
Ik ga het 
anders doen!

En toen
kwam ik in
actie

Pats!

Downloadpakket

In de MBO krant is in mei 2018 de special Innoveren vanuit 
docenten verschenen met de resultaten uit het actieonderzoek 
van SOM. Dit is een bijpassend firestarterpakket met uitnodigende 
vragen, werkvormen en twee voorbeeldverhalen van pionierende 
docenten. Neem vandaag nog het besluit om in actie te komen!

Veel lees- en pionierplezier. We zijn benieuwd naar jullie acties. 
Deel je ervaringen via info@sommbo.nl

Innoveren vanuit docenten

mailto:info@sommbo.nl
https://www.sommbo.nl/


Vouw om

Vouw om

Deze vraag kun je goed samen met je team of collega’s 
in het roc bespreken. Bijvoorbeeld aan de start van een 
teamvergadering of studiedag. Een energieke start is 
gegarandeerd!

“Het zijn de docenten die zich 
uitspreken die iets in gang zetten.”

Wat wil jij uitspreken om het 
vuurtje op gang te brengen?
Wie of wat is voor jou een firestarter?

Zo pak je de speeddate aan:
Zet evenveel stoelen als aanwezigen in twee rijen 
tegenover elkaar, met wat tussenruimte. Zorg dat iemand 
de tijd bijhoudt. Elk duo dat tegenover elkaar zit, voert een 
speeddate-gesprek. Aan het eind van elk gesprek schrijf je 
een paar kernwoorden op die je wilt onthouden. Na 5 
minuten schuift één rij aanwezigen een stoel naar rechts 
op (en de laatste sluit links in de rij aan). Het nieuwe 
speeddate-gesprek start en na 5 minuten schuift dezelfde 
rij personen weer een stoel op. 

Tip

Tip

Hoe kan jouw werkomgeving helpen om je idee nog 
beter te realiseren? Met deze vragen kun je je route 
bespreken:

Bespreek de uitdagingen op je route met je team. Of nog 
beter: met mensen vanuit verschillende achtergronden 
zoals een student, je leidinggevende, een praktijk-
opleider of een omdenker.

Schrijf de uitdaging die je wilt bespreken in het midden 
van een groot vel. Maak voor elke meedenker een vlak 
op het grote vel. In het vlak schrijft hij of zij ideeën die 
naar boven komen tijdens het gesprek. Aan het eind 
bekijk je alle ideeën en kies je uit met welke ideeën je 
verder kunt. Wat is je eerstvolgende stap?

Kun je benoemen wat er met je gebeurt als je tegen 
frustratie of irritatie aanloopt?
Met wie zou je jouw idee voor vernieuwing het 
liefst delen?
Van welke bijdrage van je team zou jij heel blij 
worden?
Hoe zou de ideale ondersteuning vanuit je 
leidinggevende of afdelingsmanager eruit zien?
Welke rol kunnen je studenten spelen in het 
verder brengen van je vernieuwing?
Welke bedrijven of organisaties zouden baat 
kunnen hebben bij jouw idee? Hoe bereik je ze? 
Op welke manier kun je ze betrekken bij je idee?

Firestarter

Soms zit het mee, soms zit het tegen. Tijdens het 
innovatieproces kom je allerlei uitdagingen tegen. 
Wat kun je van elkaar leren over de afgelegde route 
in het innovatieproces?

De route
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Vouw om

Welke dilemma’s kom jij zelf tegen?

Wissel in tweetallen uit welke lastige situaties jullie zelf 
tegenkomen als je een innovatief idee voor je onderwijs 
wilt realiseren. Bespreek de situatie(s) en formuleer 
samen een of meerdere dilemma’s. Schrijf deze op. 
Benoem voor elk dilemma drie mogelijke soorten 
aanpakken. 
Welke past het beste in jouw situatie?

Tip

Tip
Neem de luisteraar mee naar dit moment in de toekomst en 
vertel:

Waar ben je? 
Wie zijn er nog meer? 
Wat zie je om je heen? 
Wat wordt er gezegd?
Wie heeft welke rol? 
Wat is er veranderd? 
Wat was het moeilijkste moment dat je moest overwinnen? 
Waar ben je het meest trots op? 
Wat doen en zeggen je studenten? 

Docenten komen in hun innovatieproces vaak voor 
dilemma’s te staan. In de special Innoveren vanuit 
docenten hebben we er een paar benoemd. Welk van 
de beschreven dilemma’s herken je het meest? En 
hoe ga je ermee om in je eigen werkomgeving? Zijn 
er nog andere mogelijke aanpakken?

Herkenbare dilemma’s

Hoe ziet het eruit als je je innovatieve idee helemaal 
hebt kunnen realiseren zoals je voor ogen hebt?

Blik op de toekomst

Schrijf dit gerust vol
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Wie 
Daan van Riet. MBO pionier in 
2016-2017. Docent en loopbaan-
begeleider team Pedagogisch 
Werk & Onderwijs | Programma-
leider expertisecentrum kritisch 
denken ROC Midden Nederland.

Wat?
Ik ben afgestudeerd in 
kritisch denken. Ik wilde 
graag filosofie in het mbo 
inzetten, om studenten 
denkvaardigheden mee te 
geven. De eerste pilot was 
geslaagd. Via de MBO 
pioniers heb ik de volgende 
stap gezet om de pilot verder 
uit te bouwen bij ROC Midden 
Nederland.

Wat was je fire-
starter?
Mijn oude leraar gaf me de 
meeste inspiratie. Hij is 
lerarenopleider en gaf het 
vak ethiek. Ik vroeg me af 
waarom filosofie en ethiek 
geen plek in het mbo hadden. 
Leren kritisch denken is voor 

iedereen belangrijk! De drive 
bij mijn studenten was de 
volgende firestarter. Steeds 
weer wakkeren ze het 
vuurtje aan met hun scherpe 
blik en vragen.

Route
De kracht van dit innovatie-
proces zat in de afkadering. 
Van 1 pilotgroep ging ik 
doorontwikkelen naar 3 
groepen. Het was fijn dat ik 
met teams en docenten kon 
werken die echt willen. 
Wat belangrijk was bij de 
doorontwikkeling was een 
meerjarenvisie en stevig 
programma- en project-
management. Pionieren 
vraagt namelijk ook om zicht 
op financiën, planning en 
verantwoording.  
Erg fijn was dat ik kon 
sparren op proces met mijn 
leidinggevende. Hoe beweeg 
je je in de organisatie? Hoe 
kun je netwerken? Ik heb 
mijn directeur gevraagd zijn 
netwerk aan te boren.

Zuurstofgever?
Mijn leidinggevende heeft 
veel betekend: hij was heel 
kritisch, dacht mee, stond 
voor me. Het was goed dat hij 
mij wel eigenaar van het 
pionieren liet zijn. Hij hielp 
me verder te reiken. Dat is 
goud! Enorm inspirerend was 
het om studenten vertrouw-
en te geven en stap voor stap 
hun denkvaardigheden te 
triggeren. Dat pakken ze 
studenten nooit meer af.
Ook mezelf wilde ik dwingen 
om steeds beter te worden. 
Samenwerken met enthousias-
te collega’s gaf een grote 
impuls. We werken nu met 
een team van 9 in het exper-
tisecentrum, en samen met 
practoraten en leraren-
opleidingen.

Opbrander?
Later in het project kreeg ik 
een andere manager. Die had 
een houding van ‘ik bemoei 
  me er niet mee’. Die vond alles 
goed. Daar had ik dus niks aan. 
Opmerkingen van collega’s die 
zeggen dat er geen tijd en 
ruimte voor is, dat zijn voor 
mij opbranders. 

Ik zou zeggen: benut de ruimte 
die er is in het curriculum 
en ga aan de slag met je 
studenten.

Vuurtje doorgeven?
We hebben de transfer 
gemaakt naar andere vakken. 
Denkvaardigheden zijn ook 
goed in te passen in het vak 
Nederlands bijvoorbeeld. Er 
kwam interesse van buiten 
mijn eigen roc, uiteindelijk 
hebben we een  expertise-
centrum opgericht. 
Ik heb geprobeerd te bloggen 
en te vloggen, bijvoorbeeld via 
www.leraar.nl. Dat heb ik toch 
wel onderschat. En het nadeel 
was dat je de groep bereikt die 
het al wil. Ik vond het ook 
belangrijk om de leraren-
opleidingen erbij te betrekken, 
om het vuurtje door te geven 
aan de volgende generatie 
docenten.  

Verhaal van
een pionier 

Wie 
Giel Hanraets –nu projectleider 
herontwerp Business, Sales & 
Finance ROC Midden Neder-
land. In schooljaar 2013-2014 
was hij samen met collega 
Leontien Kragten (docent) MBO 
pionier in zijn rol van proces-
coördinator rekenen. 

Wat?
Het innovatieproject 
Count me in. Dit omvatte 
een app MathBattle waarbij 
studenten kunnen battelen 
tegen elkaar of de computer 
om zo snel mogelijk 
sommen op te lossen. De 
app met competitie-element 
stimuleert studenten om 
laagdrempelig via hun 
telefoon met rekenen aan de 
slag te gaan. Een ander deel 
van het project was dat 
studenten zelf filmpjes 
maakten. Het doel was dat 
ze de verbinding maakten 
met de beroepspraktijk 
zodat ze inzicht kregen 
waarom rekenen zo belang-

rijk is. Aankomende kappers 
maakten een filmpje over 
het mengen van waterstof-
peroxide en water of 
leerlingen handel over 
wisselgeld. Bekijk hier het 
filmpje van Leontien 
Kragten. 
 
Wie was je fire-
starter
Rekenen zou voor mbo van 
invloed worden op het 
zakken of slagen van 
leerlingen. We zagen echter 
dat rekenen heel ver van de 
leefwereld van studenten af 
stond. MBO studenten zaten 
niet te wachten op het vak 
rekenen en de vaak kinder-
achtige manier waarop 
uitgeverijen lesmateriaal 
van basis- of voortgezet 
onderwijs hergebruikten. 
Wij gingen dus op zoek naar 
een nieuwe en laagdrem-
pelige vorm van leren voor 
deze doelgroep van 16-17 
jarigen, die vaak faalangstig 
zijn voor rekenen en weinig 
relevantie zagen voor hun 
toekomstige beroep. 

Route
De basis stond al stevig op 

ons roc. We werkten al 
afdelingsoverstijgend, dat 
was een belangrijke rand-
voorwaarde om op een 
nieuwe manier naar leren te 
gaan kijken. We hadden 
intern al innovatiebudget 
gekregen. Het budget vanuit 
MBO pioniers was een mooie 
extra en het voelde eervol 
om MBO pionier te zijn. 
Studenten waren direct 
betrokken als makers van de 
filmpjes en het ontwikkelen 
van de app. Een gebruikers-
groep gaf feedback. Dit 
vinden studenten van de 
app. We kregen zelfs de 
vraag of ze thuis door 
mochten gaan met battelen.
Een derde deel van het 
project is niet goed van de 
grond gekomen: een social 
support App waarbij 
studenten konden benoemen 
wat ze lastig vonden. 
Blijkbaar was er minder 
behoefte aan. We hebben 
met dit deel pas op de plaats 
gemaakt. Je kunt zeggen dat 
het mislukt is, dat kan en 
mag natuurlijk ook met 
innoveren! Je maakt keuzes 
met de informatie die je op 
dat moment hebt. 

Zuurstofgever?
We hebben een interne inno-
vatieprijs gewonnen. Daarnaast 
heb ik de ervaring goed kunnen 
gebruiken in mijn tijdelijke 
consultantrol voor nieuwe 
vormen van leren en didactiek.

Opbrander?
Docenten vonden het soms 
vervelend dat hun lessen onder-
broken werden. Ze wilden de 
inhoud van hun eigen vak uit-
leggen en hadden minder focus 
op het vakoverstijgende aspect. 
Studenten leerden werknemers-
vaardigheden zoals samen-
werken, afspraken nakomen, 
elkaar aanspreken en ook een 
script maken, filmen en mon-
teren. Uiteindelijk zijn er minder 
filmpjes door studenten gemaakt 
dan we gehoopt hadden.

Vuurtje doorgeven?
Na een jaar was dit traject klaar 
voor ons. We hebben het losge-
laten en doorgegeven aan anderen 
die er hun eigen ideeën aan 
verbonden. Zo kunnen alle roc’s in 
Nederland de app MathBattle nu 
gebruiken (ROCMN-rekenspel of 
klik hier voor downloadlinks). En 
op basis van deze manier van leren 
is inmiddels ook een taal app 
ontwikkeld.  

Verhaal van
een pionier 

https://www.youtube.com/watch?v=2yBb5iR3X_w
https://www.youtube.com/watch?v=97roxkzf8SA
http://www.fisme.science.uu.nl/toepassingen/28011/
http://rocmn-woordbattle.appspot.com/#splash
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