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Verslag van schouw op trefpunt Station Kardinge

Aankomst en welkom door de reisorganisatie!

1. Route-informatie uit het reflectieonderzoek Onderwijs: een overzicht van de resultaten.
2. Points of Interest gemarkeerd: prikkelende stellingen als conclusies van de reflectie, om
onszelf een spiegel voor te houden en reiscoördinaten in handen te krijgen.
3. Consequenties van de stellingen voor de onderwijsorganisaties: een open space om het
pittige gesprek in kleiner verband met elkaar te voeren over de bevindingen en een plek
in het praktijklandschap te geven.
4. Debat met de vertegenwoordigers van de 4 onderwijsinstellingen, zij geven hun reactie
op bevindingen, suggesties en hun visie op de samenwerking mbo-hbo.

Iedereen krijgt na afloop een landschapskaart toegezonden van het gebied dat we tijdens de
schouw samen vorm hebben gegeven.

1. Route-informatie uit het reflectieonderzoek Onderwijs
Sebo Boerma opent het reflectieve reisprogramma onderdeel onderwijs van het lectoraat
Duurzame innovatie in de regionale kenniseconomie met een welkom aan de aanwezige
reizigers. Zij hebben zich verzameld op halteplaats Kardinge voor een korte terugblik,
uitwisseling van snapshots en het inkleuren van de landschapskaart onderwijs.

Opening Sebo Boerma
De vier aan het lectoraat deelnemende onderwijsinstellingen NHL Stenden hogeschool, Alfacollege, Friesland college en Hanze hogeschool zijn vertegenwoordigd door betrokken
reisgidsen. Sebo geeft een korte toelichting op het programmaboekje. ‘We zijn op station
Kardinge aangekomen voor een eerste stop als afsluiting van de reis die het lectoraat de
afgelopen twaalf jaar heeft gemaakt. Het is een van de stations in het reflectiejaar waar we
terugkijken naar wat het lectoraat heeft gebracht, vervolgens met elkaar nadenken over wat
we doen met die kennis en hoe we die inzichten verder ontwikkelen. Dit is nadrukkelijk geen
eindstation.’
De focus ligt vooral op de toekomst en hoe de onderwijsorganisaties de nalatenschap van het
lectoraat kunnen borgen en gebruiken voor de verdere ontwikkeling. ‘Met elkaar gaan we aan
de bak om te verkennen hoe mbo en hbo kunnen samenwerken in PPS-achtige constructies’,
schetst Sebo de uitdaging. Tevens laat hij weten dat de reisgenoten aan het eind van de
middag een spoorboekje ontvangen met daarin de voornaamste bevindingen van de enquête
onder onderwijspartners van het lectoraat. ‘Je kunt daar je eigen conclusies aan verbinden.’
Lector Ineke Delies schetst vervolgens de marsroute die het lectoraat heeft afgelegd om
informatie in te winnen, kennis op te doen en analyseert bondig de opbrengst. ‘De enquête
heeft een schat aan gegevens opgeleverd’, liet zij tevreden weten. ‘Met die data kunnen we
verder.’ Vervolgens heeft het reflectie kernteam negen werksessies met betrokkenen
gehouden op de verschillende locaties van de onderwijsorganisaties. Centraal stonden de
vragen hoe het lectoraat in haar methode verbindt en combineert, hoe de samenwerkingsformule tussen onderwijs, werkveld en overheden verder in te kleuren en hoe de principes van

samenwerking hbo en mbo en cross-overs te waarborgen in de regionale context. Ineke: ‘Dit
is werk in uitvoering. We zitten nu op een derde van de route tijdens het reflectiejaar.’ Het
voorlopige eindstation doet het reisgezelschap op 3 december aan als de feestelijke afsluiting
van het lectoraat plaatsvindt op een verrassende bestemming. ‘We blijven de beeldspraak van
reizen en wandelen door praktijklandschappen hanteren, juist omdat het zo goed past bij de
theoretische onderbouwing die is geleverd door Maarten de Laat en Etienne Wenger’,
verduidelijkt de lector. ‘We staan met elkaar midden in het landschap.’
Uit de grote hoeveelheid informatie benoemt Ineke een top vijf van de bevindingen.
1) 53 procent van de geënquêteerden prijst de zichtbaarheid van het lectoraat in het eigen
werkveld
2) 48 procent zegt dat de kennis van en inzicht in leermethodieken sterk is verbeterd
3) 43 procent heeft andere nieuwe verbindingen aangegaan met de regio
4) 41 procent rept van verdieping en verbreding in de eigen (werk)omgeving
5) 40 procent meent dat de verbinding tussen mbo en hbo sterk is toegenomen
Vervolgens licht de lector een paar opmerkelijke dwarsverbindingen toe. Zij wijst erop dat
leidinggevenden minder betrokken en actief met het gedachtegoed van het lectoraat bezig zijn
dan kenniskringleden. ‘Je zou kunnen zeggen dat het lectoraat vooral invloed heeft gehad op
de direct betrokkenen’ Daarnaast zijn de regio’s nogal verschillend van aard hoe zij de
duurzame innovaties in de regionale context uitwerken en toepassen. Ook lijkt met name de
eerste lectoraatsperiode van 2009 tot 2012 het meest zichtbaar resultaten te hebben geboekt.
Ineke meent dat partnerschappen steeds vluchtiger lijken te worden. ‘Toch ben ik ervan
overtuigd dat duurzame partnerschappen de kern van een vruchtbare samenwerking blijven.’
Met het afsluiten van de schouw voor het onderwijs, start de reflectie die nader de met het
werkveld ingekleurde en verkende landschappen in kaart brengt. Vervolgens zullen ook
enkele prominente wetenschappers die zich bezighouden met onderzoek op het raakvlak van
onderwijs, bedrijfsleven, burger participatie, overheden en regionale ontwikkeling worden
geraadpleegd. Eind van het jaar zal het lectoraat de bevindingen delen in twee publicaties.
Een meer wetenschappelijk van aard en een handzame reisgids die routes langs
pleisterplaatsen van regionale verbinding, co-creatie, cross-overs belicht en handreikingen
biedt voor toekomstige duurzame innovaties in de regionale kenniseconomie.
In de werksessies maar ook uit de enquêtes kwam de vraag naar voren hoe de opbrengst van
het lectoraat in rapporten, publicaties en onderzoeken beter vindbaar kan worden voor
geïnteresseerden. Ineke liet weten dat zij daartoe dit jaar een infotheek zal inrichten.
Daarnaast ontvangen de deelnemers een bundel met alle interviews met sleutelfiguren uit het
onderwijs die in een één op één gesprek met landschapsjournalist Fokko Bosker hebben
gereflecteerd op het lectoraat en haar nalatenschap en de uitdagingen voor de toekomst.

2. Points of interest gemarkeerd
Vervolgens gaan de deelnemers aan de slag met het markeren van markante points of interest
(POI’s) bij de zes stellingen en brengen die aan op de kaarten van het praktijklandschap
onderwijs.

Dynamische gesprekken
De reizigers gebruiken de werkvorm Open Space. Ieder wandelt rond om zijn of haar
commentaar te leveren bij een stelling en vervolgens naar eigen goeddunken paden naar
andere landschapsonderdelen in te slaan en van reisnotities te voorzien.
Bij elke statafel met flip-over met landkaart en post-its heeft zich een voor het optekenen van
bevindingen verantwoordelijke reisleider opgesteld.
Martin Groters: Omdat de liefde tussen hbo-mbo vooral van het hbo komt, is een duurzame relatie
gedoemd te mislukken.

Anna Veeneman: Leidinggevenden zijn taakuitvoerende managers en geen leiders in innovatieland.
Patty Veen: We moeten het professionaliseringsaanbod voor medewerkers en het budget daarvoor
overhevelen van HR naar onderwijs.

Ineke Delies: Niet de regionale vraagstukken maar duurzaamheid van partnerschappen zijn de

sleutel tot een succesvolle samenwerking tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven, en daarmee tot
waardevolle innovatie.

Harold Hofenk: Leren op de werkplek wordt nog teveel gezien als een veredelde stageplek. Het leren
van docent, student, bedrijf en werknemer komt daardoor onvoldoende uit de verf.
Sebo Boerma: Om het gedachtegoed van het lectoraat goed te kunnen begrijpen moet je het zelf
hebben ervaren.

3. Consequenties van de stellingen voor de onderwijsorganisaties
De reisleiders bij de statafels en flip-over met landkaart vatten de bevindingen bondig samen.
Martin: Duurzame relaties tussen mbo en hbo blijven kansrijk en zijn zeker niet gedoemd te
mislukken.
Anna: Een deelnemer vond de managers de dragers van het gedachtegoed van het lectoraat.
Anderen herkenden zich wel in de stelling. Zij wezen erop dat er heel veel bossen zijn die het
zicht op de uitvoering en resultaten van de methodiek belemmeren. Zij moeten slalommen
tussen de opdrachten van het College van Bestuur, de eisen van ministeries en de
verwachtingen van teams en docenten. In dat alles moeten ze een marsroute ontdekken, het is
ontegenzeggelijk hard nodig om prioriteiten aan te geven. De docent moet de eigen rol in de
realisatie van netwerken in ogenschouw nemen. In de toekomst ligt daar misschien de sleutel.
Patty: Budget is niet de hoofdzaak. De deelnemers gunnen het iedereen om in de context van
het lectoraat te leren en verder te groeien. Wel wordt opgemerkt dat de transfer van kennis
stokt. Het blijft bij de betrokken personen en komt niet verder in de organisatie. De vraag is of
iedereen het zelf moet meemaken of dat het gedachtegoed overdraagbaar is. Hoe organiseer je
dat dan? Misschien moet je het multi-level en multidisciplinair werken overhevelen naar een
innovatiebudget per team. Of leer je juist het meest buiten de reguliere context?

Delen van inzichten
Ineke: De regionale context is volop aanwezig. Die infrastructuur vraagt er om te worden
gebruikt bij het aangaan van samenwerkingsrelaties. Regionale vraagstukken lenen zich er
voor om verbindingen aan te gaan. Dat zou de sleutel kunnen vormen tot waardevolle en
duurzame partnerschappen. Pas dan kun je regio’s doorontwikkelen. Het is wel de vraag wat,
wanneer in het fragiele samenspel moet gebeuren om in beweging te komen. De balans is
lastig te vinden en ligt waarschijnlijk in de gerealiseerde duurzame partnerschappen.

Harold: De kritische succesfactor ligt in de relatie tussen docent, student en werkveld. De
afstemming daartussen moet goed zijn. Voorheen verliepen de relaties bilateraal, er is een
omslag in denken gaande waarbij de ontmoeting tripartiet moet verlopen. Iedereen moet zijn
of haar verantwoordelijkheid nemen in een proces dat niet lineair verloopt, maar cyclisch. Je
stapelt en bouwt op de ervaringen en vorderingen in projecten van anderen. Om dat goed af te
stemmen moet je veel bij elkaar zitten en met elkaar meedenken en meegroeien.
Sebo: Hoe langer de mensen aan het lectoraat deelnemen hoe steviger het inzicht hoe complex
het reizen door de praktijklandschappen is. De vraag is hoe het lectoraat met de mensen kan
meelopen om samen het gedachtegoed te verankeren in de organisaties. Wat vooral duidelijk
is dat voor die overdracht van kennis, ervaringen en inzichten de tijd moet worden genomen.

4.Debat met de vertegenwoordigers van de vier onderwijsinstellingen

Debat onder leiding van lector Ineke Delies
Na het ophalen en delen van de bevindingen op de landschapskaarten vindt er een debat
plaats onder leiding van lector Ineke Delies over de cruciale vraag hoe mbo-hbo hun
samenwerking strategisch, tactisch en operationeel kunnen bestendigen en vastleggen zodat
het gedachtegoed van het lectoraat behouden blijft. Er ontvouwt zich een levendig gesprek
met de nodige dynamiek, dat door alle aanwezigen als waardevol wordt ervaren. In het debat
vertegenwoordigen regiodirecteur Jan Berend van Wijk van Alfa-college locatie Hoogeveen,
Martin Groters van NHL Stenden hogeschool, Haye Jukema van Hanzehogeschool en Jan van
der Meulen van Friesland College de vier onderwijsinstellingen die strategisch samenwerken
in projecten en kenniskring en al doende het gedachtegoed van het lectoraat verankeren in het
onderwijs. Samen hebben ze de praktijklandschappen ingekleurd.

Regiodirecteur Jan Berend van Wijk opent de discussie met de ervaring vanuit Alfa-college
Hoogeveen dat regionale vraagstukken als verbindende factor met het hbo fungeren. Dat geldt
op het terrein van duurzaamheid voor samenwerking met Hanzehogeschool, voor
ontwikkelingen in zorgmanagement met NHL Stenden en voor ICT met Windesheim en NHL
Stenden. Hij constateert dat de onderwijsinstelling aardig getraind is in het multi-level werken
en oog heeft voor cross-overs. De regionale vraagstukken helpen de urgentie van die
werkwijze te blijven voelen en ervaren. Martin Groters van NHL Stenden hogeschool beaamt
dat de samenwerking in zijn regio al gemeengoed is. Wel betwijfelt hij of het onderzoek naar
de lerende netwerken en samenwerkingsvormen wel voldoende is geborgd. Hij bepleit dat de
betrokken onderwijsorganisaties daarin de samenwerking blijven zoeken. Brigitte Nitsch
voegt toe dat regionale vraagstukken vaak gepaard gaan met tijdelijke subsidies, als die
wegvallen bestaat de kans dat de bodem onder de samenwerking ook wegvalt. Erg duurzaam
is dat niet. Jan van der Meulen voegt toe dat de samenwerking vanuit Friesland College zich
vooral beperkt tot NHL Stenden hogeschool en wat hem betreft zich in de toekomst kan
uitstrekken tot andere onderwijsorganisaties in de noordelijke regio. Hij wil het gedachtegoed
van het lectoraat graag verder vormgeven door andere partners aan te laten haken. Het zou de
impact op de regio vergroten. Haye van der Heide van Hanzehogeschool werpt op dat er wel
wordt samengewerkt, maar dat hij zich afvraagt of er wel optimaal samen wordt geleerd. Het
kenniscentrum Leren bundelt drie lectoraten die zich bezighouden met leeroptimalisatie,
didactische vaardigheden en hoe leergemeenschappen functioneren en welke leereffecten die
opleveren. Haye voegt toe dat zonder de ervaring van het lectoraat de mogelijkheden om
samen te werken en samen te leren minder scherp waren gezien. Die valorisatie is belangrijk.

Mooie discussies

Een rode draad en marsroute door het landschap
De vertegenwoordigers van de vier onderwijsinstellingen krijgen tijdens het debat
ruggensteun van andere reisgezellen. Mariam Janssen van Hanzehogeschool vindt vooral
belangrijk dat zij dankzij haar betrokkenheid bij de kenniskring heeft ondervonden hoe het is
om samen te leren en samen te werken op bepaalde thema’s. Dat is voor haar van meer
waarde dan bestuurlijke afspraken op strategisch en tactisch niveau. Uit die samenwerking
volgt dan, zeker als daarop wordt gestuurd, gezamenlijke kennisontwikkeling, voorziet zij.
Anna Veeneman pleit ervoor het onderzoek naar multilevel en multidisciplinair leren blijvend
vorm te geven. Er zou gezamenlijk geprobeerd moeten worden om een onderzoekslijn in te
richten. De kennis die daaruit voortvloeit kan de natuurlijke bedding volgen en volop
meanderen. Uiteindelijk is haar verwachting dat die inbedding van het onderzoek tot resultaat
heeft dat de onderwijsorganisaties het opleiden van studenten, wat hun hoofdtaak is, kunnen
verbeteren. Martin en Harold juichen zo’n samenwerking op onderzoek naar betekenisvol
leren in de praktijk toe. Het versterkt de onderwijsorganisaties. Het zou volgens het
reisgezelschap een fundamentele natuurlijke doorontwikkeling van het lectoraat kunnen zijn.
Lector Ineke Delies geeft aan dat zij graag die alomvattende conclusie als rode draad verder
zal uitwerken in een aanbeveling voor de bestuurders van de onderwijsinstellingen.

