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De kracht van kennis.

‘Audits stimuleren
reflectie en
professionalisering’
Door Marvin Leerdam en Ursula Wopereis

De veranderende maatschappelijke en technologische ontwikkelingen vragen om een flexibel onderwijsaanbod.
We vroegen Ronald Stevens, voorzitter van de Kwaliteitsraad van het Kwaliteitsnetwerk mbo, naar de consequenties
voor de opleider. Hoe kunnen we de professionalisering stimuleren en welke bijdrage leveren auditoren in dit proces?

Voor Ronald Stevens1 overgaat tot de hamvraag over de
professionalisering van het onderwijs schetst hij kort de
recente geschiedenis. “We komen uit een periode waarin
het mbo werd gedreven door instrumentele controle en het
nakomen van gemaakte afspraken. Dat geldt overigens ook
voor andere sectoren. Die controledrift werd deels ingezet
vanuit de wet- en regelgeving; beroepspraktijkvorming (BPV),
examinering, kwaliteitsborging - alles moest aan indicatoren
en checklists voldoen en alles moest bij voorkeur gemeten
worden.” Maar je stopt met praten als je alles in regels en formats
stopt, denkt Stevens. “We komen er inmiddels achter dat de
werkelijkheid complexer is dan je in afvinklijsten kunt vangen.
Bij veel mbo-scholen verschuift de aandacht nu terecht naar de
professionalisering van docenten en de ontwikkeling van teams.”

andere inrichting van het onderwijs, over curriculumontwikkeling
en hoe ze daarin moeten acteren. Professionalisering vergt
tijd en inspanning, maar in de huidige onderwijspraktijk is de
werkdruk vaak hoog. Dat schuurt soms. Professionals moeten
hier daadwerkelijk meer ruimte voor krijgen en zouden ook
formeler met elkaar de discussie moeten aangaan over het vak
en de onderwijsprogramma’s die ze aanbieden, vindt Stevens.
“Wat speelt er binnen de doelgroep, wat wil het bedrijfsleven en
wat willen en kunnen wij bieden? Een ander belangrijk aspect is
collegiale samenwerking. Gespreksvoering, naar elkaar luisteren,
de juiste vraag stellen en openstaan voor positieve feedback
is een kunst op zich. Die vaardigheid ontwikkel je niet met een
communicatiecursus, die neem je mee als je samen onderwerpen
pragmatisch onderzoekt.”

Vijf facetten van professionalisering

Coaching is veel effectiever dan iedereen op een cursus sturen

Stevens onderscheidt vijf facetten van professionalisering:
reflectievermogen, vakinhoudelijke kennis, (onderzoek naar)
onderwijsinnovatie, collegiale samenwerking en gespreksvoering.
Reflectievermogen heeft betrekking op het bespreken en leren
van de praktijk van alledag, zoals dat bijvoorbeeld gebeurt tijdens
lesbezoeken, collegiale reviews en casuïstiekbesprekingen. Wat
vakinhoudelijke kennis en begeleiding van studenten betreft is
volgens Stevens in een aantal situaties sprake van achterstand
en een zekere generatiekloof. “De doelgroep verandert, hoe
sluit je goed aan? Met name bij oudere docenten zie je soms
een gap. Hun ontwikkelingsbehoefte is soms ook langdurig
verwaarloosd.” Het nieuwe kwalificatiedossier en de toenemende
digitalisering dwingen docenten om na te denken over een

De discussie over professionalisering gaat dus verder dan formele
eisen, certificaten en diploma’s. Het gaat volgens Stevens vooral
over het ontwikkelen van competenties en wat er voor nodig
is om die te organiseren. Hoewel veel onderwijsprofessionals
graag hun kennis en vaardigheden willen verdiepen, lukt het
volgens hem maar moeizaam om docenten te mobiliseren voor
een masteropleiding. “Ik ben er nog niet achter waar dat aan ligt.
Medewerkers mogen weliswaar een opleiding doen, maar de
voorwaarden om deel te kunnen nemen zijn soms niet optimaal.
Wie neemt bijvoorbeeld waar voor de docent? Scholen creëren
ook niet altijd een omgeving waar ze de opgedane kennis goed
kunnen inzetten of er inhoudelijk wat mee kunnen doen.
Er zijn wel platforms waar masterstudenten met vraagstukken
op het gebied van onderwijsvernieuwing aan de gang gaan,
maar dat is niet overal zo.” Opleidingen zouden op hun beurt
meer moeten aansluiten bij vraagstukken waar docenten in de
praktijk tegenaan lopen, zoals bijvoorbeeld het terugbrengen
van uitval en verzuim, nieuwe curriculumontwikkeling of
het in samenwerking met het bedrijfsleven vormgeven
van nieuwe onderwijsinnovatietrajecten. Stevens pleit

1 Ronald Stevens is voorzitter van de Kwaliteitsraad van Stichting
Kwaliteitsnetwerk mbo, opleider bij het Zijlstra Center for Public
Control, Governance & Leadership van de Vrije Universiteit en heeft
een eigen consultancybureau. Daarnaast voert hij audits uit in de
publieke sector en leidt hij auditoren op
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voor een meer pragmatische benadering van leren op de
werkplek. “Het is de uitdaging om die vraagstukken op een
onderzoeksmatige manier en in teamverband aan te pakken en
tegelijkertijd te professionaliseren. Een aantal ROC’s werkt met
curriculumcoaches of professionaliseringsadviseurs die teams
in de praktijk begeleiden. Doe je dat structureel, dan is dat
veel effectiever dan iedereen incidenteel op cursus te sturen.
Het teamgericht leren en werken wordt hiermee versterkt.”

Verbind opleidingsprogramma en praktijk rond actuele
vraagstukken
Een mooi voorbeeld van zo’n integrale aanpak vindt Stevens het
team Maatschappelijk werk van ROC Mondriaan in Den Haag,
dat samen met buurthuizen nadenkt over het buurthuis van de
toekomst. “Dat is een vorm van innovatie. Tegelijkertijd wordt
nagedacht over vernieuwing van het opleidingsprogramma.
Docenten en studenten trekken samen op, signaleren
vraagstukken en ontwikkelen daarvoor aanbod. Docenten
geven over en weer bij elkaar les, zowel op school als op
locatie. Als opleider leg je zo de verbinding tussen verschillende
vraagstukken, de opleiding en de praktijk, breng je kennisbronnen
bij elkaar en daag je mensen uit om onderzoeksmatig die
verdieping te zoeken en van elkaar te leren.” Stevens noemt dat
de tweede professionaliteit. “Je bent professional vanwege je
vakinhoudelijke bagage, je kennis en vaardigheden. De tweede
professionaliteit betekent dat je met elkaar probeert om je
beroepspraktijk een stap verder te brengen.”

‘Je stopt met praten als je alles
in regels en formats stopt’

‘Het is de uitdaging om
onderwijsvraagstukken
onderzoeksmatig aan te
pakken en tegelijkertijd te
professionaliseren’

Leidinggevenden moeten soms op hun handen zitten
Professionalisering is dus niet zozeer een individuele
aangelegenheid, maar draait vooral om de verbinding en
het ontwikkelen van het leervermogen binnen het team.
Wat betekent dat voor de leidinggevende en het leiderschap
binnen de organisatie? Het belangrijkst vindt Stevens dat de
leidinggevende de ontwikkelingen in de beroepspraktijk volgt,
om vervolgens de juiste vragen te stellen, de discussie binnen het
team te stimuleren en bronnen aan te dragen om dat vraagstuk
goed uit te werken. Daarbij wordt het steeds belangrijker om de
feedback van studenten en het werkveld mee te nemen. “Het is
de kunst om je eigen expertise te relateren aan de expertise die
anderen inbrengen. Dat betekent dat je als leidinggevende
soms op je handen moet zitten, tot het proces op gang komt.
Ruimte voor experimenteren is heel belangrijk.”

Uitdaging om gesprek aan te gaan met bedrijven in de regio
Hoe ziet Stevens de rol van de verschillende stakeholders in de
regio? “De diversiteit tussen de verschillende sectoren, leerlingen
en niveaus is groot. Uit een pilot van het Kwaliteitsnetwerk naar
de relatie tussen beroepspraktijkvorming en onderwijs blijkt dat
het voor mbo-scholen organisatorisch bepaald een uitdaging
is om de betrokkenheid van bedrijven in de regio goed te
organiseren en te faciliteren.” De betrokkenheid en complexiteit
verschilt per sector. “Sommige zijn prima georganiseerd en
hebben een regionaal of landelijk platform waarbij je kunt
aansluiten. In andere gevallen moet je misschien pragmatisch
zijn en aan de slag gaan met degene waar je mee verder wilt.
Bedrijven en scholen moeten hoe dan ook met elkaar in gesprek.”

Lesgeven in bedrijven maakt samenwerking aantrekkelijker

Ronald Stevens
voorzitter van de Kwaliteitsraad van het Kwaliteitsnetwerk mbo
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Bedrijven zijn van oudsher geneigd BBL-onderwijs naar zich toe
te trekken. Hoe ziet Stevens de rol van het mbo? “Zeker bij de
BBL is de betrokkenheid van bedrijven groot. Ook daar geldt
een combinatie van praktijk en opleiding. Docenten met een
actieve benadering kunnen in de beroepspraktijk veel nieuwe
kennis opdoen, bijvoorbeeld door docentenstages en lesgeven
op locatie.” Er is niets op tegen als scholen lesgeven in bedrijven,
daar zijn immers vaak de apparatuur en technologie voor handen.
“Andersom kan ook. Het onderwijs kan in die samenwerking
kennis en vernieuwing ontwikkelen en toevoegen. Dat maakt
de samenwerking voor bedrijven ook weer aantrekkelijker.”

Creatieve combinaties van jongere en oudere garde
En hoe kan de kloof tussen de oudere en de jongere garde
worden overbrugd? “Ga je dit problematiseren, dan slaat de
discussie dood. We moeten dus op zoek naar nieuwe vormen
om de samenwerking te stimuleren.” Een mooi voorbeeld
is het Grafisch Lyceum Rotterdam, dat in het kader van
nieuwbouwplannen en ruimtelijke herindeling koos voor
een nieuwe benadering van de projectlessen. Deze worden
gegeven door duo’s van jongere en meer ervaren collega’s.
“Op die manier stimuleer je impliciet dat mensen samenwerken
en vanuit hun persoonlijke bagage samen nadenken over het
invullen van hun onderwijsprogramma. Je kunt ook verschillende
mensen stimuleren om samen onderzoeksmatig aan de slag te
gaan. Mensen vinden die mix vaak heel erg leuk, ze worden er
enthousiast van en leren van elkaar.”

Een goed gesprek biedt meer heil dan enkel
verantwoordingsrapportages
Wat dit betekent voor de verantwoording en inspectie?
Een docent moet verantwoording afleggen aan studenten,
deelnemers, ouders of verzorgers en aan zijn teamleider
of leidinggevende - maar zijn primaire focus ligt op het
versterken en verbeteren van het onderwijs, denkt Stevens.
De manager wordt in zijn verantwoording meer aangesproken
op prestaties en het monitoren van afspraken en wettelijke
standaarden. De professional kijkt meer naar het welbevinden
of welslagen van de deelnemer/student. “Dat zijn verschillende
perspectieven, maar beide zijn relevant. Ook hierover moeten
professionals en managers met elkaar in gesprek gaan, zowel
individueel, als op teamniveau. Ik zie meer heil in een goed
gesprek met de relevante informatie op tafel dan in enkel
verantwoordingsrapportages. Het stimuleren van de horizontale
verantwoording heeft een groter effect op de kwaliteit van het
onderwijs dan de zogeheten verticale verantwoording.”

HOBÉON ACTIVITEITEN
IN HET MBO
Hobéon ondersteunt het Kwaliteitsnetwerk
mbo door als lead-auditor instellingsaudits
te begeleiden. Daarnaast ondersteunt
Hobéon mbo-scholen bij de
ontwikkeling van de kwaliteitscultuur en
kwaliteitsborging. Bij een aantal mboscholen voeren we ontwikkelgerichte
kwaliteitsaudits uit, waarbij onze adviseurs
optreden als voorzitter of als auditor
van het auditteam. Met onze audits
houden we onderwijsteams een spiegel
voor en geven we handvatten om de
kwaliteit van het onderwijs verder te
verbeteren. Hobéon verzorgt bovendien
een scholingsprogramma voor interne
auditoren. We voeren tevens een systeem
voor persoonscertificering van auditoren in
het onderwijs. Daarmee toont een auditor
aan dat hij vakbekwaam is én blijft op het
gebied van kwaliteitszorg.

‘Ik zie meer in horizontale
verbinding dan in verticale
verantwoording’
De auditor als aanjager
In het proces van verantwoording is het in toenemende mate
de rol van de auditor om dit soort gesprekken te initiëren,
vindt Stevens. “Het feit dat iemand van buiten je vragen
stelt is op zich al een interventie. Hoe is de kwaliteit van de
lesbezoeken, wat doe je om de kwaliteit van het onderwijs te
verbeteren of te vernieuwen, waarom programmeer je zoals je
programmeert, hoe wordt het onderwijs gefaciliteerd? Audits
stimuleren reflectie.” ROC’s hebben de informatiehuishouding in
toenemende mate op orde. Dat biedt ruimte voor een volgende
fase. “Gemeenschappelijkheid, waarden, visie en ambitie
worden in toenemende mate belangrijk. In dat verhaal komt de
professionaliseringsvraag vanzelf boven tafel. Een audit is dan
een opening voor een goed gesprek.”

‘Het is de kunst om je eigen
expertise te relateren aan
de expertise die anderen
inbrengen. Dat betekent dat
je als leidinggevende soms
op je handen moet zitten.
Experimenteerruimte
is heel belangrijk’
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