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Aanpak

Samenwerking op stoom: de Gelderse mbo’s en de 
HAN werken samen aan professionalisering van 
(toekomstige) mbo-docenten. Er zijn verschillende 
professionaliseringsactiviteiten op en tussen de 
scholen, onder andere gericht op Beroepsgerichte 
Didactiek en Leren en Lesgeven met ICT.

In designteams gaan onderwijsinnovatie en 
professionalisering hand in hand. Docenten en 
onderzoekers werken in designteams samen aan 
een onderwijsvraagstuk. Bij Beroepsgerichte 
Didactiek gaat het dan om de vraag: hoe 
ontwikkel je onderwijs dat aansluit op de snelle 
veranderingen in het werkveld en samenleving. 
Voor ICT gaat het om vraagstukken rondom 
het inzetten en gebruiken van ICT met als doel 
recht te doen aan verschillen tussen leerlingen. 
De methode van Design thinking geeft hierbij 
houvast. 

De samenwerking in Gelderland tussen de mbo-
instellingen en de faculteit Educatie van de HAN 
is een uniek voorbeeld van hoe samenwerking 
tussen opleider en afnemend veld kan resulteren 
in beter opgeleid en toegeruste mbo-docenten. 
Binnen de Gelderse Professionaliseringsagenda 
staan we nu voor de vraag hoe de betrokken 
docenten, onderzoekers en opleiders vanuit hun 
persoonlijk leiderschap bij kunnen dragen aan 
het succes van het samen professionaliseren. 
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er een olievlek 
ontstaat en er nóg meer (toekomstig) docenten 
profiteren van wat we met elkaar doen?

Voorwaarden voor succes

•  Gedeelde ambities.
•  Podium geven aan professionals.
•  Goede facilitering, prioritering en geld.
•  Betrokkenheid in alle lagen van alle 

organisaties.
•  Goede communicatie.
•  Creëren van een veilige leergemeenschap.
•  Delen en expliciteren van leerervaringen.
•  Persoonlijk leiderschap en breken met 

vastgeroeste patronen.
•  Vertrouwen en pro-actief werken in alle 

geledingen.

Discussievragen

•  Hoe verbinden we de activiteiten tussen de 
organisaties? 

•  Hoe geef je voeding aan de strategie?
•  Wat is nodig om het leren in een netwerk 

verder te versterken? 
•  Hoe kan een ieder vanuit persoonlijk 

leiderschap bijdragen aan het succes van samen 
professionaliseren? (Waarbij is persoonlijk 
leiderschap nodig?)

•  Hoe kunnen we wat we doen nog beter bekend 
maken bij alle (Gelderse) mbo-docenten? 

•  Hoe ga je om met het speelveld ruimte om te 
experimenteren en creativiteit – kaders en 
wetgeving, verantwoording/borging?
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