
	  

 

 

 
Inspiratiebijeenkomst ´Professionele dialoog in de mbo-
praktijk´ 

Inspiratie,	  leerervaringen	  en	  informatie	  delen.	  Dat	  was	  het	  doel	  van	  de	  inspiratiebijeenkomst	  
‘Professionele	  dialoog	  in	  de	  mbo-‐praktijk’.	  	  

Goed	  onderwijs	  in	  het	  mbo	  vraagt	  om	  een	  professionele	  dialoog	  op	  de	  werkvloer.	  Dit	  betekent	  een	  
goede	  samenwerking	  in	  het	  onderwijsteam	  onderling	  en	  met	  leidinggevenden	  en	  andere	  
stakeholders.	  Sinds	  een	  jaar	  loopt	  het	  SOM-‐programma	  ‘Versnelling	  professionele	  dialoog	  in	  het	  
mbo’.	  Dankzij	  dit	  programma	  krijgen	  onderwijsteams	  de	  mogelijkheid	  om	  met	  financiële	  
ondersteuning	  van	  SOM	  een	  impuls	  te	  geven	  aan	  hun	  samenwerking	  en	  gezamenlijke	  professionele	  
ontwikkeling.	  

SOM	  organiseerde	  op	  14	  oktober	  een	  inspiratiebijeenkomst	  over	  de	  professionele	  dialoog	  in	  
onderwijsteams,	  om	  de	  opbrengsten	  van	  het	  eerste	  jaar	  te	  delen.	  	  

Om	  negen	  uur	  verzamelden	  de	  zestig	  deelnemers	  in	  de	  Zilveren	  Vosch	  in	  Utrecht	  voor	  de	  plenaire	  
start	  van	  de	  bijeenkomst.	  Na	  de	  aftrap	  door	  José	  Faber	  (bestuurslid	  SOM),	  kreeg	  Wijnand	  Dickhoff	  
(directeur	  Phasis)	  de	  vloer.	  Wijnand	  Dickhoff,	  zojuist	  gepromoveerd	  op	  het	  borgen	  van	  kwaliteit	  door	  
resultaatverantwoordelijke	  onderwijsteams,	  gaf	  een	  prikkelende	  lezing.	  	  

Hij	  gaf	  met	  een	  helikopterview	  een	  overzicht	  van	  de	  ontwikkelingen	  in	  onze	  samenleving,	  de	  
ontwikkelingen	  binnen	  bedrijven,	  de	  effecten	  daarvan	  op	  leiderschap	  en	  de	  eisen	  die	  aan	  een	  
professionele	  organisatie	  én	  de	  professional	  worden	  gesteld.	  

 
Toepassen of aanpassen?  
Borging van kwaliteit door resultaatverantwoordelijke onderwijsteams 

De	  overgang	  naar	  de	  21e	  eeuw	  laat	  een	  aantal	  grote	  veranderingen	  zien,	  die	  leiden	  tot	  de	  noodzaak	  
van	  versterking	  van	  het	  adaptief	  en	  lerend	  vermogen.	  Deze	  maatschappelijke	  ontwikkelingen	  zijn	  
samengevat	  in	  de	  volgende	  vijf	  grote	  trends:	  individualisering,	  informalisering,	  informatisering,	  
internationalisering	  en	  intensivering.	  
	  
De	  samenleving	  is	  dermate	  turbulent	  dat	  zij	  haar	  eigen	  logica	  volgt	  en	  problemen	  zijn	  zo	  complex	  dat	  
er	  geen	  eenduidig	  antwoord	  meer	  bestaat.	  De	  ontwikkelingen	  in	  de	  21e	  eeuw	  maken	  dat	  in	  de	  
samenleving	  het	  traditionele	  top-‐downmodel	  niet	  langer	  adequaat	  is.	  Waar	  oorspronkelijk	  een	  baas	  
het	  antwoord	  gaf	  op	  problemen,	  is	  dit	  veranderd	  naar	  een	  manager	  die	  het	  proces	  begeleidt.	  
Uiteindelijk	  zal	  dit	  een	  leider	  worden	  die	  ervoor	  zorgt	  dat	  de	  juiste	  vragen	  worden	  gesteld.	  	  
	  



	  

Het	  onderwijs	  verandert	  mee	  met	  de	  ontwikkelingen.	  Grootschalige	  onderwijsorganisaties	  worden	  
ingericht	  naar	  relatief	  zelfstandige	  eenheden,	  met	  een	  vergaande	  delegatie	  van	  
verantwoordelijkheden	  en	  bevoegdheden.	  Van	  deze	  eenheden	  wordt	  -‐	  binnen	  gestelde	  kaders	  -‐	  
ondernemingszin	  gevraagd	  en	  eigen	  verantwoordelijkheid	  voor	  proces	  en	  resultaat.	  	  

Deze	  herstructurering	  gaat	  uit	  van	  de	  veronderstelling	  dat	  teams	  van	  professionals	  bereid	  en	  in	  staat	  
zijn	  verantwoordelijkheid	  te	  nemen	  voor	  de	  kwaliteit	  van	  proces	  en	  resultaat.	  Dit	  spreekt	  echter	  niet	  
vanzelf.	  Daar	  is	  gerichte	  inspanning	  voor	  nodig.	  Een	  heldere	  visie	  op	  kwaliteitszorg	  en	  een	  praktische	  
en	  slimme	  systematiek	  op	  het	  niveau	  van	  uitvoerende	  teams,	  vormen	  noodzakelijke	  voorwaarden.	  

Meer	  informatie	  kunt	  u	  vinden	  in	  de	  bijgevoegde	  presentatie	  van	  de	  lezing	  van	  Wijnand	  Dickhoff.	  	  
	  

Werkatelier ronde 1 
De	  deelnemers	  gingen	  vervolgens	  zelf	  aan	  de	  slag.	  De	  nadruk	  in	  deze	  ronde	  lag	  op	  de	  verschillende	  
methodieken	  die	  teams	  kunnen	  (gaan)	  gebruiken	  bij	  het	  verbeteren	  van	  de	  professionele	  dialoog.	  	  

Zij	  konden	  in	  ronde	  één	  kiezen	  uit	  drie	  werkateliers:	  

1. Teamdiagnose:	  Uw	  team	  aan	  zet!,	  door	  SOM	  en	  Noorderpoort	  
SOM	  en	  Noorderpoort	  onthulden	  tijdens	  de	  werksessie	  een	  scan	  om	  teams	  te	  helpen	  een	  
goede	  methodiek	  te	  kiezen.	  Voor	  elk	  team	  is	  er	  een	  geschikte	  aanpak,	  ongeacht	  de	  fase	  van	  
teamontwikkeling.	  	  
	  

2. Teams	  in	  hun	  Kracht,	  door	  iPM	  	  Partners	  
iPM	  liet	  zien	  hoe	  zij	  zorgt	  voor	  maximale	  aansluiting	  bij	  de	  onderwijsteams,	  de	  specifieke	  
leerdoelen	  helder	  krijgt	  en	  het	  “Team	  in	  haar	  Kracht”	  krijgt.	  Aan	  de	  hand	  van	  een	  casus,	  het	  
team	  uiterlijke	  verzorging	  van	  SUMMA,	  werd	  in	  deze	  sessie	  duidelijk	  hoe	  de	  aanpak	  van	  iPM	  
helpt	  om	  dit	  team	  besluitvaardiger	  te	  maken	  en	  een	  effectievere	  overlegstructuur	  te	  creëren.	  	  
	  	  

3. Elke	  dag	  een	  beetje	  beter,	  door	  Stichting	  LeerKRACHT	  
Tijdens	  de	  sessie	  werden	  de	  deelnemers	  aan	  het	  werk	  gezet.	  Aan	  de	  hand	  van	  de	  
LeerKRACHT-‐methodiek	  konden	  deelnemers	  zelf	  ervaren	  hoe	  een	  team	  ‘elke	  dag	  een	  beetje	  
beter’	  wordt.	  
	  

Werkatelier ronde 2 
In	  ronde	  2	  gaven	  verschillende	  instellingen	  zelf	  een	  werkatelier.	  Zij	  deelden	  leerervaringen	  van	  het	  
afgelopen	  jaar	  en	  voerden	  hierover	  het	  gesprek	  met	  de	  deelnemers.	  

1. Kwaliteit	  als	  mentaliteit,	  door	  MBO	  Westland	  
MBO	  Westland	  is	  een	  samenwerking	  van	  Albeda,	  Mondriaan	  en	  Lentiz.	  Drie	  instellingen,	  drie	  
culturen	  en	  één	  professionele	  dialoog.	  Ze	  doen	  dit	  vanuit	  het	  uitgangspunt	  ‘onze	  mentaliteit	  
is	  kwaliteit’.	  Hun	  professionele	  dialoog	  gaat	  over	  hoe	  ze	  samen	  die	  kwaliteit	  gaan	  leveren.	  
	  
	  

http://www.sommbo.nl/wp-content/uploads/Toepassen-of-aanpassen-14-okt-2016.pdf


	  

2. Leanfilosofie,	  door	  Onderwijsgroep	  Tilburg	  
De	  leanfilosofie	  is	  binnen	  OnderwijsgroepTilburg	  omarmd.	  Maar	  hoe	  kom	  je	  tot	  een	  
gezamenlijke	  filosofie?	  Start	  je	  top-‐down	  of	  bottum-‐up?	  Deze	  vraag	  zorgde	  voor	  veel	  
discussie	  en	  vragen	  bij	  de	  deelnemers.	  	  
	  

3. Professionele	  dilemma’s	  in	  een	  hybride	  leeromgeving,	  door	  Landstede	  
Tijdens	  het	  werkatelier	  gaf	  Landstede	  een	  interessant	  inkijkje	  in	  hun	  eigen	  professionele	  
dialoog.	  Zij	  vertelden	  over	  de	  methodieken	  die	  zij	  hebben	  toegepast	  en	  hoe	  zij	  werken	  aan	  
hun	  teamontwikkeling.	  Aan	  de	  hand	  van	  SCRUM-‐trainingen	  en	  een	  externe	  coach	  creëren	  zij	  
een	  hybride	  leeromgeving.	  	  
	  

Netwerklunch en een inspiratiemomentje 

De	  bijeenkomst	  eindigde	  met	  een	  netwerklunch	  en	  een	  luid	  applaus	  voor	  alle	  werkatelier-‐
organisatoren.	  Ook	  kregen	  alle	  deelnemers	  gelegenheid	  om	  hun	  eigen	  leerervaring	  via	  een	  
ansichtkaart	  aan	  zichzelf	  te	  sturen.	  Over	  enkele	  weken	  ontvangen	  zij	  per	  post	  hun	  
inspiratiemomentje.	  

Een	  volledig	  programma	  met	  meer	  informatie	  vindt	  u	  in	  de	  bijlage.	  	  

	  

	  	  

http://www.sommbo.nl/wp-content/uploads/Programma-Inspiratiebijeenkomst.pdf

