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DOORPAKKEN OP DIGITALISERING IN EEN NOTENDOP 
De mbo-sector heeft de ambitie om een leven lang ontwikkelen voor 

álle lerenden te realiseren. Dat vraagt om een flexibele inrichting van 

het onderwijs, de organisatie, en aandacht voor leren op maat. Het 

programma Doorpakken op digitalisering (2020-2022) is een belang-

rijk middel om deze en andere ambities waar te maken. Docenten, 

beleidsmedewerkers en andere betrokkenen van 37 mbo-scholen 

en overkoepelende organisaties werken binnen het programma 

samen aan kennisontwikkeling en tools om mbo-scholen, de mbo- 

sector en de arbeidsmarkt verder te helpen. www.mbodigitaal.nl/

programmas/programma-doorpakken-op-digitalisering
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TROTS OP ONS 
DOORPAKKEN!
“Na 3 jaar Doorpakken op digitalisering ben 

ik heel trots op wat we allemaal hebben 

bereikt. Op weg naar een flexibeler mbo, 

waarin we meer op maat aan élke student

kunnen lesgeven. In dit magazine kun je er 

alles over lezen. Over wat er is opgeleverd, 

en over hoe dat in de praktijk gebruikt 

wordt. Maar allereerst geef ik graag het 

woord aan Karim. Als mbo-  docent weet 

hij als geen ander wáárom we werken 

aan digitale transformatie. En in die ‘why’ 

hebben we ons als mbo-sector verenigd 

afgelopen jaren. En dat zal ook de basis 

zijn om ons de komende jaren - samen met 

het hbo en wo - sterk te maken voor een 

vervolg. Voor die mbo-student.”

MANON GEVEN PROGRAMMAMANAGER 

DOORPAKKEN OP DIGITALISERING

KARIM AMGHAR IS SCHRIJVER, PROGRAMMAMAKER, 

TELEVISIE PRESENTATOR EN MBO-DOCENT

VEELZIJDIGHEID  
ALS KRACHT
Het onderwijs is het fundament van een goed werkende samenleving. Wat we daar 

nu aan prachtige dingen zien komt voort uit het prachtige onderwijs. Daar zijn de 

zaadjes geplant voor mooie plannen en projecten. Het mbo is daarbij de motor van 

onze economie en het cement in het fundament. 

Het tegenovergestelde is ook waar. Als dingen niet goed gaan in het onderwijs dan 

zie je die ook terug in de samenleving. Kijk maar eens naar de krapte op de arbeids-

markt. Waar zie je de tekorten het meest? Precies. Met name op de plekken waar we 

mbo’ers nodig hebben. In de zorg, in de bouw en in verschillende andere sectoren. Jet 

 Bussemaker, oud onderwijsminister en nu voorzitter van de Raad voor Volksgezond-

heid en Samenleving, vertelde mij een aantal maanden geleden al dat de tekorten 

op de arbeidsmarkt en het onderschatten van de mbo’ers één van de grootste 

 uitdagingen van onze samenleving is en zal worden. Hoe groter de onderwaardering, 

in salaris en status, hoe groter de tekorten. 

Gelukkig is de mbo’er wendbaar en krijgt deze steeds meer respect binnen het 

onderwijs. Ook in de politiek en in de samenleving merk je meer solidariteit met de 

mbo’er. Door corona werd pijnlijk duidelijk hoe onmisbaar zorgmedewerkers zijn. Door 

de ontwikkelingen op de huizenmarkt zijn stukadoors en vakmensen nóg waarde-

voller gebleken. En als we lang moeten wachten op een terras omdat de horeca te 

weinig personeel heeft, merken we dat we niet zonder de mbo'ers kunnen. We zijn ze 

meer gaan waarderen, maar we zijn er nog lang niet. Mijn idee? Zorg voor goed beleid 

en de uitvoering van dat beleid voor de mbo’er. 

Maar wie is die mbo’er? Die is pluriform in leeftijd, interesse, niveau en meer. Deze 

pluriformiteit wordt soms gezien als een uitdaging. Hoe kun je goed beleid maken 

voor zo’n grote groep? Niveau 1 tot 4. Van elektrotechniek en lasser tot haarstylisten 

en junior consultant duurzaamheid. Daar zit nou juist de denkfout. Deze veelzijdigheid 

is juist een kracht. Deze diversiteit maakt dat de mbo’er behoefte heeft aan flexibel 

ingericht onderwijs met meer keuzemogelijkheden die aansluiten bij zijn of haar 

leef-werksituatie. Mbo’ers zijn digitaal, praktisch, flexibel en weten een goede werk- 

en leefsituatie te combineren. In het mbo zie je niet voor niets de meeste hybride 

docenten. 

Niet alleen aan de politiek, maar ook aan de samenleving de taak om te faciliteren en 

te waarderen.  

Foto: Maud Fontein

“MBO’ERS ZIJN DIGITAAL, PRAKTISCH, 
FLEXIBEL. JE ZIET HIER NIET VOOR  
NIETS DE MEESTE HYBRIDE DOCENTEN”
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ONDERWIJS. WE DOEN HET MET Z’N ALLEN VOOR DE STUDENT. 
MAAR BESTAAT DÉ STUDENT NOG WEL? HET ANTWOORD IS 
HELDER: NEE. DE WERELD EN DE ARBEIDSMARKT  VERANDEREN 
EN ONZE STUDENTEN BEWEGEN MEE. ZE HEBBEN DUIDELIJK 
BEHOEFTE AAN EEN LEVEN LANG ONTWIKKELEN. ONS 
ONDERWIJS IS DUS AL LANG NIET MEER ALLEEN VOOR DE 
17-JARIGE STUDENTE ELIF DIE EEN EIGEN HOVENIERSBEDRIJF  
WIL BEGINNEN, MAAR OOK VOOR DE 49-JARIGE BOUWVAKKER 
KLAAS DIE ZICH WIL LATEN OMSCHOLEN TOT AUTOMONTEUR.  
DAT VRAAGT OM FLEXIBEL ONDERWIJS EN DAT BETEKENT IETS 
VOOR ONS ALLEMAAL. WAT? DAT LEES JE IN DIT ARTIKEL.

                       Zo kan
bouwvakker Klaas

straks snel aan de slag
als automonteur

FLEXIBEL ONDERWIJS IN HET MBO
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De school 
Flexibeler onderwijs begint bij de  organisatie 

van de school, de onderwijslogistiek. Hoe lopen 

de processen en is de informatiehuishouding 

op orde? Een voorwaarde voor écht flexibel 

onderwijs is dat alle mbo-scholen qua processen 

vergelijkbaar zijn ingericht. Als Klaas dan verhuist, 

kan hij zonder problemen de laatste twee vakken 

op een andere school volgen.  

MORA: GOED VOORBEELD DOET GOED VOLGEN
Als hulpmiddel is er een referentiearchitectuur 

voor de mbo-sector ontwikkeld, de *MORA. Een 

raamwerk voor het inrichten van processen. Ook 

geeft MORA zicht op de impact bij grote veran-

deringen, zoals flexibilisering van het onderwijs. 

Wat betekent het bijvoorbeeld voor de visie, het 

beleid, ict-systemen en werkprocessen? Meer 

over MORA vind je op pagina 16.

* PAK DOOR! In dit artikel vind je  verschillende 

hulpmiddelen voor de omslag naar flexibel 

onderwijs. Deze hulpmiddelen geven we aan 

met een *. Meer informatie over deze hulpmid-

delen  lees je verderop in dit magazine, via 

de lees-meer-buttons van de infographic op 

pagina 16 én op publicatiesdoorpakken.nl.

Een leven lang 
ontwikkelen zorgt voor 
meer kansen voor alle 
lerenden, voor onderwijs 
dat beter aansluit op de 
arbeids markt en voor  
nog zinvoller werk  
voor docenten.
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De student
Onze studenten zijn niet meer alleen ‘die 17-jarige pubers die zo 

snel mogelijk hun diploma willen halen’. Het zijn mensen van alle 

leeftijden die hun eigen keuzes maken, passend bij de levensfase 

waarin ze zitten. Dat zeggen ze misschien niet altijd letterlijk, maar 

dat blijkt wel uit bijvoorbeeld de stijgende aantallen uitvallers, de 

toenemende kansenongelijkheid en het dalende welbevinden. 

Een oplossing voor deze ongewenste ontwikkelingen is een leven 

lang leren. En dat vraagt om flexibel onderwijs, waarbij Klaas en 

Elif straks zelf de regie hebben over hun studiedata, zelf kunnen  

kiezen welke delen van een opleiding ze doen en wanneer ze 

toegang hebben tot leermiddelen. 

LEERMIDDELEN: ALTIJD EN OVERAL Om flexibel te studeren 

moeten studenten altijd en overal bij hun (digitale) leermiddelen 

kunnen. Hoe zorgen we bijvoorbeeld dat Klaas in de pauze op zijn 

werk een opdracht kan afmaken? En hoe blijft dat betaalbaar? 

Onder andere door heldere afspraken tussen mbo-scholen en 

leveranciers én met behulp van een visie op open leermiddelen 

(digitale lesmaterialen die docenten mogen kopiëren, gebruiken, 

bewerken en delen). Hiervoor zijn twee hulpmiddelen ontwikkeld: 

de *Handreiking Leermiddelen waarmee je in vijf stappen komt tot 

een efficiënt leermiddelenbeleid. En de *Praatplaat Open Leer -

materialen die helpt om binnen de school het gesprek te voeren 

over het samen ontwikkelen en delen van leermiddelen. Er staan er 

al veel op www.wikiwijs.nl/startpagina/mbo. Meer over leermidde-

len vind je op pagina 12.

EIGEN DOSSIER: REGIE OP JE STUDIEDATA  Hoe mooi zou het zijn 

als Elif al haar studieresultaten op één plek bij elkaar heeft en veilig 

kan delen? Bijvoorbeeld met haar werkgever die dan de garantie 

heeft dat alle certificaten en skills echt zijn. Vanuit het  perspectief 

van een leven lang ontwikkelen, is zo’n digitaal dossier cruciaal. 

Er is dan ook al hard gewerkt aan dit idee van een *Eigen Dossier 

waarin staat wat je kunt, wat je weet en wat je hebt gedaan. Meer 

over het Eigen Dossier vind je op pagina 18.

“Met een drukke baan en drie 
kinderen heb ik een volle 

agenda. Het zou me enorm 
helpen als ik kon kiezen waar 

en wanneer ik studeer.”
MBO-STUDENT
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De docent
Ook als docent sta je voor een aantal uitdagingen als het gaat 

om flexibiliseren. Hoe zorg je dat veranderingen niet leiden 

tot gedoe, maar juist tot nog beter onderwijs en meer werk - 

plezier? Ook daar is over nagedacht. Het antwoord zit ‘m in 

verdere professionalisering en data-ondersteund onderwijs. 

PROFESSIONALISERING: OOK ALS DOCENT BLIJF JE LEREN Het 

is een flinke uitdaging om jezelf als docent te blijven ontwik-

kelen op het gebied van digitalisering. Zo wil je bijvoorbeeld 

bijleren over digitaal burgerschap en over lesgeven met behulp 

van ict. En dat terwijl je het al zo druk hebt. Maar je weet: het is 

óók leuk en nuttig. En het is essentieel als je streeft naar meer 

maatwerk voor studenten. De school kan hierbij ondersteunen 

en kan gebruikmaken van  hulpmiddelen die al ontwikkeld zijn. 

Er is bijvoorbeeld een *Kookboek samengesteld met inspire-

rende voorbeelden. En voor het integreren van digitaal burger-

schap in de lessen is er een duidelijk *Stappenplan. Zo kun je 

als docent snel aan de slag, vanuit je eigen  vakbekwaamheid. 

Meer over professio nalisering vind je op pagina 20.

DATA-ONDERSTEUND ONDERWIJS: METEN IS WETEN! Het 

analyseren van data geeft inzicht. Denk aan het blootleggen 

van patronen in het leergedrag van studenten, het analyseren 

van gemaakt huiswerk om te bepalen waar extra aandacht 

voor nodig is of het ontdekken van indicatoren voor switch-

gedrag. Allemaal nodig voor flexibel onderwijs. Maar data- 

ondersteund werken is voor veel scholen en docenten nog 

spannend. Een *Quickscan helpt om te kijken hoe ver je al 

bent, als het gaat om data-ondersteund onderwijs. En er ligt 

een *Stappenplan klaar om op verschillende niveaus aan de 

slag te gaan met data. Daarnaast loopt er nog een landelijke 

verkenning: *Regie op studiedata, een onderzoek naar hoe je 

verzamelde data over een student inzichtelijk maakt voor die 

student. Meer over data-ondersteund onderwijs vind je op 

pagina 26.

“Er is steeds meer behoefte aan 
bij-, na- en herscholing. In kleine 
blokjes en modulair. Dat kan 
alleen als we informatie digitaal 
goed bereikbaar maken.”
DOCENT MBO
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De arbeidsmarkt
De arbeidsmarkt verandert razendsnel. Iedere dag verdwijnen 

er banen en ontstaan er nieuwe. Grote kans dus dat het werk dat 

iemand nu doet niet meer matcht met de opleiding die hij ooit 

deed. Een hele nieuwe studie is lang niet altijd nodig. De markt 

vraagt om een flexibele oplossing.

FLEXIBEL INZETBARE MODULE: HAPKLARE BROK Vaak hebben 

organisaties en medewerkers behoefte aan een deel van een 

opleiding of zelfs maar aan één vak. Dan biedt de *Flexibel 

Inzetbare Module (FIM) uitkomst. Met dit format zetten scholen 

opleidingen en de bijhorende kwalificaties om naar een verkort 

leertraject. Op een vaste manier. Dus als Klaas straks nog wil 

leren hoe hij zijn eigen administratie kan doen, dan is een verkort 

programma zo gemaakt. Meer over de FIM vind je op pagina 16.

FLEXIBELE VALIDATIE: BEWIJS JE KENNIS Iemand die met succes 

een vak of een deel van een opleiding afrondt, heeft behoefte 

aan een erkend bewijs daarvan. Een diploma of een certificaat 

 bijvoorbeeld. Daar vraagt de arbeidsmarkt ook om. In een pilot 

experimenteerden vier mbo-scholen met *Edubadges. Dat zijn 

digitale bewijzen van kennis of vaardigheden die je hebt opgedaan. 

GOED NIEUWS Er is al veel gedaan. Op de digitale plank liggen 

allerlei hulpmiddelen waarmee je als docent en school flexibel 

onderwijs kunt realiseren. Goed nieuws, want dat betekent dat 

Elif straks een certificaat van het vak boomverzorging kan krijgen 

als ze toch besluit over te stappen naar een andere opleiding. 

En dat Klaas in de avonduren de nodige modules kan halen 

om al direct bij de plaatselijke autogarage te gaan werken. Zijn 

 kwalificaties staan in zijn ‘Eigen Dossier’ en dat kan hij delen met 

zijn nieuwe werkgever. Een leven lang flexibel leren zorgt voor 

meer kansen voor alle lerenden, voor onderwijs dat beter aansluit 

op de arbeidsmarkt en voor nog zinvoller werk voor docenten. Een 

mooie ontwikkeling!  

8  

“Ik wil me blijven ontwikkelen, 
maar een studie is lastig te 
combineren met mijn huidige 
baan. Flexibel onderwijs zou voor 
mij een perfecte uitkomst zijn.” 
MBO-STUDENT

“Ik werk in de zorg en ben gevraagd 
om ook les te geven. Superleuk, 
maar nu wil ik me wel bijscholen op 
het gebied van didactiek.”
ZORGMEDEWERKER
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REGENLAARZEN 

In november 2019 stond ik op donkerblauwe regenlaarzen met stippen bij de ALV van de MBO 

Raad. “Digitalisering staat gelukkig steeds hoger op onze individuele agenda’s, maar het 

onderwerp is nog wat ongericht en de urgentie én kosten stijgen. Het water staat mij - zelfs in de 

relatief droge Achterhoek - al tot aan de enkels. En straks staat het water ons aan de lippen”, zei 

ik, wijzend naar het rubberen schoeisel om mijn voeten. “We moeten meer gaan samenwerken 

op dit onderwerp en het beter en gerichter aanpakken.”

En dat lukte: sinds januari 2020 werken we samen aan Doorpakken op digitalisering. We hebben 

prioriteiten en zijn innovatief bezig met elkaar. Soms is het nog zoeken, bijvoorbeeld als het 

gaat om leermiddelen: durven we met elkaar te kiezen voor een echt rigoureus andere aanpak, 

waarbij we veel meer samen delen? We willen ook graag blijven leren van elkaar en dus falen. 

Een mooi voorbeeld daarvan is de zoektocht naar de kaders voor een ‘flexibel inzetbare module’. 

Daarbij ontstond er eerst veel verwarring over of wij nu gingen voorschrijven wat er onderwijs-

kundig moest gebeuren in zo’n module. We moesten dus helderder maken dat wij alleen het 

format leveren en de scholen zelf de inhoud bepalen. Ondanks het voortdurende blijven zoeken 

en leren, houden we steeds beter koers en richting met elkaar. Dat zie je bijvoorbeeld bij het 

thema digitaal burgerschap waar we landelijk kennis, materialen en ervaringen delen. 

Corona gaf ons in zekere zin de wind in de rug: iedereen voelde de urgentie en het belang 

van digitalisering. Maar het was ook zoeken. Want hoe doe je dat eigenlijk, landelijk goed 

 samenwerken als je elkaar nauwelijks live ziet? En hoe zorgen we ervoor dat er ook écht dingen 

veranderen op de scholen? Dat blijft in eerste instantie toch mensenwerk, je steekt elkaar aan 

met je enthousiasme. En daarna pas ga je alle ontwikkelde hulpmiddelen gebruiken.

Gelukkig zijn veel mensen betrokken bij Doorpakken op digitalisering. De bestuurdersgroep die 

aan de wieg stond van het programma is ruim verdrievoudigd qua omvang, tot 28 bestuurders 

op dit moment. Maar Doorpakken op digitalisering is allesbehalve een  bestuurdersprogramma. 

Er zijn vanuit de scholen meer dan 150 mensen actief, van docent tot beleidsmedewerker. En 

ook studenten zijn betrokken door alle teams. De afgelopen drie jaar verzamelden we veel 

  ingrediënten: handreikingen, goede voorbeelden, checklists en architecturen. Er zijn volop 

handvatten en inspiratie, afspraken en routekaarten. En we zien dat steeds meer scholen het 

programma oppakken. Zo hoorde ik laatst dat er bij Vonk (de gefuseerde mbo-scholen Clusius 

College en ROC Kop van Noord Holland) al zo’n 40 flexibele modules zijn ontwikkeld. Prachtig!

Nu komen we in een nieuwe fase; meedoen is niet langer vrijblijvend. We moeten nog meer 

stappen zetten zodat we samen onderwijs van wereldklasse kunnen blijven geven in een wereld 

die heel snel verandert onder invloed van digitalisering. Dat gaan we ook samen doen met het 

hoger onderwijs. Dus starten we volgend jaar met de Digitaliseringsimpuls Onderwijs. De regen-

laarzen laat ik dit keer thuis, want de hele ALV is overtuigd van de noodzaak. Maar… ik stroop wel 

vast mijn mouwen op!   

Mirjam Koster

MIRJAM KOSTER IS 

VOORZITTER COLLEGE VAN BESTUUR 

GRAAFSCHAP COLLEGE 

IN DE ACHTERHOEK EN 

VOORZITTER VAN MBO DIGITAAL.

“Ervoor zorgen 
dat dingen écht 

veranderen op 
scholen, dat blijft 

in de eerste plaats 
mensenwerk.”

Foto: Henk van Raaij
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VERTRAGEN EN 
VERSNELLEN
In de wereld van flexibel en modulair 

onderwijs bepaalt een student zelf 

in welk tempo hij zijn opleiding doet 

en wanneer hij examen aflegt. Om dit 

eerste scenario mogelijk te maken, 

is het nodig dat mbo-scholen werken 

met kortere periodes en meerdere 

instroommomenten, bijvoorbeeld 

vier per jaar. Zo hoeft een student 

die eerder examen wil doen of een 

student die een examen niet haalt, 

geen jaar te wachten tot hij weer 

verder kan. In dit scenario staat 

variatie in tempo dus centraal.

VERBREDEN EN 
VERDIEPEN
In het huidige onderwijs kennen we 

al keuzedelen, waarbij de student 

naast zijn opleiding een zijstap doet 

om een specifiek onderdeel te leren. 

Dit scenario gaat een stap verder: 

voor een student wordt het makke-

lijker én vanzelfsprekend om keuze-

delen te volgen die hij interessant 

vindt of nodig denkt te hebben. Denk 

aan het ontwikkelen van vaardig-

heden op het gebied van styling, die 

waardevol zijn als je een opleiding in 

de tuinverzorging doet. Zo kies je zelf 

hoe je je opleiding gaat verbreden of 

verdiepen. Dat vraagt van scholen dat 

keuzedelen een integraal onderdeel 

zijn van hun onderwijsaanbod.

De weg naar flexibel en modulair onderwijs is als 

een reis: je bepaalt je wensen, overweegt opties, 

maakt keuzes en gaat op pad. Onderweg kom je 

verschillende uitdagingen tegen. Eén daarvan is 

onderwijslogistiek: het samenbrengen van de 

leervraag van de student en het leeraanbod van 

de school. Als we studenten meer flexibiliteit 

willen bieden, vraagt dat om een andere organi-

satie van het onderwijs en om samenwerken. 

Maar hoe doe je dat? 

Met die vraag helpt de Handreiking Onderwijs-

logistiek je op weg vanaf de te bepalen ambitie, via  

het bepalen van principes tot aan de gewenste  

eindsituatie (SOLL). Dit gebeurt aan de hand van 

vier scenario’s: Vertragen en versnellen, Verbreden 

en verdiepen, Configuratie kiezen en Eigen ontwik-

keltraject kiezen. 

 

Welk scenario je ook kiest: elke reis start met 

dromen en een eerste stap. De Handreiking 

 Onderwijslogistiek is daarbij je ideale reisgids en 

routekaart! 

1 2

Vertrouwde route
Spannend vergezicht?
KIES JE VOOR EEN

OF EEN
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ZELF JE 
CONFIGURATIE 
KIEZEN
Even terug naar de metafoor van 

de reis: als je naar het buitenland 

gaat, kies je zelf waar je overnacht 

en wat je wilt zien. Zo is het ook in 

dit vraaggerichte scenario: een 

student geeft zelf aan welke vakken 

hij wil volgen om een diploma of 

(deel)certificaat te behalen en bij 

welke (mix van) mbo-scholen. Dat 

brengt allerlei logistieke uitdagin-

gen met zich mee, zoals het samen-

stellen van een passend rooster 

en het organiseren van meerdere 

instroommomenten. Oftewel: het 

onderwijs zo flexibel  organiseren 

om te kunnen voldoen aan de speci-

fieke vraag, ook als die over de 

grenzen van de eigen organisatie 

heen gaat.

JE EIGEN 
ONTWIKKEL-
TRAJECT KIEZEN
Stel: je wilt op een later moment 

in je leven nog iets bijleren, zoals 

lassen of programmeren. Niet 

omdat je een diploma of ander groot 

eindresultaat wilt behalen, maar 

vanuit passie of nieuwsgierigheid. 

Daar gaat dit vierde scenario over: 

iedereen kan onderwijsmodules of 

vakken naar wens volgen. De school 

moet dan losse modules in huis 

hebben en de mogelijkheid bieden 

om deze te volgen zonder dat er een 

validatietraject (zoals een diploma) 

aan vast zit. Bovendien moet elke 

student bij binnenkomst een intake 

krijgen om te bepalen wat bij hem 

past en wat er wel en niet nodig is. 

“Wanneer je er als mbo-school voor kiest om te flexibiliseren, 

doe het dan goed en met alle betrokkenen.” Dat is de opvatting 

van Hans Swart, programmamanager aan het Alfa College 

in Groningen en aanvoerder van het themateam Onderwijs-

logistiek. Met zijn team ontwikkelde hij de  Handreiking 

 Onderwijslogistiek. Deze beschrijft de reis naar flexibel en 

modulair mbo-onderwijs en wat daarvan de gevolgen zijn voor 

onderwijslogistiek. In de gids staan vier mogelijke scenario’s 

beschreven die steeds iets complexer worden. 

Hans: “Flexibiliseren gebeurt al. Er is nu al veel aandacht 

voor de inhoud en het maken van een goede match met de 

student. Maar als we echt willen flexibiliseren is er óók veel 

aandacht nodig voor de vorm, de manier waarop we het goed 

kunnen organiseren. Dat is binnen één mbo-school al een 

hele uitdaging, laat staan met elkaar. Toch weten we als mbo- 

sector dat dat juist zo belangrijk is. Het is een voorwaarde om 

leervraag en leeraanbod echt bij elkaar te brengen.”  

3 4

PAK DOOR  Wil je meer lezen over onderwijs-

logistiek? Bekijk dan het online dossier over 

dit thema. Daarin vind je onder andere de 

Handreiking Onderwijslogistiek, een handige 

tool en een artikel met lessen uit de praktijk. 

“Als je ervoor kiest 
om te flexibiliseren, 

doe het dan goed.”
HANS SWART IS PROGRAMMAMANAGER AAN HET 

ALFA COLLEGE IN GRONINGEN EN AANVOERDER 

VAN HET THEMATEAM ONDERWIJSLOGISTIEK

Foto: Shody Careman 
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https://publicatiesdoorpakken.nl/publicaties/onderwijslogistiek


                          Keuzes en kansen bijcentrale 
leermiddelen-

coördinatie

JOHN KROUMHOUTROY PASSAGE

12  |  MBO Digitaal
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Ze hadden allebei een ander leermiddelenbeleid: John Kromhout 

was bij het Arcus College de centrale leermiddelencoördinator. Op 

het ROC Leeuwenborgh van Roy Passage lieten ze het  samenstellen 

en bestellen van de leermiddelenlijst grotendeels over aan de 

 vakgroepen. Wat betekende dit voor het nieuwe leermiddelenbeleid 

van de fusieschool, het Zuid-Limburgse VISTA College? “Niet alle 

vakgroepen waren blij met ons ‘één-distributeur-beleid’.”

TWEE SCHOLEN MET IEDER EEN EIGEN LEERMIDDELENBELEID GINGEN 
SAMEN. HOE VERLIEP DIE OVERGANG? 
JOHN KROMHOUT, COÖRDINATOR MBO-STUDENTENFONDS EN COÖRDINATOR SCHOOL-

KOSTEN EN LEERMIDDELEN VISTA COLLEGE:  “Het laten samengaan van de 

twee verschillende mbo’s kostte natuurlijk tijd en gewenning. Bij Arcus 

werkten we bijvoorbeeld al jaren met één preferred supplier. Leeuwen-

borgh had een soepeler beleid rondom leermiddelen. Afdelingen waren 

autonoom en sloten zelf contracten af met leveranciers.” 

ROY PASSAGE, KADERDOCENT ECONOMISCHE VAKKEN AFDELING TOERISME VISTA 

COLLEGE: “Het is niet zo dat er bij Leeuwenborgh geen controle of sturing 

was. Vakgroepdocenten stelden samen een leermiddelenlijst* op die van 

hogerhand werd gecontroleerd op inhoud en kosten. Ook de Centrale 

Studentenraad keek mee. Toen we samengingen met Arcus College en 

met een centrale leermiddelencoördinator te maken kregen, was de 

overgang voor ons niet zo groot.”

WAT WAS DE GROOTSTE UITDAGING?
JOHN: “Dat waren er meer. Zo werd in de periode van de fusie het Service-

document schoolkosten geïntroduceerd. Daarin werd landelijk vast-

gelegd welke kosten voor leermiddelen voor de student zijn en welke 

kosten voor de school. Een nieuw en VISTA-breed beleidsplan was het 

gevolg. Zowat gelijktijdig ging een van de belangrijkste leveranciers voor 

school- en studieboeken in Nederland failliet. We moesten dus ook nog 

op zoek naar een nieuwe preferred supplier.”

ROY: “Het was goed dat jij als centrale leermiddelencoördinator de 

regie kon nemen, want het faillissement had grote gevolgen voor de 

studenten. Dat jij de leermiddelenlijsten hebt gestandaardiseerd, is 

ook een grote verbetering gebleken, want het samenstellen van alle 

verschillende lijsten is een stuk eenvoudiger. Vakgroepen zijn daar over 

het algemeen positief over, ook al zijn er altijd docenten die vrezen dat 

hun keuzevrijheid wordt beperkt. Persoonlijk heb ik niet het gevoel dat 

de centrale leermiddelencoördinator op de stoel van de docent zit. Hoe 

zie jij dat John?”

JOHN: “Niet alle vakgroepen waren blij met ons ‘één-distributeur- 

beleid’. Ik heb heel wat kilometers afgelegd tussen onze vestigingen in 

Maastricht, Heerlen en Sittard om vakgroepen mee te krijgen. Daarbij 

heb ik de afdelingen bijna letterlijk bij de hand genomen om ze bijvoor-

beeld wegwijs te maken in de leermiddelengenerator. Een tool die 

veel tijd bespaart, want bij VISTA zijn meer dan 500 verschillende leer -

middelenlijsten samen te stellen! Overigens zijn studenten niet verplicht 

om hun leermiddelen bij onze geselecteerde leverancier te bestellen, al 

zien we wel dat de overgrote meerderheid er gebruik van maakt.”

HEBBEN DE STIJGENDE KOSTEN DOOR INFLATIE EN DE HOGE ENERGIE-
PRIJZEN NOG INVLOED OP HET LEERMIDDELENBELEID?
ROY: “De leermiddelenlijst voor Toerisme bestaat uit boeken, licenties, 

maar ook uit studiereizen. We overwegen nu om een van de drie studie-

reizen te schrappen vanwege de kosten. Iedereen voelt de inflatie en 

hoge energiekosten in de portemonnee. Meer dan vroeger moeten we 

daarom creatief zijn en compromissen sluiten. Zo is bijvoorbeeld een 

officieel uniform voor studenten luchtvaartdienstverlening niet langer 

verplicht. Nette kleding die studenten zelf kunnen aanschaffen is nu ook 

toegestaan. Ook bieden we alternatieven aan voor studenten die in het 

tweede en derde jaar niet kunnen deelnemen aan de studiereizen.”

JOHN: “Voor het eerste leerjaar zijn studenten gemiddeld 1.000 euro kwijt 

aan leermiddelen. Die kosten kunnen niet alle studenten opbrengen, 

ondanks de beschikbare fondsen en vergoedingen van in totaal ruim 

273.000 euro. In 2021 ontvingen we maar liefst 490 aanvragen voor het 

MBO Studentenfonds, bedoeld voor studenten jonger dan 18 jaar. Voor 

oudere studenten heeft VISTA College een eigen fonds, maar ook dat 

geld is al op. Het zijn overigens niet alleen de minima die in de problemen 

komen. We zien zelfs dat studenten zónder leermiddelen aan het studie-

jaar beginnen. Dat is zeer zorgelijk, want een opleiding moet altijd 

toegankelijk blijven, voor iedere portemonnee.”  

 “Het vergroot 
kansengelijkheid  

bij studenten.” 
* Op een leermiddelenlijst staan de leermiddelen die de student (in een 

bepaalde periode) nodig heeft om zijn opleiding te kunnen volgen. 
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WAAR VALT ALS SCHOOL NOG WINST TE BEHALEN?
JOHN: “Ik vind dat we kritisch moeten blijven op onszelf. Er zijn tussen de 

verschillende opleidingen meerdere methodes in gebruik voor algemene 

vakken als Nederlands, Engels, Burgerschap en Rekenen. Docenten 

hebben autonomie en dat is belangrijk. Toch kunnen we bekijken of het 

mogelijk is om voor standaardmethodes te kiezen, waardoor een student 

niet opnieuw kosten hoeft te maken wanneer die van opleiding wisselt.” 

ROY: “Een mogelijkheid die we als mbo’s beter moeten benutten, is het 

delen van kennis. Op het gebied van open leermiddelen is nog een wereld 

te winnen. Wat dat betreft zijn docenten nog traditioneel en houden ze 

lang vast aan boeken. Er ligt uitstekend materiaal bij tal van docenten dat 

we nog te weinig delen. Er is geen eigenwijzer volk dan docenten [lacht].”

WAT VERWACHTEN JULLIE VAN PARTIJEN BUITEN HET ONDERWIJS?
JOHN: “Ik zou het fair vinden dat uitgevers meer flexibiliteit gaan tonen. 

Ik ben bijvoorbeeld geen voorstander van de koppelverkoop van boeken 

en licenties, want tweedehands is dan bijna geen optie meer, omdat 

licenties niet overdraagbaar zijn.” 

ROY: “Onze invloed als ‘kleine school’ op uitgevers is zeer beperkt. Voor 

Toerisme is er maar een beperkt aantal uitgevers en dus weinig concur-

rentie.” 

JOHN: “Dit is een van de onderwerpen die we met de MBO Raad bespreken. 

Samen moeten we een vuist maken. Als we ons verenigen, kunnen we 

richting uitgevers betere afspraken bedingen. Een ander gespreks-

onderwerp is de privacy van studenten. Hoe gaan leveranciers, distri-

buteurs en met name uitgevers om met data van licentiegebruikers? 

Er bestaat bijvoorbeeld tussen VISTA College en uitgevers nog geen 

verwerkingsovereenkomst.” 

ROY: “Er blijft werk aan de winkel. De grootste winst van de fusie is dat 

er kritischer en integraal gekeken wordt naar alle leermiddelenlijsten en 

de bijhorende kosten. Zodat alle opleidingen toegankelijk blijven voor 

iedereen en er kansengelijkheid is, want dat moet altijd voorop staan.”  

“De centrale 
leermiddelen-
coördinator zit  
niet op de stoel  
van de docent.”
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Maak de mix van 
leermaterialen optimaal

Standaardwerkwijze 

online modules

Deltion open 

online modules

Tools voor  

leraren

Opent de swipe- & scrollgeneratie nog een boek? Ja, 

want ook nu microlearning, e-learning en extended 

reality de trends zijn in de wereld van leermaterialen, 

blijven traditionele leermiddelen van waarde. Binnen 

Deltion College werkt het Expertisecentrum blended 

leren (MICT) aan de optimale mix van leermaterialen  

voor studenten en docenten.

ANNEKE VAN DIJK EN CORINE MARTENS, 
respectievelijk Adviseur Onder-

wijsinnovatie en Onderwijs

ontwikkelaar bij het MICT, 

adviseren over het inzetten 

van innovatieve én traditionele 

leermaterialen. Zij hebben het 

lesboek niet afgeschreven. Verre 

van. Anneke: “Studenten worden 

diep ongelukkig als ze voor elk vak vier jaar lang alleen 

digitale leer  materialen zouden krijgen. Het gaat om een 

 combinatie van digitale en gedrukte lees en  leermiddelen, 

spellen, video’s en ga zo maar door. Ons uitgangspunt is 

het ontwerp waarbinnen leermaterialen, zowel fysiek als 

digitaal, elkaar versterken en verrijken.”   

Anneke en Corine constateren dat docenten die zelf 

leermateriaal ontwikkelen, behoefte hebben aan onder-

steuning. Daarom biedt het MICT workshops,  inspirerende 

voorbeelden, verhelderende instructies en handige 

templates, bijvoorbeeld voor elearning. Deze templates 

zijn ‘lege’ interactieve modules of ‘miniwebsites’ die elke 

docent stap voor stap kan vullen. “Je hoeft dus geen 

verstand te hebben van UX design of programmeren. 

Docenten kunnen zich bezig

houden met de inhoud. Wij zorgen 

ervoor dat ze de inhoud beter 

kunnen overbrengen, passend bij 

de behoefte en mogelijkheden van 

hun studenten”, zegt Corine. 

Docenten houden altijd zelf de 

regie over de inhoud van hun 

leermaterialen.  Anneke en Corine 

adviseren om de didactische 

kwaliteit te toetsen bij anderen. Corine: “Vraag feedback 

over het ontwikkelde leermateriaal, laat de inhoud tegen-

lezen of las een revisieronde in. Gebruik het eerste jaar 

als pilotjaar en observeer je studenten.” Deltion werkt 

ook met ‘blended coaches’. Zij zijn de  ambassadeurs voor 

blended leren binnen de onderwijsteams. Samen met 

onderwijsadviseurs ondersteunen ze collega’s bij vragen 

over blended leren. Ook verwijzen ze naar het MICT voor 

specifieke expertise.   

OPEN LEERMATERIALEN DELEN EN GEBRUIKEN  Het MICT werkt samen met docenten aan de ontwikkeling van open 

leermaterialen. Opslaan, aanpassen en delen van deze leermateralen is toegestaan. Anneke: “Deltion wordt publiek 

gefinancierd, dus delen we onze leermaterialen graag met de maatschappij.” Zo helpen we elkaar!  

“Leermaterialen 
ontwikkelen is 

teamsport.”
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https://xerte.deltion.nl/play_3183
https://xerte.deltion.nl/play_852
https://www.deltion.nl/voor-leraren


Vaart makenmet digitalisering
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MORA

Je verschijnt als 
lerende aan de start.

Kies je auto-type 
(persona): wat 
past bij jou?

Kies je de regu-
liere route? Of 
wil jouw auto 
vertragen of 
versnellen, 
verbreden of 
verdiepen?

Wijk jij af van de route 
door het nemen van een 
shortcut, en maak je je 
eigen traject?

Het parcours moet voor al die 
auto’s goed worden ingericht. 
Daarvoor zijn standaard bouw-
blokken beschikbaar en een 
heldere architectuur. Deze vind 
je in twee depots: MORA en 
MOSA.

Bijna aan de start… Maar heb je 
je al ‘omgekleed’? Jouw outfit is 
flexibel samen te stellen en 
staat op je outfitlijst.

Racen maar! Ondertussen 
geven je coaches tips om op 
koers te blijven. ‘Nu vol gas!’

Overigens krijgen de coaches 
zelf ook ondersteuning. In de 
personeelshoreca kiezen ze 
recepten uit het kookboek.

Je banden zijn aan 
vervanging toe. Rijd 
de pitstraat in. Even 
gas terug. Check of 
je nog op koers ligt.

Hoera! Je hebt de finish 
gehaald! Afhankelijk van je 
route krijg je een diploma, 
een certificaat of een
Edubadge. Al je waarderingen 
kun je bijhouden in je Eigen 
Dossier. 

Wacht even, de pers wil 
graag dat je kritisch
terugblikt op de race.
Hoe ging het? Hoe kun
je nog meer innoveren?

Ga in gesprek met 
onze aanvoerders, 
verbinders en
teamleden op de 
VIP-tribune. 

              makenmet digitalisering

Vaart

6

11

12

2

13

7

1

Er is veel data beschikbaar
over jouw race. Data-experts
zien dat je beter langzamer 
kunt rijden in de bochten.
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https://mbodigitaal.nl/wp-content/uploads/2022/02/Praatplaat-open-leermateriaal-Doorpakken-scaled.jpg
https://kookboekdocentondersteuning.publicatiesdoorpakken.nl/kookboek-docentenondersteuning/voorwoord-en-inhoudsopgave/
https://publicatiesdoorpakken.nl/wp-content/uploads/2021/10/Checklist-integratie-Digitaal-burgerschap.pdf
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fpublicatiesdoorpakken.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F11%2FPersonas-met-profielen-201112.pptx&wdOrigin=BROWSELINK
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=aLSQt_oFayM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=aLSQt_oFayM&feature=youtu.be
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https://publicatiesdoorpakken.nl/wp-content/uploads/2022/09/Handleiding-FIM-herzien.pdf
https://mbodigitaal.nl/2022/09/nu-beschikbaar-handige-handreiking-bij-quickscan-studiedata/
https://mbodigitaal.nl/mora/
https://publicatiesdoorpakken.nl/publicaties/eigen-dossier/#:~:text=Het%20Eigen%20Dossier%20bevat%20%27onder,ze%20aanbieder%20en%2Fof%20afnemer.
https://publicatiesdoorpakken.nl/wp-content/uploads/2022/09/Handreiking-Onderwijslogistiek.pdf
https://publicatiesdoorpakken.nl/publicaties/innovatie-stimuleren/#edb31821523f1acc74fa007052bcee5d
https://mbodigitaal.nl/programmas/programma-doorpakken-op-digitalisering/
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 JE AANMELDEN VOOR EEN 
KEUZEDEEL BIJ EEN  
ANDERE SCHOOL

 SOLLICITEREN VOOR EEN 
BPV-STAGE 

 DOORSTROMEN NAAR HET HBO

HOE ZOU HET ZIJN ALS JE IN EEN  
APP EEN ACTUEEL OVERZICHT HEBT 
VAN WAT JE KAN, WAT JE WEET EN 
WAT JE HEBT GEDAAN? EN DAT JE 
DIE INFORMATIE MET ONTWIKKEL -
OPBRENGSTEN OP ÉÉN PLEK 
KAN BEHEREN EN BINNEN EEN 
PAAR CLICKS JOUW INFORMATIE 
LAAGDREMPELIG UITWISSELT MET 
SCHOLEN, (STAGE)BEDRIJVEN EN 
INSTANTIES? HET KAN ‘STRAKS’ 
ALLEMAAL IN DE EIGEN DOSSIER-APP. 
AANVOERDER PETER VAN DEUKEREN 
VERTELT OVER DE MOGELIJKHEDEN 
VAN DIT CONCEPT.

 In een 
paar clicks…

18 
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WAT KAN IK MET HET EIGEN DOSSIER? “Met de app kun je online de 

regie voeren over je leer- en ontwikkelopbrengsten. Je beheert 

zelf je  loopbaanontwikkeling met daarin je behaalde diploma’s of 

onderdelen zoals Edubadges, mbo-verklaringen, portfolio’s, skills 

en (deel) -certificaten. Daarnaast denken we aan het verrijken van 

informatie over werkgevers, gevolgde (deel)opleidingen, port - 

folio’s en  stage  beoordelingen, maar ook resultaten van assess-

ments, video’s, vlogs en blogs. Ook informele ontwikkelopbreng-

sten die iets zeggen over jouw kennis, zoals het hebben van een 

talenknobbel, jouw kunde (piano spelen) en karakter (geduldig) kun 

je hierin vastleggen. Geverifieerde ontwikkel opbrengsten kan je 

met je eigen id ophalen uit bronnen en zelf veilig en vertrouwelijk 

delen met mbo-scholen en andere aangesloten partijen, zoals werk - 

gevers, opleiders, uitvoeringsorganisaties of loopbaanontwikkelings-

organisaties. Het Eigen Dossier versnelt het proces voor zowel de 

lerende, het werkveld als de school.” 

KUN JE EENS WAT VOORBEELDEN SCHETSEN VAN HOE HET EIGEN DOSSIER 
IN DE PRAKTIJK WERKT EN WAT DE VOORDELEN ZIJN?  “Op de website 

(zie lees-meer-buttons rechtsonder) hebben we een paar sprekende 

voorbeelden. Zoals Emma die is ingeschreven bij een mbo-school. Ze wil 

verdiepen en een of meerdere keuzedelen volgen bij een andere school. 

Ze meldt zich aan via de app en krijgt, na kennismaking met de studie-

coördinator, groen licht voor het volgen van het keuzedeel. Ze volgt en 

behaalt het keuzedeel. Emma ontvangt hiervan een bevestiging in haar 

Eigen Dossier. Ook wordt het behaalde keuzedeel in het SIS (student-

informatiesysteem) van haar eigen school bijgeschreven. In de ideale 

situatie hoeft Emma hier niets voor te doen, behalve toestemming geven. 

Een ander voorbeeld is Delano die zich op een stage oriënteert, overlegt 

met zijn begeleider en uiteindelijk een passende stageplaats vindt. Het 

Eigen Dossier vervult een belangrijke rol als het gaat om het vastleg-

gen van interesses, opgebouwde kennis en werkervaring tot dan toe. 

Doordat deze informatie op één plek te vinden is, kan Delano deze infor-

matie makkelijk delen met het bedrijf waar hij stage wil lopen. Het Eigen 

Dossier vervangt het traditionele cv. Delano kan zich daardoor tijdens 

zijn gesprek richten op zijn motivatie en de klik met de stageplaats. 

Tot slot hebben we Floor. Zij kan haar Eigen Dossier gebruiken voor 

het aanmeld- en intakeproces bij doorstroming naar het hbo. Naast de 

formele aanmeldprocedure kan ze relevante gegevens uit het dossier 

delen, bijvoorbeeld met de examencommissie van de hbo-instelling 

om te zien of er een vrijstelling mogelijk is. Floor meldt zich aan via 

 Studielink en deelt de gevraagde informatie uit haar Eigen Dossier met 

de hogeschool. Daarna ontvangt ze een uitnodiging met instructies voor 

de intake. 

Kortom: het Eigen Dossier vermindert administratief gedoe. Nu is het 

regelmatig zo dat je als lerende wordt belemmerd bij de aanmelding 

omdat er bijvoorbeeld beperkingen zijn in de infrastructuur of bij de 

administratie van een opleiding. Of het loopt spaak bij de validatie van 

waardepapieren of vrijstellingen omdat soms niet aan te tonen is dat de 

ontwikkelopbrengsten echt van jou zijn.“

HET DUURT NOG WEL EEN PAAR JAAR VOORDAT DE APP ECHT GEBOUWD 
EN GEBRUIKT KAN WORDEN, HET IS NU ALLEEN NOG EEN PROTOTYPE. 
HOE KOMT DAT?  “De infrastructuur is complex omdat niet alleen alle 

data in het Eigen Dossier moeten kloppen; ze moeten ook gelinkt zijn aan 

jouw identiteit als lerende. Daarin zit ‘m ook het verschil tussen het Eigen 

Dossier en het cv of een LinkedIn-profiel waar je niet kunt vaststellen 

of de gegevens ook echt kloppen. Hier zijn afspraken voor nodig met 

scholen, werkgevers en andere relevante partijen over te gebruiken 

standaarden en technologieën. Het goede nieuws is dat we verwachten 

de komende twee jaar écht te kunnen experimenteren met bouwstenen 

die we al hebben, zoals het diplomaregister en eduID (SURF) en een proof 

of concept kunnen laten zien.” 

LIG JE WELEENS WAKKER VAN HET EIGEN DOSSIER?  “Ja en nee. Ik geloof 

heilig in het idee dat je als student of lerende burger regie voert over je 

data. Als je functionaliteit en werking eenvoudig houdt, heeft het Eigen 

Dossier echt potentieel. Ik zie ook geen beperking in techniek. Waar 

ik soms wél van wakker kan liggen zijn de infrastructuur en validatie. 

Kunnen we goede afspraken maken met elkaar, met stakeholders? Er 

zijn zoveel belangen mee gemoeid. De grootste uitdaging bij innovatie 

is te zorgen dat je iets wezenlijks verandert in bestaande kaders. Doe 

je dat niet, dan blijft het Eigen Dossier slechts een tool. Het succes zal 

afhangen van hoe proactief en veranderbereid je als school en sector 

bent. Niemand wil een V&D zijn die de boot miste omdat het niet meeging 

in de ontwikkeling waar een bol.com wel goed op inhaakte. Kortom, we 

moeten aan de bak.”  

Bekijk het online dossier 

 van dit thema

Ontdek het Eigen Dossier  

met de clickable demo

lees meerW
lees meerW

https://publicatiesdoorpakken.nl/publicaties/eigen-dossier/
https://www.sketch.com/s/158ec93f-b269-4585-9d4d-b8de83417adc/prototype/a/6FE99D99-02E9-4164-895D-9500DCC2ABBA


Verrassende 
recepten

voor 
digitalisering

VEEL SCHOLEN STAAN VOOR DE UITDAGING 
OM DIGITALISERING TE INTEGREREN IN HET 
ONDERWIJS. OM DAT TE KUNNEN DOEN 
IS HET BELANGRIJK DAT ZIJ AANDACHT 
HEBBEN VOOR DE ICT-BEKWAAMHEID VAN 
IEDEREEN DIE WERKZAAM IS IN HET MBO. 
MAAR HOE GA JE DAARMEE AAN DE SLAG 
EN WAAR VIND JE GOEDE VOORBEELDEN? 
VERRASSEND: ER IS EEN KOOKBOEK VOOR!

KOOKBOEK DOCENTONDERSTEUNING
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SAMEN SMAKEN MAKEN Spannende texturen, volle smaken en een 

mooie opmaak: het is een dankbare uitdaging om mensen te verrassen 

met een heerlijke maaltijd. Een van de succesfactoren daarvoor is de 

kennis en kunde van de chef. Een goede chef leert van en met anderen, 

wisselt recepten uit, probeert uit (met soms een misbaksel) en zorgt 

voor een uitstekende samenwerking in de keuken. Een heerlijke 

maaltijd vraagt dus om meer dan enkel goede ingrediënten. 

Binnen een onderwijsteam is dat niet anders: elk teamlid heeft andere 

specialiteiten. Hoe ieders vaardigheden tot uiting komen en worden 

gewaardeerd door collega’s, bepaalt in welke mate de vaardigheden 

invloed hebben op het onderwijs en ook zichtbaar zijn voor studenten. 

Dat geldt zeker ook voor ict-bekwaamheid.

KIES JE FAVORIETE RECEPT Met het kookboek Docentondersteuning 

kan iedereen die zich bezig houdt met dit thema leren van verschil-

lende succesvolle voorbeelden van digitalisering in het mbo. Denk 

bijvoorbeeld aan het opzetten van een interne academie. Of leren hoe 

je het niveau van ict-bekwaamheid binnen de organisatie in beeld kunt 

brengen. 

Het kookboek is laagdrempelig: docenten kunnen het met collega’s 

doornemen, bespreken en een recept kiezen om mee aan de slag te 

gaan. De impact van een recept is weergegeven in het type recept: 

een voorgerecht heeft minder grote gevolgen voor de organisatie of 

werkomgeving dan bijvoorbeeld een hoofdgerecht. In elk recept wordt 

uitgelegd welke voorbereidende werkzaamheden voorwaardelijk zijn 

(zoals bepalen welke resultaten je met elkaar wilt behalen) en welke 

ingrediënten nodig zijn (bijvoorbeeld teammanagers of iemand die 

resultaten interpreteert) om aan de slag te kunnen met het recept. Met 

de ‘tip van de chef’ wordt de belangrijkste succesfactor belicht. Een 

voorbeeld daarvan is het bekijken van data door verschillende brillen. 

EVEN VOORPROEVEN In het kookboek vind je ook interviews over het 

thema docentondersteuning. Collega’s uit het veld vertellen hoe zij tot 

een goed recept zijn gekomen. Een voorproefje: 

“Professionalisering is meer dan alleen training. Ook andere activi-

teiten zijn nuttig”,  zegt Hannie van der Heijden van ROC Aventus. Ze 

vertelt over de wijze waarop ze de monitoring rondom ict-bekwaam-

heid hebben ingericht: “Om de monitor Leren en lesgeven met ict te 

begeleiden hebben wij een samenwerking opgezet tussen hr-leren en 

ontwikkelen en de onderwijsadviseurs. Zo krijgen we een beter beeld 

van wat nodig is en kunnen we integrale oplossingen aanbieden.” 

Bij het Friesland College waren verschillende groepen actief bezig 

met het thema docentprofessionalisering. Maar doordat ze verdeeld 

waren over diverse afdelingen en directeuren, was dit niet zichtbaar 

en soms verwarrend voor mensen. Dat is nu anders, vertelt innovatie- 

begeleider Ashwin Brouwer: “De beweging om een multidisciplinair 

netwerk binnen de school te creëren is van onderop ontstaan. We 

willen samen verder komen. Docentprofessionalisering is immers een 

gezamenlijke opdracht. Alleen hebben wij nu de

lead genomen.”    
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https://kookboekdocentondersteuning.publicatiesdoorpakken.nl/kookboek-docentenondersteuning/voorkant/
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1
Eerste hulp

       BIJ DIGITAAL BURGERSCHAP  

DIGITAAL BURGERSCHAP IS MEER 
DAN ‘EEN VAK’ OP SCHOOL. HET IS 
ONDERDEEL VAN DE TOTALE VORMING 
VAN DE STUDENT EN DAARMEE 
EEN ONDERWERP DAT JE MOET 
INTEGREREN IN AL JE LEERACTIVI-
TEITEN. MAAR HOE DOE JE DAT EN 
WAAR BEGIN JE? VIJF STAPPEN DIE 
MBO-SCHOLEN OP WEG HELPEN. 
 

ONTWIKKEL EEN VISIE OP DIGITAAL 
BURGERSCHAP  Je wilt dat studenten met 

de juiste vaardigheden en kwalificaties je 

school verlaten. Daar horen de vaardighe-

den bij die een digitaal burger* nodig heeft. 

Digitaal burgerschap integreren in al 

je onderwijsactiviteiten begint bij het 

formuleren van een visie op burger-

schap. Studenten in hun digitale belevings-

wereld vormen het startpunt: ga met hen in 

gesprek en leer de virtuele bubbel waarin 

zij leven kennen. Inventariseer waar je als 

school nu staat met betrekking tot digitaal 

burgerschap. Analyseer de huidige (en de 

gewenste) situatie met docenten, manage-

ment, maar ook studenten zelf. Zorg ervoor 

dat de visie ook bestuurlijk wordt gedragen 

en werk nauw samen met de onderwijs-

teams om de visie concreet handen en 

voeten te geven. 

VERTAAL JE VISIE NAAR EEN PLAN VOOR 
JE ONDERWIJSTEAM  Tijd voor de volgende 

stap: de visie op digitaal burgerschap 

vertalen naar de onderwijs praktijk en 

zorgen dat onderwijsteams ermee aan de 

slag kunnen. Je kunt als school laagdrem-

pelig beginnen met een pilot. Daarin verken 

je bijvoorbeeld hoe je studenten praktische 

digitale vaardigheden aanleert, en welke 

dan vooral van belang zijn. Ook kun je met 

je team nadenken over vragen als: hoe laat 
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je digitaal burgerschap aan bod komen in de vakken die worden gegeven? Lenen 

sommige activiteiten, bijvoorbeeld leeractiviteiten die gericht zijn op de beroeps-

context, zich daar beter voor dan andere? En: welke afspraken maken we met 

studenten over de (digitale) sociale veiligheid? 

 

VERGROOT JE KENNIS EN VAARDIGHEDEN  Om studenten op te leiden tot goed digitaal 

burger, moeten docenten over de juiste kennis en mediavaardigheden beschikken, 

zoals: apparaten en software kunnen bedienen, toepassingen exploreren, informatie 

vinden en discussiëren over media. Daarnaast is het belangrijk dat ook management 

en directie de huidige staat van de digitale sociale wereld kennen en beschikken over 

de vaardigheid om zaken te bekijken vanuit de context van studenten.  Hoe? Door 

opleiding en training, maar ook door het delen van de aanwezige kennis: collega’s 

weten vaak meer dan je denkt. Houd presentaties voor elkaar en zet digitaal burger-

schap op de agenda van studie dagen.

KEN DE DIGITALE WERELD VAN JE STUDENTEN Verdiep je in de digitale wereld, de 

taal van je studenten. Maak zaken bespreekbaar en durf de dialoog aan te gaan. 

Daarnaast ben je als school zelf ook een rolmodel. Geef het goede voorbeeld als het 

gaat om online gedrag. Denk aan afspraken over digitale gedragsregels op sociale 

media: wat is de juiste houding, taal en wat zijn onze waarden? Volg trainingen en 

cursussen, nodig eens een vlogger uit op school, lees bij en vergeet daarbij niet je 

studenten te betrekken. Praat met ze over hun online belevingswereld: vraag welke 

apps ze gebruiken, welke games ze spelen, wat ze online meemaken, waar ze zich 

in kunnen verliezen en welke influencers ze volgen. Maak zelf accounts aan op 

platforms waar studenten zitten. Niet om online vrienden te worden, maar zodat je 

weet hoe het werkt en een gevoel krijgt bij wat er speelt.

 

INTEGREER DIGITAAL BURGERSCHAP IN JE ONDERWIJS  De belevingswereld van je 

studenten kennen maakt het makkelijker om digitaal burgerschap onderdeel uit te 

laten maken van je les. Het is bij vrijwel ieder vak en opleiding mogelijk en er is veel 

bestaand kant-en-klaar lesmateriaal (zie kader Pak door).  Zoek bijvoorbeeld naar 

actuele onderwerpen die passen bij het vak dat je geeft. Zo leent het vak Neder-

lands zich goed voor de ontwikkeling van kritische denkvaardigheden en mensen-

rechten. Lezen en burgerschap raken elkaar. Door te lezen ga je nadenken over jezelf 

en leer je levens van anderen kennen, zowel in de fysieke als in de digitale wereld. 

Verzin werkvormen die leiden tot discussie en bedenk wat je hiermee wilt bereiken. 

Laat studenten bijvoorbeeld tijdens de les 'nepnieuws' maken, zodat ze zien hoe je 

daarmee kinderlijk eenvoudig volgers beïnvloedt.   

Pak door
Digitaal burgerschap integreren op jouw 

school? Het themateam Digitaal burgerschap 

heeft hiervoor  praktische hulpmiddelen 

ontwikkeld: 

• EEN CHECKLIST om te weten of jouw school 

aandacht heeft voor digitaal burgerschap en 

op welke manier alle betrokken partijen met 

het onderwerp bezig zijn;

• DE EVALUATIETOOL 360 graden Kennispunt 

 Burgerschap;

• DE LESSENSERIE van ROC Noorderpoort die je 

 stapsgewijs helpt om digitaal burgerschap 

te integreren in je onderwijs.

Kijk voor deze en nog veel 

meer hulpmiddelen en goede 

voorbeelden op de publicatie-

site van Doorpakken op 

 digitalisering.

* Een digitaal burger is zich bewust van de (on)betrouwbaarheid van informatie die hij 

op internet vindt, van de sporen die hij zelf nalaat op internet en weet de verschillende 

overheidsloketten te vinden die tegenwoordig vooral online werken.

Zorg ervoor 
dat je visie 
op digitaal 

burgerschap 
ook bestuurlijk 

wordt gedragen. 
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MBO Digitaal 
conferentie 2022

Alle Doorpakken-themateams presenteerden hun 
resultaten tijdens de MBO Digitaal conferenties. 

Beleef het mee via de foto's van de laatste editie.

Foto’s: Shody Careman 



De ALV van de MBO Raad stelt eind 2018 vast dat meer actie nodig is om
de doelstellingen van de sector op het gebied van flexibilisering, maatwerk
en een leven lang ontwikkelen te ondersteunen met digitalisering. 

Doorpakken op digitalisering ziet het levenslicht in januari 2020. Het 
programma start met 8 themateams en sluit in 2022 af met 6 themateams. 

Doorpakken op digitalisering werkt samen met 6 partners: 
MBO Raad, MBO Digitaal, Kennisnet, SURF, OCW en SBB. 

                     MBO Digitaal, onderdeel van de MBO Raad, is de penvoerder 
             van het programma en bestaat uit slechts 10 mensen. 

Binnen dit programma werkten 150 docenten en 
stafmedewerkers, 9 aanvoerders, 7 verbinders en 

28 bestuurders van 37 mbo-scholen 3 jaar lang samen 
aan digitale oplossingen en kennisdeling.

Binnen het programmateam van Doorpakken op digitalisering werken 7 mensen.

In totaal zijn 8 MBO Digitaal conferenties en bestuurdersdagen 
georganiseerd waaraan Doorpakken op digitalisering een bijdrage leverde. 

In totaal leverden de themateams van het programma

samen meer dan 60 publicaties en producten op.

Doorpakken 
in cijfers
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HENK KUIPER 

IS INFORMATIEMANAGER. 

DRUK MET DASHBOARDS, 

GEBRUIK VAN DATA, INZET 

ICT IN HET ONDERWIJS 

EN OPZETTEN VAN 

DIGITALE LEEROMGEVING.

ASHWIN BROUWER 

IS INNOVATIEBEGELEIDER. 

DRUK MET ONDERWIJS, 

DIGITALISERING EN 

 FLEXIBILISERING, 

 SAMENWERKEN MET 

HENK OP HET VLAK 

VAN DIDACTIEK TOT   

BEDRIJFSVOERING.

dromen 
durven DATA

VERGT HET LEF VAN EEN SCHOOL OM DATA IN TE 
ZETTEN VOOR ONDERWIJS? INNOVATIEBEGELEIDER 
ASHWIN BROUWER EN INFORMATIEMANAGER HENK 
KUIPER VINDEN VAN NIET. ”TIEN JAAR GELEDEN 
MISSCHIEN, MAAR TEGENWOORDIG IS TOCH VOOR 
ALLES EEN APP?” OP HUN SCHOOL, HET FRIESLAND 
COLLEGE, KUNNEN DE ONDERWIJSTEAMS AL BIJNA 
NIET MEER ZONDER HUN DATA-ONDERSTEUNDE 
TEAMDASHBOARDS.  

Onderwijsteams bij het Friesland College gebruiken sinds 

2019 teamdashboards. Een docent die inlogt in zijn digitale 

werkomgeving krijgt precies die informatie te zien die 

voor zijn team relevant is. Denk aan studentinformatie, 

personeelsgegevens en financiële indicatoren. Ashwin: 

“Daarnaast proberen we zoveel mogelijk handige data uit 

informatiebronnen te verzamelen en logisch weer te geven, 

zodat collega’s niet hoeven zoeken naar cijfers van bijvoor-

beeld de JOB monitor, de benchmark MBO (hoe scoren wij 

ten opzichte van andere scholen?) maar ook gegevens uit 

het HR-pakket: hoe zit het in jouw team met de verdeling van 

FTE?”

Via Power BI* wordt ook relevante informatie over studenten 

inzichtelijk gemaakt voor onderwijsteams. Denk aan zaken 

als studievoortgang en risico’s op uitval. Ashwin: ”Deze 

dashboards helpen bij het invullen van de resultaatverant-

woordelijkheid die bij onderwijsteams is belegd. Het is een 

proces van jaren geweest om dit goed in te richten. Infor-

matie in het teamdashboard bleef voorheen hangen bij de 

directeuren en opleidingscoördinatoren. Nu is het beschik-

baar voor de teams die het werk doen. Het faciliteert op die 

manier de verantwoordelijkheid van de teams.”

CIJFERS INTERPRETEREN Docententeams gebruiken de 

dashboards vooral bij audits en zelfevaluaties. Dat gaat 

steeds beter, maar is nog niet vanzelfsprekend, ervaren 

Ashwin en Henk. “Mensen confronteren met cijfers roept 

altijd weerstand op”, vertelt Henk. “Dat is niet ‘typisch 

Friesland College’, maar mens eigen. Op het moment dat je 

veel uitvallers onder je studenten hebt, dan zijn de reacties: 

‘Ja, maar dat is om die en die reden, het valt wel mee, dat 

zijn er minder.‘ Als de confrontatie in het negatieve zit, dan 

hebben we snel de neiging om te zeggen: die cijfers kloppen 

niet. Het boeiende kan zijn dat het anders wordt ervaren dan 

het werkelijk is. Misschien omdat je er zelf een rooskleuriger 

beeld aan geeft.” Ashwin, zelf docent geweest, begrijpt de 

reacties goed. “Je doet als docent alles om uitval te beperken 

en tegelijkertijd weet je: cijfers liegen niet.” Ashwin en Henk 

besteden daarom veel tijd aan het helpen van de teams bij 

het interpreteren van de informatie in de dashboards. Ze 

beantwoorden vragen als: wat staat er nou, wat betekent 

dat, en wat kunnen we er dan mee?

GESPREKSINSTRUMENT Data-ondersteund onderwijs heeft 

in de afgelopen jaren bij het Friesland College voor meer 

bewustwording en cultuurverandering gezorgd. “Neem het 

voorbeeld van de uitvalcijfers”, zegt Henk. “Als die jaar op 

jaar hoog blijven, dan kun je als onderwijsteam struisvogel-

politiek bedrijven - het ligt niet aan ons - óf jezelf een spiegel 

voorhouden: wat doen wij niet goed?” Die laatste houding 

zien Ashwin en Henk nu steeds meer ontstaan. ”De directie 

gebruikt de teamdashboards als meetinstrument, voor 
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de onderwijsteams is het vooral een benchmark en gespreks-

instrument. Het gaat niet om de harde cijfers, of een grafiek wel 

of niet klopt, het gaat om het gesprek dat je vervolgens met elkaar 

voert: wat gebeurt er? Welke trends zie je? Wat is nodig? Daarom 

noemen we het ook bewust data-ondersteund onderwijs in plaats 

van data-gestuurd onderwijs.”

GLAD IJS Hoe kijken Ashwin en Henk naar de toekomst van data- 

gebruik in het onderwijs? Waar moet het onderwijs alert op zijn? 

“Het kan tricky zijn als je bijvoorbeeld Artificial Intelligence gaat 

inzetten en voorspellende dingen met data gaat doen”, denkt 

Henk. “Ik weet dat er een keer voor extern onderzoek over studie-

succes gegevens zijn uitgevraagd op basis van allerlei persoons-

kenmerken buiten het onderwijs, zoals afkomst, gezinssamen-

stelling, opleiding ouders en wijk. Daar moeten we heel goed over 

nadenken. Ethisch gezien begeven we ons hier op glad ijs. Want dit 

soort vragen gaat over kansen(on)gelijkheid.”  

* In Microsoft Power BI kun je geautomatiseerd data verzamelen, 

visualiseren en presenteren in overzichtelijke rapportages en 

dashboards. Als gebruiker zie je een landingspagina met gekleurde 

grafieken en tabellen. Hierin staan gegevens als: aantal voortijdige 

schoolverlaters, aantallen gesprekken over bindend studieadvies 

per maand, aantallen studenten die niet in een coachgroep zitten. 

Daaronder hangt een detailpagina met bijvoorbeeld namenlijsten en 

aanwezigheidscijfers.

WAT LEVERT DATA OP?
Wat heeft het gebruik van teamdashboards binnen het Friesland College 

concreet opgeleverd? Een greep uit vele mooie voorbeelden:

• Betere analyse, meer aandacht voor en meer sturing (is nu een 

 prioriteit vanuit het College van Bestuur) op hoe je als school het 

studiesucces kunt vergroten.  

• Financiën en HR maken data meer openbaar en inzichtelijk. Dit heeft 

geleid tot een strategische personeelsplanning waarin bijvoorbeeld 

duidelijk zichtbaar is dat leeftijden oplopen en dat uitstroom en 

ziekteverzuim toenemen. Daar kan nu op gehandeld worden.

• Het kostenbewustzijn is toegenomen omdat teams nu inzicht hebben 

in inkomsten (zoals NPO-gelden) en uitgaven tot op  factuurniveau. 

• Het aantal printopdrachten (miljoenen printjes per jaar) is flink 

afgenomen. Voor onderwijsteams waren de gigantische hoeveelheid 

printopdrachten een eyeopener. 

• Direct effect van het print-inzicht was dat scholen van het Friesland-

college de omslag maakten naar meer gebruik van digitale leermid-

delen. Er is ingezet op bring your own device.  

PAK DOOR Lees verder op publicatiesdoorpakken.nl 

voor nog meer mooie praktijkvoorbeelden.

“Het gaat niet om 
de harde cijfers, 

maar om het 
gesprek erover.”
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Van innoveren 
kun je leren!

MARIA VAN OMME
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LEERLINGEN PRAKTIJKONDERWIJS BIEDEN MET VR-BRILLEN 
ÓF MET EEN COMPLIMENTJE ECHTE VERANDERING OP GANG 
BRENGEN. WIE DURFT TE INNOVEREN KAN DAAR HEEL WAT 
VAN LEREN, WETEN ZE INMIDDELS OP NOORDERPOORT IN 
GRONINGEN. INNOVATIES HOEVEN WAT HEN BETREFT NIET 
ALTIJD GROTE, LANGLOPENDE TRAJECTEN TE ZIJN, STERKER 
NOG: DE MBO-SCHOOL DAAGT MEDEWERKERS JUIST UIT OM 
DE SCHADUWHOEKEN VAN KANSEN EN VERNIEUWINGEN TE 
ONTDEKKEN. 

Wanneer je een oplossing zoekt voor een probleem is het soms nodig te 

innoveren, oftewel écht iets nieuws te bedenken. Simpelweg omdat de 

oplossing er nog niet is. Bij innovatie denken we in het onderwijs al snel 

aan grootse veranderingen. Toch hoeft een innovatie helemaal niet zo 

groot te zijn om een groot effect te hebben. Dat bewees de conciërge van 

Noorderpoort met zijn plan Feel good, Stay positive.

NEGATIEVE GEVOELENS OMBUIGEN Hij raakte geïnspireerd voor zijn 

innovatieve idee nadat hij getuige was van een incident tussen een collega 

en een groepje studenten. De collega had de studenten  aangesproken 

op het feit dat een aantal van hen tijdens de corona pandemie géén 

mondkapje droeg. Zijn dringende verzoek om het mondkapje alsnog 

op te zetten werd massaal weggewuifd en door geen enkele student 

opgevolgd. De conciërge herkende en begreep de frustratie die had 

doorgeklonken in de stem van zijn collega. Maar evengoed begreep hij 

de reactie van de studenten, het is immers niet leuk om in een groep 

op je fouten gewezen te worden. Dat het anders moest, dat wist hij. De 

volgende groep sprak hij daarom zelf aan, met grote glimlach op het 

gezicht. Hij negeerde de studenten zonder mondkapje en complimen-

teerde de paar studenten die wel een mondkapje droegen. Gegeneerd 

graaiden ook de andere studenten nu in hun broekzakken en zetten 

alsnog een mondkapje op. Een idee was geboren. Hij diende het als plan 

in met de titel: ‘Geef elkaar een compliment’ bij zijn collega Maria van 

Omme, I-Coach en coördinator experimenten. De missie van het plan 

was om een beweging op gang te brengen die negatieve gevoelens kan 

ombuigen naar positieve gevoelens.

KORT-CYCLISCHE IDEEËN Maria van Omme maakt als coördinator experi-

menten deel uit van een commissie die binnen de mbo-school Spotlight 

experimenten stimuleert en beoordeelt. Ze vertelt: “Spotlight experi-

menten zijn kleine, innovatieve plannen die door de bedenker zelf mogen 

worden uitgevoerd met een vast budget van 10.000 euro. Vergelijkbaar 

met de innovatiecirkel van John Schrobben (adviseur bij het themateam 

Innovatie van het programma Doorpakken op digitalisering) worden de 

Spotlight experimenten uitgevoerd in enkele stappen en ze moeten 

aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet het idee passen bij de 

 strategische koers en binnen een half jaar uit te voeren zijn. Bovendien 

moet het idee school-overstijgend zijn. Spotlight experimenten zijn, 

in tegenstelling tot de grote innovatieprojecten op onze school, juist 

kort-cyclische en open ideeën waarvan op geen enkele manier vaststaat 

wat de uitkomst gaat zijn.”

Het plan van de conciërge is een van de Spotlight experimenten. Een 

werkgroep met studenten en conciërges ontwikkelde eigen  merchandise 

rondom het thema Feel good, Stay positive. Het leidde tot een cultuur-

omslag. Bij Noorderpoort staat ‘elkaar positief benaderen’ nu centraal. 

DIGITALISERINGSEXPERIMENTEN Er zijn ook digitaliserings experimen-

ten die aan de slag gaan als Spotlight experiment, bijvoorbeeld bij de 

opleiding fietstechnicus. Fietstechniek was jarenlang een redelijk 

conservatieve bedrijfstak. De e-bike en waterstoffietsen hebben de 

fietsbranche op technologisch gebied een gigantische boost gegeven. 

Ontwikkelingen die het onderwijs nauwelijks kan bijbenen. Bedrijven 

en fabrikanten in de fietstechniek zoeken naar scholingsmogelijk-

heden in de praktijk, maar weten niet hoe ze dit moeten aanpakken. Een 

Spotlight experiment met Virtual Reality en Augmented Reality sprong in 

dat gat. Het onderwijs werd locatie-onafhankelijk en bracht de digitale 

 ontwikkelingen dichter bij de opleiding.

De zorgopleidingen starten met een vergelijkbaar Spotlight  experiment: 

zij onderzoeken hoe met VR de praktijk in de school gebracht kan 

worden. Ze proberen enkele virtuele technieken uit, zoals een simulatie-

pop en 360-graden camera’s, en onderzoeken daarmee welke techniek 

een goede bijdrage kan leveren aan het curriculum.  

INNOVEREN MET SPOTLIGHT 
EXPERIMENTEN
MARIA VAN OMME: “Noorderpoort probeert innovatie op verschillen-

de manieren te stimuleren door middel van ‘Spotlight experimen-

ten’, oftewel: kort  lopend, waarbij snel tot doen komen, het delen van 

uitkomsten en geleerde lessen op ons online platform centraal staan. 

Initiatieven die niet blijken te werken, zijn evengoed waardevol: als we 

de ‘lessons learned’ maar vertalen naar collectief leren. Het doel is 

medewerkers uit te nodigen om hun licht op de toekomst te schijnen 

waar het nog donker is en zo kansen te ontdekken voor Noorderpoort.”   
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VAN ELK IDEE LEREN “Spotlight experimenten zijn kleine initiatieven gericht 

op vernieuwing en mogen overal over gaan”, vervolgt Maria. “Ze worden uitge-

probeerd en onderzocht buiten de gebaande paden en samen met anderen. 

Uitgangspunt daarbij is dat men van elk idee leert en dat deelt met anderen, 

ook als het niet lukt of onverwacht een andere (leer)opbrengst oplevert. De 

werkgroep van Feel good, Stay positive had als uitdaging in een school met 

strakke regels rondom huisstijl op te vallen met hun boodschap. Daarvoor 

moesten ze compromissen sluiten met collega’s van marketing. Maar juist 

daar waar het schuurt en je elkaar weet te vinden ligt de vooruitgang.”

BEGELEIDEN EN VASTLEGGEN Maria: “Bij een experiment gaat het over doen 

en durven. Dat wil niet zeggen dat er geen grip is op het proces. Een facilitator 

pool, bestaande uit collega’s die daarvoor een speciale training hebben gehad, 

begeleidt de werkgroep bij het creatieve proces, zonder zich te bemoeien 

met de inhoud. Zo zorgen ze ervoor dat de groep duidelijke afspraken maakt 

over wat er gedaan wordt en dat er uiteindelijk een realistische begroting 

komt waaruit blijkt waar het geld naartoe gaat. Een docent-onderzoeker 

van onze school is bovendien betrokken om het hele proces van begin tot 

eind vast te leggen, zodat alles netjes wordt gedocumenteerd. Dat delen we 

vervolgens op een digitaal platform met alle collega’s, zodat we samen leren 

van het proces.”

VERDUURZAMING De allergrootste uitdaging is volgens Maria de verduur-

zaming van succesvolle experimenten. In het geval van Feel good, Stay 

positive is de positieve benadering op vele manieren geborgd in de organi-

satie. Het initiatief is bijvoorbeeld uitgebreid met onder andere iemand van 

management en communicatie. Samen gaan ze verder met de beweging. 

En bij de Spotlight experimenten met VR bij de opleiding fietstechnicus en 

de zorgopleidingen kijkt Noorderpoort naar verbinding met het curriculum, 

hoe de uitkomsten een bijdrage hebben voor het werkveld en of andere 

 opleidingen ook van deze techniek gebruik kunnen maken. 

Met de innovatiecirkel kan je leren innoveren. Maar innoveren ís ook leren.  

De enige stap die volgens Maria nog ontbreekt in de cirkel? “Dat innoveren 

vooral heel leuk moet zijn!”   

“Wanneer je wilt 
innoveren moet  

er ruimte zijn voor 
risico en mislukking.”

PAK DOOR MET DE 
INNOVATIECIRKEL
De innovatiecirkel beschrijft zes aspecten van succesvol 

innoveren: 1  Vraagarticulatie, 2  Innovatie concept, 

3   Verbindend  leiderschap, 4    Documenteren; expliciet leren, 

5   Valideren; verduurzamen en 6   Evalueren.  Het model vind

je terug in het boek ‘Innovatiesucces in het mbo’ van practor 

John Schobben. De cirkel is toepasbaar op kleine innova-

ties zoals die van Noorderpoort, maar ook op curriculum-

ontwikkeling, opleidingsinnovatie en grotere projecten zoals 

Doorpakken op digitalisering. 

John Schobben: “Er ligt kennelijk een cyclisch en  universeel 

grondpatroon onder alle vormen van leren en innoveren, 

waarbij steeds op twee niveaus wordt geleerd. Ten eerste op 

het niveau van de inhoud: het onderwerp leren en innoveren 

krijgt betekenis door de verdieping van de kennis en vaardig-

heden van studenten, die zij in nieuwe omgevingen kunnen 

toepassen. Ten tweede op het niveau van het innovatie-

proces: je komt in een aantal stappen van vraag tot oplossing 

en de borging daarvan. Het stilstaan bij die stappen, de 

randvoorwaarden en de verantwoordelijkheden vergroten het 

 innovatiesucces in het mbo.”

Wil je meer lezen over innovatie of de innova-

tiecirkel? Bekijk dan het online dossier over 

dit thema. 

Vraagarticulatie

Documenteren;
expliciet leren

Innovatieconcept

Verbindend
leiderschap

Evalueren

Valideren;
verduurzamen
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lees meerW

https://maken.wikiwijs.nl/176968/Innoveren_met_de_innovatiecirkel


DOORPAKKERS,  
JA GRAAG!

Even stilstaan en genieten. Dat doe ik als we - alle Doorpakkers, Aanjagers (van MBO 2030) en 

Versnellers (van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ict) – samen op de tweedaagse 

van het Programma Doorpakken op digitalisering zijn. Wat zijn we naar elkaar toegegroeid 

door dit programma en wat zijn onze lijnen kort geworden. En dat in coronatijd. Bijzonder om 

zo samen te zijn, de humor en energie weer te voelen en zelfs samen een lied te zingen. Al 

deze mensen doen hetzelfde werk, ook al hebben we andere accenten en naambordjes.

Wat is dat eigenlijk, ons werk? Ik zie mijzelf vaak op zo’n ouderwetse trein waar kolen op het 

vuur moeten om de vaart erin te houden. De locomotief vertrekt piepend en neemt gestaag 

in snelheid toe. De kolenschepper moppert over de snel slinkende voorraad kolen. Met 

haar “dat gaat nooit goed” in mijn oren draai ik me om en zie in mijn ooghoek zo’n blinkende 

zilveren elektrische trein binnenzoeven op een ander spoor. In een oogwenk stroomt deze 

vol met mensen en geruisloos zoeft hij door. Onderweg naar boven hoor ik frustratie omdat 

de koffieautomaat het niet meer doet. “Gewoon even de stekker eruit en weer erin”, adviseer 

ik met wat humor en de collega moet lachen. Natuurlijk. Met de verse koffie wandel ik bij de  

NS- bestuurder het kantoor in. “Hoe gaat het eigenlijk met de kolenvoorraad?” informeer ik 

belangstellend. Vanmiddag ga ik bij een station van een andere stad op bezoek, daar wordt 

een plan gemaakt voor een nieuw transportmiddel. Tof, zin in! 

Onze Doorpakkers zijn net zo divers bezig. Daarmee zijn ze zo ontzettend belangrijk voor een 

school. Als verbinders tussen operationeel, tactisch en landelijk. Als informateurs naar hun 

directie en bestuurders: wat speelt er, wat komt eraan en wat is er nodig? En last but not 

least: om goede plannen op te zetten en uit te voeren zodat de beweging er ook echt komt. 

Er komt nog een ander beeld van ons werk in mij op: ik moet denken aan Jorrit Arntzen en 

de Potlood Metafoor*. Onze Doorpakkers bestaan eigenlijk uit de voorste twee delen van het 

potlood. We kunnen niet zonder hen als we écht iets willen neerzetten. Het puntje zijn de 

mensen die de verandering al zien aankomen voordat die er is. Ze hebben iets nieuws gezien 

op een beurs, op internet en zijn daar enthousiast over. Dit zijn de mensen die de eerste 

strepen op papier willen zetten. Daarna komen de ‘sharp ones’, de mensen die aan het opletten 

zijn en die zien dat als een verandering in andere scholen werkt, ze daar snel bij moeten zijn. 

Die twee samen, dat zijn onze Doorpakkers.

Hebben we wel genoeg Doorpakkers in het mbo? Zijn we ze bewust 

aan het scouten, faciliteren, vrijspelen, opleiden? Want het échte 

 doorpakken komt pas in 2023. Dan moeten veel treinen echt op stoom 

komen, ook de hele nieuwe modellen die nieuwe sporen nodig hebben. 

Laten we de potloodpunten aanscherpen en zorgen dat  

we met genoeg  Doorpakkers zijn én blijven!            * Bekijk de video Bruggen Bouwen

PASCAL KOOLE IS SENIOR ADVISEUR ONDERWIJS VERNIEUWING 

BIJ HET ROC VAN AMSTERDAM-FLEVOLAND. ZE MAAKT DEEL 

UIT VAN HET THEMATEAM LEERMIDDELEN EN WAS EEN VAN DE 

WINNAARS VAN DE SURF ONDERWIJSAWARDS 2021. 
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Foto: Shody Careman 

bekijk
videoW

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=QrJZzG6oPeQ&feature=youtu.be


WIJ BEDANKEN ALLE MENSEN DIE BETROKKEN ZIJN EN 
WAREN BIJ HET PROGRAMMA VOOR BIJNA DRIE JAAR 
KNETTERHARD DOORPAKKEN OP DIGITALISERING!

VANAF BOVEN EN VAN LINKS NAAR RECHTS:
EERSTE RIJ: Paulien de Jong ( Communicatieadviseur), 

Martijn Timmer (Programma directeur) Hans Swart 

(Aanvoerder Onderwijslogistiek), Manon Geven 

(Programmamanager), Rob Vos, (Verbinder Onderwijs-

logistiek), Harriët Leget (Verbinder Digitaal burger-

schap), Cathelijne van Mossevelde (Projectleider).

TWEEDE RIJ: Imane Oulali (Verbinder Flexibilisering & 

modularisering en Leermiddelen), Claudia Beemster 

(Aanvoerder Flexibilisering & modularisering), 

John Kromhout (Aanvoerder Leermiddelen), Marit 

Montsanto (Aanvoerder Docentondersteuning), Marc 

Dietzenbacher (Verbinder Leermiddelen en Docent-

ondersteuning), Joël de Bruijn (Verbinder Flexibilise-

ring & modularisering). 

DERDE RIJ: Youssef Boudou ( Programmamedewerker), 

Peter van Deukeren (Aanvoerder Eigen Dossier), 

Maaike van Kessel (Aanvoerder Innovatie), JaapJan 

Vroom (Aanvoerder Data-ondersteund onderwijs), 

Menno de Waal (Aanvoerder Leermiddelen), Els Booij 

(Verbinder Data-ondersteund onderwijs), Anne Alles 

(Office manager & communicatie). 

NB: Annemarie Jonker (Programmasecretariaat),  

Jaap van Gils (Aanvoerder Digitaal burgerschap), 

Erwin Bomas (Verbinder Innovatie) en Catelijne 

 Zandbergen (Aanvoerder Flexibilisering & modulari- 

sering) ontbreken helaas op deze foto.

TEAMWORK MAKES THE DREAM WORK

Foto: Shody Careman 


