O.A.,

dé partner in leren
en ontwikkelen
OnderwijsAdvies in het mbo

INTRODUCTIE

Wie we zijn?
OnderwijsAdvies is een toonaangevende organisatie
die zich richt op professionalisering in het onderwijs,
opvoeding en zorg. Bij OnderwijsAdvies werken ruim
250 specialisten die zich dagelijks met passie inzetten
voor onze klanten waarbij de optimale ontwikkeling
van mensen centraal staat.

O

nze adviseurs werken
resultaatgericht, zijn
experts op eigen vakgebied, maar werken
altijd vanuit een integrale visie. Wij
streven naar maximaal rendement
en blijvende impact bij onze klanten.

Samen werken aan een
leven lang leren

Als marktleider kennen we de markt
als geen ander en weten we wat er
nodig is bij onze klanten. Wij leveren
producten en diensten met een hoge
toegevoegde waarde die zich hebben
bewezen in de praktijk. Wij werken
evidence based en laten ons inspireren door onderwijswetenschappers
zoals John Hattie, Robert Marzano,
Michael Fullan en Richard Dufour.

OnderwijsAdvies dé
partner voor het mbo

Al jaren zijn we partner van verschillende mbo’s in Nederland. Op het

ROC van Amsterdam hebben we
inmiddels meer dan 1.000 docenten
opgeleid tot LC-docent. We denken
mee over het strategisch beleid met
betrekking tot de professionalisering
van docenten en leiderschap. We
hebben een doorgaande leerlijn ontwikkeld van startend docent tot expert
LD-docent en opleidingsmanager.
Daarnaast ondersteunen we besturen, directies en teams bij specifieke
vragen zoals curriculumontwikkeling
en onderwijsinnovatie, stimuleren
van professionele (leer)cultuur en
het versterken van pedagogische en
didactische vaardigheden.

Maatwerk

We weten dat geen team, opleiding
of mbo-instelling gelijk is aan de
ander en daarom (her)ontwerpen we
teamtrajecten, procesbegeleiding en
opleidingen zo dat het aansluit bij de
specifieke wensen van de betreffende
organisatie.

Onze opdrachtgevers in het mbo zijn o.a.,
Albeda
Rotterdam

Aeres
MBO Ede

Aventus
Apeldoorn

da Vinci College
Dordrecht

Dulon College
Ede

Koning Willem I
College Den Bosch

MBO Amersfoort
Amersfoort

mboRijnland
Holland - Rijnland

Nova College
Haarlem

ROC Mondriaan
Den Haag

ROC Nijmegen
Nijmegen

ROC van Amsterdam
Amsterdam

STC Groep
Rotterdam

Zadkine
Rotterdam

Zone College
Gelderland - Overijssel
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Voor meer informatie:
Ilse Marks

Senior mbo Adviseur en
Accountmanager
Telefoon: 0182 556 418
E-mail: i.marks@onderwijsadvies.nl
We maken graag een afspraak
voor een verkennend gesprek.

Ons aanbod in het mbo
Strategisch Advies
Beleid
• Visie en strategisch beleid
• Professionaliseringsbeleid

Team- en onderwijsontwikkeling
• Leren zichtbaar maken
• Professionele (leer)cultuur
• Didactische differentiatie
• Motivatie en betrokkenheid

Professionalisering

Passend onderwijs

• Startende docent
• LB Scholing
• LC-opleidingen
• MD-traject: Onderwijskundig
teamleider/opleidingsmanager
(zie pagina 10, 11)

• Het oA Leerhuis
• School-/studentondersteuning
• Vergoede zorg onder
de Basis GGZ
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OPLEIDINGEN

Angela Scheffers, mboRijnland:

‘LC-leergang: impuls voor
docenten én onderwijskwaliteit’

T

wee jaar geleden fuseerde
ROC Leiden met het ID
College en gingen ze samen
verder als mboRijnland.
Daarmee ontstond een onderwijsinstelling die met zo’n 1.700 medewerkers het onderwijs verzorgt aan
bijna 18.000 studenten. Het onderwijs
is ondergebracht in acht mbo-colleges:
Dienstverlening, Economie, Start-Up
(voorheen Entree), Gezondheidszorg,
Welzijn, Techniek & ICT, Middelbaar
Laboratoriumonderwijs en Volwassenenonderwijs. De naam mboRijn-

‘Studenten volgen
met meer plezier
de lessen; daar doen
we het uiteindelijk
ook voor’
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land verwijst zowel naar Rijnlands
denken als naar de regio waar de
organisatie actief is. De instelling
heeft vestigingen in Alphen aan den
Rijn, Gouda, Leiden, LeidschendamVoorburg, Woerden en Zoetermeer.

Doorstromen met
verplichte scholing

Sinds de fusie biedt mboRijnland
LB-docenten een nieuw scholingsprogramma om de doorstroom naar
LC-niveau te ondersteunen. “Voor die
tijd bestond deze mogelijkheid

al bij beide scholen, maar was scholing niet altijd verplicht. De nieuwe
LC-leergang is echt een voorbeeld
hoe we binnen mboRijnland invulling
hebben gegeven aan onze professionaliseringsagenda”, zegt HRM
Specialist Angela Scheffers. In het
eerste fusiejaar draaide de leergang als pilot. Na evaluatie in mei
2018 werd Leergang LC definitief
geïmplementeerd.

Eerst laten zien

“Van LC-docenten verwachten we

Overwicht en ervaring
belangrijk

Voor de leergang gelden enkele
criteria. “Belangrijkste is dat je een
bepaalde mate van ervaring en overwicht hebt. Je moet immers binnen
je team kennis kunnen overdragen
en teamleden mee kunnen krijgen
om veranderingen door te voeren.”

verbetering
• Professionele
leergemeenschap

k

De eerste resultaten zijn al zichtbaar.
“Tijdens de leergang bedenkt de
docent bijvoorbeeld hoe hij met een
zogenaamd ‘doorbraakproject’ een
opleiding kan verbeteren. Aan het
einde van de leergang volgt een
presentatie als proeve van bekwaamheid. Uiteindelijk moet het leiden tot
kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Of tot een bijdrage die ten goede

OnderwijsAdvies heeft in eerste
instantie een LC-leergang
ontwikkeld voor het ROC van
Amsterdam. Deze leergang
is gericht op het trainen en
begeleiden van mbo-docenten
van een LB naar een LC-functie.
OnderwijsAdvies verzorgt de
LC-leergang inmiddels ook voor
het NovaCollege, mboRijnland,
Albeda, Da Vinci College en
MBO Amersfoort. We maken
deze Post-HBO gecertificeerde
opleiding steeds op maat voor
de betreffende instelling zodat
het aansluit bij het strategische
beleid en de visie en de invulling
van de LC-functie.

Persoonlijk
leiderschap

• Invloed zonder macht
• Kwaliteiten en valkuilen
• Communicatie
• Samenwerking

tijk

• Verandermanagement
• Cyclische kwaliteits-

r ak

Doorbraak
project

Ei
ge
np

Veranderkunde

tij

Ook studenten ervaren de impact
van zo’n LC-docent. “Doordat we
in de leergang ook veel aandacht
besteden aan het verbreden van het
pedagogisch didactisch repertoire
kan de docent in de klas beter differentiëren en verbetert het leerklimaat.
Hij kan iedere student die aandacht
geven die hij nodig heeft. Zo ontstaat
er maatwerk. De docent weet meer
werkvormen in te zetten. Dat leidt
uiteindelijk weer tot studenten die met
meer plezier de lessen volgen. En
daar doen we het immers ook voor.”
Daarnaast ondersteunen LC-docenten hun collega’s bij het verbeteren
van hun lesgeven en stimuleren zij
het samen leren binnen het team.

Onderwijskunde
• Wetenschappelijk onderzoek
• Ontwikkelingen en innovaties
• Curriculumontwerp
• Impact op leren

r ak

Met meer plezier lessen
volgen

Eigen praktijk

np
Eige

de kennis en vaardigheden die kunnen bijdragen aan de kwaliteit van
ons onderwijs. Tijdens de eenjarige
Leergang LC bieden we hen daarvoor
de nodige tools en bagage. Wie de
opleiding afrondt, is niet per definitie
meteen LC-docent. Deelnemers moeten laten zien dat ze op dat niveau
acteren.” Volgens Scheffers moeten
ze trekker zijn als het gaat om kwaliteitsverbetering van het onderwijs.
“Je onderscheidt je door je proactieve
houding en bent bevlogen om innovatie na te streven en je team daarin
mee te nemen. Verder ontwikkel je
onderwijs- en opleidingsplannen,
en je coacht en begeleidt collega’s.
Een meer senior functie dus, met
dito salaris.” Doordat scholing in
twee groepen van veertien docenten
plaatsvindt, ontstaan professionele
leergemeenschappen. “Je ziet dat
leerkrachten elkaar later sneller
weten te vinden. Om te sparren, om
ervaringen uit te wisselen of om voor
een bepaald traject met elkaar op te
trekken.”

komt aan het team. Dat is de winst.”

Openstaan voor feedback

De LC-leergang Onderwijskundig
Leiderschap voor mbo-docenten is
door het CPION geaccrediteerd als
Post-HBO opleiding en wordt
grotendeels door OnderwijsAdvies
verzorgd. “De ervaring met andere
mbo-scholen was een belangrijke
voorwaarde. Daarnaast beviel de
opzet van de leergang ons goed en
is de flexibiliteit echt een pluspunt.
Het bestaande format past OnderwijsAdvies gemakkelijk aan met accenten
die mboRijnland belangrijk vindt. Op
die manier ontstaat er een leergang
die past bij de context van mboRijnland. En blijkt na een jaargang dat
van het één een onsje minder mag,
en van het ander iets meer, dan past
OnderwijsAdvies gewoon de leergang
opnieuw iets aan. Die flexibiliteit, het
vermogen naar zichzelf te kijken en
het openstaan voor onze feedback
maakt OnderwijsAdvies een zeer
prettige partner die op deze wijze
ook bijdraagt aan onze ambitie
voortdurend de kwaliteit van het
onderwijs te willen verbeteren.”
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OPLEIDINGEN

Miranda Jongenotter, Da Vinci College:

‘Om studenten verder
te helpen, moet je ook
zelf in beweging blijven’
Curriculum experts zijn docenten die aanjager willen zijn in
het onderwijs. Gedreven medewerkers die talent hebben om
onderwijs te ontwikkelen en die teamoverstijgend kunnen
werken aan nieuwe opleidingen. Leren om te innoveren.

Cees Bakker, Miranda Jongenotter
en Arjan van Es (vanaf links)
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‘De kracht van de
leergang is dat de
adviseur van
OnderwijsAdvies zowel
ontwikkelaar als
begeleider is’

“E

en lerende organisatie
moet zelf ook blijven leren.
Daarvoor is ontwikkelkracht nodig. Wij merkten
dat we behoefte hadden aan mensen
die ons onderwijs naar een hoger plan
kunnen brengen; docenten die nieuwe
vormen van onderwijs en opleidingen
kunnen ontwikkelen.” Volgens hoofd
Connessione Miranda Jongenotter
moet je daarvoor bereid zijn te investeren. “Om die reden riepen we vier
jaar geleden de nieuwe LD-functie
Curriculum Expert in het leven. En
daar koppelden we meteen een
nieuwe leergang aan.” Connessione is
de academie van het Da Vinci College
dat interne opleidingen, trainingen en
workshops verzorgt voor docenten en
ondersteunende medewerkers.

Snappen hoe om te vormen
“We organiseren ons onderwijs voor
studenten samen met en rond werkelijke projecten uit de beroepspraktijk.
Wat heeft bijvoorbeeld een tweedejaars student nodig om die opdracht
uit te voeren? Is dat lesstof uit het
derde jaar, dan moet je die informatie
nu al geven. Het betekent dat je
in dat geval de opleiding moet
omvormen. Je hebt dan mensen
nodig die snappen hoe dat te doen
en wat daarvoor nodig is. De hybride
leeromgeving vraagt dat we ons
onderwijs voortdurend heen en weer
bewegen tussen school en beroepspraktijk. Daarbinnen speelt de Curriculum Expert een belangrijke rol.”

Aanjager zijn

De tweede lichting, circa tien deelnemers, heeft nu de tweejarige oplei-

‘Elkaar sneller vinden’
“Tijdens de leergang ontwikkel ik de nieuwe opleiding
Procestechniek, Operator B. In het eerste jaar leer je
hoe je een curriculum ontwerpt, van grof naar fijn ontwerp. Welke ontwerpmodellen zijn er, welke methodes
gebruik je, welke werkvormen? Hoe richt je de lessen in?
Hoeveel lessen zijn nodig? Iedere deelnemer heeft z’n eigen opdracht.
Toch leer je van elkaars ervaringen. Het leuke is de groepsdynamiek; je
bouwt een band op met elkaar. Daardoor verlaag je drempels en weet je
na de opleiding andere Curriculum Experts sneller te vinden. Bijvoorbeeld
om te sparren bij een nieuwe opdracht.” Curriculum Expert Arjan van Es

ding afgerond. “We creëren de functie
Curriculum Expert daar waar behoefte is om opleidingen te veranderen of
nieuwe in het leven te roepen. Deelnemers moeten op die functie solliciteren en gaan tijdens de opleiding al
meteen als Curriculum Expert aan de
slag. Het is leren en werken tegelijk.
Daarnaast blijven ze docent.” Volgens
Miranda wordt bij de selectie ook
naar verandervermogen gekeken.
“Je moet een aanjager kunnen zijn
en je team in die verandering kunnen
meenemen. Het is geen one-manshow, maar juist teamwork.”

Ook impact op studenten

De impact van die opleiding is groot,
zowel op docent als student. “Je
groeit naar een ander niveau. Met de
nieuw verworven kennis kun je ook
collega’s helpen goed uitvoering te
geven aan het onderwijs. En je maakt
het onderwijs voor studenten een
stuk leuker en aantrekkelijker. Welke
ontwerpkeuzes maak je in je curriculum, welke didactische werkvormen
gebruik je? De groepen zijn vaak heel
divers. Als Curriculum Expert én docent

‘Wat werkt wel en wat niet?’
“De opleiding heeft ook impact op studenten. Je leert onder
meer diverse werkvormen te gebruiken. Dat maakt hen actiever; ze krijgen meer lol in het leren. En het brengt hen naar
een hoger niveau. Bovendien zie ik het als win win: je kunt
anderhalf uur lessen gaan voorbereiden of een werkvorm van
een kwartier in de groep gooien. Dat ontlast jou aan voorwerk en
betrekt leerlingen veel meer bij de les. Daarnaast leer je wat wel en niet
werkt in het onderwijs. Als docent heb je nauwelijks tijd om allerlei wetenschappelijke artikelen te lezen, zoals de onderzoeken van John Hattie rond
Leren zichtbaar maken. Tijdens deze leergang krijg je dat ook aangeboden.
Het verrijkt meteen je vak als docent. In je rol als Curriculum Expert ben
je niet alleen ontwikkelaar, maar ook adviseur voor je collega’s. En je kunt
je opgedane kennis in het gebruik van didactische werkvormen in de klas
doorgeven aan je collega’s. Daarmee maak je het onderwijs een stukje
aantrekkelijker.” Curriculum Expert Cees Bakker

moet je daar goed op aansluiten.
We merken dat de eerste lichting inmiddels heel wat geïnnoveerd heeft.”

Ontwikkelaar en
begeleider ineen

Voor dit traject schakelde het Da Vinci
College OnderwijsAdvies in. “Aan de
hand van de door ons opgestelde
kaders ontwikkelde zij de leergang.
Ook mede dankzij de uitgebreide kennis die ze heeft van het mbo. Het is
een gedegen traject waarbij gedurende twee jaar deelnemers om de twee
weken een hele dag bij elkaar komen.
Ze leren aspecten op het gebied van
onder meer onderwijskunde, veranderkunde en projectmanagement.
De kracht van de leergang is dat de
onderwijsadviseur van OnderwijsAdvies zowel ontwikkelaar als begeleider is. Ilse Marks weet veel van het
onderwijs, is consciëntieus en weet
op een luchtige en humorvolle manier
de lessen te brengen en de deelnemers te begeleiden. Onderwijs moet
immers ook leuk zijn. Uit reviews blijkt
dat deelnemers zeer tevreden over
haar en OnderwijsAdvies zijn.”
Door de nauwe samenwerking
met de interne opleidingsacademie
Connessione verzorgt OnderwijsAdvies naast de leergang tot
Curriculum Expert bij het Da Vinci
College o.a.:
• Post-HBO opleiding Onderwijskundig Leiderschap: doorstroom LB-LC
• Teamontwikkeling: pedagogische
visie & handelen
• Teamscholing: didactische differentiatie en betrokkenheid
• Verschillende masterclasses en
praktische workshops (open aanbod
van academie)
• Intervisie en netwerkbijeenkomsten
voor curriculum experts.
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ONZE VISIE OP HET MBO

Ilse Marks, OnderwijsAdvies:

‘Alles voor optimale
aansluiting bij behoeften
student en werkveld’

“I

n de hele onderwijsketen
vervult het mbo een uiterst
belangrijke rol. Het middelbaar beroepsonderwijs maakt
echt het verschil in het leven van
jongeren. Het bereidt hen voor op
een goede plek op de arbeidsmarkt.
Jongeren willen volwaardig in de
maatschappij kunnen meedraaien. En
dat kan dankzij de gedrevenheid van
de vakmensen die graag hun beroep
willen overdragen. Goede didactische
en pedagogische vaardigheden zijn
daarbij essentieel om studenten echt
tot leren te krijgen. Wij bieden die
docenten handvatten waarmee ze
‘leer-lingen’ maken van ‘doe-lingen’.
En daarmee worden studenten werkelijk eigenaar van hun eigen leerproces. Als je weet waar je naar toe
werkt en waar je nu staat, dan kun je
zelf keuzes maken: dit wil ik leren en
dat heb ik daarvoor nodig. Haak je
als docent daarop in, dan maak je het
leren effectiever. En dat alles leidt tot
meer motivatie, meer betrokkenheid,
meer eigenaarschap en uiteindelijk
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tot meer groei en ontwikkeling van de
student.”

Inspelen op veranderingen

Ilse Marks werkt al ruim vijftien jaar
in het onderwijs. Als mbo account
manager en senior adviseur is zij
gespecialiseerd in onderwijs- en
teamontwikkeling in het mbo. Er komt
veel op deze scholen af. De veranderingen in maatschappij en samenleving volgen elkaar steeds sneller
op. Bedrijven stellen ook steeds
nieuwe eisen aan werknemers. Hoe
speel je daar als school en docent
adequaat op in? Ook de student verandert; die is niet meer dezelfde als
tien jaar geleden. De student van nu
vergt dan ook een andere pedagogische aanpak dan voorheen. Allemaal uitdagingen die het mbo moet
aangaan. “We zien meer co-creatie
ontstaan: werkveld en scholen ontwikkelen samen nieuwe opleidingen
en voeren die ook samen uit. Hybride
onderwijs maakt de koppeling tussen
praktijk en theorie. En het geperso-

naliseerd leren zorgt ervoor dat
studenten hun eigen leerroute gaan
volgen. Als OnderwijsAdvies bieden
wij daarbij de nodige ondersteuning.
Hoe ontwerp je samen met het bedrijfsleven een nieuwe opleiding? Hoe
kom je tot meer personalisering? En
hoe zorg je dat de studenten meer
gemotiveerd en betrokken worden?
We doen dat op twee niveaus: enerzijds door te helpen bij de innovatie
- het ontwerpen en ontwikkelen van
een opleiding - en anderzijds door het
versterken van de vaardigheden van
docent en student.”

leergangen die de vaardigheden en
ontwikkeling van docenten en teams
versterken. “Onze meerwaarde is
echt onze onderwijskundige expertise en visie. Vanuit evidence based
onderzoeken kijken we hoe je het
leren van studenten kunt bevorderen.
Naast verstand hebben van het mbo
zijn we ook verbinder. We komen op
veel ROC’s en mbo-scholen, hebben
daardoor een uitgebreid netwerk en
kunnen op die manier waardevolle
verbindingen maken met andere
scholen. En dat alles om het onderwijs naar een hoger plan te tillen.”

Onderwijs naar hoger plan

Een derde niveau is het bevorderen
van het samen leren binnen een
team. “Hoe kun je als team tot een
duurzame ontwikkeling komen? En
tot het beter leren van studenten?
Door zaken samen te doen en samen
de verantwoordelijkheid te nemen,
verlaag je bovendien de werkdruk.”
Dit alles is maatwerk. Daarnaast
biedt OnderwijsAdvies mbo-brede

‘De student van
nu vergt dan ook
een andere aanpak
dan voorheen’
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Professionalisering
binnen mbo Doorgaande lijn
Startende
docent

Startbekwame
docent

Kerntaken

• Lesgeven
• Voorbereiden eigen les

• Eigen les
• Voorbereiden eigen les
• Ontwikkelen eigen
lessenserie
• Begeleiden studenten
praktijk en theorie

Scope

• Ik
• Eigen les
• Eigen vak

• Ik en lerende student
• Eigen les
• Eigen vak

Evidence based onderzoek

• Praktijkgericht

• Praktijkgericht

Ontwikkelfase

• Beginnend

• In ontwikkeling

• Coaching on the job,
moment Coaching,
theorie, intervisie

• Theorie en praktijk
pedagogisch en
didactisch handelen
in de klas

Praktijk/huiswerkopdrachten
tijdens scholing

• Eerste Hulp Bij Onderwijzen: activiteiten ter
plekke en didactiek/lastige
les of situatie in de klas
analyseren en aanpak
bedenken en uitvoeren

• Lesvoorbereiding en
uitvoering

Samenvatting aanbod

• Praktische workshops
• Intervisie
• Coaching on the job

• PDG-lite
• Praktische scholing
basisvaardigheden
• Coaching on the job

Accenten/interventies
tijdens de scholing
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Vakbekwame
docent (LB)

Excellente
docent (LC)

Onderwijsexpert (LD)

Onderwijskundig leider

• Module
• Ontwikkelen module
• Begeleiding studenten

• Ontwerpen leerlijn
•S
 amenhang met
andere vakken
• Begeleiden/coachen
collega’s
• Signaleren knelpunten
•P
 lannen en uitvoeren
verbetertrajecten

• Ontwerpen opleiding
• Sterkte/zwakte analyse
• Projectplanning
• Verandermanagement

• Richting geven vanuit visie
• Leidinggeven
• Teamcoaching
• Faciliteren en
ondersteunen

• Lerend: student en ik
• Module
• Samenhang met enkele
andere vakken

• Lerend team
• Module, leerlijn
•S
 amenhang met andere
vakken

• Lerende organisatie
• Opleiding/sector
• Curriculum, opleiding
• Samenhang met andere
opleidingen binnen domein

• Team en opleiding

• Theorie vertalen naar
eigen praktijk

• Analyse praktijk-theorie

• Analyse en interventies
kiezen onderbouwd met
theorie

• Leiderschapstaken

• Bekwaam

• Innovatief

• Transformatief

• Tranformatief

• Theorie en toepassing in
eigen praktijk, collegiaal
overleg, samen lessen
voobereiden, observaties
bij collega’s

•O
 bserveren en coachen
collega’s (ped/did en
samen leren), kennismaken met kaders en
vormgeven verandering
(theorie en reflectie)

• Kennis, begrip en het
toepassen van het
ontwerpproces en de
kaders op curriculumniveau

• Kennis, begrip en aansturen van onderwijsinnovatie, Analyseren,
reflecteren, coaching
on the job

• Lesvoorbereiding en
uitvoering
• Lesobservaties

•O
 ntwerpen en
implementeren module

• Ontwerpen en
implementeren van
curriculum, creëren
PLG eigen team/aansturen
lerend team

• Analyse, plannen,
ontwerpen en begeleiden
verbeterproces binnen
team, creëren kwaliteitscultuur

• Praktische workshops
• Teamscholingstrajecten
o.a. didactische
differentiatie, motivatie
en betrokkenheid en
groepsdynamica

• Masterclasses
• Netwerkbijeenkomsten/
intervisie
• LD-Leergang
curriculumexpert,
360 SBU, post-HBO

• Masterclasses
• Netwerkbijeenkomsten/
intervisie,
• LD-Leergang
curriculumexpert,
360 SBU, post-HBO

• Masterclasses
• MD Programma
(maatwerk)
• Managementadvies
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ONDERWIJS- EN TEAMONTWIKKELING
Peter de Jager:
“We richten ons
niet op resultaat,
maar op ontwikkeling.”

Peter de Jager, directeur
Zadkine Logistiek, Rotterdam:

‘We zetten het
leren van de
student centraal’
Achter de wolken schijnt de zon. Dat ervaart
Zadkine na een periode waarin het Zadkine
Logistiek College zwaar onder vuur lag.
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H

et weerbericht van Zadkine
Logistiek College zag er
twee jaar geleden als een
depressie uit. Onstuimige
wind en flinke regenwolken. Code
oranje zou je kunnen zeggen. Die
kleur gaf ook de Inspectie af: een
onvoldoende beoordeling met verbeterpunten op het gebied van
examinering en de betrouwbaarheid
van af- en aanwezigheidsmeldingen.
Voor de noodzakelijke opklaringen
schakelde het College van Bestuur
Peter de Jager in, toen transitiemanager bij het Business College
van Zadkine. “Daar bleef ik aanvankelijk nog één dag in beeld, hier
ging ik vier dagen aan de slag.”

Structuur aanbrengen

Zadkine Logistiek College telt zo’n
vierhonderd leerlingen en is onderdeel
van Zadkine. In de regio Rotterdam,

van de student centra
n
e
r
al
Le
... is gericht op leren
• werkt met doelen en succescriteria
• geeft effectieve feedback
• checkt leerdoelen
• geeft inzicht in ontwikkeling
• leert leren
... is duidelijk
... reflecteert
• instructie
• op eigen impact
• toetsen
op leren
• planning
• leert samen
• regels en afspraken
met collega’s

Het team heeft
onder begeleiding
van OnderwijsAdvies
vastgesteld wat de
kenmerken zijn van
een goede docent.
Docenten gebruiken
dit bierviltje voor
zelfreflectie en
ontwikkeling.

Docent ...

... is adaptief
• kent de leerling

... is optimistisch
• heeft hoge verwachtingen
• gelooft in alle leerlingen
• geeft vertrouwen
• verwelkomt fouten

• sluit aan bij leerbehoefte
• differentieert

... is betrokken
• zorgt voor een goede relatie
• is eerlijk en rechtvaardig
• luistert

Ler
en va
n

met ook vestigingen in Schoonhoven
en Spijkenisse, biedt het meer dan
tweehonderd opleidingen aan zo’n
16.000 studenten. De eerste stap
die Peter zette, nu directeur Zadkine
Logistiek, was het structureren
van de organisatie. Hij tekende een
matrix. “Horizontaal ontstonden
drie niveaus: de opleidingen
2, 3 en 4, de zogenaamde
subteams onder leiding van
een kerndocent. Met verticale
lijnen geef je kwaliteitsgebieden aan, van examinering
en kwaliteit onderwijs tot
stage beroepspraktijk
vorming. Daar werd

Visie, bedoeling
en leidende principes
staan ook op het etiket
van waterflesjes.

traa
n
e
c
t
de studen

l

een kerndocent voor gevraagd. En
op de kruispunten zitten vervolgens
weer de teamleden die alle niveaus
en kwaliteitsgebieden vertegenwoordigen. Op deze manier kreeg iedereen een plek in de organisatie.”

Visie, ambitie en gedrag

Maar er was meer nodig. Volgens
de Inspectie ontbraken richting
en visie. “Daartoe hebben
we gezamenlijk de bedoeling
bepaald. Dat betreft vooral de
ontwikkeling van de student.
Daarna benoemden we
met elkaar het gedrag
om als team dat doel te
bereiken. Deze ‘leidende
principes’ gaan onder
meer over het erkennen
van elkaars kwaliteiten
en het samenwerken aan
een oplossing. Deze prin-

‘OnderwijsAdvies
geeft meer dan
enkel advies over
onderwijs’
cipes zijn nodig om elkaar te kunnen
aanspreken.” Om ook het didactische
en pedagogische niveau omhoog te
halen, werd het leren van de student
centraal gezet. Dus niet de student of
de docent, maar juist het leren van de
student. Wat wil en moet die leren?
Wat heeft hij daarvoor nodig? Daarvoor zet Zadkine Logistiek College
nu Leren zichtbaar maken in.

Maatwerk met stappenplan
Maar hoe implementeer je vervolgens
dat Leren zichtbaar maken? Hoe
vertaal je de visie en ambitie naar
docent, kerndocent, kernteams en
management? “Hiervoor kwam OnderwijsAdvies in beeld dat niet alleen
kennis heeft van het concept Leren
zichtbaar maken, maar ook van de
organisatie binnen mbo-scholen.
De adviseur weet hoe zaken werken,
denkt mee welke stappen je het beste
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kunt zetten, en dat zonder meteen
een kant-en-klaar product te willen
slijten. Maatwerk dus als je iets wilt
bereiken met docent en student.
Er is nu een uitgebreid stappenplan
ontstaan met ook het beeld waar
we over drie jaar willen staan.”

De adviseur bekijkt hoe de geleerde
werkvormen en andere didactische
vaardigheden worden toegepast.
En die bevindingen zijn weer input
voor nieuwe studiedagen.”

Ontwikkeling centraal
zetten

Al met al trekken de wolken steeds
verder weg. De leerdoelen zijn
bekend, de succescriteria ook.
“Je ziet dat de les beter wordt voor-

Met Leren zichtbaar maken werkt
Zadkine aan het verbeteren van de
Logistiek-opleidingen. “We transformeren daarmee een leerling die
weinig weet en alleen maar volgt tot
een student die regisseur is geworden. Dat zegt niets over het resultaat,
maar juist alles over ontwikkeling.
Heb je niets voor een toets gedaan
en haal je toch een 8, dan heb je in
feite niets geleerd. Wel als je van
een 3 naar een 5 gaat. Als resultaat is
dat nog onvoldoende, maar in je ontwikkeling ben je al ver gekomen.” Het
proces waarbij studenten hun eigen
regisseur worden in het leren, is nog
gaande. De Inspectie beoordeelde
het pedagogisch-didactisch handelen
inmiddels weer voldoende tot goed.
“Met behulp van studiedagen gaan
we langzaam vooruit. OnderwijsAdvies begeleidt deze dagen en
voert ook klassenbezoeken uit.

Meer dan advies over
onderwijs

bereid en dat leerlingen beter feedback krijgen. Dat geven studenten
ook aan; het leren wordt weer leuk.
Mede dankzij de rol van OnderwijsAdvies. Die geeft meer dan alleen
advies over onderwijs. Ze denkt
mee, helpt en adviseert over de volle
breedte van de school en ook ruimer
dan enkel het didactisch en pedagogisch klimaat.” En de weersverwachting voor morgen? Verdere opklaringen met volop ruimte voor de zon!

Samenhang en doelen
team- en onderwijsontwikkeling
Studenten

zijn eigenaar van het leerproces.

Docenten

geven strategisch en doelgericht
les en reflecteren op hun impact.

Subteams

werken professioneel samen en maken
leren zichtbaar voor studenten.

Kerndocenten

sturen pro-actief op onderwijsontwikkeling
en een professionele leercultuur.

Teamleiding

stuurt en faciliteert het verbeterproces.

Leren zichtbaar maken ook bij Business College
Hoewel nu iets minder dan voor zijn intrede bij
Zadkine Logistiek College is Peter ook betrokken bij
de samenvoeging van twee grote clusters bij het
Zadkine Business College, handel en administratie.
Ook die transitie vergde een nieuwe, gezamenlijke
visie en aanpak. Zo kun je meerdere docententeams
allemaal dezelfde kant op krijgen. Het bleek dat je ook
hiervoor Leren zichtbaar maken goed kunt inzetten en
dat OnderwijsAdvies daar weer een waardevolle rol in
vervult. “Er zijn veel docenten die zich bezighouden
met innovaties op onderwijsgebied. Al die vernieuwingen geven we nu een platform. Op die manier bundel
je de kennis en weten we beter wat er zoal in de
organisatie gebeurt.”

Innovaties samenbrengen

“We brengen de docenten nu samen, laten ze hun
innovaties presenteren en bieden ze de mogelijkheid
om anderen te bevragen of juist te adviseren. De nieuw
verworven kennis koppelen ze weer terug in hun teams.
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Zo voorkomen we dat iedereen zijn eigen ding gaat
uitvinden. Eén van die innovaties is het veel dichterbij
brengen van de praktijk, bijvoorbeeld het leren werken
in een echte kledingwinkel. ROC’s werken al met
simulaties, maar de interactie is toch heel anders als
de docent een werkelijke klant is. Dat heeft een andere
impact op het leren van de studenten. En op deze
manier maak je leren ook echt zichtbaar. Bij dit gehele
proces is ook OnderwijsAdvies een zinvolle sparring
partner die meedenkt en -doet in het ontwikkelingsproces voor het Zadkine Business College.”

‘Het proces waarbij
studenten regisseur
worden, is nog gaande’

Passend
Onderwijs
in het mbo
Jongeren die in hun ontwikkeling op
school en/of thuis vastlopen kunnen
bij ons terecht. Als jongeren niet lekker
in hun vel zitten kan het leren minder
makkelijk of zelfs lastig worden.

W

ij bieden individuele hulp zodat de jongere
zich prettiger gaat voelen en het leren
weer beter gaat. Wij bieden begeleiding
bij een verscheidenheid aan klachten:
• Zelfbeeld, onzekerheid, (faal)angst
• Aandacht- en concentratieproblemen
• Problemen in de sociale omgang
• Dyslexie en dyscalculie

Waarom bij OnderwijsAdvies?

OnderwijsAdvies heeft orthopedagogen en BIG geregistreerde psychologen in huis die dagelijks op scholen
werken en de schoolsituatie dus goed kennen. Zo kunnen
we docenten handvatten bieden om ook op school de juiste
zorg te bieden. Contact met de (LOB)docenten tijdens de
behandeling vinden wij heel belangrijk.

Wat is de werkwijze?

Het is mogelijk om jongeren op eigen initiatief aan te
melden (zonder een verwijzing). De kosten en vergoeding
van een behandeling zijn afhankelijk van de vraag en het
gekozen traject. Tijdens het intakegesprek bespreken we
wat we gaan doen en wat de kosten zullen zijn. Zo ontstaan
geen verrassingen.

Wat bieden we aan ondersteuning?
Het oA Leerhuis. Praktijk voor remedial teaching (RT)
Mbo scholen die individueel maatwerk, ofwel remedial
teaching, bieden aan hun leerlingen op het gebied van taal
en rekenen behalen aantoonbaar betere resultaten. De
remedial teacher zorgt voor een veilige, plezierige omgeving waarin geleerd kan worden. De behandeling sluit zo
nauw mogelijk aan bij de problemen op school. Hiervoor is
goed overleg nodig met leraar en student. Inmiddels hebben we op meerdere mbo-instellingen studenten begeleid
op het gebied van taal en rekenen. RT wordt regelmatig
ingezet om studenten de extra ondersteuning te geven op
het struikelvlak zodat zij net een hoger niveau aankunnen.
School-/Studentondersteuning
OnderwijsAdvies helpt scholen op het gebied van Passend

Onderwijs met vragen over studenten met extra
onderwijsbehoeftes zoals dyslexie, begaafdheid, studenten
met ADHD of ASS of zieke studenten. O.a. bij:
• Ondersteuning bij het verbeteren van de zorgstructuur op
school
• Onderzoek bij studenten op capaciteiten of mogelijke
dyslexie/dyscalculie?
• Hulp bij een student die plotseling of langdurig ziek is.
Onze consulenten Onderwijs Zieke Leerlingen kunnen
voor hen díe ondersteuning regelen die op dat moment
gewenst is. Deze ondersteuning is gratis.¹
De optimale ontwikkeling van de student staat altijd centraal. Dus ‘wat heeft de student nodig en hoe betrekken we
de docenten en de ouders erbij?’
Vergoede zorg onder de Basis GGZ
Wanneer ouders contact met ons opnemen, maken we
een afspraak voor een intakegesprek. Op basis van vragenlijsten en de informatie uit het intakegesprek, stellen we
een behandelplan op. Hierin worden de doelen beschreven.
Na enkele sessies en aan het eind van de begeleiding vindt
er een evaluatie plaats.
Wij bieden hulp die valt onder de Basis GGZ.² OnderwijsAdvies heeft contracten met veel gemeenten. Het is hierdoor meestal mogelijk dat de hulp voor jongeren tot 18 jaar
wordt vergoed. Hier is wel een verwijzing voor nodig van
bijvoorbeeld de huis- of jeugdarts, praktijkondersteuner of
het wijkteam.
Wilt u weten of uw gemeente de behandeling vergoedt?
Kijk op onze website bij mbo-passend onderwijs voor
meer informatie: www.onderwijsadvies.nl

1) Voor mbo-leerlingen die bij aanvang van hun opleiding niet
ouder waren dan 18 jaar en nog geen startkwalificatie hadden,
kan ondersteuning door een consulent OZL worden ingeroepen.
2) Bij vergoede zorg onder de Basis GGZ moet er sprake, of het
vermoeden, van een DSMV stoornis zijn.
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Marjolein Post
(links) en Annelies
Verweijen:
“De resultaten
zijn nu boven
inspectieniveau.”

Marjolein Post en Annelies Verweijen,
MBO College Hilversum:

‘Studenten komen weer
graag naar onze lessen’
‘We merken enorme
verbetering in ons team
en in de kwaliteit van
ons onderwijs’
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Hoe motiveer je studenten om actief deel te
nemen aan de lessen? En hoe zorg je ervoor
dat de lessen goed aansluiten bij de praktijk?
Vragen als deze waren voor MBO College
Hilversum aanleiding om zo’n zes á zeven
jaar geleden kritisch naar het eigen onderwijs
te kijken. Met resultaat!

“D

e uitval van leerlingen
was eerder best groot.
Sommigen kwamen
niet meer. Anderen
nog wel, maar die bleven vervolgens
bij de tweede les weg. Het werkte al
enigszins om de lesprogramma’s te
verkorten, maar we wilden ook het
onderwijs op een andere manier aanbieden. In elk geval met meer eenduidigheid”, zegt Annelies Verweijen,
opleidingsmanager Haarverzorging.
Volgens haar vulden docenten de lessen op hun eigen manier in. “De één
vertelde linksom te gaan, de ander
rechtsom. Op zich prima; naar Rome
leiden immers veel wegen. Maar voor
de studenten bracht het veel onduidelijkheid met zich mee.” Reden om
bij OnderwijsAdvies aan de bel te
trekken.

Lessen uitdagender maken

MBO College Hilversum is onderdeel
van het ROC van Amsterdam en biedt
een breed aanbod aan opleidingen
aan zo’n 5.500 studenten. Opleidingen variëren van zorg, techniek, media en mode tot horeca, ICT, handel
en haarverzorging. De training ‘Doordacht lesgeven’ bracht studenten de
gewenste duidelijkheid. Docenten
gingen een gemeenschappelijke leertaal spreken en hanteerden eenzelfde
lesmodel. Daarmee kreeg elke les
een kop en een staart. “Alle docenten
begonnen met het bespreken van de
leerdoelen. En aan het einde van de
les reflecteerden ze in de klas op die
leerdoelen. Wat hebben we vandaag
geleerd? Ook werden activerende
werkvormen ingevoerd, om zo de
student meer te motiveren en de les

uitdagender te maken”, vult Marjolein Post, coördinator Teamscholing
Didactische Differentiatie, aan. “Om
bijvoorbeeld de voorkennis bij studenten te peilen, hang je als docent
grote vellen met vragen op. Je vraagt
de leerlingen in groepjes langs die
vellen te gaan en samen de vragen te
beantwoorden. Zo vul je elkaars voorkennis aan en heb je een mooie basis
voor je verdere les. Bovendien betrek
je zo studenten actief bij de leerstof,
voorkom je dat je uitsluitend aan het
zenden bent, en dutten studenten ook
niet meer in.”

Regisseur van eigen
leerproces

Naast differentiatie in werkvormen
werd ook meer gekeken naar de
behoefte van de individuele student.
De één heeft aan een korte instructie
voldoende, de ander vindt het prettig
iets meer instructie te krijgen. “Zo kun
je er binnen een reguliere les voor
zorgen dat iedere student op zijn of
haar eigen niveau kan meedoen.
Meer maatwerk dus”, concludeert
Annelies. “Bij een les in onze kapsalon komt het ook voor dat leerlingen
hun eigen leerdoel voor die dag op de
spiegel schrijven. Waar werk ik aan?
Wat wil ik vandaag leren? En welke
stappen moet ik daarvoor zetten? Op
die manier worden ze regisseur van
hun eigen leerproces. En de docent
kan daar dan weer feedback op geven”, vult Marjolein aan.

Trainingen voor iedereen
aantrekkelijk

Verder leerde MBO College Hilversum veel aandacht te geven aan

het aansluiten op de praktijk. Veel
studenten denken dat haarverzorging
enkel om knippen en vlechten gaat,
maar het werken in een kapsalon
vereist bijvoorbeeld ook een proactieve en sociale houding. Marjolein:
“Spreek klanten netjes aan, kauw
geen kauwgom, leg je mobieltje weg,
maak de salon tussentijds schoon,
was je handen… al dat soort zaken
horen bij de juiste beroepshouding.
Continu dus die koppeling maken van
wat in de praktijk belangrijk is. Ook op
dit gebied heeft OnderwijsAdvies ons
enorm geholpen. In eerste instantie
klopten we aan met een algemene
vraag, maar gedurende het traject
werden onze vragen steeds gerichter.
Het is ook prettig dat we telkens met
dezelfde trainer werken. Zij kent ons
zeer gedifferentieerde team en weet
de trainingen zo in te richten dat die
voor alle teamleden zinvol en aantrekkelijk zijn.”

Investering met resultaat

Al met al is er veel geïnvesteerd in
de didactische en pedagogische
vaardigheden van de teamleden. Hoe
ga je om met een zeer heterogene
groep studenten? En met soms grote
verschillen in niveaus? En vooral: hoe
geef je zodanig onderwijs dat studenten weer graag naar school komen?
“We merken enorme verbetering in
ons team en in de kwaliteit van ons
onderwijs. De docenten staan nu echt
stevig in hun schoenen. Verder is het
diplomarendement sterk verbeterd,
zijn de resultaten boven inspectieniveau en zijn vooral studenten en
ouders hier in het Gooi zeer tevreden.
En daar doe je het uiteindelijk voor.”
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Esther Kuiken, Dulon College:

‘Steeds meer studenten willen
hun eigen regisseur worden’

L
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eren zichtbaar maken geeft
studenten regievrijheid in hun
eigen leerproces. Maar het
Dulon College gebruikt de
invoering van het gedachtegoed ook
bij het samenvoegen van twee teams
docenten. “Met elkaar één onderwijsvisie uitdragen.”

Technova en het Astrum +College in
Velp. De slogan ‘Dulon kleurt je toekomst’ geeft meteen de huidige visie
en missie aan: onderwijs bieden dat
verder gaat dan de dag van de diploma-uitreiking. Het gaat om de 2.500
studenten te helpen richting te geven
aan hun toekomst.

Tot twee jaar geleden was het Dulon
College in Ede nog onderdeel van
ROC A12. Maar de wens was om de
organisatie kleinschaliger te maken
en op te splitsen in drie kleinere
colleges met nu ook het aanpalende

Twee doelen dienen

Niet toevallig startte team Business
& Support ook twee jaar geleden met
Leren zichtbaar maken. “Twee jaar
geleden waren we nog twee aparte
teams. Met de samenvoeging brach-

ten we meer kennis en kunde bijeen,
iets wat onze studenten uiteraard ook
ten goede komt”, zegt Esther Kuiken,
Teamleider Business & Support.
Binnen ‘haar’ team worden zes opleidingen aangeboden. “Om één team
te maken, bekijk je samen wat je wilt.
Waar staan we voor? Wat vinden we
belangrijk voor studenten? Al brainstormend bleek dat wat we wilden
heel erg lijkt op Leren zichtbaar
maken van John Hattie. Zijn onderzoeken en evidence based uitkomsten zijn wat alle teamleden belangrijk
vinden; actieve betrokken studenten
die eigenaar zijn van hun eigen leerproces. Een mooie aanleiding om te
starten met Leren zichtbaar maken;
je implementeert een nieuwe visie op
onderwijs en je gebruikt het meteen
om bij de teamvorming alle neuzen
dezelfde kant op te krijgen.”

Leren regisseur te worden

Met Leren zichtbaar maken legt
Business & Support de basis om het
onderwijs op een andere manier te

organiseren. “Studenten moeten op
hun eigen tijd, tempo en plek kunnen
werken. Niet iedere student heeft
immers dezelfde begeleiding nodig.
De één behoeft wat meer begeleiding,
de ander snapt het iets sneller en kan
daardoor sneller door zijn curriculum
lopen. Maar voor iedere student geldt
dat die niet meteen in staat is om de
eigen regierol op te pakken. Leerlingen in het basisonderwijs worden
nu vaak al vanaf groep 1 daarmee
bekend gemaakt, voor studenten
in het mbo is dat een heel nieuwe
ervaring. Ze moeten dat echt leren.
En de docenten moeten leren hoe ze
dat hun studenten kunnen aanleren.”

Leerlingen willen zelf
keuzes maken

Voor de implementatie schakelde het
Dulon College OnderwijsAdvies in.
Het eerste jaar was vooral theoretisch, met een vertaling naar de eigen
praktijk. Wat houdt het onderzoek van
John Hattie in? Hoe werkt het en wat
levert de meeste impact op? Maar
ook: hoe vullen we gezamenlijk de
lessen in? Beginnen met heldere leerdoelen en succescriteria en eindigen
met reflectie bijvoorbeeld. “Verder
ontwikkelden we een gezamenlijke
taal. Nu we in het tweede jaar zijn,
zetten we het onderwijs werkelijk om
in Leren zichtbaar maken. We draaien
een pilot met zo’n dertig studenten.
Die krijgen meer zicht op hun eigen
leerproces en kunnen zelf hun keuzes
maken, hoewel sommigen daar nog
begeleiding in nodig hebben. Maar
dat eigen keuzes maken bevalt hen
zeer goed. Zozeer zelfs, dat ze ambassadeur worden. Studenten buiten
de pilotgroep klampen ons al aan met
de vraag of en wanneer zij ook hun
eigen regisseur kunnen worden.”

Studenten volgen bijvoorbeeld lessen
lichaamsmassage en komen dan op
een moment waarop ze bewijzen
wat ze kunnen. Volgens hun eigen
planning kunnen ze dat tijdstip zelf
bepalen. Bij goed resultaat krijgen
ze een vinkje van de docent. Of ze
krijgen feedback om iets nog even te
gaan oefenen. Op die manier maken
de studenten hun vorderingen al
zichtbaar.”

Soort eigen product maken

In het eerste jaar leverde OnderwijsAdvies de basisinformatie over Leren
zichtbaar maken, trainde ze om een
gezamenlijke taal te ontwikkelen
en hielp ze met onder meer een
0-meting en tussentijdse metingen;
in hoeverre zijn onze studenten zichtbaar lerende studenten? Wat is de
impact van ons lesgeven? “Na het
eerste jaar hebben wij OnderwijsAdvies weer gevraagd te helpen de
theorie in praktijk te brengen. Tijdens
reguliere studiedagen bij ons op
school komt het gehele team daarvoor bij elkaar.” Tussentijds heeft de
onderwijsadviseur ook gesprekken
met de kartrekkers - leden van de
stuurgroep - om te zien of het team
nog steeds de goede richting uitgaat.
“We zijn superblij met de prettige
begeleiding en op de manier hoe
OnderwijsAdvies met ons het proces
doorloopt. Niet op een betweterige
manier. Vooral door ons zodanig te
helpen dat Leren zichtbaar maken als
een eigen product voelt en niet als
een concept dat wij hebben geadopteerd. Het gedachtegoed wordt ons
dus niet opgelegd, maar gemaakt tot
iets wat nauwkeurig bij ons past.”

Digitaal zichtbaar maken

Esther Kuiken:
“Juist die vrijheid
om zelf keuzes te
maken, spreekt
studenten enorm
aan.”

Het eigenaarschap staat of valt
volgens Esther met een goed digitaal
leersysteem. “Er zijn studenten die
met een stift een soort barometer
bijhouden en zo het geleerde zichtbaar maken. Maar in een tijd waarin
alles digitaal gebeurt, van opdrachten
tot het inleveren van gemaakt werk,
vind ik dat ook die resultaten digitaal
zichtbaar moeten zijn. Daar werken
we nu aan. Straks zeggen we: kijk
maar in Dulon Online. Op dit moment
werkt de opleiding Schoonheidsspecialist met een soort aftekenboekje.

‘OnderwijsAdvies
helpt Leren zichtbaar
maken te
implementeren tot
iets wat nauwkeurig
bij ons past’
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