
voor oneindigheid. Eigenlijk is dat logo heel passend
voor het evenwicht tussen controle en vertrouwen
en daar zijn we naar op zoek gegaan. Dat was het
moment waarop er ook extra professionaliseringsmiddelen beschikbaar kwamen, waardoor we de
beoogde beweging konden koppelen aan professionalisering.”

MARE RIEMERSMA
Projectdirecteur HRM
“Noorderpoort heeft jarenlang alleen gestuurd op
control en financiën. Dat leidde niet tot meer plezier
in het werk en betere resultaten. Men wilde daarom
de beweging maken van de Angelsaksische naar de
Rijnlandse benadering - richting een meer mensgeoriënteerde organisatie – en die opdracht kreeg ik.
In ons logo staat het lemniscaat, dat symbool staat
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GEWENST GEDRAG
“Er kan maar één stap de eerste stap zijn: in gesprek
gaan met de medewerkers in de regio en de stad. We
organiseerden sessies waarbij we schetsten welke externe en interne ontwikkelingen op ons afkwamen en
stelden vervolgens onze medewerkers twee vragen:
Waar heb je last van en wat kan je verder helpen? De
meeste mensen reageerden verbaasd dat dit de eerste keer was dat er iets aan hen werd gevraagd. Het
initiatief werd goed ontvangen en de reacties gaven
de basis voor het vervolg. Men had last van de klaagen moppercultuur en wilde meer vertrouwen, plezier
en complimenten. Men vroeg zich wel af wat onder
een professional wordt verstaan. Als je daar dan over
doorvroeg, dan ging het vooral over gewenst gedrag.
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Er was een echte behoefte te investeren in het verhogen van de kwaliteit van het beroepsonderwijs. Het
grootste goed om dat te bereiken zijn onze medewerkers, zij maken het verschil. Dat besef in de organisatie is het grote verschil met het beleid van hiervoor.”
JAARLIJKS ADVERTENTIES MET SUCCESSEN
“Als je wilt dat studenten voorop staan, dan moet je
het organogram omkeren en heb je eerst de docenten, dan de teams en daarna alle andere diensten. We
begonnen dus bij de ‘professional aan zet’. Dat betekent ruimte voor en aanspreekbaarheid van de medewerker en daar was echt een cultuuromslag voor
nodig. Vanuit de opbrengsten van de sessies hebben
we de slogan ‘Met trots, passie en vakmanschap de
toekomst in’ bedacht. Trots is totaal niet Gronings,
maar er bleek wel heel veel trots te zijn. Deze slogan prikkelde die bescheidenheid en omarmde het
enthousiasme. Passie staat voor intrinsieke motivatie
en vakmanschap is de kern van de professional. Dat
verwachten professionals als eerste van elkaar en het
is hét kenmerkende voor het middelbaar beroepsonderwijs. We hebben hier met communicatie op ingezet om te laten zien wat je kan doen, zodat anderen
zich daaraan kunnen spiegelen. Want als je vanuit
een bestuursbureau wilt gaan veranderen, dan is dat
‘ver-van-anderen’. Een reizende verslaggever haalde
verhalen op en liet zien wat voor mooie initiatieven er
zijn. We plaatsen jaarlijks een advertentie in de krant
met onze successen. Ook hebben we verhalen van
medewerkers gefilmd, waarin zij vertellen welke professionaliseringsbeweging zij hebben gemaakt die het
stempel ‘met trots, passie en vakmanschap’ verdienden.”
EIGEN PROFESSIONALISERINGSAGENDA
“We hebben er bewust niet voor gekozen te starten
bij het management, omdat je dan veel te laat bij de
docent aankomt. We wilden de landelijk beschikbare competentiescan inzetten op de competenties
van de professional. Die scan sloot alleen niet aan bij
ons stempel ‘Trots’. Met docenten en digitale ambassadeurs hebben we vragen toegevoegd en de scan
opgebouwd rond het profiel ‘Noorderpoort professional’. De scan gebruiken we om de dialoog in het team
op gang te brengen. Speciaal getrainde medewerkers
van Noorderpoort hebben deze sessies begeleid. Uit
de teambijeenkomsten kwamen leerdoelen en een
eigen professionaliseringsagenda. Alle scholingen
worden georganiseerd door de Noorderpoort Academie en betaald uit de professionaliseringsmiddelen.
De scan gaf ook een Noorderpoortbeeld met hiaten,
waaronder pedagogisch didactische vaardigheden,
klassenmanagement, timemanagement en mindfulness. Door de teamdialoog is ook een individuele bewustwording op gang gekomen. Wij hebben aanbod
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gecreëerd op deze hiaten vanuit de vraag van docenten en hebben de drempels voor de verdere scholing
verwijderd. “
PALET VAN INTERVENTIES
“Voor ‘Team aan zet’ zijn hebben we geïnventariseerd
welke elementen uit de succesvolle aanpak van Buurtzorg Nederland bruikbaar zijn voor ons, met name
hoe men daar zelfsturende teams heeft opgericht.
Vijf teams hebben meegedaan aan een pilot over dit
onderwerp. Eén team heeft zich opgesplitst en is op
een andere manier gaan samenwerken, de andere
vier teams hebben de werkwijze minder omarmd. Als
overlegvorm hebben we de oplossingsgerichte interactiemethode gebruikt, die heeft heel goed gewerkt.
We zijn daarnaast op zoek gegaan naar interventies
die het zelforganiserend vermogen kunnen versterken. Er zijn in Nederland wel honderd interventies en
welke je inzet hangt ook nog eens af van de stand van
zaken van het team zelf. We maken nu een palet van
interventies zodat teams kunnen kiezen.”
LEIDEND PRINCIPE
“De kern van ons managementdevelopment programma is ‘spreek uit, spreek af, spreek aan’. We zijn gestart
met alle staf- en schooldirecteuren en het college van
bestuur, een jaar later volgden de teammanagers. Met
de directeuren stond de vraag centraal ‘Wat is het gedrag dat we willen zien en hoe bereiken we dat?’ We
hanteren als leidend principe om van A naar B te gaan
met het gedrag van B. Je brengt veel teweeg als je het
over gewenst gedrag hebt. Het programma heeft geleid tot een leiderschapsprofiel waarop elke directeur
een assessment en een ontwikkelingsgerichte beoordeling heeft gehad.”
DIRECTEUREN ZIJN EIGENAAR
“Cultuur verander je niet in twee jaar. Het grootste
effect van beweging is toch de bewustwording, we
spreken elkaar meer aan. We hebben alle managementinformatie op teamniveau inzichtelijk gemaakt,
zodat teams zelf die informatie kunnen inzien. Dat
is een voorbeeld van omdenken. En we hebben een
community opgericht, een e-mailgroep om mensen
op de hoogte te houden en dilemma’s aan hen voor
te leggen. Er doen nu een kleine tweehonderd medewerkers mee en we organiseren sessies over dilemma’s als talentmanagement, begrijpend lezen niveau
2 of duurzaamheid. Mijn eerste jaar was er vooral op
gericht de visie over de bühne te brengen. Inmiddels
merk ik dat directeuren eigenaar zijn geworden van
bepaalde onderdelen, zowel op hun eigen school als
op Noorderpoortniveau. Daar geniet ik enorm van.
Onze medewerkerstevredenheid heeft twee grote
stappen omhoog gemaakt en heeft zelfs geleid tot
een nominatie voor beste werkgever van 2015!”
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AGENDA VOOR DE TOEKOMST:
• Zet niet alleen in op inzetbaarheid, maar ook op uitzetbaarheid. Docentschap geen
beroep is voor het hele leven. Regie op eigen loopbaan is de essentie. Maar wel met een
tweesporenbeleid, want het gaat gepaard met aandacht voor duurzame
inzetbaarheid: vitaal en gezond!
• Bevoegd is de basis, aantoonbare bekwaamheden zijn de norm. Het Lerarenregister kan
hierbij goed helpen, maar niet wanneer het alleen een afvinklijstje wordt.
• We moeten informeel leren meer positioneren, we leren nog te veel formeel. Dat wat
we voor onze studenten willen, moet ook voor onze medewerkers de basis zijn:
ontmoetingen, action learning, kennisdelen.
• Teams moeten meer worden dan alleen organisatorische eenheden. Men moet elkaars
talenten benutten om het onderwijs te verbeteren.

BETSIE ASSEN
Coördinator en opleidingsadviseur
Noorderpoort Academie
“Mijn loopbaan is begonnen bij de onderwijsinhoud,
daarna volgden de onderwijsprocessen en nu staan
de mensen in het onderwijs centraal staan. Wat
hebben zij nodig om het leuker te hebben? Waarbij
‘leuk’ staat voor intrinsieke motivatie. Vijf jaar geleden heb ik samen met een collega de Noorderpoort
Academie opgericht, van medewerkers voor medewerkers. Ik vind het een kracht dat je kijkt naar de
sterktes van je medewerkers en die inzet via bijvoorbeeld de academie. Iedereen heeft zijn onderwijsbevoegdheid zo’n twintig à dertig jaar geleden behaald
en daarna is men vooral heel druk geweest. Er was
weinig tijd om stil te staan bij eigen bekwaamheden.
Daar mocht ik mee aan de slag.”
SCAN MET NAAM EN TOENAAM
“In mbo-land bestond een competentiescan met als
basis de wet BIO. Maar die scan moest wel Noorderpoort-proof gemaakt worden met onze ambities ten
aanzien van eigentijds onderwijs, digitale didactiek en
de Noorderpoort-waarden. Alle onderwijsmedewerkers hebben de scan met tachtig vragen ingevuld.
Dat ging niet vanzelf. We hebben het uiteindelijk min
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of meer impliciet verplicht gesteld. Dat je meedoet
is geen discussie - zo doen wij dat hier - en wat heb
je hiervoor nodig? Spectaculair was dat de scan niet
anoniem was. Hij leverde een nulmeting op met
naam en toenaam en met sterke en zwakke kanten.
Achteraf zien we dat er slechts één of twee medewerkers waren die daar echt moeite mee hadden. Wij
vinden dat je niet anoniem kan antwoorden als je een
professional wilt zijn. Als studenten moeten reflecteren, dan doen wij dat toch ook! Dat hebben we overal
uitgezonden. De keuze dat de scan niet anoniem was,
heeft misschien wel het succes bepaald.”
TWEE DAGDELEN VRIJROOSTEREN
“Er kwam schwung in omdat we de scan niet als een
apart instrument hebben ingezet, maar hebben verbonden met natuurlijke processen als het opstellen
van een teamplan. We kregen de resultaten van de
medewerkers, teams en van alle achthonderd onderwijsmedewerkers gerangschikt per onderwerp. Dan
zie je welke terreinen er uitspringen en dat is de input
voor de activiteiten van de academie. We hebben in
eerste instantie alle medewerkers op twee dagdelen
per week vrijgeroosterd om deel te kunnen nemen
aan de gezamenlijke professionalisering. Studenten
waren in die tijd vrij. Er lag een enorme druk op de
roostermakers, maar we wilden de professionaliseringsbeweging echt mogelijk maken. We hebben er
goed op gelet dat de trainingen van de grootst mogelijke kwaliteit waren, zodat er mond-tot-mond-reclame kwam. Elke training is uitgebreid geëvalueerd,
vorig jaar was het gemiddelde een 8,1. Dat is in het
Noorden heel hoog. De scan was een nulmeting, in
2016 houden we een vervolgscan. Daarnaast vragen
we aan alle studenten onderdelen van lessen digitaal
van feedback te voorzien. We willen ook dat docenten elkaar feedback geven. Tot slot zijn we ook bezig
met het ophalen van feedback uit het bedrijfsleven.”
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SASKIA VAN DER TUUK
Directeur Noorderpoort Euroborg,
Gastvrijheid en Toerisme
“Werk is enorm belangrijk in het leven, dus laat het
vooral zinnig zijn. Twee jaar geleden heb ik m’n master afgerond over hoe je mensen in staat stelt meer
regie over hun eigen loopbaan te voeren. Ik werd
directeur van de locatie Euroborg en het college
van bestuur gaf aan dat er een groep docenten verplicht was hun bevoegdheid te halen of te verhogen.
Er was bovendien een grote groep die met pensioen ging. We verloren in veel vakgebieden in korte
tijd deskundigheid. Hoe veranderen in deze situatie
‘moeters’ in ‘willers’ en hoe borg je de bekwaamheid
van docenten als belangrijke factor in de kwaliteit
van het onderwijs? Wij proberen met het project
Euroborg Top Geschoold de blik van docenten verder vooruit te krijgen, door continu gericht te zijn
op het beroep van de toekomst en de student van
morgen. Deze focus moet ons helpen doorlopend
actueel en inspirerend beroepsonderwijs te verzorgen met vakbekwaam personeel. Mensen vinden het
niet fijn als ze falen, iedereen wil functioneren en
gewaardeerd worden om zijn/haar prestaties.”
GEEN PLAN
“Als strategie hebben we bedacht alle groepen (moeters, vervangers, willers en leraren in opleiding) bij elkaar te brengen in een community of learning. Deze
groep bestaat uit een derde van het personeel! We
vinden dat de noodzaak om te leren en te ontwikkelen in de functie, onafhankelijk is van de fase in de
loopbaan en het niveau van functioneren. We zijn er
dit schooljaar mee gestart en het is nog erg zoeken.
Het moet een groep worden die continu in wisselen-
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de samenstellingen werkt aan onderzoek, onderwijs
en de eigen ontwikkeling. We hebben bewust geen
uitgewerkt plan. Docenten moeten de community
vanuit hun professionaliteit zelf vorm en inhoud geven. Staf en leidinggevenden zijn daaraan dienstbaar.
Er zijn zes docenten met een masteropleiding pedagogiek bezig. Die zoeken anderen op voor hun onderzoek. Ik ben bevlogen en trek er als een tierelier
aan om een community of learning op te bouwen,
maar ik merkte dat de teammanagers het meerjarige
plaatje niet compleet hadden. Pas toen de eerste docenten met hun toestemming afhaakten en ik vroeg:
‘Hoe kan je dit accepteren?!’, bleek dat zij onvoldoende de waarden van de community of learning kenden
en hadden overgenomen. Daar moest ik meer tijd en
aandacht aan besteden.”

“DOCENTEN MOETEN
PROFESSIONALISERING
ZELF VORM EN INHOUD GEVEN.”
IN ELKAAR GRIJPEN
“Het vraagt om wil en doorzettingsvermogen, want
het is een hele hoop gedoe een derde van je team
hiervoor vrij te roosteren. Het vuurtje moet aanblijven, ook als ik het loslaat. Goede voorbeelden worden daarom gedeeld. Met het onderzoek naar het
vak burgerschap gaat het bijvoorbeeld heel hard,
men komt opeens elke week bij elkaar. Een docent
probeerde tips van een andere docent uit in de COLgroep. En die werkten. Daarnaast heb ik mogelijkheden geregeld te investeren in nieuwe onderwijsconcepten en prikkelen wij docenten met vernieuwingen.
We hebben bijvoorbeeld een pop-up foodcontainer
de school in laten rollen, zodat gasten de koks ook
echt zien als zij bezig zijn. Voor een toekomstgerichte
school, moet er op meerdere fronten tegelijk gewerkt
worden aan een andere manier van werken. In de
organisatie lopen bewust veel vernieuwingen tegelijkertijd, die in elkaar grijpen en samen een logisch en
consistent geheel vormen.”
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den, maar die worden meestal alleen als beamers
gebruikt. Maar het gaat niet over leeftijd! We hebben
een ambassadeur digitale didactiek gehad, die nu
met pensioen is.”

HENRI BURGER
Ambassadeur digitale didactiek
“In 2011 zijn we gestart met twaalf docenten die
iets meer wilden doen met digitale didactiek op de
werkvloer. Digitale didactiek gaat over het toepassen
van bijvoorbeeld toets- of quizprogramma’s via de
mobiele telefoons van studenten. Ook maak je veel
gebruik van de tools van het digibord. De interactiviteit maakt het onderwijs voor veel meer studenten
interessant. We geven trainingen aan docenten en
proberen bij de teams binnen te komen. Sommige
oudere collega’s die al jaren lesgeven, voelen zich
door alle digitale mogelijkheden compleet lamgelegd, schamen zich er voor en hebben strategieën
om dit te verbergen. Er hangen bijna overal digibor-

ECHT INTERESSANT
“We gaan de school in, praten met mensen en laten
alle mogelijkheden en voordelen zien. Als je een digitale les maakt, kunnen andere collega’s die ook gebruiken en het volgend jaar hergebruiken. Met een digibord kan je veel natuurlijker lesgeven, het is eigenlijk
een grote iPad. Je bent wel afhankelijk van de techniek en dat is ook meteen het grootste bezwaar wat
wij horen. Als het digibord uitvalt, dan sta je daar. Een
back-up is essentieel. Oude werkvormen kan je altijd
nog prima inzetten. We hebben een lijst met werkprocessen in het onderwijs gemaakt - van voorkennis activeren tot aan toetsen - en aangegeven welke werkvormen bij welke fase passen. We hebben een klas in
Appingedam en in Groningen en beide klassen hebben apparatuur waarmee je kan ‘videoconferencen’.
De digiborden zijn aan elkaar gekoppeld met schermen schrijfovername. We hebben veel krimpregio’s en
op deze manier kan je het onderwijs op de locaties in
stand houden en de specialisten op meerdere locaties inzetten. Wat verteld wordt, moet echt interessant
zijn. Want waarom zou je er anders naar kijken?”

book. Het is maar hoe creatief je als docent bent.
Het moeten werkvormen zijn waar je je prettig bij
voelt. Als je de juiste werkvormen gebruikt, dan kom
je dichter bij de leefwereld van de leerling.”

FION FRIEDRICHS
Docent
“Ik ben met achtenveertig jaar de Benjamin van ons
team. Ik werd gevraagd om mee te doen met een pilotproject over digitale didactiek. Ik wist er nog niks
van, sms-te weleens. Voor mij was het een verrassing dat als iemand in Appingedam iets op het bord
schrijft, je dat in Groningen kunt zien. Je kan als docent op afstand studenten aansturen! Het contact is
anders, maar wel erg leuk. Binnen je afstandslessen
moet je veel verschillende werkvormen gebruiken
om je doel te behalen, zoals Flipquiz en zelfs Face-
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IETS JUIST GEBRUIKEN
“In het begin had ik wel af en toe last van stress, omdat
het een andere tak van sport is. Alles komt onder de
loep. Als ik mijn spullen niet goed voor elkaar heb, is
dat vol in beeld. Je moet ook een aantal afspraken
maken: iedereen is stil en moet naar het digibord kijken. Je moet zorgen voor een goed tempo en studenten gaan ook zelf aan de slag. Studenten kunnen
heel goed klikken en met de vinger over het scherm
bewegen, maar ze zijn niet altijd verder dan docenten.
Ze durven misschien makkelijker iets te gebruiken,
maar of ze iets juist gebruiken is de vraag. En dat is de
taak van het onderwijs.”

MBOMBO
RaadRaad
| Noorderpoort,
| Helicon MBO,
Groningen
Tilburg

KAROLIEN REINBERGEN
Projectleider Bevoegdheidstrajecten

“In het mbo worden veel vakken gegeven uit het
werkveld waar geen lerarenopleidingen voor zijn.
De wet geeft daarom de mogelijkheid mensen als
onbevoegd docent aan te nemen, die in een bepaalde periode daarna hun tweedegraads lerarenopleiding of Pedagogisch Didactisch Getuigschrift
(PDG) moeten halen. Vroeger waren dit vrij simpele
trajecten, sinds 2015 zijn het zware opleidingen van
anderhalf jaar geworden. Wij willen dat mensen die
opleiding zo snel mogelijk doen, zodat ze goed geëquipeerd voor de klas staan. De vijf Noordelijke roc’s
hebben hiervoor eind 2014 met de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden een traject afgesproken dat
we gezamenlijk vormgeven en uitvoeren. Eigenlijk
ben je elkaars concurrenten, maar bij dit soort activiteiten werken we goed samen.”

IEDEREEN DE EINDSTREEP?
“Alle docenten zitten in dezelfde opleiding, maar komen uit verschillende werkvelden en hebben al veel
werk- en levenservaring. Ze zijn echt nieuwsgierig
en hebben collegiale relaties met elkaar. Daardoor
ontstaat een geheel eigen netwerk van mensen uit
verschillende scholen. Van het nieuwe opleidingstraject kunnen we nog geen effecten meten, maar we
verwachten dat mensen beter zijn toegerust en ook
nieuwe vormen van onderwijs kunnen geven. Dat
moeten we over een aantal jaren kunnen zien in de
tevredenheid van de studenten. Het is spannend of
iedereen de eindstreep haalt, juist omdat de eisen zijn
aangescherpt. We gaan kijken of mensen met meer
bagage versneld de opleiding kunnen halen. Voor instructeurs is er nu ook een traject. Noorderpoort wil
op meer terreinen samenwerken met de NHL en de
andere roc’s. We praten al mee over een uitstroomrichting beroepsonderwijs van de lerarenopleiding.
De bekendheid met het mbo bij studenten moet nog
verder groeien, studenten van de lerarenopleiding
zouden standaard stage op een roc moeten lopen.
Maar voor veel beroepsgerichte vakken zijn er geen
specifieke leraren opleidingen en kan je beter mensen
via deze opleidingsroute uit de werkpraktijk halen.”

“HET IS SPANNEND OF
IEDEREEN DE
EINDSTREEP HAALT.”
ONDER STOOM EN KOKEND WATER
“We zijn vorig jaar in deze opzet met de eerste groep
gestart. Het programma ontwikkelt zich, het is nooit
af. Vooraf is vastgesteld wat de zwaarte is, wat thuis
hoort in groepsbijeenkomsten, in coaching en in het
praktijkleren. We hebben onder stoom en kokend
water één en ander geregeld, organisatorische hobbels opgelost en gaandeweg de eindopdrachten voor
studenten bedacht. Bij de tweede groep hebben we
meer grip en weten we wat ons te wachten staat. De
opleiding gaat over vaardigheden, werkvormen, puberbrein, toetsen, bpv, ICT, nieuwe didactische ontwikkelingen. Maar vooral: ‘Hoe ga jij er mee om en
hoe geef jij er vorm aan?’ De groepsbijeenkomsten
zijn gestandaardiseerd, de opdrachten pas je toe op
je eigen situatie.”

MBO Raad | Noorderpoort, Groningen

57

“HET LEREN VAN
EN MET ELKAAR
HEEFT BINNEN
HET ROC RIJN IJSSEL
EEN GROTE IMPULS
GEKREGEN! “

ROC RIJN IJSSEL, ZEVENAAR

ALS JE VOORUITLOOPT,
MOET JE HOBBELS ACCEPTEREN

R

ijn IJssel is een roc met 11.500 studenten en 1.400 medewerkers die werken op vierentwintig locaties. Men streeft ernaar voor 2020 onderwijs in te voeren waarbij studenten
zelf hun leereenheden kunnen kiezen. Entree heeft als één van de eersten besloten deze

onderwijsvorm te ontwikkelen en in te voeren. Het team bestaat in totaal uit negenenvijftig
medewerkers werkzaam op drie locaties.
deze ontwikkelingen niet af te wachten, maar de drie
ontwikkelingen aan elkaar te koppelen en meteen te
beginnen. Daarnaast waren er nog de landelijke ontwikkelingen op het gebied van passend onderwijs en
focus op vakmanschap; ook deze hebben we in de
verandering meegenomen.”

MIRIAM BRIL
Teamleider Entree
“Eind 2013 kwamen enkele grote ontwikkelingen
voor ons samen. Allereerst kozen we ervoor onze
AKA- en assistentopleidingen om te vormen volgens
de nieuwe kwalificatiestructuur die in 2016 ingaat.
In het kader van Focus op Kwaliteit hebben we een
daarnaast analyse gemaakt van waar we staan en
waar we naar toe willen. Op roc-niveau speelde tot
slot dat we voor 2020 het zogenoemde RIJk-onderwijs (Rijn IJssel kwaliteit) invoeren. Het team besloot
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RIJK ONDERWIJS
“RIJk-onderwijs is een nieuwe vorm van onderwijs die
erop gericht is binnen het hele roc met leereenheden
te werken. Flexibel en actief onderwijs dat de docent
en student terugzet in hun kracht. Het is bedoeld als
een kwaliteitsslag voor het onderwijs en het moet de
doorstroming naar vervolgonderwijs verbeteren. In
de digitale onderwijscatalogus zijn alle leereenheden
te vinden; de student kan zelf zijn leerroute kiezen.
Een leereenheid is een blok van vijf weken, aangeboden met een kop, een romp en een staart en is
opgebouwd in leeractiviteiten. Aan het eind van de
leereenheid moet de student een dienst of product
opleveren. Dit werkt voor studenten en voor medewerkers heel prettig. Studenten hebben meer invloed
op hun eigen onderwijs- en leerproces. Voor mijn
team bleek dat deze verandering qua inhoud best
meeviel. Lessen die we al deden, hebben we omge-
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vormd tot leeractiviteiten. Docenten en instructeurs
hebben de neiging veel kennis te willen overdragen,
in dit systeem moeten ze eigenlijk even wachten op
de vraag van de student. Ze zijn een bron.”
PROFESSIONALISERING
“Er zijn door het roc curriculumcoaches beschikbaar gesteld die ons hebben geholpen met het ontwikkelen van het nieuwe onderwijs. Zij waren net zo
lerend als wij. Daarnaast heeft ieder team zelf een
leereenheid gevolgd. De eerste leereenheid voor
ons verkende wat het RIJk-onderwijs met je doet.
Wat zijn jouw kwaliteiten en hoe kunnen we die
bewuster inzetten? We bespraken dit in de veilige
setting van het eigen team en zo werden de professionaliseringswensen van het team en teamleden
zichtbaar. De groep instructeurs worstelde er bijvoorbeeld mee hoe zij hun les binnen het systeem
kunnen vormgeven. Er zijn geen lessen meer, studenten kunnen bronnen raadplegen. De instructeur
is dus een bron voor de studenten. Hoe stel je je
op? Om dit goed uit te diepen, hebben we intervisie
voor en met hen ingericht.”
ONTWIKKELEN, EVALUEREN, BIJSTELLEN
“We hebben een proces doorgemaakt waarin we
gezamenlijk ons hele curriculum opnieuw ontwikkelden. Van ieder van de drie Entree-locaties hebben we twee docenten gevraagd die samen met
de curriculumcoach, de beleidsmedewerker examinering, medewerker kwaliteitszorg en teamleider
een ontwikkelgroep vormden om ervaringen uit te
wisselen en te leren van elkaar. We komen wekelijks
bij elkaar om delen van de leereenheden te ontwikkelen, bij te stellen en evalueren. Alles was nieuw!
De ‘plan-do-check-act cyclus’ vonden we in dit proces heel belangrijk. De leden van de ontwikkelgroep
deelden de ontwikkeling vervolgens wekelijks op de
eigen locatie. Er waren verschillen in snelheid tussen
teamleden. Maar iedereen moet wel de eindstreep
halen. Ik heb mensen aangesproken op hun eigen
specifieke kwaliteiten. Daar profiteert een heel team
van. In mijn team zijn er bijvoorbeeld twee medewerkers die een kei zijn in het roosteren, die zet je
dus daarvoor in. Voor de leereenheden moesten wij
ook nieuwe examens ontwikkelen. Die zijn parallel
aan de leereenheden ontwikkeld. In het kader van
professionalisering hebben we georganiseerd dat
alle teamleden een opfristraining kregen over examinering en het afnemen van examens. Dat heeft
het team zo gewaardeerd dat we deze training ieder
jaar gaan doen.”
STUDENTEN EN DOCENTEN
“We hebben in het eerste jaar panelgesprekken
gevoerd met studenten om te horen wat zij ervan
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vonden. Die ervaringen werden gedeeld met het hele
team. Uit de panelgesprekken blijkt dat studenten
heel enthousiast zijn. De leereenheden zijn behapbare blokken, studenten worden uitgedaagd en ze
vinden het leuk naar een eindproduct of dienst toe
te werken. Ondanks dat studenten meer vrijheid hebben, waren ze door de geboden structuur veel meer
present én op tijd.
Steeds meer studenten werken met digitale middelen
en maken filmpjes. En de docenten nu ook! Studenten kunnen hun eindproduct met hun eigen leerstijl
behalen en docenten krijgen de ruimte studenten in
hun eigen stijl te begeleiden. Dat is de leeropdracht
voor ons dit jaar: ‘Wat is jouw stijl en hoe kan je (bewust bekwaam) de juiste activiteiten en bronnen inzetten?’ Docenten en instructeurs komen meer in
hun eigen kracht en dat voelen ze ook.”
HOBBELS ACCEPTEREN
“We hebben het team meegenomen in het proces. Alles staat op losse schroeven, maar we houden elkaars
handen vast en we gaan samen. Er zijn nu veel meer
initiatieven om elkaar op te zoeken en collega’s vragen andere dingen: ‘Hoe kan ik het lokaal anders inrichten?’ Ook is zichtbaar wat ze nog niet kunnen en
wat nog niet mogelijk is. Nog geen wifi, onvoldoende
digitale middelen, gebouwen en facilitering nog niet
ingericht op het nieuwe onderwijs. Daar is aandacht
voor, maar je moet hobbels accepteren als je vooruitloopt. Niet iedereen had er zin in. Weer de zoveelste
activiteit. Dat gevoel mocht er ook zijn het eerste jaar.
We zijn wel doorgegaan. Mensen die harder liepen
hebben we een podium gegeven. Uiteindelijk is iedereen aangehaakt.”

LEREN VAN EN MET ELKAAR
“Donderdagmiddag is teamtijd. De middag is opgebouwd uit één uur organisatiezaken, één uur leerlingenbespreking en twee uur RIJk-ontwikkeltijd. In die
gezamenlijke ontwikkeltijd bereiden we een leereenheid en leeractiviteiten voor. Instructeurs gaan lesbrieven schrijven, zodat een activiteit beter kan worden overgenomen. RIJk-onderwijs is veel meer een
teamverantwoordelijkheid. Dat betekent dat je veel
aan teambuilding moet doen. Als teamleider moet
je goed aangesloten zijn op de ontwikkelingen. De
ontwikkelgroep van de drie locaties kwam een half
jaar lang wekelijks bijeen, nu doen we het eens in de
maand. De basis is er, nu willen we verder verrijken.
Dit jaar is er meer rust, we zijn in staat om anders naar
die leereenheden te kijken en te refereren aan onszelf.
Door deze ontwikkeling zoeken ook de teamleiders
elkaar op en worden leergemeenschappen op roc-niveau gevormd. Het leren van en met elkaar heeft binnen het ROC Rijn IJssel een grote impuls gekregen! “

TIPS VOOR DE PRAKTIJK:
• Onderwijsontwikkeling en professionalisering moet je met je hele team doen,
waarbij er ruimte is en blijft voor individuele ontwikkeling.
• Zie wie er dreigt af te haken.
• Spreek verwachtingen uit.
• Je mag met elkaar fouten maken.
• Zeg dat je sommige dingen nog niet weet.
• Breng focus aan.
• Zet kleine stapjes, stap voor stap.
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CHRISTEL WOLTERINCK Beleidsmedewerker examinering
KLASKE SMIT Curriculum coach, stafdienst onderwijs en examinering
MARTIN STAM Studieloopbaanbegeleider
JOANIE HAMMER Praktijkinstructeur Verkoop en retail
ANITA OTTEN Docent en lid ontwikkelgroep Rijn IJssel

“Het heeft heel erg geholpen Entree op deze manier
neer te zetten. We waren voorheen meer gericht op
vormend onderwijs. Nu is het onderwijs in leereenheden ondergebracht met een nieuw kwalificatiedossier. Dat gaat over wat je moet kennen, RIJk-onderwijs gaat over hoe je het onderwijs geeft. In de
Entree-opleiding krijgen we een jaar de tijd studenten te begeleiden naar vervolgonderwijs. Het leren
staat binnen RIJk-onderwijs veel meer centraal, we
helpen ze te leren leren. De nieuwe vorm van onderwijs heeft meer structuur en dat biedt houvast voor
onze studenten. In de eerste week van een leereenheid moet elke student eerst een plan maken. Er is
veel aandacht voor wat zij in die vijf weken maken.
Studenten die de deadline niet halen, vragen of ze
het nog kunnen inhalen. Dat is een nieuw geluid!”

bieden. We kregen meer energie, omdat we voelden
dat we zelf vorm aan het onderwijs konden geven.
Hoe gaan we die vijf weken neerzetten? Je kan er op
honderd manieren komen en die manieren komen
ook allemaal op tafel. Er was in het begin een kloof
tussen de docenten in het ontwikkelteam en de andere docenten. Het was een kunst om iedereen mee
te krijgen en het uit te leggen. Termen waren niet vanzelfsprekend.”

DE MANIER WAAROP
“Het was een berg waar tegenop werd gekeken. Entree was nieuw, maar ook het RIJk-onderwijs. De centrale mensen van het roc waren startende, wij ook.
Het moest allemaal gaandeweg ontwikkeld worden.
Het eerste jaar vroeg iedereen zich af: ‘Waar halen we
de tijd vandaan?’ Het was ook niet altijd even makkelijk. Dat hebben we wel met elkaar besproken, vooral
in de eerste drie maanden. Er kwam steeds meer rust.
Het is niveau 1, dus als docent zit je al snel boven de
stof. Het gaat over de manier waarop we de stof aan-

ZICHTBAAR
“Met z’n allen hebben we het afgelopen jaar heel hard
gewerkt. Toen we ‘om’ waren, kwamen er steeds
meer ideeën. Je hebt elkaar en elkaars creativiteit en
doorzettingsvermogen. We zijn als team meer naar
elkaar toegegroeid. De teamleider heeft zoveel mogelijk gefaciliteerd. Hoe de teamleider er in staat, is
heel belangrijk. Ook hadden we een hele goede begeleiding van onze curriculumcoach. Zij was onze
vraagbaak, ons steunpunt, onze rust. De leereenheid
werd door een externe organisatie begeleid. Zij hiel-
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“JE KAN ER OP HONDERD
MANIEREN KOMEN.”
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den ons continu een spiegel voor: waarom doe je het
zo? Het werd daardoor zichtbaar wat je deed, zo kon
je er dus ook beter over nadenken.”
EIGEN GROEPJE
“Vroeger werkten we als team natuurlijk wel samen.
Maar nu heb je een eigen groepje waar je alle leereenheden mee vormgeeft. Dat gaat veel beter, omdat
je elkaar ondersteunt en aanvult. Je krijgt meer ruimte jezelf te laten zien op nieuwe gebieden, je wordt
meer ingezet op je kwaliteiten. Je ziet de leerling ook
veel meer. Door je nieuwe rol als ‘bron’ ben je continu
aan het begeleiden.”
WANDELEND VERGADEREN
“We hebben al doende geleerd. Vorig jaar wisten we
nog niet wat we gingen doen, dat gaf veel druk in je
hoofd. De volgende fase is concreter. We hebben al
veel leereenheden klaar, komend jaar gaan we verfijnen. Dat doen we heel professioneel: we plannen,
evalueren en schaven bij. En we gaan verder met de
leereenheden voor het team. We worden daardoor
zonder waardeoordeel geprikkeld stil te staan bij wat
we aan het doen zijn. Daarnaast hebben we iedere
donderdagmiddag twee uur RIJk-ontwikkeling. Die
twee uur moeten we wel bewaken! We zijn van plan
wandelend te vergaderen, om te kijken of al die organisatiezaken dan sneller kunnen worden besproken.
Die donderdagmiddag moet efficiënter! “
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GEÏNTEGREERDE MANIER
“De stip op de horizon hebben we gezet op het jaar
2020. Maar het is een proces! RIJk-onderwijs moet
uiteindelijk een geïntegreerde manier worden, waarbij
we continu kijken naar de kwaliteit van het onderwijs.
Je ziet nu al dat het team Entree heeft leren ontwikkelen en veel meer is gaan samenwerken. Het team
kijkt daarbij wat de student nodig heeft en bespreekt
met elkaar hoe ze het onderwijs uitvoeren. De curriculum coach ondersteunt hen bij het maken, uitvoeren, evalueren en bijstellen van het curriculum. De ondersteuning vanuit de curriculum coach zal worden
afgebouwd. In een andere fase heb je andere dingen
nodig. Hoe begeleid ik leerlingen? Hoe ga je om met
verschillen tussen studenten? Hoe kun je ICT inzetten
bij het leren? Met deze voorlopers worden de verbindingen tussen de afdelingen belangrijker en wordt
ROC Rijn IJssel steeds meer een lerende organisatie.”
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“ONTSTIJG HET
GELIJKHEIDSBEGINSEL
EN OMARM
EXCELLENTIE.”

ROC TILBURG

PURPOSE, PROCES, PEOPLE

R

OC Tilburg heeft zo’n 13.000 studenten en 1.300 medewerkers, verspreid over zeven vestigingen in Tilburg. Drie jaar geleden is door ROC Tilburg begonnen met duurzaam verbeteren van processen via de lean-filosofie. Parallel hieraan is gestart met het programma

‘Excellente docent’.

CARL GOVERS
Lid college van bestuur
“Ruim drie jaar geleden ben ik toegetreden tot een
nieuw college van bestuur. We hadden ambitie en
wilden beter presteren dan voorheen. Tot die tijd
gold: gelijke monniken, gelijke kappen. We hebben
ingestoken op excellentie en het proces van duurzaam verbeteren. Wil je het beste onderwijs van Nederland hebben, dan doe je dat niet in een klap! Hoe
krijg je dertienhonderd medewerkers aan het meedenken over verbeteren? Onderdeel hiervan is het
kantelen van de organisatie naar het continu verbeteren van de processen.”
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CULTUURDRAGERS
“We hebben dat proces van kantelen ondersteund
door mensen mee te nemen naar andere innovatieve
bedrijven zoals Scania. Hoe zorgen die organisaties
voor het continu verbeteren? We leerden dat duurzaam verbeteren een intrinsiek gedreven activiteit is
die je top-down en bottom-up moet organiseren. De
professionalisering loopt daar parallel aan. We hadden
high potentials voor de lijnorganisatie, maar niet voor
het primaire proces. Dat ontdek je. Welke cultuurdragers hebben wij in de organisatie? Mensen zijn enorm
betrokken bij hun werk en het onderwijs. Dat element
hebben we uitvergroot. Dan moet je twee dingen
doen: de passie koesteren en mensen in staat stellen
om continu te verbeteren.”
LEAN
“Bij het duurzaam verbeteren gaat het om drie P’s:
purpose, proces, people. Welke doelen streven we
na? Waar zit je nu in het proces? Welke mensen heb
je in deze fase nodig? Duurzaam verbeteren moet
je klein houden en langzaam maar zeker leren hoe
je dat doet. We hebben daarvoor technieken uit de
lean-filosofie ingezet, een bewezen managementfilosofie die klantwaarde centraal stelt. Lean staat voor
elke dag een beetje beter. Vanuit de afdeling kwali-
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teitszorg worden mensen getraind hun collega’s te
helpen elke dag te verbeteren. Externen hebben ons
begeleid in hoe we de processen konden verbeteren.
Bijvoorbeeld vijftig procent minder tijd kwijt zijn aan
werkoverleg. Vroeger vergaderden we overal over, nu
staan we voor het verbeterbord.”
EXCELLENTIE CREËREN, NIET CONSUMEREN
“Onze plannen ten aanzien van de ‘Excellente docent’
hebben veel opstarttijd gekend. Iedereen is excellent.
We zijn wel een jaar bezig geweest om uit te vinden
wat en wie onderscheidend is. We zochten echt naar
de toppers. Wie zijn dat? Wat kunnen ze? Wat willen
ze? Heb je ze gevonden, geef ze dan een podium. Dat
was even wennen. Tot die tijd stak je je hoofd niet boven het maaiveld uit. We hebben voor de excellente
docenten een leerlijn opgezet met drie onderdelen:
kennis vergroten, zelfreflectie en praktijkonderzoek
naar wat werkt in een klassituatie. We hadden geen
kant-en-klaar-proces voor ogen, maar zijn wel begonnen. Dat hebben we goed gecommuniceerd. Het is
een heel intensief traject geweest. Van de achthonderd docenten hebben zich vierentwintig opgegeven, daar hebben we er twaalf van geselecteerd. Het
heeft vervolgens ook een jaar geduurd voordat we die
kennis en het onderzoek goed konden inzetten. Ex-

cellentie moet je niet consumeren maar creëren. Ze
moeten het echt zelf maken, dat is iets anders dan dat
iemand je vertelt waar je heen moet. Je hebt ideeën
nodig, verbeelding en doorzettingskracht. Docenten
zijn toch pragmatisch ingesteld, doeners. Die hebben
geen tijd. De reflectielijn was eerlijk, maar ook confronterend. Louterend voor sommigen. Veel deelnemers hebben echt hele pittige jaren gehad.”
DE ZEEPKIST OP
“Je moet de directeuren van de excellente docenten
betrekken. Hoe ga je al deze excellente docenten inzetten? Ze moeten de zeepkist op! Het tweede jaar
van de opleiding was sterk gericht op het delen van
opgedane kennis met je team. We stimuleren parallel hieraan het teamleren. Velen hebben een nieuw
project binnen hun school gekregen. We blijven ze
verwennen en betrekken ze bij de ontwikkeling van
het programma voor de nieuwe tranche ‘Excellente
docent’.”

AGENDA VOOR DE KOMENDE JAREN:
• Het gedachtegoed continueren we
door de teams te blijven faciliteren op
de lean-thema’s van ‘elke dag een
beetje beter’.
• Veel investeren in mensen.
• Organisatie blijvend kantelen naar een
procesgerichte organisatie. We benoemen hiervoor proceseigenaren en
stimuleren co-creatie.
• Leiderschap moet worden doorontwikkeld, tezamen met teamleren.
• Learning community’s voor heel ROC
Tilburg. Te beginnen bij het College
van Bestuur: de lerende leider!
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INGRID VAN DEN BERG
Deelnemer programma ‘Excellente docent’, School
voor administratieve en juridische dienstverlening
“Ik werk al heel lang als docent. Mijn leidinggevende vroeg tijdens de functioneringsgesprekken: wat
is nu je ambitie? Wat wil je leren? Het programma
Excellente docent richt zich echt op het verbeteren
van het primaire proces in de klas. Ik heb nooit een
andere ambitie gehad. Ik vind het lesgeven gewoon
heel fijn om te doen en mijn vak Burgerschap wordt
steeds belangrijker in de huidige maatschappij. Zeker bij studenten op niveau 2, omdat we daar met
veel nationaliteiten in de klas zitten. Juist als je iets al
lang doet, dan is het goed om er een keertje kritisch
naar te kijken en een nieuwe uitdaging aan te gaan.”

GEEN GROTE VERSCHILLEN
“We begonnen met onderzoek. Ik ben helemaal geen
onderzoekstype, maar ik vond het heel leuk om daar
mee bezig te zijn. Wanneer is iets objectief? Dat heeft
ook met Burgerschap te maken. Ik had voor mijn eerste onderzoek als centrale vraag: ‘Kan ik door competitie in mijn les de kennis over het actuele nieuws vergroten?’ Ik heb dat onderzocht door gedurende een
paar maanden een wedstrijd te organiseren, waarbij
ik iedere les begon met een quiz. Het was een leuke
lesvorm, maar de scores bleken helaas niet hoger te
worden. Mijn tweede onderzoek ging over het vergroten van maatschappelijke betrokkenheid door serious
gaming. Je kan veel leren van een game, maar kan
een game ook je houding veranderen? Voor docenten is het inzetten van gaming best lastig. Er zijn altijd
obstakels, daarom doen veel docenten het uiteindelijk
niet. Ik heb geleerd het gewoon wel te doen en de
beren op de weg te negeren! Ik had een aantal stellingen als nulmeting, bijvoorbeeld ‘Ik maak me wel eens
zorgen over de armoede in de wereld’. Na afloop heb
ik de stellingen opnieuw voorgelegd. Ook uit dit onderzoek kwamen geen grote verschillen naar voren.”
ONDERZOEKENDE HOUDING
“Ik vond het praktijkonderzoek voor mezelf erg leerzaam. Als je onderzoek doet, dan krijg je in de klas
makkelijker dingen voor elkaar. Studenten zitten bijvoorbeeld in de les de hele tijd met hun telefoon in
de hand. Wat kunnen we daar nu aan doen? Toen heb
ik een hypothese gemaakt: ‘Ik kan de leerlingen beter
laten focussen met het gebruik van tangles.’ Dat zijn
buigbare kettingen, zodat je met je handen ergens mee
bezig bent. En uit dit onderzoek bleek dat leerlingen
door het gebruik van tangles vaker van hun telefoon afbleven! Met het doen van onderzoek en het stellen van
hypotheses kom je snel tot de kern van een probleem.”

“EEN TRAINING OVER PERSOONLIJK
LEIDERSCHAP HEEFT ME GERAAKT.”
OP MIJN PLAATS!
“De reflectielijn gaf me nieuwe inzichten. Ik heb geleerd
dat mijn valkuilen juist ook mijn kwaliteiten zijn. In veel
dingen ben ik helemaal niet zo van de analyse en wil
ik vooral doen, in het onderzoek was ik echt van de
details. Een training over persoonlijk leiderschap heeft
me geraakt. Je wordt als persoon als het ware afgepeld
tot je kern. En het bleek bij mij te kloppen. Dat verraste
me en dat bevestigde me. Als ik wiskunde had gegeven,
dan had het plaatje echt niet geklopt. Uiteindelijk krijg je
daar nog meer zelfvertrouwen van en een gevoel van
‘ik ben op mijn plaats’. Ik durf me nu vaker kwetsbaar op
te stellen voor de klas. Daardoor zijn leerlingen opener.
Ik verwacht van leerlingen dat ze zeggen wat ze ervan
vinden, dan moet ik daar van mezelf ook over vertellen.”
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doelen ‘Beste onderwijs van Nederland’ en excellente
docenten is dezelfde. Hoe stoer is het om in het land
te roepen: ‘Wij worden het beste!’ Daar gaan we onze
organisatie op inrichten. Ik word aangesproken door
onderwijsassistenten met de vraag waarom we geen
programma voor excellente onderwijsassistenten
hebben. Dat ga ik nu meenemen. Zo’n vraag is voor
mij ook een bewijs dat de cultuur al is veranderd.”

ELISE VAN CLEEF
Adviseur training en ontwikkeling, HRM

“Professionalisering doen we hier op drie niveaus:
medewerker, team en organisatie. We verbinden
die niveaus ook, omdat je zo bijdraagt aan het beste
onderwijs van Nederland. We werken met resultaatverantwoordelijke eenheden. Daar hebben we veel
in geïnvesteerd. Op het moment dat je het op teamniveau goed geregeld hebt, komt dat de slagkracht
ten goede. We hebben vijf doelen in de organisatie,
die je overal terugziet. Mijn corebusiness zit in het
doel ‘Medewerker 3.0’, dat is bij ons iedereen, dus
van de conciërge tot en met het cvb. En het betreft
alle onderwerpen, gericht op het doel dat de toegevoegde waarde van de deelnemer centraal staat. Alles wat ik bij Medewerker 3.0 doe, verbind ik met de
andere vier doelen. Het is voor iedereen van belang
te weten waarom en waarvoor we onze interventies
doen en hoe zich dat verhoudt. Ik geloof in blijvend
verbeteren. “
BESTE ONDERWIJS VAN NEDERLAND
“Als je het beste onderwijs van Nederland wilt verzorgen, dan moet je de beste docenten in huis hebben.
Docenten die echt het verschil kunnen maken. Dat
verschil maken zit hem in drive, betrokkenheid, innovatie en nieuwsgierigheid. Het gaat om de route,
je bent daarmee nooit klaar. De mindset achter de
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TOPKWALITEIT
“We hebben voor het excellente programma aansluiting gezocht bij de master Professioneel Meesterschap. Docenten zijn hierdoor anders gaan kijken en
zien verbindingen en hun eigen rol heel scherp. We
hebben veel aandacht besteed aan persoonlijk leiderschap. We hebben gewerkt met Insight Discovery. In
de onderzoekslijn was het thema ‘Op zoek gaan naar
je handelingsverlegenheid in de klas.’ Kortom: het eerste jaar van het programma stond in het teken van het
vuur ontsteken binnen de organisatie, het tweede jaar
hebben we het vuur verspreid.”

“IK GELOOF IN
BLIJVEND VERBETEREN. “
VUURTJE WARM HOUDEN
“Met de ‘excellente docent’ beogen we echte verbeteringen in de klas. Bij docenten die goed zijn, gebeurt
het vaak dat ze een coördinerende rol krijgen. Dan
haal je de kennis juist uit de klas. Wij hopen dat de
uitdaging zit in de klas, het team, de resultaten die je
boekt, de innovaties. Ik probeer nu een learning community te maken van de oude en nieuwe groep excellente docenten. Wij geloven dat kennisdeling het
vuurtje warm houdt en dat we daardoor komen tot
het beste onderwijs van Nederland. Hier heeft de excellente docent een rol in, die moet de onderzoeksmatige cultuur stimuleren.”
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TIPS VOOR DE PRAKTIJK:
•
•
•
•
•
•
•

Begin eer gij bezint. Doen!
Massa maken door te continueren en te verbreden.
Inzetten op eigenaarschap van de docent: van consument naar producent.
Uit de vraagstelling komen: maak ruimte om te pionieren.
Ontstijg het gelijkheidsbeginsel en omarm excellentie
Werk vanuit betrokkenheid en commitment door de hele organisatie heen.
Show and tell.

dit schooljaar geformaliseerd was. Dit jaar hebben we
in het kader van de werkverdelingsprocedure als team
besloten dat beide docenten samen vijftig uur krijgen
om het geleerde uit te dragen. Ze hebben interessante ideeën, vaak toegespitst op de pedagogisch-didactische kant. Ik hoop dat het team die snel kan gaan
gebruiken.”

“ALS DE KWALITEIT VAN EEN
CURSUS HOOG IS, DAN STAAN WAT MIJ
ERWIN VAN GULIK Directeur van twee
excellente docenten en van de School voor
Administratieve en Juridische dienstverlening
“Als er een programma ‘excellente directeuren’ zou
bestaan, dan zou ik daar zeker aan meedoen. Ik ben
er erg voor dat mensen zich scholen, zowel voor
zichzelf als voor de student. Ik heb altijd heel hard
gestudeerd en stimuleer dat bij iedereen. Je hebt
twee invalshoeken: scholingen die verplicht zijn en
scholingen die je met mensen overeenkomt omdat
het goed is. Binnenkort starten we met een scholing
over het botsen van de straat-, thuis- en schoolcultuur. In dit geval heb ik voor verplichte scholing gekozen, vanwege het belang van het onderwerp voor
de hele school. Als de kwaliteit van een cursus hoog
is, dan staan wat mij betreft alle lichten op groen.”

BETREFT ALLE LICHTEN OP GROEN.”
HOUDING
“Het zijn beide docenten die behoorlijk excelleren. In
het verleden waren ze wat terughoudend, nu staan ze
meer op de voorgrond. Ze hebben echt aantoonbaar
meer kwaliteiten. Eén van hen stuurde me een e-mail
met drie à vier zaken die voor de school interessant
zijn. Er is geen enkele docent die mij zoiets stuurt. Dan
heb je het toch in je dat je iets wilt uitdragen. Ik hoop
dat zo’n houding ertoe leidt dat andere docenten zich
gaan opgeven voor het programma.”

UREN
“Over het programma ‘excellente docent’ heb ik iedereen informatie gestuurd (formeel) en met een paar
gesproken (informeel). Wanneer kan je excellent worden? Dat moet je 1) willen, 2) kunnen en 3) ambassadeur kunnen zijn van en binnen de eigen school. Het
programma was van goede kwaliteit en uiteindelijk
hebben twee docenten van mijn school meegedaan.
Tijdens de opleiding hebben we met z’n drieën veel
discussie gevoerd over hoe zij het geleerde konden
uitdragen in de school. Dat hebben ze verschillende
malen gedaan, nog voor dit in het plan van inzet van
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JOYCE KOLEN
Lid concernstaf,
personeels- en organisatieontwikkeling
“In 2012 hebben we een nieuw college van bestuur
gekregen. Zij hebben de tijd genomen hun koers te
bepalen. Dat gebeurde door zogenoemde brown
papersessies te houden waarmee de bestuurlijke
agenda is gecreëerd rond drie pijlers: uitstekend
onderwijs, samenwerken met partners en heldere
afspraken met lef en trots. Als fundament zijn onze
waarden geformuleerd: de student staat voorop,
respect voor elkaar en verspilling wegnemen. Op
basis hiervan hebben we het Huis van Onderwijsgroep Tilburg opgesteld. Het college is daarna een
jaar bezig geweest om hierover beeld en geluid te
creëren.”
ONDERWIJSPROCES
“Duurzaam verbeteren hebben wij daarna omarmd.
Daarvoor hebben we de managementfilosofie van
Lean gekozen. Bij Lean wordt vooral gekeken naar
(bedrijfs-)processen, maar wij willen met deze filosofie naar het onderwijs kijken. Het onderwijsgeven is
tenslotte een proces met in-, door- en uitstroom. Het
uitgangspunt van duurzaam verbeteren is dat we het
bottom-up gaan vormgeven. Scholen zagen veel verbeteringen en wilden die ook invoeren!”

68

VEEL KLEINE VERBETERSTAPJES
“We zijn op centraal niveau aan de slag gegaan met
bijvoorbeeld het roosterbureau. Hoeveel roosterwijzigingen vinden er per week plaats, die effect hebben op
studenten? Hoe kunnen we die vermijden? Daar hebben we een project op gezet. We hebben nu een centrale examencommissie en decentrale commissies op
de scholen. We hebben in de hele organisatie ‘bordsessies en verbeterborden’ gestimuleerd, waardoor we op
een efficiënte manier met elkaar communiceren, zodat er meer tijd en geld overblijft voor het onderwijs
aan de studenten. In iedere school en in ieder team
vinden nu verbeteractiviteiten plaats en iedereen denkt
in kleine verbeterstapjes.”

“IEDEREEN IN DE ORGANISATIE IS
VERBETERAAR EN AMBASSADEUR.”
VERBETEREN TOT LEVEN BRENGEN
“Ook de activiteiten van de afdeling HRM moeten ervoor zorgen dat de student er beter van wordt. Dat
vergt een behoorlijke mindshift. Leidinggevenden en
hun teams moeten erop gericht zijn het beste onderwijs te verzorgen. We hebben eens in de twee jaar
‘De Parade’ met een dag waarin we van en met elkaar
leren. We hebben medewerkers gevraagd een presentatie te geven over wat zij doen om elke dag een
beetje beter te worden.”
VERBETERCOACHES
“We hebben twee Lean-coördinatoren benoemd. Zij
hebben een netwerk van verbetercoaches opgezet.
We bieden een yellow belt-, een green belt- en een
black belt-opleiding aan. De yellow belt is een dagcursus, de green belt is een vijfdaagse cursus om te
leren zelf te verbeteren. Eind 2016 willen we honderd
medewerkers uit alle afdelingen en scholen hebben
opgeleid. Dan krijgen we ook een mooie mix van
mensen. Uiteindelijk is iedereen in de organisatie verbeteraar en ambassadeur van Duurzaam Verbeteren. “
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NATASCHA HARMSEN
Coördinator examenbureau
“Ik ben twee jaar geleden begonnen als coördinator
examenbureau. We hebben ons als team gericht op
de lopende processen. Eén van de methoden van
Lean is Kaizen, dat is Japans voor ‘veranderen naar
beter’. Bij Kaizen pas je vijf S-en toe om processen
te verbeteren. De eerste gaat over het standaardiseren van processen en vaste werkzaamheden.
Een projectgroep heeft een handboek Examinering
geschreven met processen en regels. We hebben
ook een gestandaardiseerd systeem aangeschaft
waar alle examens digitaal in worden gezet. Een
constructeur krijgt vanuit dit systeem meldingen
wanneer hij examens moet inleveren. De tweede,
derde en vierde S staan voor schikken, sorteren en
scheiden. Dat zijn kernprocessen in de archivering.
Het gemaakte werk moet je anderhalf jaar bewaren,
diploma’s moet je dertig jaar bewaren. Bij alle examenbureaus zijn de dossiers per student helemaal
op orde. De vijfde S staat voor schoonmaken. Wat
kan weg? Maar het gaat ook over veiligheid en clean
desk policy. Dat gaat best ver: we hebben bijvoorbeeld bepaald dat studentendossiers het examenbureau niet uit mogen.”
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WASSTRAAT
“Na het inspectieonderzoek en onze eigen evaluatie
hebben we de daaruit voortkomende actiepunten opgepakt. Door kritisch te kijken vanuit de klantwaarde
hebben we de processen verbeterd. De decentrale
examencommissies (per school, in totaal zeventien)
zijn opnieuw ingericht en de deelnemers hebben allemaal een opleiding gehad. Examencoördinatoren en
-beoordelaars zijn ook allemaal getraind. Docenten
worden getraind examens te construeren en deze in
het digitale systeem te zetten waar al onze examens
zijn opgeslagen. Op dit moment gaan heel veel mensen door de ‘wasstraat’ qua trainingen en opleidingen.”

“DOOR KRITISCH TE KIJKEN VANUIT
DE KLANTWAARDE HEBBEN WE
DE PROCESSEN VERBETERD.”
DOORLOOPTIJD
“Het examenbewustzijn is heel erg vergroot. Op alle lagen is doorgedrongen om onberispelijk met regels om
te gaan. Iedereen past die toe en is ook op de hoogte.
Het spanningsveld zat in het eerste jaar. Maar nu kunnen we alles snel verwerken en zorgen dat alles klopt.
De doorlooptijd van processen kunnen we goed meten en dat is voor de primaire processen heel belangrijk. We hebben ook een logboek waarin we bijhouden
wat er fout gaat of waar we tegenaan lopen. Dat wordt
besproken met de decentrale examencommissies,
waardoor zij kunnen anticiperen. Op deze manier zijn
we vanuit alle kanten bezig met duurzaam verbeteren.”
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“BEGIN MET DE MENSEN
DIE ECHT WILLEN, DIE
GAAN ER DAARNA MEE
DE BOER OP.”

ROC VAN TWENTE, HENGELO

FEEDBACK EEN INTRINSIEKE MOTIVATIE

R

OC van Twente heeft ruim 18.000 studenten en 2.000 medewerkers en is georganiseerd
in een aantal hoofdlocaties in de grote Twentse steden en een aantal kleinere locaties
verspreid over Twente. Als eerste stap in de professionalisering is besloten alle docen-

ten door studenten te laten evalueren. Het proces kenmerkt zich door participatie van alle
betrokkenen.

verbeteren en had dus een drive om de feedback bij
de studenten op te halen. Vervolgens kwam de docentenevaluatie op tafel en heeft het cvb en de OR
er meer dan een jaar over onderhandeld. Na instemming van iedereen om met één methode van docentenevaluaties te gaan werken, moesten de methodieken die al werden gebruikt, worden stopgezet.”

CATHARINA LAUTENBACH
Beleidsadviseur P&O
“Er waren verschillende colleges binnen het roc die
op allerlei manieren studenten vroegen feedback te
geven op de lessen van docenten. De studentenenquête werd het meeste gebruikt. De OR had moeite met al die verschillende verschijningsvormen en
de regels die daaromheen golden. We kregen een
nieuwe cvb-voorzitter die constateerde dat het roc
het heel goed deed op allerlei gebieden, maar op
studenttevredenheid wat achter bleef. Hij wilde dit
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OVEREENSTEMMING
“Het is een heel gevoelig thema, dus was de startfase
erg belangrijk. We hebben een multidisciplinaire groep
samengesteld met docenten, studenten, OR-leden,
een onderzoekskundige en een voorzitter om een
vragenlijst te ontwerpen waar al deze geledingen zich
achter konden scharen. De vragen hebben we gebaseerd op de zeven docentencompetenties van de wet
BIO. Na drie bijeenkomsten hadden we de vragenlijst
klaar! Daarna is de vragenlijst ook nooit meer ter discussie gesteld. Alle gesprekken gingen vooral over de
voorwaarden waaronder de enquête zou worden afgenomen en niet over de inhoud. Overeenstemming
over de inhoud bleek een succesfactor voor het verdere proces.”
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PROEF
“Daarnaast besloot het cvb het eerste half jaar alleen
vrijwilligers uit te nodigen met de evaluaties mee te
doen. In die vrijwillige fase gingen docenten participeren die hier intrinsiek voor gemotiveerd waren.
Dat was zo’n vijfentwintig procent van alle docenten,
precies het percentage vooroplopers dat in de onderzoeksliteratuur wordt genoemd. Wetenschappelijk
onderzoek stelt dat je bij grote vernieuwingen de vibe
van deze vooroplopers moet gebruiken. Ik vind het
moeilijk te beoordelen of dit effect ook echt is opgetreden, maar doe vooral een proef! Laat het gebeuren
met de mensen die iets willen, want die gaan er daarna mee de boer op. Na de proef heeft het cvb drie
panelgesprekken gevoerd met docenten. Dat waren
leuke en informatieve gesprekken, waarin de docenten ook duidelijk maakten dat ze het nu leuk en leerzaam vinden omdat ze het onder eigen regie doen,
zelf beslissen welke klassen meedoen en of ze de uitkomsten van de evaluatie willen delen met collega’s
of leidinggevenden. Zo kunnen ze het voor hun eigen ontwikkeling gebruiken. Maar, zeiden de docenten, als de docentenevaluatie voor een beoordeling
gebruikt gaat worden, dan gaat er wellicht gezocht
worden naar manieren om de resultaten te manipuleren, bijvoorbeeld door een bepaalde klas te kiezen of
door bij de afname van de evaluaties voor een andere
introductie te kiezen. Het cvb heeft dit signaal goed
verstaan. We willen wel dat het op termijn input wordt
voor de gesprekscyclus, maar de docentenevaluatie
zal niet als beoordelingsinstrument worden gebruikt.
Het cvb heeft eerst een veilige cultuur gecreëerd en
heel duidelijk gemaakt dat de evaluatie alleen ontwikkelgericht zal worden ingezet.”
FEEDBACK CREËERT ZELFBEELD
“Wij zijn geïnspireerd door het werk van de organisatiepsycholoog dr. Kilian Wawoe. Uit zijn werk blijkt dat
alleen feedback een intrinsieke motivatie geeft dingen
anders te doen. De kern van zijn betoog is dat tachtig à negentig procent van de mensen vindt dat ze
goed functioneren. Als je geld hebt om vijf procent
van je mensen extra te belonen, dan stel je dus een
groot percentage teleur. Die zijn de komende jaren
gedemotiveerd. Deze mensen hebben misschien niet
een reëel zelfbeeld. Wat staat je dus te doen? Daar
is maar één methode voor: feedback krijgen van anderen. Daardoor word je intrinsiek gemotiveerd jezelf
te verbeteren. Dat is onze reden om studenten om
feedback te vragen.”
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STEFAN EENKHOORN
Docent ruimtelijke vormgeving
“Vorig jaar kreeg ik de vraag mee te doen
aan de pilot Docentenevaluaties en daar
was ik meteen enthousiast voor. Studenten
moeten bij mij vormgeven en een product
maken op het gebied van standbouw, winkelinrichting of decorbouw. Ik heb ze uren
achter elkaar waarin ze een heel proces
van briefing, concept, ontwerp en realisatie
doorlopen. In het vormgeven zit veel buikgevoel en emotie. Het is altijd persoonlijk, je
neemt je eigen visie en interpretatie mee. Ik
ben niet bang mijzelf kwetsbaar op te stellen in mijn lessen. De student moet zich
bloot geven, omdat dat het is waarmee hij
zich onderscheidt van anderen. Ik verwacht
openheid van studenten, dus dan moet ik
het zelf ook laten zien.”
SPANNING
“Elk project wat ik doe met de klas sluit ik af
met een evaluatie. Die evaluaties gaan alleen
niet over mijn persoon als docent. In de pilot
heb ik de studenten gevraagd of ze mee wilden doen. Ze vonden dat in eerste instantie
hilarisch. Maar er ontstond bij de studenten
een spanning en op het moment dat ze achter de computer zaten, beseften ze dat het
echt was. Ik heb ze van te voren gevraagd in
de open stukjes in hun eigen bewoordingen
een persoonlijke boodschap achter te laten.
Het geeft de student het gevoel dat ze invloed hebben op hun eigen onderwijs. Maar
nu het hele roc meedoet met de evaluaties
heb ik wel ook eens gehoord: ‘Moeten we er
weer één evalueren?”’
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EYEOPENER
“En dan krijg je de resultaten. Dat is net alsof
je een proefwerk terugkrijgt. Het hele onderwijsproces wordt meegenomen. Is de
les goed voorbereid? Voel je je veilig? Het
is voor mij positief uitgepakt. De resultaten
waren herkenbaar, ze kwamen overeen met
mijn gevoel. Ik had het meeste aan de opmerkingen in de open vragen. In de pilot zat
een vraag, waarvan ik dacht dat het niet van
toepassing was. ‘Mijn docent ziet wanneer
ik behoefte heb aan extra werk.’ Ik scoorde
daar lager op dan op de andere onderdelen en heb daarom deze vraag met de klas
besproken. Er bleken wel degelijk studenten te zijn die meer willen. Dat was voor mij
een eyeopener. Afgelopen jaar ben ik meer
gaan samenwerken met de afdeling communicatie. Daar kwamen extra projecten uit
naar voren waar studenten aan mee konden
doen. En die doen dat met veel succes en
heel veel plezier!”

“HET IS NET ALSOF
JE EEN PROEFWERK
TERUGKRIJGT.”
AAN DE SLAG!
“Mijn leidinggevende hoeft de resultaten niet
te weten, maar ik heb hem ze wel gegeven,
omdat ik vind dat mijn leidinggevende mijn
ruggensteun moet zijn. Hij voelde zich er
eigenlijk best ongemakkelijk bij. Als het een
dramatische uitkomst was geweest, dan had
ik er zeker een gesprek met hem over willen hebben. Want wat ik nu doe, is het allerleukste wat ik ooit heb gedaan! Ik wil dit dus
goed blijven doen, voor mezelf en voor de
studenten. Wees er niet bang voor, doe er je
voordeel mee en ga met dingen aan de slag.
Meer is het niet.”

72

RUBEN WEGSTAPEL Student bouwkunde en
voorzitter centrale studentenraad, bestuurslid
Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs

“Het idee achter de docentenevaluaties is dat als
een docent zichzelf beter leert kennen, hij beter kan
groeien. Evaluaties moet je altijd door de klant laten doen en dat zijn de studenten. De docent kiest
vijf klassen die binnen een periode van anderhalf
jaar betrokken worden bij de evaluatie. De studenten in die klassen vullen dan online een vragenlijst
in. Ik zat in een werkgroep die de vragenlijst heeft
ontwikkeld. Ik vind de vragen over het lesgeven zelf
het allerbelangrijkste. Dat is de basis van het docentschap.”

“IN EEN TEAM VAN TIEN
MEDEWERKERS IS ER ALTIJD
EENTJE DIE MINDER PRESTEERT.”
ALS TEAM PROFESSIONALISEREN
“Toen het cvb met het initiatief van de docentenevaluaties kwam, zijn wij als studenten direct in contact
getreden met de OR. Het idee van de docentenevaluaties werd in principe positief ontvangen, maar het
gaat er wel om wat je ermee doet. Daar ligt ook de
gevoeligheid van de docenten. De studentenraad
vindt dat de resultaten van de evaluaties moeten worden meegenomen in de gesprekscyclus. Dat is voor
ons een voorwaarde om het überhaupt uit te voeren,
want anders is het een nutteloos instrument. De OR
vindt dit niet noodzakelijk. Nu krijgt alleen de docent
de resultaten teruggekoppeld. Wij vinden het goed
als de resultaten worden gedeeld binnen het team,
omdat je als team moet professionaliseren en niet als
eenling. De leidinggevende krijgt door die evaluatie
bovendien een scherper beeld van het functioneren
van de docenten. Voor mijn gevoel is er in een team
van tien medewerkers altijd eentje die minder presteert. En dat weet iedereen. Volgens mij kan je met
zo’n evaluatie goed zien op welk onderwerp die docent zich moet verbeteren.”
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ONTZETTEND ZICHTBAAR
“Studenten zijn niet opgeleid om te evalueren, maar
ze zijn er wel goed in. Een mbo-student zegt vrij direct wat er niet goed gaat. Natuurlijk is er een verschil
tussen niveau 2- en 4-studenten: de één roept sneller
en de ander onderbouwt het. Als je professional bent
- en dat zijn docenten - dan moet je je kwetsbaar kunnen opstellen. Een docent deelde zijn resultaten met
het team, daardoor werden de andere docenten bang
dat het beeld ontstond dat ze iets te verbergen hadden. Maar je hebt als docent niets te verbergen, want
je bent ontzettend zichtbaar, je staat altijd voor een
klas van dertig studenten! Mijn ervaring is dat het merendeel van de docenten er positief tegenover staat.

We hebben de pilotfase afgerond en laten nu alle docenten voor december 2016 de evaluatie invullen. Na
die periode wordt geëvalueerd hoe het is ontvangen
en gaat het cvb beslissen of de evaluatie meegenomen wordt in de gesprekscyclus of beloningssystematiek. Ik verwacht dat de docentenevaluaties veel
effecten op de kwaliteit van het onderwijs zullen hebben. We zijn blij dat we als klant op deze manier ons
steentje kunnen bijdragen!”

er wel een beeld van vormen, maar het lag niet aan
de docent zelf. Toen heeft het team in meerderheid
besloten een enquête te maken en af te nemen. De
teammanager kreeg wel inzage en dat heeft veel
reuring gegeven. Vervolgens hebben we van die
vragenlijst een applicatie gemaakt waarmee vakdocenten zich anoniem met elkaar konden vergelijken.
Ik zat later in de werkgroep en heb deze ervaringen
ingebracht.”

VINCENT BLOKHUIS
Manager ICT-opleidingen
“Misschien is het idee van de docentenevaluatie wel
bij onze afdeling ontstaan. Vijf jaar geleden gaven de
uitkomsten van de JOB-enquête aan dat studenten
zich niet echt verbonden voelden met onze docenten, dat de lessen niet aansprekend genoeg waren
en dat de sfeer onvoldoende was. Het team kon zich

MBO Raad | ROC van Twente, Hengelo

STRELEND
“Ik was wel blij dat de docentenevaluaties roc-breed
werden opgepakt, daardoor was er meer draagvlak.
De vaak terugkerende discussie over of we het gingen doen of niet was er niet meer. De effecten zijn
bij docenten verschillend. Ik zie bij een flink aantal docenten dat ze graag cadeautjes van studenten krijgen;
het streelt hen. Diegenen die een positieve score hebben gekregen zoeken elkaar op, maar diegene met
mindere feedback zoeken elkaar niet op. En men gaat
nog niet rennend naar de ROC Academie.”
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DOELSTELLINGGESPREKKEN
“Als teammanager zit ik een beetje te wachten de resultaten in de doelstellingsgesprekken te kunnen gebruiken. Het is vaak heel moeilijk om docenten terug
te geven waar zij zich in kunnen verbeteren. Het zou
een interessant hulpmiddel zijn, puur en alleen om
te verbeteren en niet om te beoordelen. Ik wil dat ze
zich gaan ontwikkelen.”

PURE WINST
“Inmiddels is de studenttevredenheid een heel stuk
beter. We hebben teambuilding opgepakt om de sfeer
onderling te verbeteren. Docenten hebben ook veel
met elkaar gepraat over hoe we dingen hebben opgepakt. Er zijn zelfs docenten bij elkaar in de les gaan
kijken. De evaluatie an sich heeft een groot bewustwordingseffect, het is pure winst dat we de resultaten daarna als team hebben kunnen bespreken en er
gezamenlijk de goede dingen mee hebben gedaan.”

PAUL VAN KREVELEN
docent sport en bewegen, lid OR
HENK NIEUWENHUIS
Docent Infratechniek, vice voorzitter OR
“In de gesprekkencyclus ervoer men bij de doelstellinggesprekken dat het lastig was een doel te
bepalen als je geen gegevens hebt over het functioneren. Tot dan toe fungeerde dit gesprek alleen
als een soort afvinklijstje. We kregen de vraag van
P&O om mee te denken over de docentenevaluaties.
Die wilden ze ook in die gesprekkencyclus invoeren.
De docenten in de OR namen toen even een pauze.
Vanuit de OR is de docent als mens heel belangrijk.
Welke rol speelt veiligheid en eigenaarschap? Wat
gebeurt er met de gegevens? En kunnen studenten
dit serieus doen?”
OPEN OM TE LEREN
“We zaten als OR in de werkgroep die één en ander
op roc-niveau uitwerkte. Hoe stel je een vraag die studenten begrijpen en waar de docent wat aan heeft?
De groepering van vragen moest ook heel simpel.
Docenten moeten er door gestimuleerd worden
zichzelf te verbeteren. Dan kan je de vraag stellen of
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het handig is dit in te voeren in de gesprekkencyclus.
De OR hoorde van docenten dat ze heel positief zijn
over de docentenevaluaties, maar dat ze wel zelf eigenaar willen zijn van de uitkomsten. Daardoor zijn ze
meer open en ontspannen om er iets mee te doen.
Leren moet zonder spanningen gebeuren. Als je niet
open staat, hou er dan maar mee op. Met het cvb
is afgesproken dat deze evaluaties voorlopig veilig en
anoniem zullen plaatsvinden.”
HELEMAAL GEEN PROBLEMEN!
“We hebben een vrijwilligersperiode gehad waar best
veel docenten aan mee hebben gedaan. Uit drie evaluatierondes kwamen nauwelijks negatieve geluiden;
docenten hadden helemaal geen problemen met de
evaluaties. Het geeft je handvatten voor verbeteringen
en fijne feedback over wat er allemaal goed gaat. Ik
ben nog geen docent tegenkomen die van plan was
er niets mee te doen. De kopschuwheid moet er eerst
een beetje af. Het gaat om het verbeteren van het on-
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derwijs en niet om te beoordelen. Door de pilot zijn er
wel vragen aangepast. De student kan nu reageren in
een open vlakje en hij kan NVT aanvinken.”

“LEREN MOET ZONDER
SPANNINGEN GEBEUREN.”

versterken. Het kantelpunt ligt bij de leidinggevende
die dit proces kan maken of breken. Wij willen dat leidinggevenden een training krijgen in feedback geven.
In 2017 moeten docenten een portfolio hebben en
dan is het waardevol dat ze een compleet beeld hebben zonder blinde vlekken. Wij pleiten daarom voor
een 360-graden feedback voor en door alle geledingen binnen het roc, zodat de evaluatie door alle geledingen wordt opgepakt.”

360-GRADEN FEEDBACK
“Wij vinden het belangrijk de dialoog te voeren over
het perspectief waar vanuit je de resultaten beoordeelt. We hebben in Nederland bedacht dat docenten
zeven competenties nodig hebben en als je er eentje
niet perfect kan, dan moet je daar aan werken. Maar
waar je zwak in bent, dat is je ding niet en kost gigantisch veel tijd om te verbeteren. Dan kan je beter aan
iets goeds verder werken en iemand anders datgene
laten doen waar jij iets minder in bent. Je moet het
onderwijs steeds meer met elkaar maken en elkaar
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“SUCCES IS EEN
COMBINATIE VAN
GEZAMENLIJK ERVAREN
URGENTIE, SCHOLING
EN GROEPSCHEMIE.”

ROC MONDRIAAN, DEN HAAG

TEGELIJKERTIJD GESTRUCTUREERD
ONTWIKKELEN

R

OC Mondriaan heeft 17.000 studenten en 2.000 medewerkers. Het onderwijs is georganiseerd in vijfentwintig scholen. De komst van het nieuwe kwalificatiedossier is aangegrepen om een roc-breed scholingstraject voor curriculumbouw te ontwikkelen voor

onderwijskundig medewerkers, docenten met coördinerende taken en curriculumontwikkelaars. De resultaten zijn door onderzoekers in beeld gebracht.

twintig scholen en de meeste van de scholen hadden geen kennis van elkaars good-practices. Veel
mensen moesten in deze fase tegelijkertijd en op
een gestructureerde manier over alle ontwikkelingen nadenken. We vroegen ons af hoe we dat zouden
gaan managen.”

MONIQUE KAPTEIJN
Projectleider en begeleider curriculumbouwtraject
CARLA PLEIJS
Begeleider curriculumbouwtraject
“De nieuwe kwalificatiedossiers moesten worden
vormgegeven. In de kern gaat dat om het verbeteren
van de kwaliteit van het beroepsonderwijs. Efficiënter werken, meer maatwerk leveren, betere samenwerking met het bedrijfsleven. We zagen daarnaast
Focus op vakmanschap op ons afkomen en wilden
ook dat medewerkers meer van en met elkaar gingen leren. Er waren mooie projecten op onze vijfen-
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COMPLEET HERONTWERP
“We hebben in opdracht van de directeur van het Strategisch Beleidscentrum een roc-breed scholingstraject voor curriculumbouwers ontwikkeld, gebaseerd
op wetenschappelijk onderzoek en veertig jaar onderwijservaring. Het was het eerste roc-brede opleidingstraject om methodisch een curriculum te ontwikkelen. De scholing van eenentwintig dagdelen werd op
een externe locatie gegeven, iedereen kreeg er tijd
voor en het telde mee voor het lerarenregister. Het
bepalen van de tijd was niet eenvoudig. Curriculumbouwers moesten bijvoorbeeld een wetenschappelijk
artikel lezen, maar in hoeveel uren doet een doener
dat? En toen begonnen we. We waren heel verrast
dat zeventig mensen vanuit eenenveertig verschillende opleidingen zich direct opgaven. Zij kregen in het
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begin van het scholingstraject de keuze: ga je voor
een compleet herontwerp of alleen voor kleine veranderingen? We hebben opleidingen met verwantschap
in zes subgroepen bij elkaar geplaatst. Tijdens de vier
hele scholingsdagen die plaatsvonden in het eerste
deel van het traject waren er ‘s ochtends inspiratiesessies met externe sprekers en ’s middags opdrachten
om de opgedane kennis te verwerken. Dat werkte
heel goed, want nieuwe kennis ben je anders al snel
kwijt. Bij de inspiratiesessies waren ook de onderwijsmanagers aanwezig. Er waren daarnaast dertien
werkpleklerenbijeenkomsten, waar onder begeleiding
in de subgroepen op eigen locatie methodisch het
curriculum van de school werd ontwikkeld.”
ONTZORGEN
“Het onderwerp ‘veranderprocessen’ werd door de
deelnemers ingebracht. Dat ging over de bereidheid
van mensen om te veranderen, binnen dit roc best
wel een ‘dingetje’. De spreker die het thema met ons
doornam, had de zaal te pakken. Na zijn presentatie
gingen de zes subgroepen de verwerkingsopdrachten
uitvoeren. Deelnemers zijn op grote A0-vellen aan de
slag gegaan met een quickscan van hun eigen school.
Door de stappen van de opdracht te volgen ontstond
een totaaloverzicht van de school met sterke kanten
en minder sterke kanten. De deelnemers waren blij
verrast – soms wel onthutst – dat de uitkomsten zo
reëel waren. De scans geven een goede focus op wat
in de school wel of niet kan en waar je extra gas moet
geven. Deze werkwijze hebben we bij alle thema’s
toegepast. Voor elke fase van het ontwikkelproces
hebben we werkdocumenten, formats en opdrachten
ontwikkeld die op dat moment precies pasten. Door
het inleveren van alle uitgevoerde opdrachten konden
de deelnemers een certificaat behalen dat erkend is
door het lerarenregister. We hebben geprobeerd de
hindernissen van een veranderproces er vooraf uit te
halen. De drempel van bijvoorbeeld het uitvoeren van
een vooronderzoek of het schrijven van een implementatieplan hebben we geslecht met deze duidelijke en gebruiksvriendelijke formats. We probeerden de
curriculumbouwers zo te ontzorgen.”
IN OPENHEID DELEN
“De zes subgroepen waren zeer verschillend. De
subgroep Economie kende elkaar al, maar door de
scholing is dat een nog hechtere groep geworden die
nog steeds bij elkaar komt. Het succes komt door een
combinatie van gezamenlijk ervaren urgentie, scholing en chemie in de groep. Er waren subgroepen met
medewerkers die elkaar niet of nauwelijks kenden, die
vroegen we om in openheid kennis te delen. Dat was
best spannend. Doordat wij als begeleiders heel open
waren, ging de subgroep ook mee.”
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HOBBELS
“De deelnemers verschilden van elkaar als rijp en
groen. Wat voor de één allemaal nieuw was, was
dat voor de ander juist niet. Er was een hele jonge
deelnemer die vaak de juiste vragen stelde! Niet elke
deelnemer had al de positie van curriculumbouwer
binnen het team. Hoe krijgen zij de juiste informatie
uit hun team? In de tweede fase van het traject was
het moeilijk de onderwijsmanagers te blijven betrekken. De inspiratiesessies – waar zij aan meededen waren afgelopen en in de ‘productiefase’ was het voor
de curriculumbegeleiders en -bouwers lastiger af te
stemmen met de onderwijsmanagers. Het momentum was er niet meer. Tot slot is niet overal die krachtige chemie tot stand gekomen waarop we vooraf hadden gehoopt. Het is bijvoorbeeld niet gelukt om van
alle tweeënzeventig deelnemers één hechte groep te
maken. Het zakelijk flirten met elkaar vond men toch
niet zo interessant.”

“ALS ER NU IETS GAAT VERANDEREN,
DAN WEET IEDEREEN HOE DAT MOET
WORDEN VORMGEGEVEN.”
GAAF!
“Er ligt nu een curriculum dat volledig voldoet aan
alle eisen. We hebben de onderwijseenheden, de
examinering en de bpv erin gezet en de generieke
vakken uitgewerkt. Dit jaar gaan we verder met het
ontwikkelen van de lesprogramma’s. We organiseren
maandelijks themabijeenkomsten om bijvoorbeeld de
keuzedelen uit te diepen, maar uitdrukkelijk ook om
de subgroepen bij elkaar te houden. Het curriculum
is flexibel zodat nieuwe ontwikkelingen gemakkelijker
verwerkt kunnen worden. Als er nu iets gaat veranderen, dan weet iedereen hoe dat moet worden vormgegeven. Dat is toch gaaf! Medewerkers die curricula
ontwikkelen kunnen elkaar nu veel beter vinden en ze
spreken één taal! De omgeving is veilig geworden. Op
alle lagen is een bijdrage geleverd. Onze directeur van
het Strategisch Beleidscentrum heeft er voor geknokt.
We zijn er ongelofelijk trots op dat het scholingstraject zo goed heeft gewerkt.”
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MURIËL VAN DEN BERG Docent Veiligheid en
Vakmanschap, onderwijskundig medewerker
FRANCIS KRAMER Teamleider kappers
“We zijn vorig jaar september begonnen met het
scholingstraject curriculumbouw. Er werden inspiratiesessies met wel honderd medewerkers gehouden in het stadion van ADO Den Haag. Het leren van
en met elkaar is georganiseerd in subgroepen van
opleidingen, zoals de scholen voor mode, uiterlijke
verzorging, handel, sport en bewegen. Het college
van bestuur vond dat de nieuwe kwalificatiedossiers
zo’n grote ommezwaai betekenden, dat het de kwaliteit van de verandering wilde borgen. Ze stuurden
op de kennis en vaardigheden van de curriculumbouwers, zodat de algehele kwaliteit van het onderwijs blijvend omhoog zou gaan.”
MALLE DINGEN?
“Er is een elektronische leeromgeving waar opdrachten voor ons in staan. Op school onderzoek je wat
je unique sellingpoints zijn. Alles wat effect heeft op
het curriculum onderzoek je en de resultaten bespreek je met elkaar in de subgroep. Wat zijn de be-
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hoeften van de studenten? We hebben bijvoorbeeld
een doelgroep niveau 2, die zich in de middag lastig
kan concentreren. Het helpt dan bijvoorbeeld om het
praktijkdeel van het curriculum meer in de middag te
plaatsen. Het was het heel prettig te horen wat andere
opleidingen voor creatieve oplossingen hadden. Mensen kregen het niet in het team verkocht en daar kan
je elkaar dan mee helpen. Maar je moet een curriculum bouwen met onbekende mensen. Dan is het best
kwetsbaar als je daar je product mee bespreekt. Zit je
op de goede lijn, staan er malle dingen in?”
STAPSGEWIJS
“Het proces was in vier fasen gestructureerd: analyse, grof ontwerp, fijn ontwerp, blauwdruk. De bijeenkomsten ‘Werkplekleren’ hadden elke keer een andere vorm: de ene keer was het een rondvraaggesprek,
de andere keer moesten we elkaars producten lezen

“VAN GROOT NAAR KLEIN
IN HET PROCES”
en van feedback voorzien. Iedere subgroep werd
begeleid door de mensen van het Strategisch Beleidscentrum. Wij hadden een hele goede begeleider
waarmee we stapsgewijs langs de fasen zijn gegaan.
Belangrijk, omdat we op een gegeven moment werden overspoeld met opdrachten. De begeleider hield
ons scherp, hielp met prioriteiten stellen en hield de
focus op het eindproduct.”
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OP BETROKKENHEID GAAN ZITTEN
“De sprekers op de inspiratiesessies waren heel interessant. Iemand wist feilloos te vertellen tegen welke
weerstanden je aanliep en wat je daaraan kunt doen.
Als de betrokkenheid van je team groot is, maar ze
hebben weerstand tegen het weer opnieuw uitvinden
van de eigen opleiding, focus dan op de betrokkenheid. Hoe groter het deel van je team dat mee wilt,
hoe minder weerstand. Er was een thema over hoe
een puber denkt in zijn belevingswereld. De puber van
deze tijd heeft toegang tot de hele wereld en is erg
gewend aan stukjes informatie uit verschillende bronnen, hapsnapinformatie. Dus moet je zorgen voor
korte - en zoveel mogelijk verschillende - activiteiten
en je moet gebruik maken van de technologische
mogelijkheden.”

MARJA VAN KNIPPENBERG
Onderzoeker
“ROC Mondriaan vindt het belangrijk te leren van
innovaties en interventies en heeft daarvoor enkele onderzoekers in dienst. We doen onderzoek met
kwalitatieve methodes zoals observaties, telefonische interviews, focusgroep-interviews en memberchecks. En maken gebruik van vragenlijsten en enquêtes. We geloven in kwalitatieve methodes omdat
je de werkelijkheid never nooit in beeld brengt met
alleen vragenlijsten. In het mbo is men niet zo gewend aan onderzoek. Wij proberen het heel klein en
concreet te houden, zodat het voor de mensen in de
praktijk duidelijk is. Ik zeg ook altijd: als er iets uitkomt wat jij als betrokkene niet had verwacht, dan is
er iets misgegaan. Het gaat om het in beeld brengen
van de kennis en ervaringen die mensen hebben. De
informatie gebruiken we om de scholing beter af te
stemmen, goede voorbeelden te beschrijven en de
resultaten in beeld te brengen.”
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HEEL GOED DOORDACHT BEROEPSONDERWIJS
“Je leert de goede vragen te stellen, je ziet bij anderen
dat ze stappen overslaan. Voorheen deed je veel op
gevoel, nu denk je van groot naar klein in het proces.
Je krijgt een groter netwerk. Niet elke week op de koffie, maar je kent dat gezicht dus ga je makkelijker met
elkaar delen. Het curriculum is heel goed doordacht,
het voldoet aan de wetten en er zit alles in. Je ziet nu
direct wat voor een soort school we willen zijn. De
lessen zijn leuker en efficiënter geworden. Maar vakinhoudelijk verandert de kappersopleiding niet, kapper
blijft kapper. EHBO op het slagveld blijft EHBO. Het
blijft beroepsonderwijs!”

ZELFBEELD
“Het scholingstraject Curriculumbouwers is heel
groot met meerdere onderdelen en fasen en met
deelname van alle scholen. We proberen de rode
draad naar boven te krijgen in de ervaringen van de
deelnemers en nemen in de dataverzameling zoveel
mogelijk mee van wat er toch al in het traject gebeurt. Zo heeft iedereen een zelfscan ingevuld. Daaruit bleken hele grote verschillen in de beoordeling
van zichzelf, maar ook tussen groepen. Er was bijvoorbeeld een groep waar niemand zichzelf een onvoldoende gaf, bij andere groepen gebeurde dat juist
weer wel. Dat zelfbeeld doet iets met het proces in
groepen. Daarnaast hebben we een aantal verschillende bijeenkomsten geobserveerd (inspiratiesessies,
werkplekleren en eindbijeenkomst). Er gebeurt dan
heel veel, dat probeer je te beschrijven in categorieën als inhoud, reacties, vragen en sfeer.”
OBSERVATIES
“Bij werkplekleren zie je heel sterk dat mensen bezig
zijn met wat hen bezighoudt! Veel kritische vragen in
een hele positieve sfeer, van begin tot eind de volledige aandacht. Gaande de rit is er nog geen antwoord op alle vragen die mensen hebben. Dat vraagt
veel van de expertise van de begeleider, want van
hem wordt wel duidelijkheid verwacht. Tijdens het
werkplekleren kwam vaak naar voren hoe de curriculumbouwers hun team mee kunnen krijgen. Een
jonge docent tipte: ‘Het werkt veel beter als je er in
de wandelgangen over spreekt’. Bij inspiratiesessies
zag je weer andere dingen. Mensen die enthousiast
zijn, maar ook mensen die vonden dat ze het allang
wisten. Bij de evaluaties van die inspiratiesessies zien
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we dan ook hele grote standaardafwijkingen. Dat
kwam ook uit die zelfscan. De mix van methoden
vulde elkaar hierin goed aan.”
TE VEEL VERSCHILLEN
“Niet iedereen maakt hetzelfde proces door, daarom is het van belang om goede voorbeelden neer te
zetten en aandachtspunten en aanbevelingen te formuleren. De rol van de onderwijsmanager is heel belangrijk. We zien op plekken dat het heel goed gaat,

“MENSEN HEBBEN NU DEZELFDE
KENNISBASIS EN SPREKEN
DEZELFDE TAAL.”
maar ook: ‘Ik mis de steun van de onderwijsmanager
bij het plannen van het overleg met het team.’. De
manager moet van het begin tot eind betrokken zijn.
We hadden aan het begin ook aanbevolen voor de
start van het traject een intake te houden en bij het
werkplekleren zoveel mogelijk mensen van dezelfde
branche bij elkaar te zetten. Daar waar het niet goed
ging, zag je dat het kwam omdat de achtergrond te
verschillend was of omdat er te veel verschil was in
kennis en ervaringen.”
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BRUISENDE RESULTATEN
“Er is een roc-brede afstemming gekomen en de
curricula hebben hetzelfde format. Een heel groot
resultaat is dat mensen dezelfde kennisbasis hebben en dezelfde taal spreken. Ook is alle kennis intern gebundeld. Andere succesfactoren waren de
facilitering in tijd en de plek ver weg van de school.
Zo had iedereen de tijd om na te denken los van de
dagelijkse hectiek. Dat hebben mensen als positief
ervaren en ze zagen dat er veel meer mogelijk was
in het onderwijs. Het verandervermogen is vergroot.
Er waren ook belangrijke neveneffecten. Sommige
opleidingen werken met externe partijen en door de
groepsvorming gaan ze nu gezamenlijk in gesprek,
daardoor staan ze sterker. De ondersteuning vanuit
het bestuur zorgde ervoor dat je de focus niet verliest en dat het traject ook daadwerkelijk wordt afgemaakt. Die verankering van het strategisch beleid heb
je nodig. De slotbijeenkomst was heel bijzonder. Een
hele positieve sfeer. Iedereen had zijn product klaar
dat ze presenteerde aan hun manager. We hebben
met z’n allen toch heel veel tot stand gebracht. Het
succes werd echt gevierd. Na de presentatie kreeg
iedereen het certificaat. Het bruiste echt.”

MBO Raad | ROC Mondriaan, Den Haag

“IK HEB MOETEN
LEREN LOSLATEN.”

SINTLUCAS, BOXTEL

EIGENAARSCHAP, PASSIE EN EEN
ROLLERCOASTER VAN OPLEIDINGEN

S

intLucas is een vakschool voor de creatieve beroepen met 3.000 studenten, 320 medewerkers en locaties in Boxtel en Eindhoven. De professionalisering is gekoppeld aan de
ontwikkeling van de netwerkschool. Pedagogische tact wordt ingezet om meer eige-

naarschap te krijgen. Door het Talentlab is iedereen op zijn plaats gevallen.

waren zeker wat wrijvingen. Er lag een kaartenboek
waarin verschillende scenario’s van de netwerkschool beschreven waren. Maar het kwam er op
neer dat we het zelf moesten vormgeven.”

PAUL HAMEL
Leidinggevende Team Mediavormgeving

“Ik werd in 2009 teamleider van het team Mediavormgeving. Een team dat na veel wisselingen in
de leiding zorgde goed voor het onderwijs, maar niet
meer dan dat. Vrij kort daarna meldde het cvb dat
zij een vierjarig experiment met de Netwerkschool
wilde gaan doen. Ik heb het team voorgehouden:
pak die kans, laten we optimaal samenwerken om
onze rol als onderwijsprofessional beter te kunnen
uitvoeren. Het team is daarin meegegaan, maar er
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EIGENAARSCHAP
“Belangrijk in dit proces was dat we de verandering
bottom-up zouden vormgeven. Maar het team was
niet zo krachtig, ze zaten nog niet in die rol. Langzaam groeide het besef dat ze de ruimte kregen het
te leren. Eigenaarschap is hierin een belangrijk woord,
dat moest zo diep mogelijk in het team. We zijn met
een kleine inhoudsgroep begonnen met plannenmakerij over inhoud en curriculum. Ik stond tegelijkertijd
tegen het team te prediken dat zij eigenaar moesten
zijn en dat we deze race eigenlijk al met onze studenten hadden gelopen. Maar het team vond dat
de inhoudsgroep alles bepaalde en dat ze zo geen
eigenaarschap konden krijgen. Ik heb aan het team
gevraagd hoe zij het eigenaarschap van de inhoudsgroep konden overnemen.”
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TAFELKLEEDSESSIE
“Toen is de fameuze tafelkleedsessie ontstaan. We
legden een kleed op tafel met in het midden alle onderwerpen. Iedereen kon letterlijk een onderwerp op
het eigen bordje scheppen. Daarna kon je onderweg
eventueel nog ingrediënten toevoegen. Vanaf dat
moment lag alles in het team. De inhoudsgroep vond
dit een logische ontwikkeling en ging steeds meer faciliteren en sturen. Dit was de kanteling in het team,
het beleid ten aanzien van talenten in de organisatie
is toen geboren. Mensen pakten de onderwerpen die
bij hen hoorden of pasten. Een medewerker die altijd stages verzorgde, wilde dit onderwerp naar een
nieuw plan tillen.”
DILEMMA
“Ik was natuurlijk net zo lerend als het team. Je moet
continu afwegen waar je stuurt en waar niet. Ik heb
het loslaten moeten leren. Op een gegeven moment
moesten we een professionaliseringplan ontwikkelen.
Ik heb het bij het team neergelegd en drie smaken
geschetst: ICT, vakinhoudelijk of pedagogisch didactisch. Het team had al wel op het netvlies dat de
student zelf eigenaar was van zijn leerproces. Dus de
begeleiding van de student was heel belangrijk. Vervolgens schoof een te groot deel van het team de
begeleiding van de student aan het eind van het traject door, terwijl ik het aan de voorkant wilde hebben!
Dan kom je als leider in een dilemma terecht. Ik heb
op dat moment een interventie gepleegd, omdat het
anders niet goed zou gaan. Met frisse tegenzin heeft
het team dit geaccepteerd, later hebben ze me gelijk
gegeven.”
DRIEHONDERD KLASSEN
“Er waren kaders voor de netwerkschool gesteld.
Het jaarklassensysteem moest afgeschaft. Studenten
moesten een persoonlijke keuze kunnen formuleren,
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versnellen en vertragen, maar niet meer doubleren.
Begeleiding moest wekelijks gebeuren en niet twee
keer per jaar. Er is dan geen gereedschap meer dat je
helpt, bestaande systemen werken niet meer. Er waren driehonderd studenten in het experiment, dus er
waren driehonderd klassen. De samenwerking binnen
het team kwam hierdoor in een ander perspectief te
staan. Je was afhankelijk van je collega’s voor de informatie over studenten om ze goed te kunnen begeleiden. Maar het werkte: studenten leerden in een
half jaar datgene wat tot dan toe in een heel jaar werd
aangeboden! We gingen er altijd vanuit dat studenten
in het begin van de studie nog niet zoveel kunnen.
Maar door bij hen eigenaarschap te beleggen, kunnen
ze heel veel meer. We hebben het hele curriculum
omgegooid. Vroeger hadden we pas in het vierde jaar
levensechte projecten, deze zijn nu achter de propedeuse geplaatst!”
TALENTLAB
“Door die afhankelijkheden wordt de druk in het team
hoger en wordt het steeds belangrijker te doen waar
je goed in bent. De levervraag is groter, kan je de gevraagde informatie niet leveren dan geeft dat direct
stress. Toen zijn we gestart met het project Talentlab.
Daarin werd de rol van een ieder binnen het team geformuleerd en uitgesproken. Iedereen werd gecoacht
op vragen als: ‘Waar ben je goed in en wat wil je bereiken?’. We hebben een show off georganiseerd,
waarin alle docenten aan het team lieten zien wat
ze konden bieden. Het team was daar ook aan toe,
het was ‘just in time’. Het Talentlab heeft interessante
dingen opgeleverd. Docenten werden bevestigd
in wat ze deden, sommige docenten zijn heel wat
anders gaan doen of hadden opeens forse ambities
ergens anders in de organisatie. Het heeft tot diepgaande inzichten geleid.“
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MAARTEN PONJÉE
Docent eerstejaars
“We zijn zes jaar geleden begonnen met het concept Netwerkschool. We wisten eigenlijk niet wat
het was. Er ontstond een soort van rollercoaster
langs een traject van cursussen, opleidingen, modules en trainingen. Je bent daar zo druk mee bezig,
dat je niet precies weet wat je overkomt. Het is alsof je met de auto naar Frankrijk op vakantie gaat en
de hele reis achter elkaar doorrijdt. Je ziet niets van
het landschap, maar het wordt wel steeds warmer.
Langzaam aan ontstond focus en begrip. De Netwerkschool was een containerbegrip dat specifiek
moest worden ingevuld. Doordat je steeds duidelijker weet waar je naar toe gaat, worden de trainingen
ook logischer.”
NETWERK
“De netwerkschool is voor mij onderwijs op maat passend bij de behoeften van de student en aangeboden in een netwerk van modules, leerstof en mensen.
Concreet gaat het dan om bijvoorbeeld keuzemodules, versnelde leertrajecten en eerdere doorstroom
naar hbo. Hebben we het antwoord niet in huis, dan
zoeken we het bij andere scholen of organisaties. In
het vierde jaar kiezen bepaalde studenten voor de
module ‘Ondernemen’. Die kennis is bij de docenten
onvoldoende aanwezig. Dus halen we die kennis bij
de oudgedienden in het bedrijfsleven, onze zogenoemde nestoren. De school zelf is veel breder geworden, geen instituut meer, maar een netwerk als
onderdeel van de maatschappij.”
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OP JE PLAATS VALLEN
“Het is een zoektocht geweest voor het team en leidinggevenden. Zoeken is soms leuker dan vinden. Er
is veel gevraagd van het team, maar er is ook veel teruggegeven. Als laatste onderdeel van alle opleidingen voor de Netwerkschool kwam het Talentlab. Alle
docenten hebben met een talentcoach een intensief
traject doorlopen, waarbij iedereen tot inzicht kwam
wat zijn nieuwe rol wordt op deze school. Het gevolg
is best heftig geweest en er zijn veel mutaties in het
team gekomen. Twee mensen hebben ontslag genomen en ikzelf ben na tweeëntwintig jaar docent Mediavormgeving naar docent eerstejaars gegaan, van
vakdocent naar docent waar je de mens centraal zet.
Het Talentlab heeft me absoluut verrijkt en ik weet dat
er door het ‘reshuffelen’ veel meer mensen op hun
plaats zijn gevallen.”
SNAPCHAT CAMPAGNE
“We gaan de netwerkschool verder ontwikkelen,
waarbij het vak zelf niet meer centraal staat en we
proberen middelenvrij te leren denken. Vroeger zei ik:
‘Coca Cola heeft een nieuwe campagne nodig met
een website en een commercial.’. Nu zeg ik: ‘Coca
Cola heeft een probleem en ga dat eens oplossen.
Hoe doe je dat dan?’. Ik denk zelf dat studenten veel
beter de taal van de sociale media spreken dan ik dat
ooit kan. En dan komt het concept van Netwerkschool
goed van pas, nu kan je buiten de deur naar oplossingen zoeken. Vroeger waren de producten van de
studenten makkelijk te meten en te beoordelen. Nu
weet je echt niet welk product er uiteindelijk komt.
Misschien moeten we wel een Coca Cola-campagne
via Snapchat doen! Onlangs constateerde ik dat de
studenten de mail niet meer lezen. Daarop zei een andere docent: ‘Dat kan niet, we moeten ze opvoeden.’.
Toen dacht ik: wat is nou belangrijk? Hen opvoeden
in een relatief oud medium of proberen de student
te bereiken met hun eigen middelen? De netwerkschool heeft voor mij verdieping, verrijking en plezier
gebracht en ik vraag me hardop af of ik dat zou hebben gehad als de school op de traditionele wijze was
doorgegaan.”
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ELI VAN BEEKVELD
Manager HRM
“Ik ben in 2007 binnengekomen met de opdracht:
‘Maak HR zichtbaar in deze organisatie’. Ik ben als
eerste gaan kijken welke onderwijsvisie we voor
de studenten hebben en of deze visie niet parallel getrokken kon worden voor docenten. We zijn
als school gericht op het leren en ontwikkelen van
studenten en HR is met precies hetzelfde voor docenten bezig. Ook hier speelde onzekerheid en
weerstand. Maar we zitten in een creatieve school,
dus termen als ‘experimenten’ en ‘ervaren’ creëerden energie om verandering door te voeren. Ik heb
vanaf het begin ook de mensen van de OR betrokken, die directe verbinding met medezeggenschap
heeft heel goed gewerkt.”
PARALLEL STUDENTEN DOCENTEN
“We hebben met docenten van Mediavormgeving
een werkgroep HRM opgericht en een model uitgewerkt over het nieuwe werken dat uitging van eigenaarschap. Ook hebben we ‘Pedagogische tact‘ ingezet om meer eigenaarschap bij de student te krijgen.
De docent moet de dialoog met de student voeren
over zijn behoefte en wensen. Daarna is het organiseren van het onderwijs niet meer zo’n probleem. Je
kunt namelijk niet meer om iemand heen als hij heeft
aangegeven wat het beste bij hem past. Vervolgens
zijn we ons gaan verdiepen door ons te oriënteren
op bedrijven, modellen en wetenschap. Zo kwamen
we onder andere op talentenmanagement. We zagen meteen de parallel tussen het ontwikkelen van
het talent van studenten en docenten. De context is
hierbij heel belangrijk. Het gaat niet over het ontwikkelen van talent, het gaat over het ontwikkelen van
talent bij SintLucas! Het blijft een ruilhandel. Dus je
moet kijken naar hoe je talenten kunt gebruiken én
hoe je waar voor je geld krijgt.”
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WERKELIJK WILLEN
“Het Talentlab is gericht op hoofd, hart en handen.
Hoe sta je daarmee in de organisatie, ben je senang
met de missie, visie en doelen? Wat is jouw talent en
waar zit de match met de organisatie? Na gesprekken hierover hebben alle docenten zich aan elkaar
gepresenteerd. Daardoor vond veel leren van en met
elkaar plaats. Mensen vroegen zich af wat ze werkelijk wilden. Door Talentlab is alles erg door elkaar geschud en zit iedereen op een plek waar hij wil zitten.
Dat is voor het grootste deel binnen onze school,
maar er is ook iemand als projectleider gaan werken
bij de Efteling. Het team Mediavorming reageerde
daarop heel positief.”

“EEN STUDENT LAAT ZICH PAS ZIEN
ALS DE DOCENT ZICHTBAAR IS.”

UNANIEM
“We gingen de stages veranderen en hadden daardoor een half jaar lang hondertwintig studenten extra
in huis. Daarvoor hadden we tijdelijk acht docenten
nodig. Ik heb toen studenten gevraagd wie er mee
wilde doen met de selectieronde. Animo te over! We
hebben een transparante selectiemethode gekozen
met speeddates in de aula en zijn gestart met soep
met broodjes voor de kandidaten, docenten en studenten. Een kandidaat kreeg daarna drie speeddates.
Studenten werden aan docenten gekoppeld en kregen drie vragen: past deze kandidaat bij SintLucas?
Inspireert hij jou? Zou je op hem afstappen als je vragen had? De docenten hadden een ander vragenkader. Ik had alle kandidaten op flaps opgehangen en
heb iedereen om feedback gevraagd. De studenten
begonnen en de docenten vielen compleet stil! Het
was ongelofelijk hoe precies de studenten konden
aangeven wie geschikt was en hoe zorgvuldig zij
waren over een afwijzing. De mate van geschiktheid
was voor studenten en docenten unaniem hetzelfde. Dit sollicitatieproces hebben we geëvalueerd.
Studenten gaven aan nog nooit zo veel geleerd te
hebben. Zij snapten opeens waarom zij hun eigen
portfolio op orde moesten hebben. Docenten zagen
hoeveel ruimte ze aan studenten kunnen geven. De
kandidaten vonden de hele procedure passen bij de
school. En ze snapten waarom ze afgewezen waren!”
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heeft op deze manier een aantal keren interventies
gepleegd en we zijn aan de slag gegaan met hoe we
beter met elkaar in gesprek kunnen komen. We zijn
twee paden gaan wandelen: de coach keek naar de
communicatie van de groep en Talentlab ging over
het individu.”

HAROLD VAN DARTEL
Docent, curriculum verantwoordelijke
en projectleider
“In het team Mediavormgeving was ik curriculumverantwoordelijke en zat daardoor in de inhoudsgroep die de kaders van de Netwerkschool probeerde te vertalen. We hadden studiedagen om mooie
droombeelden neer te zetten, ontwikkelingen te
verkennen en voor te bereiden. Het jaar daarop zijn
we gewoon gestart met de Netwerkschool, onze
horizon lag slechts een half jaar verder. Terwijl de
trein ging rijden, moesten we de bielzen leggen.
We hadden geen jaarklassen meer, er waren verschillende menu’s voor versnellen, ondernemen of
juist doorstuderen. We zijn op een gegeven moment
gaan rennen. Als er zoveel druk op mensen ligt, dan
vieren mensen de verschillen van elkaar niet meer,
maar irriteren zich er aan. In die situatie vond het
team: ‘Jullie bepalen voor ons en niet mét ons’.”

“TERWIJL DE TREIN REED, MOESTEN
WE DE BIELZEN NOG LEGGEN.”

TWEE PADEN
“We hebben een celstructuur opgezet, kleine groepjes die voor een deel van de totaalcomponenten verantwoordelijk zijn en met elkaar communiceren. Als
onderwerpen kozen we onder andere voor teamontwikkeling, loopbaanbegeleiding en projecten. De
inhoudsgroep heeft de groepen gevoed met kaders
en ondersteunde ze vraaggericht. Deze celstructuur
bracht meer eigenaarschap in het team. De groep
teamontwikkeling kwam met het voorstel een coach
in te zetten. Die is eerst begonnen met luisteren. Ze
had het mandaat om vergaderingen stil te leggen. Ze
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ZIJN VERHAAL TEKENEN
“Als team zijn we ook gaan kijken naar de overtuigingen en drijfveren die een ieder heeft. Daarvoor hebben we Spiral dynamics gekozen. Het gaat uit van
kleuren die sets van overtuigingen vertegenwoordigen. Groen staat bijvoorbeeld voor mensgericht. Docenten zijn vaak groene mensen. Een kenmerk van
groene mensen is dat ze besluiten op consensus.
Als je inzicht hebt in hoeveel mensen groen zijn, dan
kan je ook voorspellen dat teamvergaderingen heel
lang duren. Je hebt rode mensen in het team die een
idee hebben en er direct voor willen gaan. Wij kregen
hierdoor meer inzicht in waarom iemand anders zo
reageert. Je kwam in gesprek met elkaar. We hebben
een teamplaatje gemaakt om beter te zien wie welke sterke kanten had en wat jij op bepaalde plaatsen
voor het team kon betekenen. Eén iemand vertelde
zijn verhaal, drie anderen moesten zijn verhaal tekenen. Het tekenen dwingt je echt te luisteren en gezamenlijk een compleet beeld van iemand als mens
te krijgen. Ik heb er veel van geleerd en zie wat ik per
rol kan inzetten. Talentlab en spiral dynamics kwamen
mooi bij elkaar.”
JE GOED VOELEN
“Het Talentlab vond ik harde coaching. Het was:
‘Boem..... En we gaan verder waar de reuring zit’. Maar
de gedachte erachter is heel krachtig. Ik vind een heleboel leuk, welke keuzes ga ik maken? Er moet een
goede balans zijn tussen doen, voelen en denken, die
driehoek heb ik eraan toegevoegd. Ik ben goed in het
overzien van complexe situaties, maar door de onzekerheid ben ik in een rol gaan zitten. Ik miste mijzelf
als Harold. Je ziet het ook bij nieuwe docenten. Die
gaan eerst in hun rol zitten en gaandeweg komen ze
meer vanuit hunzelf in hun werk. Dit bracht echt veel
voor de groep. Mensen gingen zich veel kwetsbaarder opstellen. En dat bleek een hele grote kracht die
veel extra’s heeft gebracht. Ik heb mezelf steeds meer
laten zien. Mensen die dit lezen gaan er misschien zelf
over denken, maar wat wij hebben gedaan, gaat meer
over je goed-voelen.”
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“MEN VINDT HET HEEL
MOEILIJK DAT MENSEN
BOVEN HET MAAIVELD
UITSTEKEN.”

ROC NIJMEGEN

ONTWIKKELEN OVER DE TEAMS HEEN

R

OC Nijmegen heeft 9.500 studenten en ongeveer 950 medewerkers. Het roc heeft vier
vestigingen in Nijmegen en twee in Boxmeer. Voor de professionalisering zijn door de
HAN leerwerkateliers over studieloopbaanbegeleiding georganiseerd. Nu zijn twaalf on-

derwijsregisseurs opgeleid om echt nieuw onderwijs te ontwikkelen.

HANNEKE BERBEN
Voorzitter College van Bestuur
“We zetten al verschillende jaren professionalisering
in om de onderwijskwaliteit te verbeteren. Die professionalisering werd door teams en docenten zelf
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gepland. Maar we constateerden dat niet iedereen
de middelen en mogelijkheden benutte. Bij docenten gaat het onderwijs geven voor op de eigen opleiding. Bovendien hoorde ik dat medewerkers het
moeilijk vonden aan te geven dat ze iets niet kunnen. Dat is door de discussies over een leven lang
leren gelukkig inmiddels veel normaler. Een aantal
jaren geleden vonden we dat de professionalisering
effectiever kon worden ingezet. We hebben toen
een nulmeting gehouden onder de medewerkers
en bepaald wat onze roc-brede thema’s zijn. Daar
hebben we de professionalisering aan gekoppeld en
de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) als
professionaliseringsinstituut voor gecontracteerd.”
IDEALE SLB
“Voor ons is studieloopbaanbegeleiding (SLB) een
speerpunt. Studenten moeten verschillende keuzes
maken in hun studie en er zijn veel dingen die het
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AGENDA VAN DE TOEKOMST:
• Onze doelstelling is action learning en de lerende organisatie. Beide worden
verder doordacht, ook in zijn concrete vorm.
• Onderken die veranderingen op de arbeidsmarkt en kijk wat je daar op korte termijn aan kan
doen. De beroepen van de toekomst zijn er nog niet, maar er is nu al beweging.
• De 21ste eeuwse vaardigheden worden heel belangrijk: oplossingsgericht, samen kunnen werken, creativiteit. Dat is een opgave die we moeten koppelen aan de lerende
organisatie. De bewegelijkheid die wij vragen van de studenten, moeten wij ook laten
zien.
• Bij professionalisering denken we automatisch aan docenten, maar professionalisering voor ondersteuners is even hard nodig is. Het samenspel binnen de teams
is heel erg belangrijk.

studeren kunnen belemmeren. De snel veranderende
arbeidsmarkt zorgt voor onzekerheid bij studenten. Je
moet ze dus zo goed mogelijk ondersteunen. Maar
docenten hadden in de nulmeting aangegeven dat
ze moeite hadden met de rol van SLB-er. We hebben
als eerste onze visie op SLB ontwikkeld en vastgelegd
hoe de ideale SLB-er handelt en acteert. Op basis
daarvan hebben we met de HAN een atelier ontwikkeld voor alle teams. Kijk je terug, dan waren de teams

“HET MOOIE IS DAT HET LEREN VERBONDEN IS MET DE PERSOON EN MET
DE ONTWIKKELING VAN JE OMGEVING”
er niet altijd zo blij mee. Het voelde voor hen soms
aanbodgericht. Maar we vonden het belangrijk dit atelier als start zo neer te zetten.”
BREDE INNOVATIE
“Ondertussen ging onze dialoog over het onderwijs
verder en moesten we nieuwe kwalificatiedossiers
ontwikkelen. Dit ontwikkelproces wilden we benutten
om verder te innoveren. Om nog nauwer samen te
gaan werken met het bedrijfsleven, het vo en het hbo
en nog meer uit te gaan van het talent van de student. Uitgangspunt in ons denken is het team: het
onderwijs moet daarbinnen worden afgestemd. In de
brede innovatie die we voor ogen hebben, is het belangrijk dat teams elkaars kennis kunnen benutten. We
hebben daarom besloten twaalf onderwijsregisseurs
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te benoemen; mensen die het nieuwe onderwijs
kunnen vormgeven en dicht bij hun teams blijven. In
deze fase moesten zij de leiding nemen om de nieuwe curricula te maken en ook lesgeven om het zelf te
ervaren. We wilden mensen die over de teams heen
konden ontwikkelen. Deze toppers waren erg zichtbaar. Ze hebben in het begin best wat kinnesinne uit
de organisatie moeten doorstaan. Men vindt het heel
moeilijk dat mensen boven het maaiveld uitsteken.”
VEEL ENERGIE
“De onderwijsregisseurs ontwikkelen nu de nieuwe
kwalificatiedossiers. In de stappen die we nog gaan
zetten zijn de onderwijsregisseurs van groot belang.
Als mbo hebben we de enorme opgave voortdurend
in te spelen op veranderingen in zowel de arbeidsmarkt als de jeugdcultuur. Dat betekent dat we vele
malen flexibeler moeten worden in ons onderwijs.
We hebben toevallig vanochtend een discussie gehad
over hoe we de komende jaren de professionalisering
inrichten. De ateliers hebben we gehad. De professionalisering moet vraaggerichter worden ingezet en tegelijkertijd gerelateerd zijn aan het bereiken van onze
doelstellingen. We hebben op een aantal plekken geëxperimenteerd met action learning. Je koppelt met
deze benadering het leren aan het doen. Dat is veel
meer op maat. Het mooie is dat het leren verbonden
is met de persoon en met de ontwikkeling van je omgeving. ‘Action learning’ gaat enorm veel energie geven.”
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WENDIE JOOSEN Onderwijsregisseur
KIKI GOESSENS Onderwijsregisseur

“In april 2014 waren er opeens twaalf vacatures in
de LD-schaal. We hoorden dat het de bedoeling was
personeelsleden extra kansen te bieden. Verschillende medewerkers werden door hun managers
gevraagd te solliciteren. We moesten een pittig assessment doen met rollenspelen. Iedere LD-er zou
gekoppeld worden aan een domein. We werden
‘Wandelende salarisschaal’ genoemd en hebben snel
een term voor de functie bedacht: onderwijsregisseur. De inhoud van de functie is pas later concreet
geworden.”
ONDER DE LOEP
“Het opleidingstraject ‘Onderwijs in beweging’ moest
ons houvast geven. We zouden leiding geven aan het
curriculum-ontwerp in het kader van de nieuwe kwalificatiestructuur. Deze vernieuwing werd meteen aangepakt om ook het onderwijs onder de loep te nemen.
Wat gaat goed en waar gaan we afscheid van nemen?
Hieraan gekoppeld brachten we de basiskwaliteit van
de teams in beeld. We hebben het afgelopen jaar lessen bezocht en gesprekken met teamleiders gevoerd.
Voor sommige onderwijsregisseurs was dat best lastig, omdat ze zelf in de betreffende teams hadden
gewerkt. Onze derde opdracht is het vormgeven van
onderwijsinnovatie. Die innovatie moet aansluiten bij
de stand van zaken binnen de teams.”
KRITISCHER KIJKEN
“We geven voor vijftig procent les en zijn voor vijftig
procent onderwijsregisseur. We zijn voorzitter van de
leerplancommissies, die per team het curriculum ontwerpt en input vraagt en geeft aan de onderwijsteams.
Wij hebben helicopterview, de docenten uit de teams
zijn de inhoudelijke experts. In voorgaande jaren is
veel inhoud bij de docent weggehaald. Docenten
kregen een van A tot Z uitgeschreven studiewijzer die
ook zo moest worden uitgevoerd. Er wordt in dit curriculum-ontwerp-proces meer inhoudelijke input van
docenten gevraagd en je ziet dat ze kritisch naar hun
eigen onderwijs leren kijken.”
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VERSCHIJNFUNCTIES
“Ons onderwijs moet aansluiten op het beroep van de
toekomst. De onderwijsregisseurs zitten in verschillende netwerken met andere roc’s, gemeenten, zorginstellingen, werkgevers en bedrijfstakgroepen. We analyseren gezamenlijk de landelijke ontwikkelingen. Het
werklandschap verandert de komende jaren enorm.
We maken een onderscheid tussen verdwijnfuncties
(bijvoorbeeld apothekersassistent), veranderfuncties
(bijvoorbeeld de service van een verkoper) en verschijnfuncties. De verschijnfunctie is het moeilijkste in
te schatten. Het is daarom belangrijk dat we onze studenten leren flexibel te opereren op de arbeidsmarkt.
We leiden meer generalisten op, die snel specialistische kennis en vaardigheden verwerven. En studenten
brengen we de noodzaak bij van een leven lang leren.”

“WIJ HEBBEN HELICOPTERVIEW,
DOCENTEN ZIJN DE
INHOUDELIJKE EXPERTS.”
EXPERIMENTEN
“Per team ontwikkelen we een nieuwe visie op leren en
onderwijs. Het informeel leren wordt steeds belangrijker. Docenten zitten in een professionele leergemeenschap om van en met elkaar te leren. We experimenteren met praktijkleren voor zittende medewerkers en
met nieuwe onderwijssoorten, bijvoorbeeld door de
bol- en bbl-studenten bij elkaar in de groep te zetten.
Beide soorten studenten leren veel van elkaar: de één
haalt werkwijzen uit de praktijk, de ander heeft meer
digitale vaardigheden. We zijn ook een aantal zogenoemde crossovers gestart - samenwerkingstrajecten
tussen teams - om het onderwijs voor de nieuwe beroepen op maat en met de juiste specialistische kennis
te ontwikkelen.”
OOGSTEN
“We zijn een hecht team geworden, we delen veel
met elkaar, hebben een besloten app en sturen elkaar
artikelen door. We sparren veel met elkaar over alle
ontwikkelingen en dat is belangrijk omdat je best wel
solistisch werkt. De onderwijsregisseur is een nieuwe functie die in het begin veel weerstand opriep.
Dat begon bij de schalen waar we in zitten. Er is een
verwachtingspatroon ontstaan dat door ons nu nog
moeilijk waargemaakt kan worden. Sommige teammanagers vinden dat er een leuk stuk inhoud bij hen
is weggehaald. We ondersteunen twee tot vier teams
en werken op twee locaties. Door die dubbele agenda’s zitten we vaak in een spagaat. Wij zijn een echte verschijnfunctie. We hebben een pittig eerste jaar
gehad, nu is het tijd om te oogsten. We kunnen de
teams meer centraal stellen. We hebben nog steeds
de poten in de klei door onze lesgevende taken. Die
combinatie is voor ons heel belangrijk.”

MBO Raad | ROC Nijmegen

“NA EEN JAAR KAN
JE NOG GEEN
RENDEMENT
AANTONEN, MAAR IK
GELOOF ER WEL IN!”

zijn. Dan kan je aan den lijve ondervinden of iets werkt
of niet. Ik heb als teammanager zelf ervaren hoe het
is om met een onderwijsregisseur samen te werken.
Het geeft steun een sparringpartner te hebben over
wat je als team neer wilt zetten. Hoe krijg je je team
mee, of hoe mobiliseer je de eigen kennis? Ik ben zelf
een praktijkmens en heb nooit een master gedaan.
Mijn onderwijsregisseur had dat wel en die kwam met
onderbouwde informatie over wat werkt en wat niet.”

JORIS BOVY
Programmamanager Onderwijs & Innovatie
“De onderwijsregisseur is een echte verschijnfunctie.
Het cvb zag de noodzakelijke vernieuwing aankomen en wilde dat niet tijdelijk en tussendoor oppakken. We hebben met de nieuwe kwalificatiestructuur de ambitie het onderwijs te vernieuwen, het
echt anders te gaan doen. We komen uit een cultuur
van ‘kwaliteit op orde’, hoe krijgen we nu weer het
plezier in het onderwijs? En we zien enorme veranderingen in ons werkveld waardoor de traditionele
vakken niet meer passen. De onderwijsregisseurs
zitten op een domein, zodat ze over de vakken heen
kunnen denken, crossover.”
EIGEN PROEFTUIN
“De onderwijsregisseurs hebben we gezocht onder de masters Innovatie en we hebben ze gepositioneerd naast de traditionele lijn, aangestuurd door
het programma Onderwijs & Innovatie. Dat zorgde er
voor dat er af en toe wel spanningen waren. De regisseurs moeten ruimte hebben gaandeweg te ontdekken. Je kunt het generiek benaderen, maar het gaat
altijd over de context van het individu. Ze moeten blijven lesgeven, kunnen dan ook hun eigen proeftuinen
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EIGENAARSCHAP
“Zonder onze organisatie tekort te doen, het rendement van de centrale ateliers was niet heel groot. We
hebben nu ten doel gesteld dat we de professionalisering van docenten congruent maken met wat wij
voorstaan bij onze eigen studenten. Als we keuzeonderdelen in het curriculum krijgen, dan worden studenten meer eigenaar van hun opleiding. Datzelfde
geldt voor docenten: geef ze een keuze in de vorm
van een menukaart. Directeuren vragen dan wel:
‘Waar zit mijn stuurmoment?’ Maar het is aan de medewerkers het te gaan doen. Docenten zijn voor trainers een bijzonder pittige groep, er botst altijd wat.
Dat heeft vaak met eigenaarschap te maken. Onze
centrale vraag is nu: ‘Hoe gaan we werken en leren
integreren?’ We experimenteren op verschillende
plekken met action learning. We moeten onszelf de
tijd geven de hobbels te nemen die er bij horen. Na
een jaar kan je nog geen rendement aantonen. Maar
ik geloof er wel in.”
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CARLA VAN RIJN
Trainer van de HAN
“We zijn een aantal jaren geleden gestart met leerwerkateliers. In die ateliers vindt inhoudelijke verdieping plaats en teams werken er aan eigen vragen
of ontwikkelen materialen ten behoeve van het onderwijs. Alle teams van het roc hebben een atelier
over studieloopbaanbegeleiding gevolgd. Het atelier
bestaat uit vier bijeenkomsten met vaste onderdelen
vanuit de visie van de school en georganiseerd door
een externe organisatie en de HAN. Daarnaast was
er ruimte om te werken aan teamspecifieke leervragen. Daarvoor zijn twee bijeenkomsten gereserveerd, Deze worden op maat in samenwerking met
de teams ingevuld. De teams zijn zeer verschillend
en vertegenwoordigen veel verschillende niveaus.
Er wordt gewerkt met leerling-acteurs, waarbij elk
team zijn eigen casuïstiek kan inbrengen. Elk atelier eindigt met het opstellen van een ontwikkelplan
voor de komende jaren. In dit plan wordt opgedane
kennis en ervaring structureel geborgd.”

“HET WAS VOOR ONS EEN
MEGAPROJECT!”

MEGAPROJECT
“ROC Nijmegen vond het belangrijk dat alle teams
in twee jaar werden getraind. Het was van boven af
geïnitieerd, maar vanuit een nulmeting onder docenten ook van onderop aangegeven. Het project is
bijna afgerond. Het was voor ons een megaproject!
Je bouwt met elkaar expertise op, omdat je de training bij elk team op maat in elkaar zet en probeert
zoveel mogelijk de expertise van het roc te benutten.
Wij hebben als lerarenopleiding hier veel van meegenomen. Studieloopbaanbegeleiding staat bij ons
ook op de agenda. Het is voor de lerarenopleiding
erg belangrijk met ROC Nijmegen te werken, omdat
onze studenten daar nu stage lopen. We krijgen zo
een goed beeld van wat onze toekomstige docenten
nodig hebben aan kennis en vaardigheden om in de
context van het mbo te werken.”
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Het roc vond ‘action learning’ belangrijk. We hebben
dus niet alleen theorie gedropt, maar zijn ook praktisch
aan de slag gegaan en hebben de resultaten geëvalueerd. Deze mensen hebben als club enorm veel talenten. En ze hebben elkaars talenten nodig. Het is een
hele veilige groep geweest. Laat samen je meerwaarde
zien. Je hebt tenslotte ook samen de nieuwe functie
vormgegeven!”

JOSJE HEYNEN
Trainer van de HAN
“ROC Nijmegen wilde dat er inhoudelijke kartrekkers
kwamen die tijd en ruimte hebben om over het nieuwe onderwijs en de vormgeving er van na te denken.
Toen het traject met de onderwijsregisseurs werd
gestart waren de randvoorwaarden nog niet volledig uitgewerkt. En tegelijkertijd staat de functie, qua
schaal, gelijk aan die van teammanager. Alle ogen
waren dus behoorlijk op hen gericht, dan moet je je
wel in die kijker kunnen bewegen. De HAN is destijds
gevraagd voor de aankomende onderwijsregisseurs
een opleidingstraject te verzorgen.”
STOEIPROCES
“We hebben met het roc een regiegroep gevormd om
na te denken wat deze mensen nodig hebben. Ze hebben een aantal stevige masterclasses gekregen over
onder meer curriculumontwikkeling, het vormen van
professionele leergemeenschappen (PLG) en innovatieontwikkeling. Het was ook een stoeiproces. Er was
ruimte voor het delen van ervaringen en het samen
zoeken naar manieren en oplossingen. We hebben
het trainingsprogramma met de onderwijsregisseurs
gemaakt en gekoppeld aan de competenties die ze
moeten hebben.
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“LAAT SAMEN JE MEERWAARDE ZIEN.”

BEELDEN
“Voor de HAN was het verzorgen van dit opleidingstraject een blijk van vertrouwen en waardering. Voor
ons was het een totaal nieuwe opleiding. Het is uitdagend met de regisseurs te bedenken wat zij nodig
hebben om hun werk te doen met de kwaliteiten die
zij hebben. Je moet met elkaar in gesprek blijven over
de beelden van de nieuwe functie. De regiegroep is
altijd een spiegel geweest om het traject samen vorm
te geven. Het heeft de professionalisering binnen de
HAN ook gevoed. Door een traject als dit kan de lerarenopleiding studenten beter voorbereiden op een
loopbaan als docent in het mbo en laten zien hoe gaaf
het mbo is. Het mes snijdt door de samenwerking aan
twee kanten. We hebben het roc veel beter leren kennen. De gesprekken die wij hebben gevoerd, voer je als
professional. Zo maak je samen onderwijs.”
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TIPS VOOR DE PRAKTIJK:
•
•
•
•
•

Er is zoveel te doen! Zorg ervoor dat je de tijd neemt om geïnspireerd te worden.
Zorg voor ruimte om los te komen van de dagelijkse hectiek.
Wordt wakker met de vraag wat er voor jou valt te leren. Reflecteer daarop.
Kijk bij elkaar in de keuken. Blijf in contact en in verbinding ook met andere scholen.
Zorg voor instroom van goede mbo-docenten. Deze zullen we in de toekomst hard
nodig hebben.

MENDY BELGERS
Coördinator Professionalisering HRM
“Ik coördineer de scholingsactiviteiten voor het personeel, van roc-brede projecten tot aan individuen
aan mijn bureau. Wat is de scholingsvraag? Wat wil
de organisatie? Ik zoek daar de juiste mensen bij om
de trajecten vorm te geven. We verwachten grote tekorten, heel veel mensen gaan met pensioen.
Daarom hebben we gekozen samen te werken met
de lerarenopleiding van de HAN. Traditioneel gezien
stroomt tachtig procent van de opgeleide docenten
naar het vo. Die nieuwe docenten komen zelf van de
havo en onbekend maakt onbemind. Wij willen het
liefst dat studenten al in het eerste leerjaar voor ons
kiezen. Het is echt gebleken dat ze het dan interessant vinden en eerder voor het mbo kiezen. Inmiddels heeft de HAN een afstudeerrichting mbo. Wij
willen als roc een geaccrediteerde opleidingsschool
worden. Het mes snijdt aan twee kanten.”
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DOORLEREN
“We zien dat startende docenten het best moeilijk
hebben. Tegen hen zeggen we: ‘Het leren stopt niet.”.
Je haalt je rijbewijs, maar leert rijden in de praktijk.
Wat wij heel graag willen is een volledige leerlijn voor
docenten. Je komt hier binnen als stagiair, vervolgens word je beginnende docent. Zo word je goed
ingewerkt op al je rollen. Deze zijn veel breder dan in
het vo, omdat het beroepsonderwijs is. Examinering
hoort daar bijvoorbeeld bij. De loopbaanbegeleiding
is een andere rol en de doelgroepen zijn veel diverser.
Daarna ga je naar de fase van vakbekwaamheid en
zou je kunnen doorgroeien naar senior of excellent.
Dan heb je een complete leerlijn.”
SAMENWERKING ROC’S
“We hebben met de zes Gelderse roc’s leerwerkateliers georganiseerd met de intentie meer mbo-docenten op te leiden. De ateliers gingen over didaktiek
voor het domein Zorg & Welzijn en Handel & Dienstverlening en een brede opleiding docent Rekenen
mbo. Juist voor de kleinere en specialistischer vragen
is deze samenwerking een heel goed model. En er
komt een uitwisseling tussen de roc’s op gang. Mensen zijn er enthousiast over en wisselen zelfs materialen uit.”
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GRAAFSCHAP COLLEGE, DOETINCHEM

OPLEIDEN IN EEN TEAMORGANISATIE

G

raafschap College heeft bijna 9.000 studenten en ruim 800 medewerkers. Het roc heeft
dertien verschillende locaties en een sterke regionale functie voor de Achterhoek en de
Liemers, maar ook daarbuiten. In de professionaliseringsaanpak staan zowel ontwikke-

ling van de individuele professionals als van de teams centraal.

EVELIEN VAN BAAREN Diensthoofd P&OA
SARIEN SHKOLNIK Lid college van bestuur
“Wij willen als roc een lerende organisatie zijn. Dat
is noodzakelijk, want we willen beroepsonderwijs
geven dat gericht is op de beroepen van de toekomst. Dat doe je door goed om je heen te kijken
wat de ontwikkelingen zijn. En dat doe je met heel
goede docenten. Het is dus belangrijk docenten te
steunen in hun behoefte zich verder te ontwikkelen.
Wetenschap heeft aangetoond dat het opleidingsniveau van docenten weldegelijk van invloed is op de
prestaties van studenten. Ook een onderzoekende
houding draagt bij aan een hoog niveau.”
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NETWERKORGANISATIE
“Bij onze professionaliseringsimpuls hebben alle verschillende doelgroepen aandacht gehad. Maar de
kwaliteit van het onderwijs wordt als eerste bepaald
door de docent. We zijn begonnen met een docententeamscan. De scan was bedoeld als aanzet voor
de daarop volgende professionalisering, maar dat
heeft niet zo goed gewerkt. Men pakte het niet op, het
kwam te vroeg. We hebben vervolgens een onderzoek gedaan naar de teamorganisatie. Het positieve
resultaat van het onderzoek was dat de teamorganisatie als goed wordt ervaren, maar er wel dringend behoefte is aan duidelijkheid over teams en organisatie.
Dat heeft ertoe geleid dat we hebben nagedacht over
sturing en organisatie. We realiseerden ons dat een
roc steeds meer een netwerkorganisatie is. We hebben erg geworsteld met hoe die netwerkorganisatie
zich verhoudt tot de hiërarchische lijnorganisatie. We
konden moeilijk afstand nemen van de lijnorganisatie,
omdat de verantwoording over wat je doet zo georganiseerd is. Die verantwoording was heel moeilijk in
een netwerkorganisatie vorm te geven. Toen kwam
het inzicht dat we een netwerkorganisatie naast de
lijnorganisatie kunnen opzetten! Uit deze principes
hebben we de professionalisering gericht op teams
en op netwerken.”
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VANUIT DE INHOUD
“Teamprofessionalisering is maatwerk, want het is
heel verschillend in wat voor ontwikkelingsstadium
een team zit. Je moet het vanuit de inhoud oppakken
en vertalen naar het teamniveau. Dat is een intensief
proces dat ook de nodige kwaliteit vraagt. Een uniforme aanpak werkt hierbij niet.”
VRAAG ACHTER DE VRAAG
“We hebben de Graafschap Academie opgericht om
de vele vragen uit de organisatie met een goede kwaliteit te kunnen beantwoorden. Als er bij de Academie
een vraag binnenkomt, gaat de Academie in gesprek
met het team over wat ze nu echt nodig hebben. Op
zoek naar de vraag achter de vraag. Daardoor is een
groot draagvlak ontstaan. De Academie heeft een
keuzepalet voor teams ontwikkeld met onderwerpen
die op maat kunnen worden uitgevoerd, maar ook
met trainingen over collegiale consultatie. Kennisdeling heeft een duidelijke inhoudelijke meerwaarde.
Het informele leren is eigenlijk laaghangend fruit als je
het koppelt aan passie en plezier. We hebben door de
werkwijze van de Academie ook kennis opgebouwd
over de vragen van docenten en teams. We weten nu
beter wat de behoefte is. De Graafschap Academie
hebben we bewust gepositioneerd bij de dienst P&O

die nauw samenwerkt met Onderwijs & Innovatie. Op
deze manier kan je direct de ondersteuning aanbieden op het beleid dat je net hebt ontwikkeld.”
TEAMONTWIKKELPROCES ERVAREN
“Als je inzet op teams en netwerken, moet je veel aandacht besteden aan leiderschap. Alle leidinggevenden
hebben een ontwikkelassessment gedaan en een
ontwikkelplan voor zichzelf gemaakt, met zowel individuele als gezamenlijke activiteiten. We komen zeven
ochtenden per jaar bijeen om met elkaar kennis en
opvattingen te delen over actuele thema’s. Ook wordt
jaarlijks een leiderschapsdag georganiseerd. Deze activiteiten worden goed bezocht en gewaardeerd.”
BOVENOP DE KENNIS
“Professionalisering is nu veel zichtbaarder. Je ziet dat
medewerkers echte professionals zijn, ze hebben al
heel veel. We zetten nieuwe manieren en werkvormen in om te professionaliseren en medewerkers uit
te dagen, bijvoorbeeld workshops met paarden en
honden. Hier gaat het om out of the box denken, bovenop de kennis die er al is.”

AGENDA VAN DE TOEKOMST:
• De Lerende organisatie is een concept waarmee je nooit klaar bent.
• Samen professionaliseren met de vele
kleine en middelgrote bedrijven in
de regio, die behoorlijk innovatief zijn!
Vroeger was hier de maakindustrie,
maar de regio heeft nu te maken met
demografische krimp en profileert zich
met Smart Industries.
• Met de teamaanpak kan uiteindelijk
iedereen meegenomen worden. Maar
daar komen ook nieuwe vragen uit
voort.
• Je moet verleiden, pushen heeft geen
zin.
• Zichtbaar maken, groter maken en
mensen waarderen.
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OVER OPLEIDINGEN HEEN
“We hebben aan de Graafschap Academie gevraagd
met ons mee te denken en één en ander te faciliteren.
Samen hebben we een training op maat ontwikkeld,
die vorig jaar is uitgevoerd. Van wijkdocenten wordt
verwacht dat ze inspelen op vragen van studenten in
de wijk. De training was op dezelfde wijze opgebouwd,
vanuit de leervraag van de docent. De training komt van
onderop en sluit aan op de maatschappelijke vraag. Er
doen vier opleidingen mee, die opleidingoverstijgend
samenwerken.”
CISCA VAN DER SPAN
Senior docent Verpleegkunde, projectleider alternatieve leervormen
CAROLINE ADVOKAAT
Senior opleidingsmanager Verpleegkunde

“DE TRAINING KOMT VAN ONDEROP

“Door de transitie in de zorg moeten we in Nederland echt op een andere manier gaan denken. Als wij
willen dat mensen meer eigen regie moeten voeren
over hun leven, betekent dit voor de beroepsbeoefenaar dat hij nadenkt over hoe mensen dat kunnen doen en hoe hij daarin kan ondersteunen. Dit
vraagt samenwerken in netwerken en verlangt een
omslag in ons denken. Instellingen zijn lang gestuurd
om onder meer op basis van financiële stromen te
concurreren met elkaar. Veel zorgorganisaties zijn
inmiddels gesloten: er zijn minder stageplekken.
Stages ontstaan nu in netwerken en studenten werken met verschillende organisaties samen. Traditionele arbeidsrelaties veranderen in snel tempo. We
hebben nog geen flauw idee hoe het beroep er over
tien jaar uitziet. Dus is het onze taak de student tools
te geven hiermee om te gaan, ze voor te bereiden op
een arbeidsmarkt die niet meer voorspelbaar is. Dat
levert een ander soort beroepsbeoefening op. Dit
gegeven heeft grote consequenties voor het onderwijs dat het Graafschap College aanbiedt.”

ANDERE BASISVAARDIGHEDEN
“In de eerste lichting zijn vijftien docenten getraind en
zijn we met tien wijkdocenten gestart. In de wijk worden
nu vijfhonderd studenten begeleid. Je ziet dat wijkdocenten op projectbasis een team vormen. Studenten
stuiten op vragen uit de wijk die veel breder zijn. Een
groepje studenten was aan het discussiëren over gedrag
van bewoners. De rol van de docent is dan kritische vragen te stellen, zodat studenten buiten de grenzen van
hun eigen opleiding denken én de verdieping zoeken in
hun eigen opleiding. Bij de wijkdocent - en nu in de curricula - leggen we het accent op probleemoplossende
vaardigheden, zelfsturing en zelfsturende teams. Binnen
de beroepen zelf is communicatie een basisvaardigheid
geworden. Studenten leren de eigen leervragen te formuleren, op basis van wat zij tegenkomen in de wijk. De
docent ondersteunt dus meer en meer de onderzoekende houding en stimuleert ondernemerschap. Studenten staan voor de uitdaging mogelijkheden te leren
zien en regie te nemen over hun loopbaan. Dat leren wij
ze: stapje voor stapje.”

EN SLUIT AAN OP DE
MAATSCHAPPELIJKE VRAAG.”

NETWERKROL
“Uit evaluatie bleek dat onze docenten met verschillende opleidingsbehoeften zaten. Parallel daaraan
zagen we dat werken in wijken heel belangrijk werd
in ons beroepenveld. Het werken in wijken vraagt
van docenten andere rollen. In de wijk kom je allerlei
verschillende studenten en niveaus tegen. Coachende deskundigheid wordt hierin belangrijk. Op school
praat je veel met studenten en andere docenten, maar
de docent in de wijk moet ook met de buurtcoach en
Henk van het buurtcomité kunnen communiceren.
Dat vraagt meer een netwerkrol. En hoe kunnen studenten het beste leren in de wijk?”
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INGE WEENINK
Senior beleidsadviseur P&O
GERDY HOORNENBORG
Adviseur professionalisering Graafschap Academie
“Uiteraard richt onze professionaliseringsaanpak
zich op het ontwikkelen van onze professionals. Op
de ontwikkeling in hun vakgebied en didactische
competenties, maar ook op loopbaan. Daarnaast is
kenmerkend voor onze aanpak dat we specifiek op
professionalisering van teams inzoomen. We zijn
drie jaar geleden gestart met een interne evaluatie naar onze teamorganisatie. We hebben diverse
teams gesproken. Hoe werkt onze teamorganisatie
in de praktijk, hoe kan je de resultaatgerichtheid
vergroten, wat zijn kansen ter verbetering? Daar zijn
veel aanbevelingen uitgekomen, die zijn we faciliteren. Het team staat centraal, maar we besteden
daarbij aparte aandacht aan de positie van leidinggevenden.”

“PROFESSIONALISERING VAN
ONZE PROFESSIONALS EN TEAMS IS

VITALITEIT
“Naast teamprofessionalisering is één van de strategische lijnen: ‘Leren en werken met passie en plezier.’
Het vitaliteitsbeleid vinden we bij het Graafschap College erg belangrijk, we pakken dat in de breedte op. Het
gaat over je goed voelen in het werk, zinvol werk doen
dat aansluit bij je kwaliteiten, fit zijn, goed passen in het
team. Vitaliteit is een vast onderwerp in de gesprekscyclus. Afgelopen jaar zijn we gestart met een professionaliseringswijzer en vitaliteitsvouchers. Vouchers om
medewerkers te verleiden aandacht te besteden aan
bijvoorbeeld leefstijl, yoga of gebruik te maken van een
loopbaan-APK. De helft van alle medewerkers heeft inmiddels gebruik gemaakt van de voucher.”
COREBUSINESS
“De Graafschap Academie staat! Zeventig procent van
de medewerkers maakt gebruik van de Academie,
naast alle reguliere opleidingen en externe trainingen
die plaatsvinden. Medewerkers, opleidingsmanagers en
sectordirecteuren komen met hun leervragen bij ons. In
samenwerking zorgen wij voor de passende professionaliseringsactiviteiten. De professionalisering van onze
professionals en teams is onze corebusiness.”
VLIEGWIEL
“De Graafschap Academie heeft als motto: ‘Jouw partner in leren met plezier’, met als achterliggende visie
‘verleiden en stimuleren’. We zijn deskundig, verbinden
leren en willen zo veel mogelijk helpen bij regelzaken. Zo
hebben we een systeem dat de professionaliseringsactiviteit van een medewerker rechtstreeks in het persoonlijke digitale portfolio zet. We geven mensen die een
(master)studie volgen met ons ‘Slinge symposium’ een
podium. Er wordt veel geschoold, het vliegwiel draait.
Als mensen met plezier en passie terugkomen, kwaliteit
hebben ervaren van een training die aansluit op wat ze
nodig hebben, verspreidt het zich als een olievlek.”

ONZE COREBUSINESS.”
TEAMPALET
“Bij professionalisering ligt het eigenaarschap bij
teams en de professional zelf. Wij geven kaders met
onze visie, zodat sectoren en teams er hun eigen kleur
aan kunnen geven en inspelen op de behoefte van
dat moment. We hebben een teampalet ontwikkeld
om zo onze dienstverlening in de etalage te zetten:
passend onderwijs, blended learning, verbetering samenwerking en afstemming van rollen. Met de teams
kijken we op maat wat ze nodig hebben. We werken
hierbij heel nauw samen met de andere diensten.”
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het Graafschap College mogelijk was. We hebben een
lijstje opgesteld van mensen en die ik kon bevragen.
Daar ben ik achteraan gegaan. De Loopbaan-APK was
een intensief gesprek, maar wel het juiste gesprek op
het juiste moment!”

JOKE SULMAN
Beleidsadviseur dienst Onderwijs & innovatie
en deelnemer Loopbaan-APK
“Ik was senior docent bij de opleiding Basiszorg en
welzijn. Daar had ik twaalf jaar gewerkt, ik vond het
een prachtbaan. Door het takenpakket dat ik had,
kwamen andere kwaliteiten en interesses van mij
boven. Via de Graafschap Academie werd ik geïnspireerd de master Leren en Innoveren te volgen. Deze
opleiding gaf mij veel inzichten en inspiratie, maar
toen ik klaar was, werd ik weer in beslag genomen
door de waan van alledag. Na twee jaar constateerde
ik dat ik verder wilde met de onderwijsontwikkeling,
want met het toenmalige takenpakket liep ik leeg.
Ik heb bewust gekozen leerlingen en het lesgeven
binnen mijn vakgebied los te laten en op een andere
manier met onderwijs bezig te gaan.”
INTENSIEF GESPREK
“Mijn leidinggevende wees mij op de verschillende
mogelijkheden in het Vitaliteitsprogramma. Eén daarvan was de Loopbaan-APK. Ik heb anderhalf uur een
intensief gesprek gehad met een loopbaancoach over
persoonlijke keuzes en een gezamenlijke reflectie
gehouden op kwaliteiten, mogelijkheden en plezier.
Daarna hebben we gekeken wat er binnen en buiten
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LEUK EN SPANNEND
“Ik heb met diverse mensen gepraat over de inhoud
van hun taken en wat er voor de uitoefening nodig is.
Aan het eind van de gesprekken kwam er een interne
vacature als beleidsmedewerker bij de dienst Onderwijs en Innovatie. Die functie heb ik ook gekregen. Ik
geloof niet in toeval, dit heeft zo moeten zijn. Dit alles
speelde zich af in een tijdsbestek van vijf maanden. De

“HET JUISTE GESPREK OP HET
JUISTE MOMENT.”
zoektocht gaf al energie doordat er een wereld met
mogelijkheden openging. Je kan weer vooruit kijken.
Maar het blijft een enge stap. Ik zat al tweeëntwintig
jaar in het onderwijs en gaf iets bekends op voor iets
onbekends. Ondanks dat het nog zoeken is naar de
inhoud, merk ik dat ik nieuwe inzichten krijg. Het verruimt mijn blikveld, met herkenning en onbekendheid.
Ik ben in mijn nieuwe functie nog op zoek naar wat
mijn rol wordt. Dat vind ik leuk en spannend. Toen ik
mensen vertelde over de Loopbaan-APK hebben verschillende mensen gereageerd met: dat had ik ook wel
willen doen!”
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ALEX JANSEN
Manager loopbaanplein

“Het loopbaanplein bestaat uit zestig medewerkers
die studentondersteuning bieden. Twintig procent
van de studenten heeft vraagstukken van een complexere aard. Dat betreft allerlei vraagstukken zoals
relatieproblemen, drank, drugs, schulden, concentratieproblemen. Studenten gaan eerst naar hun
decaan, maar is het probleem te groot dan worden
ze doorverwezen naar het loopbaanplein. Onze trajectbegeleiders, orthopedagogen en psychologen
doen heel verschillend werk zoals trajectbegeleiding, onderzoek, sociale vaardigheidstrainingen,
faalangstreductietraining, rekenaanpak, taal voor
leerlingen die niet zo taal- en sociaalvaardig zijn en
cognitieve gedragstherapie.”

“ZOVEEL MOGELIJK MENSEN,
ZO LANG MOGELIJK WERKZAAM.”

INDIVIDUELE SCHOLINGEN DELEN
“We hebben op het loopbaanplein dus veel specialisten en dat heeft zijn weerslag op onze professionalisering. Er is een grote motivatie voor opleiding en
training, verschillende medewerkers hebben een universitaire opleiding gevolgd. We maken met het team
een scholingsplan waarbij we bekijken welke gebieden we willen versterken. Dat leidt vaak tot individuele
scholing. Een orthopedagoog werkt bijvoorbeeld veel
met autisme, een ander doet rekenen. We proberen
die kennis in het team zoveel mogelijk te delen. Eén
psycholoog heeft veel kennis over kortlopende interventies en begeleidt daarvoor een aantal malen intervisie in het team.”
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DUURZAME RELATIE MET TEAMS
“Heel belangrijk is dat onze specialisten en trajectbegeleiders in de teamkamers aanwezig zijn. Dáár moet
van elkaar geleerd worden! De specialisten zitten nooit
op het loopbaanplein, ze werken op locaties met de
studenten. Zij moeten herkenbaar zijn, bekend en aanspreekbaar. We willen het liefst zoveel mogelijk mensen hebben die hier zo lang mogelijk werkzaam zijn.
Het gaat om de relatie die zij hebben opgebouwd met
de docententeams. Dat kost tijd, energie en vertrouwen. We werken intensief samen met medewerkers
van externe organisaties. Ook dat is professionalisering;
kruisbestuiving van expertise in het netwerk.”
IN DE TEAMS KRUIPEN
“We profileren ons als Graafschap College door sterke
en persoonlijke studentbegeleiding. In ons programma
passend onderwijs is opgenomen dat alle docenten
zich minimaal tweemaal per jaar een dagdeel moeten
scholen op één van de thema’s. Dat programma hebben we geschreven met managers, decanen en beleidsmedewerkers. Onlangs hebben we een workshop
gegeven over passend onderwijs bij de sector Economie en Dienstverlening. Een aantal docenten gaf aan
dat ze handelingsverlegen zijn, ze weten niet hoe ze
moeten omgaan met gedragsstoornissen. Ons werk is
erop gericht dat soort signalen om te zetten in opleiding en ondersteuning. Docenten helpen de problematiek en vragen van studenten te herkennen. We hebben
vorig jaar vanuit het loopbaanplein 1.100 hoofdzakelijk
bol-studenten met een specifieke ondersteuningsvraag
begeleid. 1.100 op de 8.000 is een enorm percentage!
Dat vraagt toch allereerst om aandacht van de docent.
We proberen hen met onze deskundigheid te ondersteunen, maar we moeten dit breder oppakken. Het afgelopen jaar is al een heel professionaliseringsprogramma uitgevoerd. Maar dit soort van programma’s worden
als eerste gevolgd door mensen die al actief zijn! Wat ik
zou willen is dat de Graafschap Academie nog meer in
de teams kruipt om te kijken wat nodig is en de minder
actieve docenten ook meeneemt. Doel moet zijn dat
de docent zijn klas op orde heeft en een goed klassenmanagement heeft, zodat er voldoende ruimte is voor
studenten met een ondersteuningsbehoefte.”
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We hebben veel wijsheid in pacht en de Kenniscafé
’s bevorderen professionalisering. Het is voor en door
docenten, maar managers vinden deze beweging
ook erg belangrijk. We worden gesteund en gefaciliteerd. Ons streven is dertig tot vijftig mensen per café.
Dat halen we tot nu toe elke keer.”

CONNY BOSGA, MARTIN ELBURG & SARA VRIEZEN

Teachers in the lead
“Teacher in the lead is ontstaan na een werkbezoek
aan Canada bij de Community Colleges. Na die reis
hebben ongeveer twintig docenten zich verenigd in
Teachers in the lead. Canadese docenten zijn ongelofelijk trots op wat ze doen. Als je daar met een
cvb-lid praat, heb je het binnen vijf minuten over de
student! In Canada heeft een docent ook een veel
hogere status.”
DAGELIJKSE WIJSHEID DELEN
“Er zijn op het Graafschap College vijf docenten actief als Teachers in the lead. We organiseren kenniscafé ‘s. Dat zijn informele bijeenkomsten waar docenten elkaar ontmoeten om te praten over ons werk als
mbo-docent. Dat gaat over wat je elke dag doet, maar
waar je ook met elkaar over wilt praten. Wat gebeurt
er in jouw klas en welke thema’s zijn daar direct van
invloed op? Er is enthousiasme om te delen wat er
speelt. Vandaaruit maak je verbinding met elkaar.
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PIONIEREN
“Eigenlijk willen we op elke locatie een teacher in de
lead hebben voor collegiaal advies. We hebben daarnaast het plan Graafschap-pioniers gemaakt. Docenten krijgen hiermee de mogelijkheid een goed idee uit
te voeren. Wij ondersteunen ze daarbij. Het hoeft geen
doordacht plan te zijn, het gaat juist over pionieren. We
hebben het gekoppeld aan de kenniscafé’s. Wat vinden
we als docenten nu innovatieve ideeën? Docenten zijn
dus zowel bij de selectie als de uitvoering betrokken.
Tot nu toe waren docenten reactief bij innovatie betrokken. Als beroepsgroep willen we graag aan tafel bij
directie en cvb om over een nieuw strategisch beleidsplan mee te kunnen praten. Uiteindelijk gaat het erom
dat we als docent beter zijn in de klas!”

“VANUIT ENTHOUSIASME MAAK JE
VERBINDING MET ELKAAR.”
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“WE BEPALEN DE
AGENDA, NIET
DE INHOUD.”

SCALDA, TERNEUZEN

VOORAL GEEN STRUCTUURDISCUSSIE

S

calda is een roc met 9.500 studenten en 1.000 medewerkers, georganiseerd in negen
onderwijsclusters met vestigingen door heel Zeeland. Scalda heeft een eigen Academie
die vraaggericht professionaliseringsactiviteiten organiseert voor alle medewerkers.

tijd mensen die veel taken verrichten in plaats van
lesgeven. Het is toch merkwaardig dat als je corebusiness lesgeven is, je bij wijze van spreken mensen
beloont die dat minder gaan doen. Maar directeuren
en teamleiders krijgen anders onvoldoende mensen
voor de klussen die er liggen. We onderzoeken nu
of we een LC-functie in het leven kunnen roepen
gericht op excellent lesgeven en een actieve onderwijsinhoudelijke rol, zodat LC-ers ook in het primaire
proces voor hun team van betekenis zijn. Op deze
manier geef je carrièremogelijkheden aan mensen
die gewoon docent willen blijven.
HENDRIK JAN VAN ARENTHALS
Voorzitter college van bestuur
“De gemiddelde leeftijd in het onderwijs gaat overal
omhoog. In Zeeland is de mobiliteit laag, jongeren
trekken weg en komen nauwelijks weer terug. We
zijn het enige roc in Zeeland, dus als je als docent
iets anders wilt, moet je verhuizen. Dat betekent
echt wat anders dan wanneer je bij een roc in Rotterdam werkt. Het employabilitybeleid richt zich dus
vooral op interne mogelijkheden, zoals bij docenten
op LB-LC trajecten. LC-docenten zijn nu bijna al-
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GEEN STRUCTUURDISCUSSIE
We zijn onlangs met onze nieuwe strategie begonnen
en hebben gekeken waar de winst van professionalisering binnen Scalda te boeken is. We willen vooral
geen structuurdiscussie over bijvoorbeeld de positie van clusterdirecteuren versus locatiedirecteuren,
want dan gaat alle tijd en energie daar in zitten. Wij
gaan bezig met de inhoud en kwaliteit van het onderwijs, dat zit dichter op de huid van mensen. Voor
teamleiders betekent deze insteek wel een enorme
kluif.”

MBO Raad | Scalda, Terneuzen

STUREN OP GEDRAG
“De vorige strategie van Scalda was voor een belangrijk deel vervat in SMART-geformuleerde targets op
output met lijstjes van onder meer de keuzegids, de
JOB-enquête en de inspectie. We hebben nu een
nieuwe strategie waarin we onze doelen hebben gesteld in waardengedreven gedrag. Bij alle fasen van de
studentenreis door Scalda hoort gedrag dat je mag
verwachten van medewerkers. We formuleren concreet welke eisen wij stellen aan bijvoorbeeld de intake: de informatie moet je op dezelfde manier overal
kunnen krijgen en het vo wordt altijd betrokken. Op
de achterkant van onze strategie staan nog steeds die
targets, maar het sturen op gedrag is de beste manier
om mensen te motiveren en je doelen te bereiken.”
AGENDEREN
“We hebben jaren geleden al in een groot proces met
betrokkenheid van studenten vier centrale waarden
gekozen: betrokkenheid, duidelijkheid, toegankelijkheid en veelzijdigheid. Externen vonden dat we aan
de laatste twee al voldeden, aan betrokkenheid en
duidelijkheid willen we steeds meer gaan voldoen.
Studenten hebben bijvoorbeeld recht vooraf te weten
welke toetsnormen er zijn en achteraf duidelijkheid
te hebben over wat ze goed en fout doen. Een team
legt vervolgens hun regels vast naar aanleiding van
die waarden. We vertalen de waarden in normen en
agenderen ze daarna. We leggen niet op dat je in het
cluster economie zo en zo moet lesgeven, maar we
agenderen dat ieder team afspraken maakt over hoe
ze lesgeven. We bepalen de agenda, niet de inhoud.”
INTEGREREN IN DE KLAS
“Waarom roept Passend onderwijs zoveel weerstand
op? De docenten die het bangst zijn voor Passend
onderwijs voelen zich eerder onzeker door het onvoldoende beheersen van basisvaardigheden als
klassenmanagement, dan door een student met een
ondersteuningsvraag als bijvoorbeeld ADHD. Die basisvaardigheden verbeteren niet door opleidingsinstituten binnen te vliegen. De kennisoverdracht is dan
te beperkt en beklijft niet. Ik geloof dat je Passend
onderwijs moet integreren in het onderwijs zelf, want
Passend onderwijs is vooral gewoon goed onderwijs.
Onze ondersteuners zitten dus in de teams op de locaties zoveel mogelijk in het primaire proces. Idealiter
geldt op termijn hetzelfde voor de jeugdzorg. Die ondersteuners praten dan niet met een mentor om te
vertellen wat ze moeten doen, maar ze gaan samen
aan de gang met een docent of mentor en een jongere. Heel direct en met hele kleine dingen. Als bij de
student met ADHD het water overkookt, dan mag hij
bijvoorbeeld even de klas uit. De ondersteuner vertelt
waarom hij dat mag. Zo’n ervaring werkt vele malen
beter dan een theoretisch verhaal.”
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STUDENTEN VORMEN DIRECTIE
“Specialisten moeten de school in en zitten dichtbij
het primaire proces. Het cluster ICT is hier bijvoorbeeld al ver in. Dat cluster trekt ook veel autistische
studenten. Zij hebben permanent een orthopedagoog rondlopen en studenten kunnen gebruikmaken
van een stilteruimte als ze behoefte hebben aan rust.
De door hen gebruikte software is rustiger en meer
gestructureerd gemaakt. De opleiding is opgezet als
een soort bedrijf (shared service centrum) waarbij studenten van een hoger niveau de directie vormen. De
docenten worden daarop toegerust met een speciaal
professionaliseringsprogramma. De didactiek is vooral
coachend en begeleidend.”

AGENDA VOOR DE TOEKOMST:
• Met stip op nummer 1 op onze
werkagenda staat onderwijs op maat
(o.a. Passend onderwijs)
• We streven naar zo flexibel mogelijk
opleidingsaanbod. Onze instroom zal
de komende jaren met ongeveer vijftien procent afnemen en we moeten
dan ook proactief kijken welk opleidingsaanbod bij Zeeland en onze
studenten past. Daarover praten we intensief met Zeeuwse bedrijven en
overheden. We zullen zeker meer cluster overstijgende opleidingen krijgen.
Sommige bedrijven willen een kant en
klare werknemer en sommige bedrijven zeggen: wij leiden ze wel verder
op.
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opleiding doen. De ZAOS probeert via deze opleidingsroutes het talent dat we hebben in de provincie
te houden. Want jongeren die vanuit Zeeland naar
Tilburg of Rotterdam gaan, komen niet meer terug.”

WILFREDA VAN DOMBURG
Docent sociale vaardigheden, schoolopleider.
“Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in communicatie en heb daarom opleidingen gevolgd als geweldloze communicatie en Neuro Linguïstisch Programmeren. Een paar jaar kon ik al mijn energie niet
meer kwijt en heb ik een Loopbaanlab gedaan. Dat
is een traject van drie dagen, aangeboden door De
Academie, waarbij je je oriënteert op je eigen carrière. Ik wist niet zo goed in welke richting ik me wilde ontwikkelen. In het Loopbaanlab onderzocht ik
dit door te kijken naar mijn verleden, heden en de
toekomst. Ik zag heel duidelijk dat ik geen leidinggevende positie ambieerde, maar dat ik verder wilde
met inhoud, coaching en begeleiding. Er kwam een
vacature voor schoolopleider voorbij en dat wilde ik
erg graag worden. Ik raad iedereen het Loopbaanlab
aan. Maar wel voordat je bent vastgelopen, want zo
krijg je mensen op de juiste plek. Meestal ben je zo
druk met je werk, dat je nauwelijks nadenkt wat je eigenlijk wilt gaan doen. Dit was een cadeau, het heeft
mij veel opgeleverd.”
TALENT BEHOUDEN
“Scalda heeft tweeënhalf jaar geleden een begeleidingsstructuur opgezet voor zowel startende
docenten, intern studerenden als stagiaires van
de lerarenopleiding. Ieder onderwijscluster heeft
een schoolopleider die nauw samenwerkt met de
Zeeuwse Academische Opleidingsschool (ZAOS).
ZAOS heeft als streven het leren zoveel mogelijk in
het werk te integreren. Door deze nieuwe structuur
krijgen we meer stagiaires dan voorheen. Veel beginnende docenten hebben nog nooit een stap in een
mbo-school gezet. Daarom is het zo belangrijk dat
we meer stagiaires krijgen, dan krijgen we ook meer
kruisbestuiving van kennis en nieuwe ideeën. Naast
de schoolopleider heeft ieder team een paar vakcoaches, die de stagiair op het vakinhoudelijke deel begeleiden. We krijgen ook Pabo-studenten, die lijken
wel beter bij ons onderwijs te passen. Ze volgen een
minor en zijn vervolgens erg enthousiast om hier te
komen werken. Dan kunnen ze de verkorte leraren-

102

NORMALER
“Vanuit Scalda krijgt elk team een aantal scholingsdagdelen per jaar die ze zelf kunnen invullen. Zo hebben wij scholing gevolgd over de intake bij de kappersopleiding. Een andere cursus gaat bijvoorbeeld
over de wisselwerking tussen de teamleider en het
team. Maar het kan ook gaan over vakdidactiek. We
ervaren dat het goed is met het team een ochtend
van gedachten te wisselen over zo’n onderwerp. Er is
weinig tot geen weerstand. De afgelopen jaren is er
veel meer structuur gekomen in de professionalisering en is het ‘normaler’ geworden. Hierin is een hele
grote slag gemaakt.”

“HET LOOPBAANLAB WAS ECHT
EEN CADEUATJE.”

VERRIJKING
“In mijn huidige baan moet ik heel veel schakelen.
Ik heb natuurlijk mijn studenten op niveau 2 en 3,
daarnaast begeleid ik de studenten van de ZAOS en
studerende collega’s. Ik vind het heel erg leuk om al
die verschillende niveaus en instellingen met elkaar
te verbinden. Er komt bijvoorbeeld een teamleider
naar me toe die in februari een probleem heeft met
een zieke docent: Zou er bij ZAOS een student zijn?
Daar ga ik dan mee aan de slag. Een ander voorbeeld
is een stagiaire die graag les wil geven op de kappersschool. Zij heeft een project opgezet om in een asielzoekerscentrum één dag per week te gaan knippen.
Ik leg hierbij de verbinding met burgerschap. Mijn
werkzame leven is door de opleiding en de nieuwe
functie echt verrijkt.”
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ding. In ons HRM-beleid is duurzame inzetbaarheid
een thema, daaraan gekoppeld worden ook trainingen
en cursussen gegeven.”

SANDRA BILDERBEEK
HRM adviseur en aanvoerder De Academie

“Scalda is in 2012 tot stand gekomen uit een fusie
van ROC Westerschelde en ROC Zeeland en heeft
vestigingen in onder meer Goes, Terneuzen, Vlissingen en Middelburg. Er was in het begin sprake van
twee culturen. De fusie heeft voor medewerkers en
studenten veel impact gehad. Tot de fusie werden
in Terneuzen alle opleidingen verzorgd, nu zijn opleidingen samengevoegd en wordt een aantal op
andere vestigingen gegeven. Dat is lastig voor de
studenten die nog geen auto hebben of mogen rijden. Er is krimp in aantocht en ook dat maakt het
uitdagend om goed bereikbaar te blijven. Het betekent daarnaast ook dat onze medewerkers veel reisbewegingen hebben.”
CLUSTER OVERSTIJGEND PROFESSIONALISEREN
“We hebben ervoor gekozen alle professionaliseringsactiviteiten voor medewerkers onder te brengen in
een eigen academie. Dit is ontstaan vanuit het idee
om clusteroverstijgend te professionaliseren. We
hebben negen onderwijsclusters en zo kunnen bijvoorbeeld medewerkers uit Maritiem en Zorg samen
klassenmanagement doen, zodat ze ook van elkaar
kunnen leren. We proberen op verschillende manieren
alle medewerkers te bereiken. Er komen opleidingsvragen van medewerkers of teams bij De Academie
en wij wegen af op welk niveau de cursus wordt gegeven. Daarnaast is er een open aanbod waarop je via
de website kunt inschrijven. Dat gaat onder meer over
Transactionele Analyse, klassenmanagement, activerende didactiek, passend onderwijs, werken met de
Ipad. We bieden ook coaching en loopbaanbegelei-
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LEERNETWERKEN
“We besteden extra aandacht aan de taal- en rekendocenten, zij hebben door de indeling in de onderwijsclusters minder directe collega’s om hun didactische
aanpak mee te delen. Voor hen hebben we leernetwerken opgericht met een coördinator en vakcoaches. Het netwerk komt ongeveer vier keer per jaar
samen om bijvoorbeeld didactische aanpakken of de
examinering te bespreken. Elk onderwijscluster heeft
een coach die alle opleidingsvragen trechtert. Recent
hebben we een leernetwerk beroepsethiek opgestart
en komend schooljaar start een netwerk voor mastergeschoolden en studerenden. De Academie ondersteunt leernetwerken door de organisatie ervan of
door het inhuren van externe sprekers.”

“PROFESSIONALISERING IS EEN
VAST AGENDAPUNT GEWORDEN.”

VEEL VAN ELKAAR GELEERD
“Voor de verbetering van het leiderschap hebben we
een team- en talentontwikkelingstraject ontwikkeld
gebaseerd op drie stromen. In de eerste stroom ‘organisatieontwikkeling’ zitten thema’s als strategie, visie
en resultaatverantwoordelijkheid. De tweede stroom is
gericht op persoonlijke ontwikkeling met thema’s als
Transactionele Analyse en inzicht in gedrag en competenties. Iedereen heeft een persoonlijkheidstest
gemaakt. Die is gebruikt om te begrijpen hoe jijzelf
en de ander in elkaar zitten, waardoor je beter zicht
hebt waarom de communicatie niet zo goed gaat. Dat
heeft veel effect gehad! Stroom drie is intervisie in de
drie lagen cvb en directie, teamleiders en medewerkers. Natuurlijk zijn er kritische geluiden geweest, maar
we hoorden terug dat er veel van elkaar geleerd is.”
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MAATWERK
“Bij aanvang van het ontwikkeltraject was er
angst dat het het zoveelste traject zou worden. Organisatorisch lagen er grote uitdagingen en overal moesten agenda’s worden
gestroomlijnd. Er is een projectgroep die sturing heeft gegeven zodat iedereen mee bleef
doen. De grootste angst was dat er geen mogelijkheid voor maatwerk in zou zitten en dat
elk team dezelfde training zou krijgen. Dat
hebben we ondervangen door elk team een
aantal uren te geven om hun professionaliseringsbehoefte en de stand van zaken van
dat team te onderzoeken. De teamleider en
twee vertegenwoordigers uit het team deden
vervolgens een intake met een externe trainer. Dat hebben we bij zestig teams gedaan.
Daardoor was het draagvlak voor de trainingen veel groter en konden we het aanbod
vraaggericht maken.”
OP LOCATIE
“Er is geen docentenopleiding in Zeeland en
daar hebben we last van. Alle Zeeuwse leraren in opleiding volgen een scholing buiten
de provincie. Als die op kamers gaan in Amsterdam, dan komt een groot deel niet meer
terug. ZAOS organiseert stages voor leraren
in Zeeland en inmiddels ook wat lessen. Juridisch is het niet mogelijk een lerarenopleiding in zijn geheel in company te realiseren.
Docenten van ons komen vooral uit het bedrijfsleven. Wij willen die werkexpertise graag
in de klas. Voor deze zij-instromers hebben
we een regeling Startende medewerkers. Gedurende het eerste jaar krijgen ze een coach
en volgen ze het Pedagogisch Didactisch
Getuigschrift (PDG) of een lerarenopleiding.
Het PDG doen we met Hogeschool Zeeland
en Windesheim en die wordt wel op locatie
verzorgd.”
VAST AGENDAPUNT
“De uitdaging is ‘blijvend professionaliseren’,
zeker met een personeelsbestand dat qua
leeftijd wat hoger ligt en die moet blijven
aansluiten bij de doelgroep. Hoe hou je iedereen inzetbaar? Inmiddels komen mensen
zelf naar mij toe met opleidingsvragen. We
zien een betere communicatie binnen teams,
men begrijpt elkaar beter. Professionalisering
is een vast agendapunt geworden.”
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JAAP GLERUM
Teamleider en promovendus
“Als docenten merken dat er een noodzaak is om te
leren, dan zijn ze ook vrij snel geneigd te gaan leren.
Belangrijk hierbij is het ‘just in time leren’, er moet
een actuele vraag zijn. Als je alle docenten langs de
BIO-competenties legt, dan missen een hele hoop
docenten enkele competenties. Maar die zijn niet
direct gemotiveerd zich hierin te scholen. Docenten die goed functioneren en al twintig jaar werken,
willen geen scholing als ze er in hun dagelijkse werk
geen last van hebben. Pas als een docent ergens in
vastloopt ziet hij dat er een noodzaak is.”
GRENZEN AANGEVEN EN REGIE HEBBEN
“Idealiter respecteer je de professionaliteit van de docent en bepaalt hij de inhoud van zijn eigen professionalisering. Dat hebben we gedaan bij de cursus didactiek niveau 2. We hadden als team al een paar jaar
problemen in het omgaan met het gedrag van de niveau 2-student. Er kwam door intervisie en workshops
geen verbetering in. Toen hebben we verschillende
externen langs laten komen die aan het team hebben
gepresenteerd wat zij te bieden hadden. Daaruit heeft
het team er één gekozen. Docenten hebben aan het
begin en gedurende het traject aangegeven wat ze
wel en niet wilden en wat paste of juist niet. Ze zouden bijvoorbeeld gecoacht worden met video en een
oortje, maar daarover hebben ze besloten dat alleen
in een simulatieklas te doen en niet in hun eigen klas.
Dan zie je dat de weerstand die er was vermindert en
dat ze uiteindelijk verder gaan dan vooraf gedacht. Dat
komt doordat ze zelf de grenzen aangeven en regie
hebben. De professionele ruimte van de docent is
heel belangrijk. Op dat punt hebben wij als management slagen gemaakt.”
ECHT VAN DEZE TIJD
“De laatste jaren is de professionalisering echt op
gang gekomen. Ik denk dat dat komt omdat de maatschappelijke ontwikkelingen veel sneller gaan, de
halfwaarde tijd van kennis wordt steeds korter. Een
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ander belangrijk punt is dat we ons in het mbo steeds
meer focussen op het binnenhouden van studenten.
De maatschappij vraagt nu dat alle studenten met een
diploma van school gaan. Dat doet een veel groter
beroep op jou als docent. Lifelong learning wordt al
heel lang gepromoot, maar docenten gaan nu pas inzien dat ze moeten bijblijven. Niet alleen vakinhoudelijk, want studenten veranderen ook enorm. Ook het
opschuiven van de pensioengerechtigde leeftijd heeft
grote effecten gehad op de professionalisering. Ik heb
nu een docent van achtenvijftig in het team die serieus overweegt de lerarenopleiding te doen. Het loont
voor hem de moeite nog twee jaar te investeren. Dat
is echt nieuw en van deze tijd.”

inzicht krijgen hoe ze op een goede manier feedback
kunnen geven, zodanig dat er echt iets in het brein
van de student gebeurt. Het brein is net zoiets als een
spier. Als je een spier traint, dan treedt er een fysiologisch proces op, want de spier wordt dikker. Recent
neurologisch onderzoek heeft laten zien dat in de
hersenen nieuwe verbindingen ontstaan als je nieuwe
dingen leert.”

“DE PROFESSIONELE RUIMTE VAN DE
DOCENT IS HEEL BELANGRIJK.”
TRAINEN OVER DE RAND
“Een jaar of negen geleden vond ik het belangrijk dat
er in het management ook onderwijskundige kennis
aanwezig was en ben toen de master onderwijswetenschappen gaan doen. Dan zie je dat leren heel
leuk is en ervaar je ook dat je er heel veel profijt van
hebt. Je benadert de vraagstukken toch op een andere manier. En mijn leerbehoefte bleef kriebelen. Ik
heb dit bij mijn POP-gesprekken in de week gelegd
en opeens ontstond er een mogelijkheid te promoveren. Het moest gaan over excellent lesgeven en het
mbo, zodat het onderwijs aan onze studenten er beter
van zou worden. Ik doe nu onderzoek naar de mindset van mbo-studenten op basis van de theorie van
Carol Dweck. Zij heeft aangetoond dat studenten met
een growth mindset beter presteren. Studenten gaan
er in dit geval van uit dat ze hun intelligentie kunnen
ontwikkelen. Dit in tegenstelling tot een fixed mindset
waarbij intelligentie meer beschouwd wordt als een
gegeven. Iedereen dacht altijd dat een driedubbele
draai met salto aan de rekstok niet uitvoerbaar was.
Epke Zonderland heeft zichzelf afgevraagd wat hij allemaal moest trainen om dat te kunnen en het lukte
hem! Wat voor mij een eyeopener was, was dat hij buiten de wedstrijden om bij ongeveer negentig procent
van zijn sprongen viel. Hij traint dus over de rand van
het kunnen om beter te worden. Je wilt eigenlijk dat
elke student in het mbo op deze manier werkt. Daar zit
ook een maatschappelijke relevantie achter, want er is
voorspeld dat de banen voor niveau 2 voor een groot
deel gaan verdwijnen. Studenten moeten er dus alles
aan doen om een zo hoog mogelijk niveau te bereiken. Mijn promotie moet er toe leiden dat docenten
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“DEZE SCHOOL IS BIJNA
EEN FAMILIE.”

SOMA COLLEGE, HARDERWIJK

VAKIDIOTEN GEVEN ONDERWIJS

H

et SOMA College is een vakinstelling met 1.000 deelnemers en 80 medewerkers. De
professionalisering is gericht op het uitdagen van medewerkers. Alle medewerkers
hebben een coach die op maat ondersteunt.

dat wij meer studenten zouden kunnen hebben dan
dat we kunnen plaatsen. Daarmee ontstaat op een
gegeven moment zelfgenoegzaamheid. Iedereen is
trots op deze school, dus hoezo zouden wij nog iets
moeten veranderen?”

ANKE VAN BODEGOM
Voorzitter college van bestuur
“Het SOMA College bestaat ruim vijftig jaar en is de
enige school in Nederland die volledig gericht is op
Infra. Wij zijn een landelijke school voor alles wat
te maken heeft met grond-, weg- en waterbouw
en studenten van Terschelling tot Terneuzen. Overigens noemen zij zichzelf geen student, wat hen
doet denken aan stapels boeken, maar deelnemer:
jongens met de voeten in het zand, stoere doeners.
Ze komen hier naartoe en wonen hier intern omdat
wij praktijklessen aanbieden in levensechte situaties met machines en dertien hectare oefenterrein.
Deelnemers en bedrijven vinden ons zo aantrekkelijk
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UITDAGINGEN
“Vanuit die achtergrond zijn we begonnen met professionalisering. Docenten komen uit het bedrijfsleven en kunnen fantastisch over het vak praten. Onze
studenten vinden die verhalen razend interessant. Dus
het komt nog aan ook. Maar dan is het nog geen goede les! We kochten als eerste op de klassieke manier
een training activerende didactiek in. Uiteindelijk blijkt
het effect van zo’n training vrijwel nihil. Als een training groepsgewijs wordt gegeven pakken sommige
docenten daar iets uit op, anderen blijven hetzelfde
doen. Hoe kunnen we er nu voor zorgen dat scholing aansluit bij het individu? En daarnaast zijn we een
kleine school in een hele specifieke context. Als individuele docent heb je weinig doorstroommogelijkheid,
je komt binnen als docent en gaat er bij het pensioen
als docent weer uit. Het verloop is minimaal. Mensen
hebben het naar hun zin, ze horen bij deze school.
Het is bijna een familie.”
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STERKE KANTEN PROFESSIONALISEREN
“Wij moesten dus heel goed gaan kijken hoe we mensen uitdagingen konden bieden en hebben een individuele aanpak ontwikkeld, gericht op medewerkers
die meer kunnen en willen. Professionalisering van
de sterke kanten van mensen en van de organisatie.
We hebben uiteindelijk een groep van twaalf medewerkers een soort loopbaantraject aangeboden. Wat
zijn je capaciteiten? Waar wil je staan over een aantal jaren? Bij al die mensen is dat specifiek uitgepakt.
Iemand kon veel meer en was op zijn huidige plek
uitgegroeid. Andere mensen kregen zicht op hun capaciteiten en lieten bepaalde ambities varen. Iemand
is een communicatietraject begonnen met coaching.”
STOERE OMGEVING
“We hebben naast deze individuele aanpak ook het
traject ‘Activerende didactiek’. Dat gaat over de vraag
‘Wat doe je niet zo goed?’. We hebben mensen geprikkeld met een aantal gemeenschappelijke studiedagen over leren, puberbrein en didactiek. Vervolgens
hebben we iedereen uitgenodigd voor een begeleidingstraject op individuele basis met coaches die
lesobservaties doen. Op deze manier kunnen medewerkers wennen aan coaching en feedback, en zelfvertrouwen krijgen over hun pedagogisch didactische
kwaliteiten. Dit is tenslotte een stoere omgeving waarin je vooral niet je zwakke kanten laat zien.”

ook de hoofden van diensten betrokken. In de onderwijsteams hebben we een training gekregen over
Spiral dynamics. Daarbij gaat het erom welk type leidinggevende je in huis hebt, welke sterke kanten hij
heeft en hoe je dat optimaal kan benutten. Daardoor
kunnen de teamleiders gericht worden ingezet op
datgene waar ze echt goed in zijn.”
LEERKLIMAAT
“Een belangrijk effect is dat je zicht hebt op wat mensen kunnen en willen. Dat lijkt raar in een kleine organisatie, maar juist dan blijkt dat je uitgaat van beelden
en vanzelfsprekendheden die niet kloppen. Mensen
hebben meer plezier in het werk gekregen en daardoor is een ander leerklimaat ontstaan. We meten
het plezier ook door de deelnemertevredenheidsonderzoeken en panelgesprekken met deelnemers. De
uitkomsten van die panelgesprekken worden teruggekoppeld aan de teamleiders, zodat zij hun onderwijskundig leiderschap weer kunnen aanscherpen.”

OPTIMAAL BENUTTEN
“Onze drie teamleiders maken een ontwikkeling door
van coördinerend naar onderwijskundig leiderschap.
Omdat we een kleine school zijn, doen we dit in een
management development traject. We hebben hierbij

AGENDA VOOR DE TOEKOMST:
• Passend onderwijs moet een vanzelfsprekendheid worden. We zien langzamerhand
steeds meer studenten met een ondersteuningsbehoefte. Een grens hier is dat wij veel
te maken hebben met veiligheid bij bijvoorbeeld het werken met de machines. De begeleidingsvaardigheden van docenten en instructeurs worden steeds belangrijker.
• Een forse uitdaging voor ons als landelijke vakschool, zit in digitale ontwikkelingen als
begeleiding op afstand, zodat niet iedereen meer hoeft te reizen.
• Onze beroepen verdwijnen niet, ze veranderen. Daar moeten we op inspelen. Meters maken
doe je machinaal, maar het mooie straatwerk blijft handwerk.

MBO Raad | SOMA College, Harderwijk

107

“DE SPANNINGSBOOG
BIJ DE JONGENS IS NIET
GROTER DAN
TIEN MINUTEN.”

FRANK KERKMEIJER docent bediening
grondverzetmachines, simulator, tutor.
“Ik ben in 2008 uit het werkveld gekomen en bediende daar allerlei machines. Ik deed eigenlijk alles, had veel verantwoordelijkheid en moest continu
beslissen. Ik heb een sprong in het diepe genomen
door bij het SOMA College te solliciteren. De dag na
m’n sollicitatie belde de directeur: ‘Jij bent het geworden!’. Ik zag er tegenop mijn werkgever te vertellen dat ik na zeventien jaar het onderwijs in ging.
Maar die zei: ‘Als je die kans krijgt, dan moet je dat
doen.’. Het eerste half jaar heb ik het erg moeilijk gehad. Vooral de omschakeling van veel en snel naar
rustig en herhalend. De jongens zijn hier niet om iets
zo snel mogelijk te kunnen, maar om de stappen onder de knie te krijgen.”
VOLLEDIG OMGEDRAAID
“Na een jaar ben ik de instructeursopleiding gaan
doen om de onderwijsprocessen te leren beheersen.
Ik dacht altijd dat je een hele hoop kennis over de studenten heen moest storten. Zo was mijn onderwijs
vroeger ook. Frontaal klassikaal heet dit. Tegenwoordig ziet iedereen dat de spanningsboog bij de jongens
niet groter is dan tien minuten. En na vijf minuten komt
de telefoon met een belangrijk appje. Nu denk ik nog
steeds dat de telefoon minder snel uit de broekzak
komt als je iets interessant vertelt. De eerste keer dat
ik met een didactische werkvorm te maken had, dacht
ik: ‘Man, wat is dit nu weer?’. Maar leer je het begrijpen
en gebruiken, dan draai je volledig om. Uiteindelijk heb
ik ook de docentenopleiding gedaan.”
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DRIETIENDE VAN EEN SECONDE
“Als ik bij de jongens even die spanningsboog heen
en weer kan laten gaan, dan werkt dat voor honderd
procent. De sleutel tot het maken van een les is niet
ingewikkeld. Vroeger gaf ik twee uur les en was ik helemaal op. Door het gebruik van werkvormen kan ik
nu mijn eigen energie beter doseren. Maar als ik niet
enthousiast ben, worden de jongens het ook niet. Zij
hebben in drietiende van een seconde door of het interessant wordt of niet. Voor deze school moet je allereerst vakdeskundig zijn, daarna volgt een combinatie van verhalen, een goede lesopbouw, werkvormen,
herhalen en controleren of het landt. Tegenwoordig
begin ik een les met een korte samenvatting. Dan zie
je jongens reageren dat ze al vragen hebben.”
EXTRA STAP
“Wij waren in Duitsland op de grootste grondverzetbeurs ter wereld. Daar kwamen we simulatoren tegen,
waarmee je met een computer grondverzetmachines kunt leren bedienen. De simulator gebruikt geen
brandstof, je kan hem niet kapot maken en de gebruikersduur is ongelimiteerd. We hebben ze aangeschaft
en deelnemers kunnen nu wat extra tijd pakken om
meer machinevaardigheden te krijgen. Daarnaast
kunnen we het gebruik van GPS-systemen oefenen.
We oefenen projecten nu eerst op woensdag binnen,
voordat we dat donderdag en vrijdag met de jongens
buiten doen. De uitleg is binnen veel gemakkelijker.”
AANSLUITING
“Mijn werkzame leven is door alle opleidingen rijker
geworden en ik ben er als persoon erg door gegroeid.
Zelfs in mijn spreken en schrijven. Mijn e-mailberichtjes kloppen veel beter, daar kwam je in het werkveld
niet mee in aanraking. Ik volg nu een cursus communiceren en samenwerken. Ik ben van de binnenbocht
en daardoor zie ik niet dat iemand ergens niet enthousiast voor is. Een idee kan nog zo goed zijn, je moet
anderen ook meekrijgen om het te laten slagen. Voor
de toekomst maak ik me zorgen over hoe ik na mijn
vijfenvijftigste mijn vakgebied kan blijven bijbenen. Misschien is mijn grootste angst wel dat ik de aansluiting
met de jongens verlies.”
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willen bijvoorbeeld werken met kleinere groepen bij
vakken als Nederlands en Engels. Gevolg is dat andere
groepen groter worden. Docenten moeten regelmatig hun onderwijs anders organiseren. Daar helpen we
ze mee en daar zetten we ook onze coaches op in.”

“OM TE LEREN, MOET JE WERKEN.”

HERMAN MEPPELINK
Directeur onderwijs
“Technologische vernieuwingen gaan heel hard. Op
de machines heb je straks beeldschermen die laten
zien wat er onder de grond zit. De machines waar
studenten nu op zitten, bestaan over een aantal jaren niet meer. Bedrijven werken in grote projecten,
de werknemer krijgt daardoor steeds meer informatie en moet daar zelfstandig wat mee doen. Met
name jongere docenten vinden deze vernieuwingen
heel interessant. Die moet je de ruimte en vaardigheden geven hier iets mee te kunnen doen. Ik start
binnenkort met een werkgroep van jonge docenten
en een instructeur van een outdoorcentrum om
een nieuw introductieprogramma voor deelnemers
te ontwikkelen. We willen dat de deelnemers in de
introductie zelf gaan nadenken over regels die op
school nodig zijn. Dat is een heel andere insteek dan
ze de regels gewoon mee te delen. Zo oefenen we
vaardigheden om de toekomst beter vorm te geven.”

ONDERDOMPELING
“De deelnemers zitten hier vier dagen per week op
de campus. Dat betekent dat we in een soort onderdompeling vierentwintig uur per dag bezig kunnen
zijn. We proberen ook op de campus een goed leerklimaat neer te zetten, de professionalisering is daar
net zo hard nodig. Vroeger waren het meer bewakers,
nu zijn het echte professionals die de deelnemers begeleiden.”

PRODUCEREN VAN LEREN
“Leren wordt over het algemeen gezien als een consumptieproces. Maar om te leren, moet je werken.
Een student heeft een dubbele klantrelatie: in de
dienstverlening (school, rooster) is hij de klant en in
de kwaliteit van de dienst is hij de producent van zijn
eigen leren. In die setting heb je dus een mindset shift
nodig! De docent moet een leersetting creëren, waarin studenten zelf hun leren produceren. Teamleiders
en docenten voeren nu ervaringsgerichte projecten
uit, gerelateerd aan de onderwijsvernieuwingen. Wij
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ZOOITJE
“We hebben allemaal een coach en die zit in je klas.
Het intakegesprek met de coach was het meest waardevol. Je gaat daardoor nog meer nadenken over
hoe je het in je lessen doet. In zo’n coachingsgesprek
benoem je dingen waar je goed en slecht in bent. Ik
weet dat ik van sommige dingen een zooitje maak.
Afsluiten bijvoorbeeld. Op het moment dat je zoiets

“JE MOET HET NIET ZOMAAR UIT
MARTIN VAN DEN BERG
Tutor, docent monteurs, elektro & motoren
“Ik zat al een aantal jaren in de werkplaats als monteur en deed honderdduizend keer hetzelfde. Er was
af en toe een stagiair die ik begeleidde. Ik vond het
hartstikke leuk om met mensen te werken. Toen heb
ik besloten om docent te worden. Ik ben hier aangenomen als teamleider, maar dat was niet mijn ding.
Voor de klas staan, dat is mijn werk.”

HET DUIZEND-EN-EEN WERKVORMEN
BOEKJE HALEN!”
benoemt, ben je er ook mee aan de slag. Wat zijn
voor jou de momenten in de lessen dat je iets afsluit?
Daarover heeft de coach verschillende tips gegeven.
Navragen of iets is geland. Een vraag in een andere
context zetten. Ik vond het erg leuk om iemand van
buitenaf in mijn lessen te hebben. Iedereen doet er
een beetje lacherig over, maar collega’s vinden het
ook spannend! We leren ook van en met elkaar en
wisselen werkvormen uit. Een werkvorm moet bij jou
passen. Je moet het niet zomaar uit het duizend-eneen werkvormen boekje halen!”

zie nu gedrag van studenten in de klas waarop ik een
bepaalde visie kan vormen en heb meer kennis van
ondersteuningsbehoeften. Bij een stage heb je als
student nauwelijks structuur en je werkt met zware
machines. Men praat niet rustig met elkaar, er worden hele directe opdrachten gegeven. Ik probeer de
student hierop voor te bereiden en ik spreek leermeesters van bedrijven aan dat ze eenduidige opdrachten moeten geven.”

STEPHANIE PODT
Docent in opleiding pedagogiek
“Ik ben zes jaar geleden als bpv-begeleider begonnen op het SOMA College. Ik vind het heel leuk om
deelnemers te begeleiden. Helpen met bepaalde
keuzes van jongeren en dan constateren dat ze daar
mee verder kunnen, dat geeft mij zo’n goed gevoel.
Ik kreeg de mogelijkheid een eigen tutorklas te begeleiden, maar ik had naar mijn idee te weinig know
how. Ik ben toen de lerarenopleiding gaan doen. Ik
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MEER WERKVORMEN
“Ik heb een coach, waarmee ik dit jaar ben gestart.
Mijn coach is komen kijken, er is een video van mijn
lessen gemaakt en de coach heeft tips gegeven. Die
ga ik toepassen en over een maand komt ze weer kijken. Een tip van haar was om met meer werkvormen
te gaan werken. Ik liet de deelnemers eerst individueel werken, nu laat ik ze ook in groepjes werken. Als
didactische werkvorm vraag ik ze vaak om samenvattingen te maken. Je moet hier niet met De Volkskrant
aankomen, je kan alleen de beste vakbladen gebruiken!”
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ADRIAAN BOUT
Docent motorvoertuigen en defensie maatwerk

“Lang geleden wilde ik beroepsmilitair worden. Bij
defensie werd ik uiteindelijk monteur GWW-machines (grond-weg en waterbouw) met een diploma
van het SOMA College. Als monteur in het bedrijfsleven begeleidde ik stagiaires van het SOMA College
en daar is mijn passie voor onderwijs ontstaan. Ik ben
hier als docent gaan werken en heb me gelijk ingeschreven bij de opleiding docent motorvoertuigen.
We zijn hier behoorlijk fanatiek - het vak ligt ons op
het hart - maar we vergeten om dingen te borgen.”
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SPIEGEL
“Ik ben met de coaching gestart, omdat ik graag iets
meer wil. Maar ik weet niet waar ik sta qua werk- en
denkniveau en wat ik nog nodig heb. Je wordt door
de coach vaak een spiegel voorgehouden en je ontdekt heel goed je sterke en zwakke kanten. Er worden
opnamen met video van je lessen gemaakt. Het heeft
mij veel inzicht gegeven. Met name het nadenken
over de langere termijn en de gesprekstechnieken.
Daar zit mijn kracht én daar kan ik me ook nog verder
ontwikkelen. Om de vraag ‘Wat wil ik?’ te beantwoorden heb ik vacatures gezocht die goed bij mij passen.
Ik kwam uit bij lesstofontwikkelaar, examenontwikkelaar en beleidsmedewerker, allemaal functies die het
SOMA College nodig heeft! Nu gaan we kijken welke
opleiding hierbij past. Ik krijg hiervoor alle ruimte en
mogelijkheden.”
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“TOP DOWN EN
BOTTOM UP
PRINCIPE MET
EEN MOOI EN UNIEK
RESULTAAT”.

WELLANTCOLLEGE, RIJNSBURG

SPIN IN HET WEB TUSSEN DE LOCATIES

W

ellantcollege is de grootste groene onderwijsinstelling van de Randstad, met scholen in Noord-Holland, Zuid-Holland en Midden-Nederland. Wellantcollege biedt
vmbo-onderwijs op drieëntwintig locaties en mbo-opleidingen op elf locaties. Dit

doen ze met ruim 1.400 medewerkers voor circa 13.000 leerlingen en studenten. Daarnaast
verzorgt Wellantcollege cursussen en trainingen. In het functiebouwwerk miste de LD-er, een
medewerkers die de grotere projecten op regionaal niveau moest gaan trekken. Er is gekozen
voor leerwerktrajecten op de speerpunten van de organisatie.

met plezier naartoe gaat, uitdagingen aangedragen
krijgt en zich hierdoor onwtikkelt. Naast het opleiden voor het vak, is ook het bijbrengen van een stuk
zelfbewustzijn erg belangrijk. Voor elke student is
dit anders en dat maakt onderwijs zo boeiend, maar
vraagt ook maatwerk.”

ELLEN DER NEDERLANDEN-HOFMAN
AVO-docent, zorgcoördinator en LD-er
“Ik typeer mijzelf als een enthousiaste, betrokken
docent en collega, die wel van een uitdaging houdt.
Binnen de visie van Wellantcollege ligt voor mij de
uitdaging in het onderwijs; om voor elke student
een passende plaats in de maatschappij en/of onderwijs te vinden. Een plek waar hij/zij elke dag
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MIJN UITDAGING
“Om mijn vaardigheden nog verder te ontwikkelen
tipte mijn teamleider mij over de vacature voor LD-ers
die op Intranet stond. Met de op Intranet aangeboden
vacatures had ik geen klik, daarom solliciteerde ik met
de vraag of ik zelf een project kon opzetten namelijk
‘Het opzetten van een onderwijsbegeleidingsroute
van vmbo-mbo’. Dit werd gehonoreerd en het leiden
van dit project met bijbehorende opleiding werd mijn
uitdaging.”
EEN TAAL LEREN SPREKEN
“Het LD-traject bood mij de mogelijkheid een opleiding te volgen en een project binnen de organisatie
te leiden. Deze opleiding bestond uit twee driedaagse
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seminars, intervisie, supervisiebijeenkomsten en zelfstudie. Ik heb mij bekwaamd in het systeemdenken
en de opleiding leerde mij een andere taal te spreken.
Mijn cirkel van betrokkenheid en invloed werd tijdens
het traject anders en duidelijker. Gedurende het traject bleek het project te omvangrijk en met één aspect van het project ‘Hoe kun je een mbo student zo
optimaal mogelijk begeleiden?’ ben ik verder gegaan.
Door te sparren (over het wat, hoe en waarom) met
de opdrachtgever, supervisor, projectleden en collega’s werd ik scherper en alerter, wat duidelijk een
meerwaarde is geweest voor mij en de organisatie.”
MAATWERK
“Naast het vinden van goede lesmaterialen voor het
optimaal begeleiden van een mbo-student, ging de
projectgroep aan de slag met systeemdenken over
passende begeleiding. Op basis van deze uitslag
kwamen we tot de conclusie dat we de studenten
en coach-docenten beter/anders wilden matchen.
Hiervoor hebben we de intaketest gebruikt. Deze test
meet zowel cognitieve - als persoonlijkheidsvariabelen. Met deze persoonlijkheidskenmerken kan een
goede match gemaakt worden tussen de behoefte
van de student en mogelijkheden van de coach (docent). Alle docenten en nieuwe studenten vulden de
intaketest in en er worden op basis van de uitslagen,
studierichting doorbrekende, begeleidingsgroepen
gevormd. Na een succesvol eerste jaar (gemeten bij
de docenten) is er besloten dit jaar een vervolg te geven aan deze manier van matchen.”

TIPS VOOR DE PRAKTIJK:
• Zet de mogelijkheid van een LD-functie
in! Het biedt zoveel meer perspectief
in de schil om het management heen.
• Organiseer een platform dat de vertaling maakt tussen beleidsontwikkeling en concrete projecten, waarbij de focus ligt op de doelen in het
instellingsplan.
• LD-ers moeten ruimte en tijd hebben
om projecten of opdrachten uit te
voeren. Innovatie kost ontwikkeltijd
en kan mislukken. Je moet durven
ondernemen.
• Zet enthousiasme in, dat opent deuren.

SUCCESERVARING
“Als LD-potential vond ik het zeer waardevol een project te mogen leiden binnen de organisatie. Ik sta nog
met evenveel plezier en enthousiasme voor de klas,
maar heb wel een andere kijk gekregen op het onderwijs en haar organisatie. Voor het LD-traject deed ik
veel op intuïtie, nu zoek ik graag de theorie erbij. Dit
geeft een verdieping en een bredere kijk op het geheel. Het is de bedoeling dat LD-docenten als onderwijsvernieuwer, projectleider of rolmodel herkenbaar
in de organisatie opereren. Hier draag ik graag mijn
steentje aan bij. De combinatie van top down en het
bottom up principe heeft in dit project geleid tot een
mooi en uniek resultaat”.
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positie komen. De onderwerpen van de opleiding
zijn verandering, innovatie en onderwijsvernieuwing.
Medewerkers die al een master hebben, kunnen vrijstellingen krijgen. De kandidaat wordt altijd als potential in de LD-schaal benoemd, bij afronding van het
opleidingstraject en bij goed functioneren wordt hij
benoemd.”

BARBARA VAN DER BIJL
HRM-adviseur

“Wellantcollege wilde in 2012 een functiebouwwerk
implementeren met een helder onderscheid in LB-,
LC- en LD-functies. Ons klimaat van professionaliseren van medewerkers vereiste dat en het paste bij
onze strategie als organisatie. Binnen dat bouwwerk
vervult de LD-er docenttaken en een rol als projectleider, Master in learning of onderwijsontwikkelaar.
Dat doet hij over de locaties heen.
Op het moment dat we het nieuwe bouwwerk implementeerden, zijn we gaan werken met de functie regiodirecteur in plaats van vestigingsdirecteur,
daardoor kregen teamleiders een steviger rol op
de locatie. De LD-er kwam hiërarchisch onder die
teamleider te vallen, de regiodirecteur werd zijn opdrachtgever.”

AL GROEIEND VORMGEVEN
“We zijn als organisatie eigenlijk continu bezig met de
LD-laag. We hebben elk jaar een ronde waarin we kijken hoeveel posities LD we nog kunnen toebedelen.
Bij de eerste lichting hadden we tien vacatures, nu
hebben we er per lichting minder. In het begin was
het lastig om de LD-ers projecten te geven die bij hun
passen en voldoende complexiteit bezitten om de rol
en positie van de LD-er in de organisatie al groeiend
vorm te geven. Het opleidingstraject duurt anderhalf
jaar, maar vanuit de LD-ers kwam de vraag door te
gaan en van en met elkaar te leren door bijvoorbeeld
intervisie. Zo is het netwerk van LD-ers ontstaan. Dit
netwerk koesteren we!”

“HET NETWERK VAN
LD-ERS KOESTEREN WE!”

VOORTREKKERSROL
“We hebben de LD-vacatures verdeeld over de regio’s.
In eerste instantie was dat tien fte, inmiddels hebben
we zevenentwintig potentiële LD-ers. De LD-medewerker heeft een minimale betrekkingsomvang van
een half fte, is een excellent docent, kan een voortrekkersrol vervullen, kan heel goed reflecteren en heeft al
initiatieven in het kader van onderwijsvernieuwing laten zien. We hebben voor de LD-er een post-hbo-opleiding uitgezocht, die het project dat de LD-er moet
uitvoeren integraal meeneemt. Het project is de rode
draad in de opleiding én in de werksituatie, zodat het
de LD-er ondersteunt bij zijn functioneren en het in
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LÉON ADMIRAAL
Regiodirecteur

“Het is op elke school erg ingewikkeld om de interne
doorstroom te vergroten en we zagen dat talenten
onze organisatie verlieten. We zochten mensen voor
sleutelposities om bijvoorbeeld het reken- en taalbeleid verder te ontwikkelen, voor de interne doorstroom de verbinding te verstevigen tussen vmbo
en mbo of in de regio een verbindende functie te
hebben voor de omliggende bedrijven met onze
organisatie. De teamleiders alleen kregen dat in tijd
niet voor elkaar, daarom hebben we de mogelijkheid
geschapen om LD-er te kunnen worden. We hebben ons afgevraagd welke opdrachten de docenten
meekregen, zodat ze al werkend het leren kunnen
oppakken. Onze speerpunten zijn erg divers en LDers gingen dus ook binnen het onderwerp zoeken
naar mogelijk uit te voeren projecten. Sommige LDers hebben hun opdracht teruggegeven, omdat het
onderwerp te breed was of omdat ze er toch niet
mee uit de voeten konden. Dat zijn de eerste kinderziektes geweest. Nu wordt er op expertise en daaraan de gekoppelde opdracht gesolliciteerd en dat
blijkt een succesverhaal.”
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TRAIT-D’UNION FUNCTIE
“Er worden door LD-ers nu veel vorderingen gemaakt
op de locaties en in de regio’s. Als je bijvoorbeeld kijkt
naar reken- en taalbeleid dan is de LD-er dé spin in
het web tussen de locaties om dit onderwijs verder
te verbeteren. In Aalsmeer is een loket waar een LDer werkt aan het verduurzamen van de verbinding
met het bedrijfsleven. Je groeit als mbo, je onderwijs vernieuwt en we zien veel beter wat we nodig
hebben. Wellantcollege heeft het Keurmerk Internationalisering ontvangen en dat is een grote steun bij
het plaatsen van buitenlandse studenten. Maar hoe
ga je dat vervolgens aankleden? Daarvoor zoek ik nu
naar een mogelijkheid voor een LD-er. Zij geven op
onze speerpunten de trait-d’union-functie vorm. Daar
denken we nu nog een beetje te smal over. De LD-er
zou veel meer zelf vanuit het instellingsplan projecten
moeten kunnen oppakken. De successen moeten we
echt nog meer verbinden en vieren.”

“IK ZIE ENTHOUSIASTE
MENSEN RONDLOPEN,
DAAR WORD IK BLIJ VAN!”
NIEUWE VERBINDING
“Door de kansen die wij bieden en de subsidie die we
krijgen, kunnen we talenten binnenhouden en kunnen
mensen excelleren. Door de LD-functie verbetert je
slagvaardigheid, innovatief vermogen en leiderschap.
De projecten worden professioneler en je hebt een
vliegwiel om je organisatie continu te verbeteren. En
ik zie enthousiaste mensen rondlopen, daar word ik
blij van. Voor hen betekent het een erkenning en een
nieuwe verbinding binnen de eigen organisatie. Daardoor ervaren ze dat ze een echt nieuwe job hebben.
Maar wel intern en dat is enorme winst.”
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“IEDERE DOCENT LOOPT
TEGEN ANDERE VRAGEN
EN PROBLEMEN AAN”

REGIO COLLEGE, ZAANDAM

ZO BELANGRIJK OM EEN SPIEGEL TE HEBBEN!

H

et Regio College is een roc met ruim 500 medewerkers en circa 6.000 studenten.
Belangrijk onderdeel van de professionalisering is de docentcoach waarbij startende en
vastgelopen docenten, zij-instromers en instructeurs gecoacht worden.

SIMONE DE BOER
Docentcoach
“De extra aandacht voor nieuwe collega’s is ontstaan
bij de afdeling Zorg en Welzijn. Dit is de basis geweest voor het huidige beleid ‘inwerken en begeleiden van docenten’ waarin is vastgelegd dat startende docenten, vastzittende docenten, zij-instromers
en instructeurs allemaal coaching kunnen krijgen.
Docenten kunnen daarnaast ook ondersteuning
krijgen bij het werken in resultaatverantwoordelijk teams. Er zijn in totaal zes geschoolde coaches
werkzaam. Alle docenten begeleiden we zodanig
dat ze zelf hun draai (weer) kunnen vinden.”
KWALITEITEN ONTDEKKEN
“In 2012 heeft het Regio College het beleid vastgesteld dat alle docenten ondersteuning kunnen krijgen
van een docentcoach. Ik ben nu drie jaar actief als
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docentcoach. Mensen voelen zich door coaching
gehoord en serieus genomen. Onze resultaatverantwoordelijke teams moeten veel in hun eigen werkomgeving regelen. Daarvoor geeft het inwerkprogramma
een beetje body, maar startende docenten hebben
vaak meer ondersteuning nodig. Een aantal startende
docenten hebben het initiatief genomen om intervisie in hun team te introduceren. Ik heb geholpen dat
te organiseren. Startende docenten zoeken wat hun
nieuwe rol is. Door de coaching ontdekken ze welke
kwaliteiten ze hebben en wat hun invloed kan zijn. De
mogelijkheden van/voor de begeleiding zijn steeds
breder bekend en we maken nu ook een waaier met
alle begeleidingsmogelijkheden.”
NETVLIES
“Maatwerk is heel belangrijk. Iedere docent loopt tegen andere vragen en problemen aan. Denk bijvoorbeeld aan docenten met kleine kinderen die veel
ballen in de lucht moeten houden; docenten die de
zoveelste onderwijsverandering vorm moeten geven;
jongere docenten die onzeker zijn over hun perspectief binnen de organisatie. Niet iedereen heeft al deze
ondersteuningsbehoeften op het netvlies. Met de managers zoek ik nog naar oplossingen van praktische
problemen waar docenten mee te maken hebben,
denk aan voorkomen van lesuitval als gevolg van de
aangeboden begeleidingsactiviteiten. De manager
heeft daar een hele belangrijke rol in. Ik ben trots op
het feit dat het coachen van docenten nu echt rocbreed beleid is. Samen blijven we werken aan het verder implementeren van dit beleid.”
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vandaan komt en kan er ook in mijn privéleven beter
mee omgaan. De coach luistert heel goed naar wat je
zegt. Ze liet me zien dat ik veel dingetjes zei in tussenzinnetjes. Alsof het dan niet belangrijk is!”

MARIËLLE DEKKER
Docent wiskunde
“Ik heb drie jaar terug de bevoegdheid voor bve gehaald. Toen kwam ik er achter dat ik faalangst had,
vooral in mijn werk. Als ik dacht ‘Ik kan het niet’, deed
ik het ook niet. Dat ging heel lang goed. Vorig jaar
heb ik een cursus ‘Regisseren kun je leren’ gedaan.
Daar werd de growth mindset en de fixed mindset
van Carol Dweck besproken. Ik kon zelf alle vinkjes
bij de fixed mindset zetten. Er viel toen het kwartje.
Ik was vroeger het slimme meisje en kreeg altijd te
horen hoe goed ik wel niet was. Dat maakt het heel
lastig als je dingen moet doen die je niet goed kan.
Ook mijn perfectionisme werkt alleen maar tegen,
dat heb ik me nooit gerealiseerd. Ik vond toen dat ik
er iets aan moest gaan doen en heb de docentcoach
benaderd.”

LATEN ZIEN WIE IK BEN
“Ik kreeg een andere baan aangeboden. Dat wilde
ik heel graag. De managers van beide afdelingen en
mijn collega’s wilden onderling iets voor me regelen,
maar ik vond het een enorm gedoe en liet het erbij
zitten. De coach constateerde dat ik eigenlijk vluchtte en heeft me gesteund om door te zetten. Ik ben
sinds oktober met de andere baan begonnen en kan
meteen een hele andere start maken. In mijn nieuwe
baan heb ik direct mijn mening gegeven in een teamvergadering. Ik blijf verder gaan met de coaching. Mijn
boodschap is eigenlijk dat iedereen een coach moet
hebben. Omdat je er zoveel over jezelf van kan leren.
Mensen zitten vast in hun denkpatroon, ook al denken
ze van niet. En dan is het belangrijk om een keer een
spiegel te hebben. Ik heb even getwijfeld over dit interview, maar ik vind het van belang dat mijn collega’s
gewoon zien wie ik ben.”

“HET IS BELANGRIJK
EEN SPIEGEL TE HEBBEN.”

TUSSENZINNETJES
“Ik wilde leren fouten te kunnen maken. Bij het maken van lesontwerpen ging ik door totdat het perfect
was. De coach zei dat ik het iets eerder moest laten
zien, een stukje voordat het af is. Van collega’s kreeg
ik te horen dat ze me zagen als een grijze muis. Dat
komt helemaal niet overeen met hoe ik mezelf zie.
Ik heb vaak een andere mening, maar als de groep
iets anders vindt, dan hou ik m’n mond. Ik heb altijd
geleerd me aan te passen aan anderen. De coach liet
me inzien dat het juist goed is dat er mensen zijn die
een andere kant kunnen belichten. Als ik iets heel logisch vind, dan denk ik dat andere mensen dat ook
vinden. En dat is niet zo. Dat ik vaak anders denk, heb
ik me nooit beseft. Ik snap nu meer waar mijn gedrag
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keuzes die je maakt in je manier van lesgeven maakt
dat je er over na gaat denken, ook als die coach er
niet is. We hebben het veel gehad over het toepassen van verschillende werkvormen. Vroeger stond ik
voor de klas en kon ik anderhalf uur vertellen. Maar
de student van toen is niet meer de student van nu.
Zo gaf ik aan het begin van het jaar vier verschillende
groepen exact dezelfde lesstof. Bij de ene klas werkte
dat wel en de andere niet. Door dit met mijn coach
te bespreken, ben ik gaan nadenken over mijn eigen
rol hierbij was.”
JAN BEELDMAN
Docent beeldende vorming
“Op een gegeven moment vonden mijn collega’s
dat ik een beetje vastliep en dat vond ik eigenlijk zelf
ook. Ik ben niet zo gestructureerd en daar hadden
anderen last van. Ook mijn lessen liepen niet altijd
goed. Er was behoefte aan een soort van APK. En
toen werd mij een traject met een docentcoach aangeboden. Er werd bij gezegd dat het een kans is, dus
zo heb ik het ook gezien.”
NADENKEN OVER JE ROL
“Je werkt tweeëndertig jaar in het onderwijs en dan
komt er iemand in je klas kijken. Ik heb nog nooit lesbezoek gehad! Dat is best wel een beetje spannend.
Maar binnen vijf minuten ben je toch weer jezelf en
ben je de coach vergeten. Het feit dat je praat over de
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“LESGEVEN GAAT
ME NU MAKKELIJKER AF.”

MAKKELIJKER
“Ik denk dat ik positiever naar leerlingen ben geworden. Ik geef positieve feedback en beantwoord iedere
vraag met: ‘Goede vraag, hier is ooit een oplossing
voor gevonden!’ Ik vind dat er ten minste eens in het
jaar iemand in mijn klas mag komen kijken, alleen al
om je uit de waan van de dag te halen. Ik ben tweeënzestig en het einde van mijn carrière is wel in zicht.
Het werk moet geen worsteling worden. Ik heb het
gevoel dat het lesgeven me nu makkelijker af gaat.”
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RHONA REIJLING
Docent economie
“Ik deed een studie bedrijfskunde. Nadat mijn contract niet werd verlengd ben ik vrij snel na mijn bevalling overal op zoek gegaan naar een baan, ook in
het onderwijs. Ik kom uit een ‘onderwijsnest’, zowel
mijn moeder als zus werken in het mbo. Ik heb zonder diploma’s bij het Regio College gesolliciteerd en
werd aangenomen met afspraken over het halen van
mijn bevoegdheid. Ik ben er heel blij mee en dankbaar voor, maar dat dit kan is te bizar voor woorden.
Ik begon hier, moest nog een jaar studeren en was
net moeder. Ik redde me doordat ik heel veel steun
kreeg van het team. Ze noemden me het kuikentje
van het team. Maar het eerste jaar was echt loodzwaar.”
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OPSTAPELENDE SUCCESSEN
“Het lesgeven ging me vreemd genoeg goed af. Ik
had een leuke interactie met de deelnemers. Ik ben
natuurlijk hartstikke jong en kan op hun niveau met
hen communiceren. Daarbij was het voor mij het lastigste om autoriteit uit te stralen. Het Regio College
heeft een traject voor nieuwe medewerkers waarbij je
in een aantal middagen de organisatie leert kennen.
We hadden intervisiebijeenkomsten met startende
docenten, zittende docenten konden ook aanschuiven. Dat was dus een gemêleerd gezelschap. Daarnaast hadden we persoonlijke gesprekken met de
coach. Ik heb een aantal keren huilend bij haar gezeten. Het is niet alleen lesgeven, maar ook het begeleiden van deelnemers en de klas goed managen en
dat werd me soms even te veel. De coach heeft me
geleerd terug te kijken op successen die uiteindelijk
opstapelen. Ze heeft me ondersteund toen ik minder
wilde werken om af te studeren. Veel van de startende
docenten die gelijk met mij zijn begonnen, hebben
minder gebruik gemaakt van dit inwerktraject. Ik heb
gezien dat velen van hen hier nu niet meer werken.”
OP M’N PLEK
“Direct na m’n studie bedrijfskunde ben ik begonnen
met m’n tweedegraads lerarenopleiding Bedrijfseconomie. Ik heb die opleiding in één jaar gedaan en ben
nu gediplomeerd docent. Door dat jaar ben ik beter
les gaan geven en gebruik ik meer didactische werkvormen. Ik heb ook binnen mijn team veel kunnen delen van wat ik leerde. Dat vond ik heel fijn, want toen
kon ik iets teruggegeven. Ik ben vorig jaar gevraagd
mee te doen met het herontwerp van het nieuwe
kwalificatiedossier. Ik heb het ontzettend naar mijn
zin en zit nu op mijn plek.”
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