Format Eindrapportage Innovatiearrangement
HPBO gegevens
Nummer en naam van het project:
IA11206, project ReCoMa-Lab; Regionaal Co-makership Laboratorium voor het ontwikkelen van
een innovatief onderwijsmodel
Projectduur:
Startdatum:
Geplande einddatum:
Gerealiseerde einddatum:

3 jaar
1 april 2012
31 maart 2015
1 juli 2015

Eindrapportage opgesteld door:
Marjolanda Hendriksen; projectleider ReCoMa-Lab Stenden Hogeschool
Anna Veeneman; projectleider ReCoMa-Lab Alfa-college
Bijlagen:
1. 20140116 COL bijeenkomst; ‘wat gaat goed, wat behoeft aandacht’
2. Scenario’s ReCoMa-Lab 2014 – 2015, versie 1.0
3. Werkwijze ReCoMa-Lab 2014 – 2015
4. 20141208 Onderzoek leren en kennisdelen in het ReCoMa-Lab
5. 2015 Uitkomst interviews lector, docenten, leidinggevenden
6. PPT ’is er een steen verlegd?’ Bevindingen van de ReCoMa-coach
7. 20140703 eindrapportage Zelfevaluatie ReCoMa-Lab door Breuer Institute; zelfevaluatie
aan de hand van vragenlijsten en interviews naar de ‘schijf van vijf’ voor succesvolle innovaties tussen onderwijs en het (regionale) bedrijfsleven
8. 20150226 ‘een multi-target laboratorium voor regionaal co-makership; Evaluatie van een
complexe onderwijsvernieuwing door Loek Nieuwenhuis
9. 20130624 Studentonderzoek naar de toegevoegde waarde van het multilevel en multidisciplinaire samenwerken met het bedrijfsleven
10. 20150430 Evaluatie bijeenkomst: ‘Oogsten met werkveld en docenten’
11. Handleiding ReCoMa-Lab
12. Certificaat ReCoMa voor studenten
13. Overzicht stuurgroep vergaderingen
14. 20140612 Matrix expliciet leren
15. Overzicht kennisdeling en presentaties ReCoMa-Lab

Procesmanager vanuit het HPBO: Huib Schmitz

Eindrapportage project IA11206, project ReCoMa-Lab; 29-05-2015

1

Partners in het samenwerkingsverband:
Onderwijs:
MBO Alfa-college (penvoerder)
Stenden Hogeschool
Bedrijfsleven:
Voorlopers:
Van Boeijen
Pathuis Partners
Domus projectontwikkeling
GGZ midden Drenthe
Hunebedcentrum
VitalinQ (vh Healthy Ageing HANNN)
Parc Sandur
De Huttenheugte
Recreatieschap Drenthe
De Zorgzaak
Volgers:
Landal Orveltermarke
GIRA
Technische Unie
Altingerhof
De Tamboer Hoogeveen
Jannes van der Sleedenhuis
Beter Thuis Wonen (BTW) Thuiszorg
Brede Werkgroep Holwierde (Superrr)
Terra Vita Osnabrück
Gemeente Borger-Odoorn
Vakantiepark ’t Rheezerwold
Spaarbankhoeve
IP Hardenberg
Smalspoormuseum
Gekleurd Grijs
Dorpszorg Midden Drenthe
Camping Exloo
Zorgpalet
Woonservice Westerbork
Maxmind
Overig:
Kenniscentrum Zorg en Welzijn; Calibris
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Project informatie
In de periode van 1 april 2012 tot en met 31 maart 2015 is het project Regionaal Co-Makership Laboratorium (ReCoMa-Lab) tot uitvoer gebracht.
Het doel van het project is te komen tot een aan de praktijk getoetst innovatief onderwijsmodel bij AlfaCollege en Stenden Hogeschool voor de regio Zuid-Drenthe. Daarnaast is aan het eind van de projectperiode de overdraagbaarheid van dit model naar andere regio’s verkend.
De uitgangspunten van het beoogde onderwijsmodel zijn:
bieden van beroepsonderwijs – in relevante opleidingen, combinaties daarvan en in leerlijnen – gebaseerd op de innovatievraagstukken uit de regio, die in co-makership met clusters van bedrijven
zijn ontwikkeld;
werken in multidisciplinaire en multi-level teams van studenten, werknemers en docenten;
leren en werken in de praktijk van (samenwerkende) bedrijven;
leren van elkaar via leergemeenschappen;
genereren, delen en overdragen van innovatieve kennis op regionale thema’s door alle deelnemers
en bedrijven;
diplomeren conform de landelijke kwalificatiestructuur en certificeren van aanvullende regionaal georiënteerde competenties.
De context van het ReCoMa-Lab:

Het ReCoMa-Lab is verbonden aan het Lectoraat Duurzame Innovatie in de
regionale kenniseconomie, een dubbellectoraat van Alfa-college en Stenden
Hogeschool. Dit lectoraat is werkzaam sinds 2009. In aanvang is samen
met regionaal betrokken werkveldpartners en de kenniskring een verkenning uitgevoerd rondom de thema’s ‘Versterking Toerisme’ en ‘Zorg & Wonen’. Deze thema’s zijn speerpunten uit de strategische agenda van Drenthe, de regio waar de kenniskringen zich nadrukkelijk mee verbinden. De
inzet van de samenwerking is om te komen tot duurzame innovaties binnen
deze thema’s in zowel het bedrijfsleven als het beroepsonderwijs.
De innovatievragen van de bedrijvenpartners hebben een multidisciplinaire
aanpak en de inzet van zowel Mbo als Hbo-studenten als werknemers nodig. Het ReCoMa-Lab is het laboratorium waarin in de projectperiode onderwijs en bedrijfsleven experimenteren in de samenwerking tussen onderwijs (studenten en docenten) en bedrijfsleven binnen de context, expertise en de uitgangspunten van het lectoraat.

Lector I. Delies

Werkwijze van voorlopers en volgers:
Binnen het lectoraat en het ReCoMa-Lab wordt gewerkt met de systematiek van voorlopers en volgers.
Voorlopers zijn docenten en bedrijvenpartners die – veelal vanaf de start – nauw betrokken zijn bij het lectoraat en de werkwijze van multidisciplinair en multi-level leren en werken goed kennen. Volgers zijn docenten en bedrijvenpartners die later in de tijd zijn ingestapt. Dit betekent dat ook in het ReCoMa-Lab niet
met een vaste groep docenten en werkveldpartners is gewerkt gedurende de afgelopen drie jaar. In dit
rapport vindt u de term voorloper en volger dan ook op verschillende plaatsen terug.
Een afgerond project of voortdurende ontwikkeling?
In de periode ter voorbereiding van de audit wordt steeds duidelijker dat het project ReCoMa-Lab in de tijd
is gedefinieerd met een start en eindpunt. In de praktijk is zichtbaar dat ontwikkelingen doorgaan en de
resultaten en inzichten rondom co-makership tussen onderwijs en bedrijvenpartners niet aan een einddatum gebonden zijn, maar leiden tot een duurzame samenwerking en ontwikkeling.
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1.

Realisatie vernieuwingen

Realisatie beoogde innovaties
Binnen het projectplan ReCoMa-Lab zijn een drietal beoogde innovaties geformuleerd. De realisatie van
deze vernieuwingen worden hier kort toegelicht.
a. Multidisciplinair en multi-level samengestelde teams van MBO- en Hbo-studenten en docenten van
de twee scholen, waaraan ook lerende werknemers deelnemen.
Binnen het ReCoMa-Lab is de afgelopen jaren veelvuldig multdisciplinair en multi-level samengewerkt
rondom regionale vraagstukken. De werkwijze in de praktijk heeft ertoe geleid dat bredere- en integrale
vraagstukken vanuit de regio (door meerdere bedrijven) leiden tot specifieke vraagstellingen voor studenten, waarbij vaak 1 bedrijvenpartner het aanspreekpunt is.
In eerste instantie waren de vragen afkomstig van de voorlopende bedrijvenpartners,
in het laatste jaar is een toename te zien van nieuwe bedrijvenpartners (de zogeheten volgers).
In onderstaand overzicht treft u het aantal projecten aan, het aantal betrokken MBO- en HBO-docenten en
studenten, de diversiteit aan betrokken opleidingen en de betrokken bedrijvenpartners.
ReCoMa-Lab:
Aantal vraagstukken/projecten
Aantal betrokken docenten MBO
Aantal betrokken docenten HBO
Aantal volgende docenten in onderwijsteams
Aantal betrokken studenten MBO
Aantal betrokken studenten HBO
Aantal betrokken werkveldpartners
Betrokken opleidingen MBO

Betrokken opleidingen HBO

Betrokken branche/sector werkveldpartners

1 april 2012- 1 juli 2015
62
11
10
8
225
107
30
Recreatie & Toerisme,
Techniek (Bouwkunde, ICT, Installatietechniek, Elektrotechniek),
Verzorgende/Verpleegkundige, Helpende zorg welzijn, Sociaal
agogisch werk,
Business School (Administratie, Retail), Facilitaire dienstverlening
Commerciële economie
Bedrijfseconomie&Logistiek
ICT
Sociaal Pedagogische Hulpverlening
Leisure & Tourism
Hogere Hotelschool
Hospitality
Cultuur
Zorg
Welzijn
Vastgoed
Toerisme & Recreatie
Techniek
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b. Docentstages gericht op de twee specifiek regionale innovatiethema’s:
Vrijwel alle docenten die in 2014/2015 betrokken zijn in het ReCoMa-Lab hebben een werkveldstage gevolgd. Enkele opvallende zaken zijn:
In aanvang was de interesse om daadwerkelijk een werkveldverkenning uit te voeren binnen de docentengroep minder aanwezig. Docenten gaven aan dit minder relevant te vinden. Ook is duidelijk
dat in de aanvangsperiode het leren kennen van elkaars onderwijsorganisatie de nodige tijd en
aandacht vraagt. Dit betreft zowel de samenwerking tussen MBO en HBO als het multidisciplinair
samenwerken binnen eenzelfde onderwijsinstelling.
In de laatste fase van de projectperiode hebben docenten aangegeven meer ruimte te ervaren om
de stap richting werkveld te zetten (buiten de studentprojecten om) en intrinsiek gemotiveerd te
zijn.
De term docentstage is minder goed gekozen; investeren in partnerschap en werkveldverkenning
blijkt een invalshoek te zijn die beter aansluit bij de docenten. In de loop van het project is ook
meer gesproken over de wederkerigheid van het partnerschap: werkveldpartners uitnodigen in onderwijs en docenten die meekijken in het werkveld.
Binnen het Alfa-college is de docentstage opgenomen in het HRM-beleid. Dit stimuleert docenten
om de stap te zetten. Opvallend is wel dat docenten binnen het ReCoMa-Lab aangeven vaker buiten
het aan de opleiding verbonden werkveld een verkenning te organiseren. Zo hebben techniekdocenten bij zorginstellingen meegelopen. Ook geven docenten aan naar andere symposia of conferenties
te gaan dan voorheen.
Binnen het HBO hebben docenten zich minder bereid getoond om mee te lopen met een werkveldpartner, de toegevoegde waarde van een stage wordt minder onderschreven. Hierbij speelt een rol
dat voor bijvoorbeeld de School Leisure & Tourism in het HBO docenten door begeleiding van onderzoeksopdrachten in het 3e jaar (onderzoek moduul) en het 4e jaar (stage + afstudeeropdracht)
al regelmatig met projectonderwijs en onderzoeksopdrachten, in samenwerking met het werkveld,
te maken krijgen. Hierdoor bestaat bij betrokken docenten de indruk dat een werkveldverkenning
van minder toegevoegde waarde zal zijn. Meestal betreft dit echter monodisciplinaire en mono-level
opdrachten. Daarnaast speelt ook mee dat er veel wisselingen in HBO-docenten is geweest en zij
vaak veel tijd en energie kwijt waren aan de afstemming tussen de onderwijsinstellingen en ook de
afstand Leeuwarden – Zuidoost Drenthe is van invloed geweest.
Docenten geven aan dat de werkveldverkenning heeft bijgedragen tot verbeteringen voor het onderwijs:
Door mee te lopen kan men beter de vertaalslag naar het onderwijs maken.
Men krijgt een beter beeld van de sector en in het verlengde hiervan wat van studenten wordt gevraagd.
Door in andere sectoren te kijken krijgt men zelf beter inzicht in de multidisciplinariteit van vraagstukken.

Kennis delen in de praktijk
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c.

Uitsluitend reële leervragen en – opdrachten op basis van de specifieke innovatievragen voortkomend uit het regionale co-makership

De vragen voortkomend uit het ReCoMa-Lab zijn uitsluitend reële, praktijk gerelateerde opdrachten en projecten geweest. In totaal is gewerkt aan 62 projecten.
Enkele voorbeelden van projecten waarin de diversiteit van de samenwerking te zien is:
Onderzoek mogelijkheden vaarverbinding Erica-Ter Apel (betrokken studenten Leisure Management, bedrijfsadministratie).
Onderzoek Zorgvilla, particulier initiatief zorg&wonen (betrokken studenten zorg, welzijn, techniek).
Vanuit dit onderzoek is het initiatief doorontwikkeld naar een leerwerkafdeling.
Fietstocht het Veen: voor de Rotary club is een event georganiseerd met als doel fondsenwerving
t.b.v. het Drents Jeugd Orkest. Er is een fietstocht ontwikkeld met 2 routes en verschillende stops
gekoppeld aan tijdperken, waar activiteiten worden gedaan. Het event is gesponsord door diverse
bedrijven. (betrokken studenten Leisure Management, Techniek, Toerisme, Bedrijfsadministratie).
Innovatiewerkplaats Healthy Lifestyle & Hospitality: Vraagstelling welke producten en diensten worden er geboden bij bedrijven die horen bij de HLH keten, die de ouderen in staat stellen langer en
gezonder te recreëren? (betrokken studenten van Zorg, Welzijn, Hotelschool, SPH Commerciële
economie, Sport & Bewegen).
Project Levensboeken: vraagstelling om jongeren en ouderen met elkaar in contact te brengen door
te werken aan levensboeken voor ouderen. Dit is een project van Welzijn Midden Drenthe. Doel is
ook om jongeren te interesseren om een opleiding in de ouderenzorg te gaan volgen (betrokken
studenten SPH-stagiair en studenten Zorg).
Onderzoek naar bezetting van recreatiepark in voor- en naseizoen en behoeften van actieve tweegenieters. Op basis van dit onderzoek keuzearrangementen ontwikkelen (betrokken studenten Leisure Management en Bedrijfsadministratie).
Ontwikkelen van een duurzaam health concept met als insteek innoveren van zorg, toerisme en
wonen in het dorp Zeijen (betrokken studenten Zorg, Bouw, Elektrotechniek, Hotelschool).

Doorgevoerde concrete vernieuwingen in het onderwijs of bij de samenwerkingspartners
De keus om blijvend te willen investeren in multidisciplinaire en multi-level samenwerking tussen MBO,
HBO en bedrijfsleven is zichtbaar bij zowel de onderwijsinstellingen als het werkveld.
De vernieuwingen (mede) voortkomend uit inzichten vanuit de ervaringen met het ReCoMa-Lab zijn op
verschillende niveaus te onderscheiden:
Strategisch niveau:
In het strategisch beleidsplan van het Alfa-college 2015-2019 (Doelbewust naar buiten) is de aandacht voor
co-makership met het regionale bedrijfsleven en het leren in zogeheten living labs uitdrukkelijk geformuleerd. Eén van de geformuleerde speerpunten is ‘wij werken in duurzame regionale netwerken aan toonaangevend onderwijs’ met daarbij als uitdaging ‘we creëren in co-makership met bedrijven en/of instellingen duurzame onderwijsvormen waarin onze studenten met studenten van andere Mbo-opleidingen en
Hbo-instellingen werken aan hun ontwikkeling’.
Mede vanuit het ReCoMa-Lab zijn een drietal leerwerkplaatsen gerealiseerd:
Zorgvilla in Veenoord: een leerwerkplaats waar MBO-leerlingen Zorg en SAW gezamenlijk leren en
werken.
De Vecht in het Jannes van de Sleede-huis in Hoogeveen: een leerwerkplaats binnen een zorgvoorziening waarin MBO-leerlingen Zorg en SAW gezamenlijk leren en werken.
Parc Sandur: hostessteam: een samenwerking tussen Parc-Sandur en MBO waar wekelijks op vaste
tijden studenten en medewerkers van Parc Sandur de intake van nieuwe gasten organiseren en
verzorgen. Een voorstel is ingediend om de samenwerking voor komend schooljaar uit te breiden.
Op dit moment is een ontwikkeling van een leerwerkplaats binnen theater De TaMboer in Hoogeveen in voorbereiding.
In de fusieverkenningen tussen Stenden en NHL is samenwerking en verbinding met werkveld één van de
speerpunten. Ook worden bevindingen vanuit ReCoMa-Lab door Head of School van Leisure & Tourism
meegenomen. De versterking van de interne samenwerking en verbindingen komt ook tot uiting in de kennisdeling en samenwerking tussen de drie lectoraten die verbonden zijn aan School of Leisure & Tourism:
het Lectoraat Duurzame Innovatie in de Regionale Kenniseconomie (duurzaamheid in samenwerking tussen
regionale partners), het Lectoraat Scenarioplanning (duurzaamheid in toekomstige ontwikkelingen) en het
Lectoraat Mariene Wetland Studies (sociaal-economische duurzaamheid toegepast op een kwetsbare regio).
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In de recente subsidieaanvraag bij het Regionaal Investering Fonds (RIF) vanuit Alfa-college is comakership het centrale thema en de doorontwikkeling van het ReCoMa-Lab met Stenden is hierin opgenomen. Stenden en de verschillende werkveldpartners zijn nauw bij deze aanvraag betrokken geweest.
Tactisch en operationeel niveau:
Roostering projecttijd voor studenten:
*per september 2015 voor het Alfa-college op locatie Hardenberg en locatie Hoogeveen op eenzelfde dag
en tijd zodat multidisciplinair werken voor studenten en docenten geen organisatorische belemmering kent;
*afstemming roostering projecttijd tussen AD Leisure (Stenden Hogeschool) en Mbo-opleidingen;
*afstemming tussen flexibele mogelijkheden binnen minors binnen HBO en projecttijd MBO.
Nieuwe taken/functies:
Op de locatie Hoogeveen, Business opleidingen zullen, per 1 september 2015, 2 netwerkmedewerkers
werkzaam zijn (2x 0,4 fte ) om mede te zorgen voor duurzame verbindingen met werkveldpartners in de
regio.
Beoordeling van studenten:
Vanuit het ReCoMa-Lab is een certificaat voor studenten ontwikkeld. Daarnaast is gewerkt aan afstemming
over de beoordelingscriteria voor het projectonderwijs tussen de verschillende opleidingen binnen MBO en
tussen MBO en HBO. Dit deelproject binnen ReCoMa-Lab wordt in juni afgerond. Ook werkveldpartners zijn
betrokken geweest bij de ontwikkeling van het certificaat. Ook bij de beoordelingscriteria zijn zij betrokken.
Nieuw onderwijsinhoud:
Binnen het MBO wordt op dit moment gewerkt aan de ontwikkeling en invulling van de zogeheten keuzedelen. Docenten vanuit het ReCoMa-Lab zijn hierbij betrokken en brengen hier multidisciplinaire keuzedelen in
zoals bijvoorbeeld Vrije Tijd & Gezondheid.
Binnen het HBO is bijvoorbeeld voor de opleiding Commerciële Economie co-makership en werken aan multidisciplinaire vraagstukken als nieuw speerpunt voor het eerste jaar geformuleerd.

Project Family Event: Euregionale ervaringen

Eindrapportage project IA11206, project ReCoMa-Lab; 29-05-2015

7

Zijn de einddoelen behaald?
Het doel van het ReCoMa-Lab is om eind 2015 een aan de praktijk getoetst innovatiegericht onderwijsmodel bij Alfa-College en Stenden beschikbaar te hebben in de regio Zuid-Drenthe en de overdraagbaarheid van dit model naar andere regio’s verkend te hebben. Dat doel is dit jaar (2015) haalbaar.
In het project ReCoMa-Lab is het onderwijsmodel in co-makership met bedrijven en docenten ontwikkeld.
De werkwijze is zowel in een animatie als in een uitgebreide beschrijving met ondersteunende checklists en
formulieren ontwikkeld.
De animatie is te zien door bijgevoegde URL (https://www.youtube.com/watch?v=zktR6lc4lzA) in je browser te plakken en vervolgens de Recomalab animatie te openen, voor de beschrijving zie bijlage 11 .
Als samenvatting is hier het onderwijsmodel in stappen weergegeven:
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Als tweede doel is bijgestelde kwalificaties en certificatie van studenten en docenten geformuleerd.
De resultaten ten aanzien van deze doelstelling zijn:
Studentniveau:
Studenten die meewerken aan een vraagstuk vanuit het ReCoMa-Lab ontvangen na afronding een
certificaat (zie bijlage 12). Dit certificaat is ontwikkeld door docenten en bedrijvenpartners, waarbij
ook de betrokken bedrijvenpartner tekent voor het behaalde resultaat.
-

Het certificaat laat zien dat studenten ervaring hebben met:
* samenwerken met studenten en bedrijfspartners uit eigen en andere disciplines;
* samenwerken met studenten uit andere opleidingsniveaus (MBO en HBO);
* samenwerken in co-makership vanaf de start;
* projectmatig werken aan een vraagstuk/project, van een bedrijfspartner en innovatief van aard;
* resultaatgericht werken;
* kennisdeling van de resultaten;
* opzetten en/of uitvoeren van onderzoek.

Docentniveau:
Ten aanzien van kwalificaties en certificatie van docenten zijn geen resultaten in formele zin behaald.
Wel zijn naar aanleiding van het project inzichten verkregen ten aanzien van de kwaliteiten en competenties van docenten die geschikt zijn om in het ReCoMa-Lab mee te werken. Leidinggevenden geven aan dat
het de ‘goede’ medewerkers zijn die zij geschikt achten, medewerkers die toe zijn aan een extra uitdaging.
Het ReCoMa-Lab vraagt kwaliteiten ten aanzien van:
projectmatig werken;
flexibiliteit;
veranderingsgezindheid;
communicatie en samenwerking;
pro-activiteit;
innovatief vermogen: kunnen en durven pionieren;
lef en zelfvertrouwen.
Daarnaast vindt veel van de ontwikkeling en het leren van de docenten in het informele domein plaats. Op
dit moment is het Alfa-college betrokken bij een project voor de MBO-raad met als doel te onderzoeken of
informeel leren (en bijvoorbeeld de werkwijze van het ReCoMa-Lab) te valoriseren is voor docenten. In de
transfer van het lectoraat naar de regio Groningen van het Alfa-college zijn daarom, in co-makership vanaf
het begin, collega’s van P&O/HRM en de LONT academie betrokken.
Het derde doel van het project is het geven van met onderzoek onderbouwde aanbevelingen voor transfer
van het onderwijsmodel naar andere regio’s.
De ervaringen in het project hebben een rijke oogst aan bevindingen opgeleverd voor transfer naar andere
regio’s en/of onderwijsinstellingen. Deze inzichten komen voort uit verschillende onderzoeken die gedurende het project als monitor hebben gefungeerd (zie overzicht Bijlagen).
Daarnaast zijn een aantal service-documenten ontwikkeld( zie bijlage 11) die ter ondersteuning bij transfer
kunnen worden ingezet.
Als belangrijkste inzichten en aanbevelingen komen naar voren:
1. Het in co-makership multidisciplinair en multi-level werken vanuit verschillende organisaties is een
complex samenwerkingsproces dat tijd en commitment vraagt van de verschillende betrokkenen.
Gedeeld eigenaarschap is belangrijk, vooral ook om de samenwerking MBO-HBO duurzaam vorm te
kunnen geven. Uit het onderzoek van Loek Nieuwenhuizen (zie bijlage 8) is de term multi-target
naar voren gekomen: betrokken partners hebben verschillende doelstellingen wat een extra complicerende factor kan zijn als dit onvoldoende wordt benoemd of helder wordt gemaakt.
2. De docent betrokken bij het ReCoMa-Lab is een belangrijk scharnierpunt en onderscheidende factor
in het succes van de werkwijze. De docent is verbinder zowel naar eigen onderwijsorganisatie, naar
de partneronderwijsorganisatie én werkveld. Dit vraagt krachtige docenten en biedt interessante
ontwikkelingsmogelijkheden. Het is voor de docent eenzaam pionieren als er geen breed draagvlak
voor de werkwijze is in het eigen team, maar ook breder in de organisatie. Dit betekent dat facilitering in tijd maar ook in ruimte om flexibel te kunnen organiseren belangrijk is.
Je kunt niet ‘een beetje’ of ‘af en toe’ in co-makership werken: meedoen vraagt commitment en
doorzettingsvermogen. Een duidelijke en duurzame keuze van betrokken organisaties is essentieel.
3. Belangrijk is gebleken dat goed samenwerken vraagt dat er tijd is om elkaar te leren kennen. Elkaar kennen geeft vertrouwen en biedt mogelijkheden voor nieuwe inzichten en ideeën. Hierin inEindrapportage project IA11206, project ReCoMa-Lab; 29-05-2015
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vesteren in de beginfase kan veel (organisatorische) misverstanden in de loop van de samenwerking voorkomen. Werkveldverkenningen door docenten en onderwijsverkenningen door werkveldpartners kunnen hier een positieve bijdrage aan leveren om elkaars context beter te begrijpen en
gezamenlijk constructieve mogelijkheden voor de inzet van studenten te vinden.
4. De werkwijze van het ReCoMa-Lab beoogt een ander resultaat dan sec projectonderwijs. Een valkuil
kan wel het zogeheten projectspook zijn, waardoor concessies worden gedaan aan de uitgangspunten multidisciplinair, multi-level en co-makership van student, docent en werkveld. Onderwijsorganisaties kunnen het projectspook voeden: de behoefte aan voldoende projecten voor studenten.
Maar ook het werkveld kan vraagstukken neerleggen die mono-disciplinair en/of mono-level kunnen
worden opgepakt.
De dynamiek van het werken met real live projecten is dat niet ieder vraagstuk multidisciplinair en
multi-level is. Advies is dan ook om onderscheid te maken in innovatievragen die door meerdere
partijen in de regio worden gedragen en projectvragen vanuit afzonderlijke werkveldpartners. Voor
de ReCoMa-Lab setting betekent dit dat je alert blijft op het type vraagstuk om ‘vervuiling’ te voorkomen.
5. Werken in co-makership is al doende leren, waarbij je geen lineaire ontwikkeling kunt uitrollen. Op
alle betrokken niveaus is steeds afstemming, bijsturing en maatwerk nodig. Dit vraagt flexibiliteit
en bereidheid om te ontwikkelen op alle niveaus (organisatie, team en individu).
De ontwikkelde service-documenten (zie bijlage11) kunnen ondersteunen in de inrichting en uitvoering bij transfer, maar zijn geen uitgestippelde route naar succes.
6. Het is belangrijk om van begin af aan het werkveld als gelijkwaardige partner te laten participeren
in bijeenkomsten en overleggen waarin de vraagstukken worden besproken. De valkuil bestaat dat
docenten vooral intern gericht raken omdat het samenwerken tussen verschillende opleidingen de
nodige organisatorische uitdagingen geeft. Steeds in co-makership met alle partners blijven werken
verdient aandacht.
7. Co-makership met als doel kennisdeling betekent aandacht voor en een goede inrichting van reflectie op het eigen proces. De in het ReCoMa-Lab ingezette vormen van leergemeenschappen zijn
hierbij van groot belang gebleken. Hierbij is extern onderzoek van toegevoegde waarde maar het
ontwikkelen van reflectieve monitoring gedurende het proces door alle betrokkenen is belangrijk.
8. Het netwerk van bedrijven is binnen het project ReCoMa-Lab (in aanvang) gevormd door de kenniskring van het lectoraat. Het inrichten en faciliteren van een netwerk is belangrijk voor het genereren van innovatieve vraagstukken. Belangrijk is dat er faciliteiten zijn om een netwerk duurzaam
te bouwen, zonder dat dit aan één opleiding hangt.

Voorzitter van stuurgroep houdt pleidooi voor co-makership werkveld en onderwijs
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2. Zichtbare resultaten en meetbare effecten
Effecten bij studenten, docenten en bedrijven
Het onderzoek van Loek Nieuwenhuis (zie bijlage 8) heeft specifiek gekeken naar resultaten en effecten
voor docenten en studenten. Aangezien de data-verzameling voor dit onderzoek in juni 2013 (docenten en
studenten) en in juni 2014 (leidinggevenden) heeft plaatsgevonden, zijn in het voorjaar van 2015 met betrokken docenten en leidinggevenden aanvullende interviews gehouden door de projectleiders van het ReCoMa-Lab. Op deze wijze zijn zowel tussentijdse resultaten als eindresultaten inzichtelijk te maken.
Effecten op studentniveau:
Uit het onderzoek van Loek Nieuwenhuis komen de volgende bevindingen naar voren, waarbij is gekeken
naar de nieuwe werkwijze voor de student, de leeropbrengsten en de beoordeling van de uitgevoerde opdrachten.
‘De nieuwe werkwijze is wennen voor de studenten. Noodzakelijk is dat studenten eerst het nut in zien van multidisciplinare samenwerking en het blijkt van belang om ook de ouders hiervan te overtuigen.
Door de multidisciplinaire aanpak zijn de leeropbrengsten groot, naast de inhoud leren studenten ook van de cultuur van
een ander vakgebied of andere opleiding. In het algemeen wordt in de ReCoMa-Lab projecten uitgegaan van wat de innovatie werknemer nodig heeft; een T-shaped profiel. De stam, de kennis van de eigen discipline, is van groot belang,
gecombineerd met de ligger: vaardigheden om over je vakgebieden heen te kunnen kijken en andere disciplines te kunnen verstaan en begrijpen. Dit is het kwalificatieprofiel waar je heen wilt: de T-balk staat nu in het profiel.
De beoordeling van de opdracht vormt in meerdere opzichten een uitdaging onder andere vanwege de verschillende
belangen van studenten, opleiding en opdrachtgever. De beoordeling loopt per opleiding: die is dus uiteindelijk niet multidisciplinair. Voor de student is zijn leerproces van belang en kan een mislukte opdracht tot een grote leeropbrengst
leiden, terwijl een opdrachtgever hecht aan een voltooide en goed uitgevoerde opdracht.
Ten aanzien van de afrondingsfase is de betrokkenheid van de opdrachtgever kenmerkend voor dit soort projecten. Projecten zijn vaak succesvol als de opdrachtgever er bij betrokken is. Als dat niet gebeurt, gaat dat ten koste van het project. Studenten worden gemotiveerd als de opdrachtgever dat ook is. Omgaan met niet-succesvolle projecten is lastig:
studenten willen de opdrachtgever niet teleurstellen, en hebben er moeite mee dat een ‘mislukt’ project wel studieresultaten oplevert: een succesvol project is uiteraard meer motiverend om op af te studeren’.

Uit interviews met docenten en leidinggevenden in het voorjaar van 2015 komt naar voren dat voor studenten die meewerken in het ReCoMa-Lab geldt:

-

dat zij kennis maken een met breder werkveld;
dat zij zich extra ontwikkelen in communicatieve vaardigheden, plannen en samenwerken;
het een positieve invloed heeft op het zelfvertrouwen en het zelfbeeld door een andere kijk op de
relatie MBO-HBO;
real life echt verder gaat dan projectonderwijs; je biedt studenten een ervaring, hoe het echt gaat
in het werkveld; in aanvang wordt het als moeilijker ervaren maar complexiteit biedt uiteindelijk
meer leerervaring;
dat ze breder leren kijken en daardoor beter voorbereid zijn op de toekomst;
dat ze leren buiten de comfortzone te leren en werken;
dat het vanuit MBO-perspectief een ander toekomstbeeld kan creëren en de stap om door te gaan
naar HBO verkleint;
de koppeling van de werkwijze van ReCoMa-Lab voor het MBO een natuurlijke verbinding geeft aan
het werken aan burgerschap competenties: deze ‘komen beter uit de verf’.

Opvallend is dat in aanvang van het project docenten nog hebben aangegeven dat ouders van studenten
soms vraagtekens stelden bij multidisciplinaire opdrachten: ‘waarvoor heeft mijn dochter in haar zorgopleiding kennis nodig van techniek?’ In de eindfase blijkt dit eigenlijk geen issue meer te zijn. In voorlichtingen
voor nieuwe studenten wordt de multidisciplinaire aanpak juist als pré gepresenteerd. Deze verschuiving
kan voortkomen door een veranderend beeld van ouders, maar mogelijk is ook bij docenten het vertrouwen
gegroeid dat ze de toegevoegde waarde van dergelijke projecten goed kunnen aantonen.
In het eerste jaar van het project is door een HBO-studente onderzoek gedaan naar de ervaringen van studenten met het ReCoMa-Lab (zie bijlage 9). Hieruit bleek dat studenten ten aanzien van projectmatig werken en communicatie een toegevoegde waarde zien. In de onderzochte projecten bleek vooral dat bij samenwerking tussen opleidingen in Hoogeveen/Hardenberg/Emmen met opleidingen in Leeuwarden de afEindrapportage project IA11206, project ReCoMa-Lab; 29-05-2015
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stand een probleem is. Ook in de latere fase van het ReCoMa-Lab blijkt dat de afstand tussen de locaties
niet te groot moet zijn om tot een goede samenwerking te komen.

Studente SPH presenteert project levensboeken

Effecten op docentniveau:
Uit het rapport van Loek Nieuwenhuizen (bijlage 8) komt ten aanzien van docenten naar voren dat het
voorloper of volger zijn van invloed is:
‘Kenmerkend voor docenten is het onderscheid tussen voorlopers en volgers en de noodzaak heel flexibel te
zijn. De groep volgers moet zich nog eigen maken wat voor de voorlopers gesneden koek is. Volgende docenten vragen om richtlijnen, die nog niet echt voorhanden zijn. De ReCoMa-Lab werkwijze is een forse
verandering/innovatie die veel flexibiliteit vraagt. Het is van belang rekening te houden met de comfortzone
van docenten. Veel docenten zijn gewend aan monodisciplinair werken per opleidingsdomein. Het is lastig
hen uit hun comfortzone te halen. Daarbij is enthousiasmeren nodig. Het is belangrijk rekening te houden
met het feit dat sommige docenten dit nooit een prettige werkwijze zullen vinden, anderen op termijn wel,
mits ze de kans krijgen te oefenen’.
Er is een duidelijk verschil te constateren tussen de bevindingen ten tijde van het onderzoek van Loek
Nieuwenhuizen onder docenten (juni 2013) en de bevindingen vanuit o.a. de interviews in het voorjaar van
2015. Hierin is duidelijk te zien dat docenten gegroeid zijn in rol en in competenties vanuit hun deelname
aan het ReCoMa-Lab.
Docenten geven aan een duidelijke ontwikkeling te hebben doorgemaakt door mee te werken in het ReCoMa-Lab:
Samenwerking met andere disciplines vraagt veel maar je leert breder denken en kijken.
Door samenwerking met het Mbo meer zicht op het niveau van Mbo en leermethoden. “Het begrip
voor de studenten is veel groter, ik heb een betere kijk op de student”.
Leren door te doen: aanpakken en structuur loslaten.
Er wordt een proactieve houding gevraagd, wat ook voor de rest van het werk positief is.
Meer oog krijgen voor het proces, voor ontwikkeling. De leerervaring is belangrijk: al doende leren
betekent dat soms ook iets mag ‘mislukken’ om het toch nog een leerzame ervaring te laten zijn.
Werkplezier: veel docenten geven aan dat het op deze manier samen werken perspectief biedt en
inspiratie en plezier geeft.
Interessant is ook te zien dat vooral voorlopers zelf met veel ideeën komen hoe o.a. samenwerking met
werkveldpartners nog intensiever kan worden vormgegeven, of hoe de werkwijze om multidisciplinair te
werken verdiept kan worden.
Ook leidinggevenden geven te kennen dat het ReCoMa-Lab voor docenten een mogelijkheid voor doorontwikkeling biedt. Deze docenten spelen vaak een belangrijke rol in de eigen opleidingsteams om nieuwe
vormen van onderwijs mee vorm te geven en te ontwikkelen.
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Effecten werkveld:
In interviews met werkveldpartners op verschillende momenten is hen ook de vraag voorgelegd wat de
toegevoegde waarde voor hen is om partner te zijn van het ReCoMa-Lab en zelf samen met het onderwijs
de werkwijze van co-makership te verkennen. Op de vraag ‘Wat levert het op?’ geven werkveldpartners
aan:
-

Leerwerkplaatsen: de constructie dat studenten leren in het werkveld is ook van grote meerwaarde
voor het werkveld.
De multidisciplinaire en multi-level benadering houdt je scherp, juist omdat je verschillend bent.
Buiten je eigen kaders/comfortzone gaan geeft ook energie.
Verfrissende input van jonge mensen: het brengt me hersenen én mensen met een onbevangen
houding.
Het vergroot het eigen netwerk.
Invloed op opleidingen en zo meer betrokkenheid bij goede medewerkers voor de toekomst.
Door bekendheid met regionale bedrijven kunnen meer studenten mogelijk behouden blijven voor
de regio.
Contact met betrokken en gemotiveerde docenten waardoor je betere ingangen in het onderwijs
hebt.

Met de werkveldpartners is ook besproken wat het verschil is tussen een vraagstuk in het ReCoMa-Lab neer
te leggen of het als project aan een opleiding aan te bieden. Hiervoor schetste een werkveldpartner het
volgende beeld:
‘Ik zie mijn eigen ontwikkeling als het beklimmen van een ladder. Als ik al even op een tree sta dan weet ik
wat daar speelt en wat nodig is, ken ik mijn weg. Op het moment dat ik een nieuwe tree op ga dan zoek ik
naar nieuwe mogelijkheden en combinaties. Dan wil ik samenwerken met het onderwijs waarbij ik flexibiliteit, innovatieve ideeën en verbindingskracht dan heel belangrijk vind. Ik zoek dan de ruimte om het ook
even niet te weten en dat kan alleen met partners die je kent en vertrouwt. Dan is het duidelijk een vraagstuk voor ReCoMa-Lab’.
Uit het onderzoek naar Kennisdeling en Leren binnen het ReCoMa-Lab (zie Bijlage 4) geven geïnterviewde
bedrijvenpartners (ook) aan dat verbreding van het gedachtegoed, het zien van innovatiekansen in projecten, de multidisciplinaire samenwerking en afstemming tussen onderwijs en bedrijfsleven gebieden zijn
waarop ook zij zich als partner ontwikkelen. Opvallend is ook dat de werkveldpartners vooral aangeven te
leren van de collega-bedrijven én van de studenten, bijvoorbeeld t.a.v. gebruik sociale media en presentatietechnieken.
Verband tussen vernieuwingsactiviteiten en resultaten
Het project ReCoMa-Lab heeft een laboratorium-setting/vrijplaats geboden voor docenten, studenten en
werkveldpartners om vanuit reële vraagstukken samen te werken.
Voor betrokken docenten heeft dit betekend dat zij kennis hebben kunnen maken met andere type rollen:
interne ambassadeur naar eigen opleiding, team en studenten; externe ambassadeur naar werkveldpartners en projectmanager in de coördinatie en begeleiding van studentprojecten. Ook is het blikveld van docenten door multidisciplinair en Multi-level denken en werken verruimd. Voor werkveldpartners heeft dit
betekend dat, al doende, gewerkt is om de relatie onderwijs-werkveld te verbeteren en te verstevigen. Ook
heeft het nieuwe inzichten opgeleverd op onderwijs, leren en werken met studenten en multidisciplinair en
multi-level denken en werken.
Voor studenten heeft dit betekend dat zij kennis hebben gemaakt met reële vraagstukken vanuit het werkveld en kennis hebben gemaakt met andere opleidingen en disciplines.
In het onderzoek van zowel Breuer Instituut als van Loek Nieuwenhuis is aangegeven dat het een complex
innovatief project is: multidisciplinair, multi-level en Multi target werken waarbij verschillende organisaties
betrokken zijn.
Dit vraagt tijd en ruimte om te experimenteren en te reflecteren op alle aspecten die een rol spelen in de
innovatieve vrijplaats van een laboratoriumsetting.
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Ingezette onderzoeken/interventies m.b.t. evaluatie van het project
Om de voortgang en de resultaten van het ReCoMa-Lab project goed te monitoren en te evalueren zijn gedurende de projectperiode de volgende lijnen bewandeld:
1. Participerend terugkoppelen, monitoren en onderzoeken
Gedurende de projectperiode zijn momenten en bijeenkomsten ingepland waarop met betrokkenen (docenten, studenten en werkveld) gekeken is naar ervaringen, bevindingen en lessons learned. Hierin hebben
zowel de projectleiders als de coach een rol gespeeld en is gebruik gemaakt van de geplande bijeenkomsten van de leergemeenschappen (COL’s) .
De bevindingen van deze bijeenkomsten zijn steeds gedeeld en besproken in de stuurgroep (voor een totaal
overzicht van de stuurgroep bijeenkomsten (zie bijlage 13).
In de beginfase is door een studente van de Hogere Hotelschool een onderzoek uitgevoerd naar de ervaringen van studenten met het werken in het ReCoMa-Lab (zie bijlage 9).
In het najaar van 2014 is door 1 van de projectleiders in samenwerking met een kenniskring lid onderzoek
gedaan naar (informeel) Leren en kennis delen binnen het ReCoMa-Lab (zie bijlage 4 ).
In de eindfase van het project (voorjaar 2015) is door de coach van het ReCoMa-Lab team, die werd aangesteld mede naar aanleiding van het auditadvies in 2013 betreffende de ontwikkelingsgerichte aanpak,
een presentatie gegeven in de stuurgroep t.a.v. haar bevindingen (zie bijlage 6 )
Door de projectleiders zijn met alle betrokken docenten, kenniskringleden en leidinggevenden, individueel
interviews gehouden (zie bijlage 5). Ook is met de lector een interview gehouden waarin ervaringen, bevindingen en een doorkijk naar de toekomst centraal hebben gestaan (zie bijlage 5).
Op 30 april 2015 is in een bijeenkomst met enkele docenten en werkveldpartners gezamenlijk gekeken
naar de oogst van het ReCoMa-Lab. Op deze wijze is getracht in de geest van het co-makership binnen het
ReCoMa-Lab ook de resultaten van het project inzichtelijk te maken. (zie bijlage 10)
2. Extern evalueren en onderzoeken
Voor monitoring van het project zijn 2 externe onderzoeken gehouden. Beide onderzoeken zijn al vroegtijdig in de projectperiode ingezet, zodat de resultaten nog tot verbeterslagen hebben kunnen leiden:
a. Eindrapportage ReCoMa-Lab. Juni 2014. Beuer Institute. (zie bijlage 7)
Door het Breuer Institute is een 0-meting (maart-mei 2013) en een eindmeting (april-juni 2014) gehouden. Bij beide metingen is gebruik gemaakt van vragenlijsten voor onderwijs en vragenlijsten voor
bedrijvenpartners. Voor de eindmeting zijn naast de vragenlijsten met 18 betrokkenen diepteinterviews gevoerd en is een groep reflectieve bijeenkomst met betrokkenen gehouden.
b. Een multi-target laboratorium voor regionaal co-makership, evaluatie van een complexe onderwijsvernieuwing. Februari 2015. Loek Nieuwenhuizen, Femke Timmermans. HAN, Kenniscentrum Kwaliteit van Leren, Lectoraat Beroepspedagogiek. (zie bijlage 8)
Door het kenniscentrum Kwaliteit van Leren is een evaluatiestudie uitgevoerd naar de werkwijze van
het ReCoMa-Lab. Hiervoor zijn medio 2013 een vijftal projecten doorgelicht. Medio 2014 is gekeken
naar de uitvoerbaarheid van de beoogde werkprocessen door het voeren van evaluatieve gesprekken
met docenten en leidinggevenden. Met docenten is gewerkt in een zogeheten World-café, met leidinggevende zijn telefonische interviews afgenomen.
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3.

Bijsturing n.a.v. advies auditcommissie

ReCoMa-Lab in relatie tot adviezen van de auditcommissie:
Een belangrijk advies vanuit de auditcommissie was voor het project om zich niet te veel te richten op de
‘activity’, maar juist ook te kijken naar de impact. Daarbij is ook aangegeven vanuit de breedte meer naar
de diepte te werken en de werkzame bestanddelen van het flexibele onderwijsmodel beter te documenteren. Naar aanleiding van dit advies zijn:
- gezamenlijke bijeenkomsten de reflecties op het leren (nog) beter ingericht;
- service-documenten ontwikkeld die de werkwijze van het ReCoMa-Lab beschrijven en ondersteunen.
Deze service-documenten zijn:
1. Handleiding ReCoMa-Lab (zie bijlage11) met daarin opgenomen:
- beschrijving werkwijze van het onderwijsmodel;
- checklist criteria voor opdrachten voor het ReCoMa-Lab;
- checklist startvragen (voor startbijeenkomst);
- formulier Melding vraagstuk;
- formulier Projectomschrijving;
- formulier Evaluatie;
- documentatie ondersteunend: projectenlijst, archieflijst en projectenportfolio;
- certificaat studenten ReCoMa-Lab.
2. Matrix expliciet leren (zie bijlage14) als hulpmiddel om het leerresultaat explicieter en bewuster te
maken voor betrokken docenten (en in toekomst ook het werkveld).
3. Digitale animatie ReCoMa-Lab met als doel de kern van de werkwijze eenvoudig inzichtelijk en toegankelijk te maken, ook voor andere geïnteresseerden buiten de betrokken onderwijsinstellingen.
Een ander advies was gericht op een betere communicatie van de opbrengsten voor de landelijke uitrol van
de resultaten van het project. Zowel door projectleiding als enkele betrokken docenten zijn op verschillende
(landelijke) symposia en conferenties workshops en lezingen gegeven. ( zie Bijlage 15)
Gerelateerd aan de ‘schijf van vijf’ zijn de aandachtspunten van de adviescommissie hier kort benoemd en
is aangegeven op welke wijze in de tweede projectperiode met de adviezen is omgegaan.
1

Gedeeld eigenaarschap:
“..Toch wordt vanuit de vertegenwoordigers van het bedrijfsleven nog aangegeven, dat het comakership nog versterkt kan worden door meer in te zetten op docentenstages in de bedrijven en
gastdocentschap vanuit het bedrijfsleven op de onderwijsinstellingen. ‘We zien docenten nog te
weinig in de bedrijven’.
Binnen het project is expliciet gewerkt aan het stimuleren van de wisselwerking tussen docenten en
werkveldpartners als ook omschreven in paragraaf 1.

2

Krachtig innovatieconcept
“..De commissie adviseert alleen beter in beeld te brengen waarin het concept zich onderscheidt.
Wat is het unique selling point? Expliciteer beter hoe het innovatieconcept bijdraagt aan de beoogde
effecten”.
Met de ontwikkelde service-documenten, de animatie, de ondersteunende onderzoeken, én de insteek van ‘al doende leren’, is gewerkt en bijgedragen aan het inzichtelijk maken van de onderscheidende elementen multi-level, multidisciplinair, co-makership vanaf het begin en op alle niveaus, duurzame relaties en werken met de systematiek van voorlopers en volgers van het ReCoMa
lab versus het werken aan mono-projectonderwijs.

3

Ontwikkelingsgerichte aanpak
‘…Aandachtpunt voor de aanpak is wel dat deze nog teveel gericht is op het organiseren van veel activiteiten.
Advies van de commissie is dan ook in de tweede helft van de projectperiode een slag in de diepte te maken en
meer op de ‘impact’ van de activiteiten te sturen en goed in beeld te brengen wat de werkzame bestanddelen
van het flexibele onderwijsmodel zijn. Vanuit de bedrijven is er nog de wens dat de communicatie verbetert en
de veranderingssnelheid bij de onderwijsinstellingen wat omhoog zou moeten voor een nog beter resultaat.”

Duidelijk is dat als werkzame bestanddelen in het ReCoMa-Lab de samenhang tussen lectoraat
(kenniskringleden en betrokken werkveldpartners) en docenten in verschillende opleidingen belangEindrapportage project IA11206, project ReCoMa-Lab; 29-05-2015
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rijk is voor de werkwijze en resultaten. De projectleiding/begeleiding speelt hierbij een belangrijke
verbindende rol. In het interview met de lector (zie bijlage 5 ) is benadrukt dat de verbinding van
de kop; het lectoraat, met de hals: de project coördinatie, met de romp; docenten in verschillende
opleidingen, essentieel is.
De aandacht voor de veranderingssnelheid van het onderwijs is een blijvende wens van werkveldpartners, maar ook dit punt wordt steeds meer in co-makership bekeken. Werkveldpartners begrijpen door de duurzame samenwerking de onderwijswereld steeds beter. Het onderwijs toont zich bereid op structurele wijze in haar organisatie ruimte te maken voor samenwerking met werkveld, zoals de voorbeelden van de inroostering van projecttijd in 2015 binnen het Alfa-college laat zien.
Het aanstellen van een coach voor het team van het ReCoMa-Lab heeft ertoe geleidt dat tijdens de
bijeenkomsten in het lab de reflectie op het eigen handelen structureel en op professionele wijze
aandacht kreeg. Zo is in de tweede helft van de projectperiode een slag in de diepte gerealiseerd en
ontstond er meer en meer oog voor de ‘impact’ van de activiteiten en lukte het beter in beeld te
krijgen wat de werkzame bestanddelen van het flexibele onderwijsmodel zijn.

4

Transparante resultaten
“De commissie adviseert de project-partners dan ook pro-actiever te zijn bij het zichtbaar maken van de voortgang van de nieuwe praktijken en de effecten daarvan.”

Aandacht voor dit advies blijkt uit de presentaties in verschillende interne en externe bijeenkomsten, (zie bijlage 15), aandacht voor het ReCoMa-Lab in de nieuwsbrieven van het lectoraat, de interne sites van de onderwijsinstellingen en de doorontwikkeling van de service-documenten.
5

Expliciet leren
“Voor de borging van de resultaten is het van belang dat in de tweede helft van de projectperiode de kennis en
inzichten van de experimenten – wat maakt het wel en niet succesvol – beter worden geëxpliciteerd en worden
vertaald in beleid van de partnerorganisaties. Voor de landelijke uitrol is een betere communicatie noodzakelijk.
Als gehoor gegeven wordt aan de wens van het bedrijfsleven om het co-makership op een aantal punten te versterken, kan de ‘boundery crossing’ nog beter worden benut om de regionale kenniseconomie te versterken.”

In voorgaande paragraven is aangegeven op welke wijze de inzichten vanuit het ReCoMa-Lab vervolg kennen in de verschillende onderwijsinstellingen op zowel strategisch, operationeel als tactisch
niveau. Daarnaast is het een project dat in projectstatus eindig is, maar in ontwikkelingspotentieel
nog interessant blijft: het werken in co-makership is een voortdurende ontdekkingsreis die ook na
de projectperiode vervolg kent.

Werkplezier!
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4.

Bevorderende en belemmerende factoren

ReCoMa-Lab bekeken vanuit ‘de schijf van vijf’:
Om inzicht te geven in bevorderende en belemmerende factoren is met behulp van ‘de schijf van vijf’ gekeken naar de voortgang in het project, aangezien dit ook als instrument voor de zelfevaluatie is ingezet tijdens de projectperiode.
In samenwerking met het Breuer Instituut is een meetinstrument ontwikkeld voor zelfevaluatie van het
project. Hiervoor is door het Breuer Instituut in de periode maart-mei 2013 een 0-meting gehouden en in
de periode april – juni 2014 een eindevaluatie (2e meetmoment). De zelfevaluatie heeft met name betrekking op de sturing van het innovatieproces: de mate waarin condities van effectief innoveren zijn gerealiseerd. De opzet van de zelfevaluatie is gebaseerd op het conceptuele kader voor leren van innoveren, de
zogeheten schijf van vijf (Van den Berg en Geurts 2007, Leren innoveren: vijf sleutels voor succes).
Naast de vijf (bekende) sleutels is in het project nog een zesde sleutel toegevoegd.
In de zelfevaluatie is dan ook gekeken vanuit de volgende hoofdindicatoren voor innovatie(voor uitgebreide
omschrijving zie bijlage 7):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

helder eigenaarschap;
inspirerend concept;
professionele aanpak;
duidelijke resultaten;
expliciet leren;
overige indicatoren ‘organisatie, facilitering, samenwerking en wettelijke ruimte’.

De resultaten van zowel de 0-meting als de eindevaluatie zijn ingezet om met behulp van de uitkomsten
voor de vervolgperiode onderdelen bij te stellen waar dit wenselijk was. Daarnaast heeft het ook geholpen
om zicht te krijgen op eigen stappen en om succesfactoren te kunnen benoemen.
Vandaar dat de belangrijkste bevindingen vanuit de eindevaluatie gerelateerd aan de indicatoren hier zijn
opgenomen en indien relevant een toelichting is gegeven op de ontwikkelingen in het project na de eindevaluatie.
Helder eigenaarschap: heeft onder meer betrekking op urgentiebesef en draagvlak.
Eigenaarschap op strategisch niveau: dit komt tot uiting in de rol van de stuurgroep.
Breuer benoemt dat het eigenaarschap op strategisch niveau expliciet belegd is. Tegelijk wordt ook
benoemd dat binnen de respectievelijk onderwijsinstellingen ook andere projecten spelen die ook
van belang worden geacht en soms prioriteit hebben.
Ook in de periode na de eindevaluatie is er ervaring opgedaan met het spanningsveld tussen het
project ReCoMa-Lab en andere onderwijsinitiatieven.
Prioriteit binnen het HBO: het ReCoMa-Lab lijkt binnen het HBO minder prioriteit en draagvlak te
hebben. Betrokken Leidinggevenden en docenten binnen het HBO zien het ReCoMa-Lab als één van
de vele onderwijsinnovaties en projecten. Samenwerking met bedrijfsleven en multidisciplinair werken worden wel als belangrijk beschouwd. De wens bestaat dan ook om de samenwerking binnen
het ReCoMa-Lab voor de studenten van Stenden in Emmen te verduurzamen. In Leeuwarden, waar
de hoofdvestiging van Stenden is gevestigd, zijn andere samenwerkingen met MBO en het regionale
bedrijfsleven gerealiseerd (b.v. O3 bij de School of Leisure &Tourism). In de dagelijkse praktijk zijn
minder Hbo-docenten en minder Hbo-opleidingen duurzaam betrokken bij het ReCoMa-Lab.
ReCoMa-Lab parallel georganiseerd: het kunnen borgen en verankeren van de werkwijze in het reguliere onderwijs vraagt eigenaarschap op alle niveaus en over een brede linie. In het laatste jaar
van de projectperiode is hier in het Alfa-college ruim aandacht voor geweest en is dit in verschillende resultaten zichtbaar (strategisch plan, inroostering projecttijd, netwerkfunctionarissen).
Eigenaarschap op het niveau de opdrachten/projecten: werkveldpartners hebben aangegeven dat
dit een punt van aandacht is, vooral de docent zou beter zichtbaar kunnen zijn in dit geheel.
Een aantal docenten geeft in voorjaar van 2015 aan dat ze toe zijn aan een stap naar een betere
verbinding met een werkveldpartner, nu voor een deel de organisatorische context binnen onderwijs minder aandacht vraagt.
Randvoorwaarden in relatie tot andere onderwijsdoelen: dit is een blijvend punt van aandacht. Toename van het aantal contacturen in het MBO, extra aandacht voor taal en rekenen, staat soms op
gespannen voet met benodigde ruimte om projectmatig te werken, zelf te kunnen indelen en te sturen en de behoefte aan experimenteerruimte. Wel is zichtbaar dat hierin steeds meer creatieve oplossingen en mogelijkheden worden gezien en gevonden, vooral door voorlopers in het project.
Sturen op inbedding: expliciete aandacht voor inbedding in het primaire onderwijsproces is blijvend
nodig (zie bijlage 3).
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Inspirerend concept: onderwijsconcept dat aanspreekt, inspeelt op maatschappelijke uitdagingen in de regio
Inspiratie: het ReCoMa-Lab wordt als inspirerend onderwijsconcept ervaren door MBO en HBO en
door het werkveld, een voorloper van het onderwijs van de toekomst. Het brengt onderwijs en bedrijfsleven dichter bij elkaar.
Al doende leren en duurzame samenwerking laten zien dat dit meer begrip oplevert voor de verschillen in dynamiek die er zijn tussen onderwijs en werkveld.
Complex soort onderwijs: de werkwijze van ReCoMa-Lab wordt ervaren als een complex soort onderwijs. De randvoorwaarden van het huidige onderwijs spelen hierbij een rol. Het is zichtbaar dat
binnen het MBO in de randvoorwaardelijke sfeer de nodige stappen worden ondernomen. Binnen
het HBO is dat minder zichtbaar, maar zijn de randvoorwaarden wellicht ook al meer aanwezig binnen projectonderwijs en minors. Toch blijft aandacht voor het flexibel kunnen inspelen op het multilevel en multidisciplinair samenwerken tussen MBO en HBO én tussen onderwijs en werkveld belangrijk (bijvoorbeeld afstemming op de seizoen cycli van het bedrijfsleven in de toeristische sector)
belangrijk.
Delen van successen: Inspiratie komt ook voort uit het boeken van successen. Het delen van deze
ervaringen en successen is van belang om de meerwaarde van het ReCoMa-Laboratorium in bredere kring voor het voetlicht te brengen.
Resultaat: hogere instroom opleidingen: één van de aangrijpingspunten om het succes te benadrukken is inzichtelijk te maken dat een succesvolle MBO-HBO samenwerking tot meer doorstroom
in het HBO leidt.

Werkveldpartner en projectassistente in overleg

Professionele aanpak: creëert een krachtige leeromgeving: het project ReCoMa en de projectleiding is bewust naast de primaire organisatie geplaatst. Om op deze wijze eerst te onderzoeken of en hoe het innovatieve concept werkt. Dit betekent dat de projectleiding niet over lijnbevoegdheden heeft beschikt gedurende
het project.
Professionele projectleiding: deze is bijzonder gewaardeerd in het project maar ook van belangrijke
waarde geacht door docenten, leidinggevenden én werkveldpartners. Een goede wisselwerking tussen structuur en experimenteerruimte is van belang gebleken.
Facilitering en condities: dit blijkt gedurende het hele project een belangrijk item om juist docenten
én studenten de mogelijkheid te geven om projecten uit te voeren. Dit geldt zowel ten aanzien van
inroostering, kantoorfaciliteiten en beschikbare uren voor netwerken en werkveldcontacten. Voor
studenten zijn reiskosten en reistijd een belangrijk item: vooral als onderwijsinstellingen op verschillende locaties zijn gehuisvest is gebleken dat samenwerking tussen studenten lastiger wordt.
Condities om te reflecteren: elkaar kunnen ontmoeten (op vaste tijden) is belangrijk gebleken. Ook
is naar voren gekomen dat van eenieder hier commitment in nodig is om ook aanwezig te zijn: een
beetje meedoen werkt niet.
Inslijpen van het omgaan met de randvoorwaarden: het werken met voorlopers en volgers in het
project heeft laten zien dat enige ervaring met de werkwijze oplevert dat meer flexibiliteit en mogelijkheden voor het vormgeven van de samenwerking wordt gevonden. Voor volgers betekent dit dat
zij ook de ruimte moeten hebben om al doende te leren.
HRM-coach: om de professionaliteit te verhogen is een vanaf november 2013 een coach ingezet om
te ondersteunen in de verdere professionalisering van het uitvoerende werk. Het heeft geholpen in
het explicieter reflecteren op het functioneren binnen het lab, maar ook in relatie tot de verbinding
met het opleidingsteam en de werkveldverkenningen.
Projectmanagement: er is behoefte aan meer kennis en kunde m.b.t. projectmatig werken. Dit
wordt zowel door het werkveld als door docenten aangegeven. In het voorjaar van 2015 geven docenten en werkveldpartners aan dat een gezamenlijke training/workshop het meest wenselijk zou
zijn.
Leidinggevenden en doelen en resultaatafspraken: leidinggevenden geven aan meer in algemene
zin te monitoren op de inzet van een docent in het ReCoMa-Lab, maar niet expliciet te sturen op
prestatieafspraken binnen het lab. Hierin is wel een verschil zichtbaar tussen het MBO en HBO: bin-
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nen het MBO is de aandacht voor het ReCoMa-Lab als belangrijke taak van een docent in zijn takenpakket duidelijk toegenomen. Binnen het HBO is dit minder het geval.
Expliciet leren: het verbinden van individueel met collectief leren, de gezamenlijke bekwaamheid van professionals om steeds weer te leren van het eigen handelen
Professioneel leren van elkaar en individueel leren: gedurende het project zijn hier ontwikkelstappen in te zien. Bij voorlopers in het project is te zien dat de werkwijze ‘in de genen’ gaat zitten.
Het leren van en met elkaar is in verschillende bijeenkomsten (leergemeenschappen) vorm gegeven, de betrokkenen geven niet altijd aan dit ook (bewust) als leren te zien en te ervaren.
Opvallend is dat nu, in de eindfase, het organiseren en uitvoeren beter is ingeslepen, de behoefte
om expliciet te willen leren door meer betrokkenen wordt genoemd. Er is kennelijk behoefte aan
een volgende stap in professionalisering en ontwikkeling.
HRM-coach: ook hier lijkt de meerwaarde te liggen in de begeleiding én uitdaging om regelmatig en
systematisch te reflecteren op eigen handelen en dat van anderen, en op het functioneren van het
ReCoMa-Lab als innoverend project.
Borging kennis en ervaringen: de borging van kennis en ervaring opgedaan in het ReCoMa-Lab verdient expliciete aandacht. Vooral ook de systematiek van voorlopers en volgers én de veelvuldige
wisseling van HBO-docenten laat zien dat borging van groot belang is. In de laatste periode van het
project heeft dit onder meer geleid tot de ontwikkeling van een aantal service-documenten, waarin
vooral de werkwijze beschreven en geborgd is. Deze documenten bieden houvast voor nieuwe volgers, maar zijn ook van grote waarde voor de transfer van de werkwijze.
Bedrijfsleven: Het erbij betrekken van het bedrijfsleven als lerende partner verdient in de doorontwikkeling van de werkwijze aandacht. Werkveldpartners zelf geven aan te zoeken naar een dynamische vorm van kenniscirculatie. Door werkveldverkenningen van docenten en enkele gastcolleges
door werkveldpartners zijn hier al eerste ideeën over ontstaan: het gezamenlijk vorm geven van de
leerwerkplaats bij Parc Sandur is hier een voorbeeld van. De behoefte bestaat om dit verder door te
ontwikkelen en te verkennen.
Organisatie, facilitering, samenwerking en wettelijke ruimte: dit betreft belangrijke randvoorwaarden voor
het ReCoMa-Lab. Ten tijde van de zelfevaluatie en in aanvang van het project bleken dit belangrijk punten
die naar voren kwamen om het project goed te kunnen laten slagen. Nu, aan het einde van het project,
blijken veel genoemde punten inmiddels ondergebracht te kunnen worden in de 5 eerder genoemde sleutels
en zijn daar, indien relevant, beschreven.

Tevreden met ….
Gedurende de projectperiode is duidelijk geworden dat het ReCoMa-Lab project een ambitieus project is:
samenwerking tussen 2 onderwijsinstellingen, verschillende werkveld partners waarbij multidisciplinair en
multi-level samenwerken het uitgangspunt is.
Tot tevredenheid stemt:
Het gesignaleerde leereffect van docenten en studenten die actief betrokken zijn geweest;
De inspiratie en spin-off die de werkwijze heeft binnen onderwijs en het werkveld
De duurzame relatie en betrokkenheid die werkveldpartners laten zien;
De onderwijsinnovatie die zichtbaar wordt in leerwerkplaatsen, nieuwe keuzedelen, vernieuwd curriculum.
Het feit dat een zesde sleutel voor innovatie (organisatie, facilitering, samenwerking en wettelijke
ruimte) uiteindelijk blijkt ondervangen te kunnen worden als een project voldoende doorlooptijd kan
hebben.

MBO-projectleider geïnterviewd
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Reflectie op de leiding en uitvoering van het project

Belangrijk inzicht is dat een innovatief en ambitieus project als ReCoMa-Lab goede projectleiding vraagt
met draagvlak in de betrokken organisaties. Belangrijke bevindingen zijn:
De stuurgroep heeft gewerkt met betrokkenen van beide onderwijsinstellingen, de lector, de projectleiding én met werkveldpartners. Dit heeft een positieve uitwerking gehad, omdat alle belanghebbende partners op deze wijze verbonden zijn in het project.
In de projectleiding is gewerkt met een projectleider uit het MBO en een projectleider uit het HBO.
Het aanstellen van een coach voor het project, naast de projectleiding en in de dagelijkse praktijk,
heeft directe en concrete toegevoegde waarde gehad om het reflectieve vermogen binnen het project te ondersteunen en te verhogen.
De inzet van externe onderzoekers heeft er toe bijgedragen dat gedurende het project de projectleiding (en overige betrokkenen) met ‘de blik van buiten’ naar de voorgang en de resultaten kunnen
kijken.

5.

Borging

Vervolg van het project
Voor het vervolg van het project zijn medio 2014 een drietal scenario’s geschetst door de projectleiding (zie
bijlage 2) en voorgelegd in de stuurgroep. Uit de keuze van het scenario voor 2014 -2015 (zie bijlage 3)
blijkt dat een belangrijk element van afweging is geweest de vraag op welk moment de werkwijze van ReCoMa geen ondersteuning meer behoeft vanuit lectoraat en projectleiding en geheel binnen de reguliere
onderwijsteams kan worden overgenomen.
Inmiddels is binnen het Alfa-college en Stenden Hogeschool te zien dat het in co-makership werken met
werkveldpartners (breed) wordt omarmd en op verschillende wijze wordt vorm gegeven. Ook is zichtbaar
dat in het project ReCoMa-Lab er nog verder te leren valt als het gaat om co-makership, multi-level en
multidisciplinair werken en leren. Daarbij is het lectoraat vooralsnog actief voor beide onderwijsinstellingen.
Het voorstel is dan ook dat het ReCoMa-Lab als R&D eenheid binnen het lectoraat een vervolg zal krijgen,
naast andere initiatieven binnen Alfa-college en Stenden Hogeschool
De opdracht van de R&D eenheid is het onderwijsmodel en het informeel leren verder te ontwikkelen, implementeren en in transfer te brengen, o.a. door:
aanspreekpunt te zijn voor de samenwerkingspartners op het gebied van het co-makership, het onderwijsmodel, van kennisdelen en van informeel leren;
kennisbasis ‘inrichten’ en kennisdeling faciliteren in en tussen onderwijs en bedrijfsleven;
inhoudelijke thema’s oppakken i.s.m. onderwijs en bedrijven, denk aan beoordeling en valorisatie
voor studenten e.a.;
bijdragen aan HRM/professionalisering, o.a. door het begeleiden van startende docenten en teams;
ondersteunen op het (inrichten en uitvoeren van) het multi-level, multidisciplinaire onderwijsprogramma en de professionaliseringsdoelen van de onderwijsteams.

Borging van de projectopbrengsten
De projectopbrengsten worden op verschillende wijzen geborgd:
-

-

-

Doorontwikkeling in onderwijsteams: de werkwijze wordt
binnen verschillende onderwijsteams ingezet vanaf 2015
en zal al doende lerend verder worden doorontwikkeld.
Leerwerkplaatsen zijn duurzaam ingericht.
Doorontwikkeling ten aanzien van innovatief leren en
samenwerken vindt plaats binnen de onderzoek agenda
van het lectoraat en de R&D-functie die het lectoraat
voor de ReCoMa-werkwijze heeft.
In een onlangs ingediende RIF-aanvraag door het Alfacollege is ReCoMa-Lab 2.0 als vervolgproject ingediend.
De ontwikkelde service-documenten worden beschikbaar
gesteld voor geïnteresseerden.
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Communicatie m.b.t. projectopbrengsten
Momenteel worden regelmatig door de projectleiding, betrokken docenten en werkveldpartners lezingen of
workshops over het gedachtengoed en de werkwijze van het ReCoMa-Lab verzorgd. Ook worden de lector
en de projectleiding benaderd door andere onderwijsinstellingen ter advisering over de gevolgde werkwijze
(o.a. ROC’s Aventis en Albeda College).
Daarnaast wordt in de nieuwsbrief van het lectoraat regelmatig gepubliceerd over projecten, vraagstukken
door docenten, studenten of werkveldpartners.
Zie voor het overzicht van publicaties en presentaties van het ReCoMa-Lab (bijlage 15).

Ontmoeten, kennis delen

Eindrapportage project IA11206, project ReCoMa-Lab; 29-05-2015

21

6. Leren en reflectie
Andere leermomenten, inzichten, kennis en opbrengsten van het project ReCoMa-Lab
Een aantal algemene leermomenten en bevindingen naar aanleiding van het werken in het laboratorium van
co-makership zijn:
1. De samenwerking tussen 2 onderwijsinstellingen (MBO en HBO) en bedrijvenpartners betekent samenwerking op 3 schijven. Dit is voor betrokkenen een complexe situatie en het kost tijd om elkaar
te leren kennen en elkaars werkomgeving en randvoorwaarden.
In het project is te zien geweest dat gelijktijdig multi-level, multidisciplinair in co-makership samenwerken met werkveld in aanvang soms teveel van het goede is. Er lijkt ook een groeimodel
mogelijk: docenten leren eerst elkaars onderwijsorganisatie en visie kennen waarbij het contact
met werkveld eerst nog minder is, en dan toeneemt. Bij intensief contact met het werkveld blijft
multi-level in aanvang soms achterwege.
Door reflectief te blijven kijken naar de samenwerking is te zien dat de behoefte aan doorontwikkeling ontstaat op het moment dat er sprake is van enige stabiliteit en er meer ervaring is opgedaan
met de werkwijze.
2. Het project ReCoMa-Lab is geen project met een eenduidige handleiding en stappenplan. Het vraagt
maatwerk, afstemming en flexibiliteit vanuit het al doende leren-principe.
Ontwikkelde service-documenten kunnen hulpmiddelen zijn, geen uitgestippelde routeplanner naar
succes.
3. De afstand tussen locaties van de verschillende onderwijsinstellingen is van invloed op een succesvolle samenwerking. Inhoudelijk kan expertise binnen het HBO in Leeuwarden aanwezig zijn, maar
in de praktijk is gebleken dat projecten die in Zuid Drenthe worden uitgevoerd vaak lastige projecten voor samenwerking voor studenten zijn gebleken. Fysieke afstand speelt een rol en vraagt extra
aandacht in randvoorwaardelijke sfeer (in relaties , roosters, reistijd en eventuele vergoedingen).
4. Een project als ReCoMa-Lab kent in de projectfase een status van proeftuin en laboratorium, maar
tegelijkertijd blijft het onderdeel van de bestaande organisaties. Veranderingen in systemische context binnen deze organisaties zijn van invloed op het project. Dit is te zien geweest in docentenwisselingen, beschikbare uren, invloed van veranderingen in het lectoraat, maar ook strategische keuzes die in de tussenliggende periode binnen de onderwijsinstellingen worden gemaakt.
Deze veranderingen zijn van invloed op de resultaten voor een project, zowel in positieve als in negatieve zin.
5. Het werken aan innovatieve vraagstukken vergt een bepaalde mate van vrijheid en experimenteerruimte. Dit is in grotere organisaties lastiger te bewerkstelligen. Doorontwikkeling van regionaal comakership in innovatieve settingen vraagt blijvende flexibiliteit. In het ReCoMa-Lab van het Alfacollege en Stenden Hogeschool kan dit gewaarborgd worden door de koppeling aan het lectoraat. In
andere settingen, waar geen lectoraat aanwezig is, is het van belang na te denken hoe deze functie
wordt ingericht.
6. Het werken aan innovatieve multidisciplinaire, multi-level vraagstukken vraagt om ‘kraamkamers’
waar deze vraagstukken ontstaan en van waaruit ze naar het onderwijs gaan. In het ReCoMa-Lab
van het Alfa-college en Stenden Hogeschool kan dit gewaarborgd worden door de koppeling aan het
lectoraat. In andere settingen, waar geen lectoraat aanwezig is, is het eveneens van belang na te
denken hoe deze functie kan worden ingericht.

Leren en reflectie in de Community of Learners
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7. Samenvatting

Werkveld en onderwijs partner in innovatieve regionale vraagstukken.
Aanleiding:
Samenwerking tussen onderwijs en werkveld is al sinds jaar en dag een veelbesproken thema.
Alfa-college en Stenden Hogeschool hebben dan ook de handen ineen geslagen om een passend antwoord te vinden in deze uitdaging. In samenwerking met het lectoraat Duurzame Innovatie in de Regionale Kenniseconomie, een dubbellectoraat verbonden aan beide onderwijsinstellingen, is de afgelopen
jaren door studenten, docenten, en werkveldpartners gewerkt in een zogeheten Regionaal Co-makership
Laboratorium. Het lectoraat werk aan innovatieve vragen die spelen in de regio Zuid Oost Drenthe op
het gebied van Toerisme, Zorg, Wonen en Techniek en alle cross-overs daartussen.
In 2011 nam het aantal vragen binnen het lectoraat toe en ontstond de behoefte om meer collegadocenten én studenten te betrekken en de opgedane kennis breder te delen. Vanuit contacten met het
Platform Beroeps Onderwijs (HPBO) is de vraag naar voren gekomen om in een innovatieprojectaanvraag het thema co-makership en de implementatie in het reguliere onderwijs verder te verkennen. Dit
heeft geresulteerd in het project ReCoMa-Lab.
Doelen en aanpak:
Het doel van het experiment is om te komen tot een aan de praktijk getoetst innovatief onderwijsmodel
bij Alfa-College en Stenden Hogeschool voor de regio Zuid-Drenthe en te onderzoeken wat van belang is
bij een transfer naar andere regio’s.
Binnen het project is met een drietal ‘leerinnovaties’ gewerkt:

-

Vanuit de visie dat vernieuwing niet ontstaat door meer van hetzelfde te organiseren is, in navolging van de werkwijze van het lectoraat, gewerkt in multidisciplinair en multi-level samengestelde
teams. Praktisch betekent dit dat Mbo- en Hbo-docenten en –studenten van verschillende opleidingen samen met het werkveld werken aan een vraagstuk.

-

In de vorm van werkveldverkenning door docenten en gastcolleges door werkveldpartners is ge-

-

Er is gewerkt met reële vragen uit het werkveld die voor alle betrokkenen interessante leermoge-

werkt aan de kennismaking en uitwisseling van expertise.
lijkheden bieden.
Het ReCoMa-Lab is in co-makership begeleid door een projectleider werkzaam in het Alfa-college en een
projectleider werkzaam bij Stenden. Daarnaast hebben diverse docenten van beide onderwijsinstellingen in het zogeheten ReCoMa-Lab team meegewerkt. Een stuurgroep waarin naast het onderwijs ook
het werkveld is vertegenwoordigd is steeds actief betrokken geweest.
Het belangrijkste uitgangspunt voor de samenwerking is het principe van ‘al doende leren’ geweest:
praktisch beginnen en vanuit opgedane ervaringen de volgende stappen zetten. Om de stap van doen
naar reflectie en vernieuwing te maken is van begin af aan gewerkt met zogeheten Community of Learners bijeenkomsten. Op gezette tijden ontmoeten betrokken docenten, kenniskringleden en werkveldpartners elkaar om te kijken naar de werkwijze binnen het project.
Resultaten:
De resultaten van het ReCoMa-Lab project zijn rijk én divers. In totaal zijn ruim 60 grotere en kleinere
vraagstukken verkend, hebben meer dan 300 studenten van het Mbo en Hbo kennisgemaakt met multidisciplinair en/of multi-level werken.
Daarbij heeft het project inzichten opgeleverd wat het werken in co-makership van verschillende betrokkenen vraagt, maar ook op welke wijze het kan werken en wat de resultaten zijn. Betrokken docenten geven aan dat het meewerken in het ReCoMa-Lab heeft geleid tot een bredere persoonlijke en professionele ontwikkeling. Werkveldpartners geven aan veel te leren van studenten en de frisse blik te
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waarderen, juist als het gaat om de ideeën die ontstaan als studenten uit verschillende studierichtingen
samen werken.
De ervaringen vanuit het ReCoMa-Lab hebben ertoe geleid dat er binnen het onderwijs van Stenden
Hogeschool en Alfa-college het multidisciplinair en multi-level werken voor studenten op meerdere lokaties een vervolg krijgt.
Leermomenten:
Duidelijk leermoment in het project is het besef geweest dat samenwerking tussen 2 onderwijsinstellingen en werkveldpartners tijd vraagt om elkaar te leren kennen. Naast multidisciplinair en multi-level is
de term multi-target geïntroduceerd: de samenwerkingspartners hebben verschillende belangen en afstemming over verwachtingen en resultaten is belangrijk.
Al werkende weg is gebleken dat de context waarin het ReCoMa-Lab functioneert, namelijk het lectoraat, van invloed is. Het lectoraat heeft gefungeerd als innovatiebroedplaats van innovatievraagstukken
van de regio. Door deze verbinding zijn vraagstukken binnengebracht in het ReCoMa-Lab. Voor transfer
is het dan ook van belang na te denken over de context waarin een ReCoMa-Lab wordt geplaatst.
In de eerste periode van het ReCoMa-Lab is veel aandacht uitgegaan naar het praktisch doen en organiseren. De stap naar meer verdieping en reflectie, om daadwerkelijk tot kennisinnovatie te komen, is
ondersteund door een coach toe te voegen.
Het is een ambitieus project gebleken, waarin duidelijk is geworden dat de werkwijze nog veel aanknopingspunten voor leren en ontwikkeling heeft. Co-makership met de werkveldpartners kent nog uitdagingen voor verdere verbreding, verdieping en verduurzaming. Het interessante is dat juist docenten nu
open staan en zelf pro-actief de volgende stap willen aangaan. Het is dan ook geen onderwijsontwikkeling met een eenduidige start en finish: de wereld van innovatie en samenwerking stelt steeds nieuwe
vragen.
Nadere informatie:
Voor een creatieve weergave van de werkwijze van het ReCoMa-Lab verwijzen we de bijgevoegde URL
(htps://www.youtube.com/watch?v=zktR6lc4lzA). Plak deze in je browser en open de Recomalab animatie.

Bijeenkomst Community of Learners: gezamenlijke presentatie door werkveldpartner, docent en student
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