
Nieuwe kennis ontwikkelen over docentprofessionalisering in het mbo door

samen praktijkonderzoek te doen en 

Actuele (praktijk)kennis over docentprofessionalisering in het mbo te delen!

Met trots kijken wij terug op het jaar 2021! Een jaar gekenmerkt door

wendbaarheid, verbinding en lef!

Het practoraat Docentprofessionalisering werkte in 2021 samen met

verschillende partners aan twee doelen: 

Samen met onze collega’s binnen en buiten de school hebben we het

afgelopen jaar gewerkt aan deze doelen. We hopen op onze eigen wijze bij te

dragen aan een beweging waarin (onderzoek naar) docentprofessionalisering

in het mbo stevig op de kaart staat. Met als stip op de horizon het verbeteren

van de kwaliteit van docentprofessionalisering in het mbo! 

We hebben een aantal activiteiten en projecten uit 2021 voor je uitgelicht. 

Wil je meer weten over alle onderzoeksactiviteiten, de opbrengsten en de

doorwerking van onze activiteiten? Check dan onze website en volg 

ons op LinkedIn.
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DOCENTPROFESSIONALISERING OP DE KAART

WE KIJKEN UIT NAAR 2022 WAARIN WE NOG MEER 
VAN BETEKENIS WILLEN ZIJN VOOR HET MBO!

https://www.landstedegroep.nl/practoraten/practoraat-docentprofessionalisering/
https://www.linkedin.com/company/practoraat-docentprofessionalisering/posts/?feedView=all&viewAsMember=true
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Het ontrafelen van het leren bij team Veilig & Beschermd

Samen met het team Veilig & beschermd Zwolle is in november een start gemaakt met het

‘ontrafelen van het leren’ van de docenten binnen het team. Middels een op maat vragenlijst

hebben docenten samen kennis verzameld over hoe zij zich het beste professioneel kunnen

ontwikkelen. Deze resultaten bieden input voor de vervolgkeuzes in vorm en inhoud van

professionalisering in het team. 

Onderzoekend werken aan onderwijsverbetering bij Groen & Dier

In december is het onderzoek naar 'onderzoekend werken aan onderwijsverbetering'

afgerond. In samenwerking met Ecbo, Hogeschool Utrecht en Hogeschool van Amsterdam is

onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van de onderzoekende houding van mbo-docenten

o.a. bij de opleidingen Groen & Dier in Raalte. De resultaten uit dit onderzoek geven ons

input voor het verbeteren van onderzoekend werken binnen opleidingsteams en voor

vervolgonderzoek. Lees het artikel, de volledige eindrapportage of de praatplaat.

Innoverend vermogen van de mbo-docent 

Docenten uit verschillende teams hebben de afgelopen maanden meegedaan aan het

onderzoek naar innoverend vermogen van de mbo-docent. Deze 10 docenten waren door hun

collega’s of teamleider gekenmerkt als ‘innovatief’. Wat kunnen we van deze innovatieve

docenten leren? De eerste resultaten worden in het voorjaar verwacht. Lees meer over dit

praktijkonderzoek.

Ontwerp-criteria voor Lesson Study in het mbo

10 opleidingsteams binnen Landstede hebben deelgenomen aan een vragenlijst over

docentprofessionalisering, in het kader van het innovatieproject Lesson Study in het mbo. Dit

heeft geresulteerd in een beeld over belevingen, ervaringen, belemmeringen en wensen van

docenten. Deze resultaten worden begin 2022 besproken met teamleiders en teams. De

beelden geven input voor keuzes in professionaliseringsactiviteiten van opleidingsteams en

geven waardevolle ontwerp-criteria voor de pilot Lesson Study in het mbo. Meer informatie

over het project is HIER te vinden.

Docentschap in doorlopende leerroutes vo-mbo

In september is het praktijkonderzoek naar het veranderd docentschap binnen doorlopende

leerroutes vo-mbo gestart. Dit is een samenwerking tussen het practoraat

Docentprofessionalisering en het projectteam Doorlopende leerroutes. Uit alle pilot teams

nemen docenten deel aan interviews. Inzichten ondersteunen de kwaliteit van het project. In

de loop van 2022 verwachten we de eerste resultaten. Dit onderzoek wordt geleid door 

Inge Korterink. Lees meer over het onderzoek HIER. 

Onderzoek naar beroepsbeelden en professionaliseringsbehoeften binnen Regionaal

Aanpak Personeelstekort (RAP)

Zwolse onderzoekers verbonden aan drie lectoraten en het practoraat doen samen

onderzoek naar beroepsbeelden, professionaliseringsbehoeften en de verschillen daarin

tussen de onderwijssectoren po, vo en mbo. Inmiddels zijn 19 actoren in de diverse

onderwijssectoren geïnterviewd. In de loop van 2022 wordt een brede survey uitgezet.

Karlien Hunnersen is als onderzoeker namens het practoraat betrokken. Lees meer over het

onderzoek HIER.

SAMEN ONTWIKKELEN WE
NIEUWE KENNIS DOOR
PRAKTIJKONDERZOEK

https://www.profielactueel.nl/content/data/dossiers/docenten/Vakblad_Profiel_09_2021_p33_35.pdf
https://www.hu.nl/onderzoek/publicaties/onderzoeksverrichtingen-in-de-praktijk-van-de-mbodocent
https://www.hu.nl/onderzoek/publicaties/onderzoekend-werken-aan-onderwijsverbetering
https://www.landstedegroep.nl/practoraten/practoraat-docentprofessionalisering/onderzoekslijnen-en-projecten/onderzoekslijn-3/
https://www.landstedegroep.nl/practoraten/practoraat-docentprofessionalisering/onderzoekslijnen-en-projecten/onderzoeksproject-lesson-study-4-vet-erasmusplus/
https://www.landstedegroep.nl/practoraten/practoraat-docentprofessionalisering/onderzoekslijnen-en-projecten/onderzoeksproject-het-docentschap-in-doorlopende-leerroutes-vo-mbo/
https://www.landstedegroep.nl/practoraten/practoraat-docentprofessionalisering/onderzoekslijnen-en-projecten/onderzoeksproject-onderzoek-binnen-de-zwolse-rap/


Professionaliseringsdag voor docenten Zorg & Welzijn Zwolle  

Op de professionaliseringsdag voor alle docenten van de locatie Dokterspad (Zwolle B)

presenteerden de onderzoekers van het practoraat hun voorlopige onderzoeksresultaten en

onderzoeksproces. Docentprofessionalisering en het docentschap van de toekomst stonden

daarbij centraal: profiel van de docent in de toekomst, innoverend vermogen van de mbo-

docent, de werkplaats als leergemeenschap en type leeractiviteiten van mbo-docenten. Een

waardevolle dag met elkaar! 

Workshop over effectieve professionalisering voor onderwijsadviseurs

Het projectteam Talentvol Ontwikkelen is aan de slag gegaan met actuele kennis over

effectieve kenmerken van professionalisering. Deze kennis draagt bij aan het kritisch kijken

naar leeractiviteiten en ondersteunt adviseurs in het verbeteren van

professionaliseringstrajecten voor en met teams.

 

Methode 'onderzoeksbox' wint prijs op MBO-onderzoeksdag 

Op de Mbo-onderzoeksdag (november 2021) presenteerde Ceciel de ‘onderzoeksbox’, de

prijswinnende methode voor onderzoek naar het innoverend vermogen van de mbo-docent.

Lees meer over de ‘onderzoeksbox’ of bekijk de presentatie.

Studenten van de lerarenopleiding doen onderzoek samen met docentonderzoekers 

Samen met de studenten van de lerarenopleiding van Windesheim (Samen Opleiden) hebben

we onderzoek gedaan. In juni zijn de opbrengsten gepresenteerd aan de collega’s. 

Ontwikkelde gespreksTOOL voor teams op de ORD en in Vakblad Profiel

Op de OnderwijsResearchDagen (juli 2021) presenteerde Monique de ontwikkelde

gespreksTOOL voor opleidingsteams. Deze tool ondersteunt de professionele dialoog over

onderwijsontwikkeling en professionalisering. Lees het artikel over de tool in Vakblad Profiel.

Actuele kennis over docentprofessionalisering delen binnen de werkplaats voor

schoolleiders Menso Alting

Binnen de werkplaats voor schoolleiders van Menso Alting (mei 2021) werden de voorlopige

resultaten van het onderzoek naar professionele ontwikkeling van mbo-docenten

gepresenteerd. Karin is actief betrokken bij het vormgeven van professionaliserings-

activiteiten door middel van werkplaatsen.

Practorale rede Marjanne Hagedoorn

Op 27 mei was de practorale rede van Marjanne Hagedoorn over Docentprofessionalisering

en het doorbreken van bestaande patronen in het mbo. Lees de practorale rede in boekvorm

of kijk de uitzending terug.

Practoraal Docentprofessionalisering op LinkedIn

In 2021 is het aantal volgens op de LinkedIn pagina van het Practoraat

Docentprofessionalisering ruim verdubbeld naar bijna 900 volgers. Blijf ons volgen!  

WE DELEN SAMEN
ACTUELE KENNIS  

https://www.landstedegroep.nl/media/26870/de-onderzoeksbox-op-creatieve-wijze-mbo-docenten-uitdagen-en-prikkelen-def-201221.pdf
https://www.landstedegroep.nl/media/26558/presentatie-onderzoeksdag.pdf
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6813715868770430977
https://www.landstedegroep.nl/media/25350/vaktijdschrift-profiel-juni-2021-blz-26-29.pdf
https://www.landstedegroep.nl/media/25009/docentprofessionalisering-het-doorbreken-van-bestaande-patronen-in-het-mbo.pdf
https://www.landstedegroep.nl/practoraten/practoraat-docentprofessionalisering/practorale-rede/
https://www.linkedin.com/company/practoraat-docentprofessionalisering/posts/?feedView=all&viewAsMember=true
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