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Overzicht producten werkgroep 
Experimenteerruimte 2017-2018 

 

 

Leeswijzer 

Vanuit de werkgroep experimenteerruimte is een drieslag gemaakt:  
- In par. 5.1. is het gemeenschappelijke kennispact mbo brabant experimenteer kader 

weergeven met een infographic en 5 inspiratie items. 
Dit experimenteer kader fungeert tevens als een checklist voor facilitators,  

- Par 5.2. geeft 2 modellen weer die door mbo instellingen in Brabant worden gebruikt om te 
komen tot inhoudelijke afstemming van de relatie opdrachtgever – opdrachtnemer.  

- Par 5.3.: de werkgroep heeft ook de profielen van facilitator en kwartiermaker / projectleider 
van een werk- en ontwikkelatelier aangescherpt. Van belang omdat via de werkgroep 
Curriculum vernieuwing geëxperimenteerd wordt met werk- en ontwikkelateliers om te 
komen tot onderwijsvernieuwing. 
 

Daarnaast is als (bij-) producten door de werkgroep opgeleverd een toolbox projectdesign (par 5.4.) 
en een database innovatieprojecten (par. 5.5.). 
 
Een actualisatie van de toolbox en database innovatie database zal medio 2020 worden uitgebracht. 
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Voorwoord 

 
Voor u ligt het overzicht van de producten van de werkgroep experimenteerruimte van Kennispact 
mbo  Brabant. 
  
Het aanpakken van innovatie door middel van experimenten, vraagt zowel een andere mindset van 
betrokken mensen als ook andere instrumenten dan alleen het ontwerpen van onderwijs op basis 
van kwalificatiedossiers. 
Het gevaar van instrumenten is dat zij al snel het innovatieve proces kunnen belemmeren i.p.v. 
bevorderen. Experimenteren is zoeken naar het onbekende. De werkgroep heeft om die reden geen 
methode of marsroute geschreven maar een kader met inspiraties en tips voor experimenteerders 
en hun facilitators passende bij die andere mindset. Hierbij moet je denken aan modellen om te 
komen tot contractering tussen opdrachtgever en opdrachtnemer met als doel het eigenaarschap 
tijdens het hele proces bij beide te houden. Daarnaast zijn er profielen opgesteld voor 
kwartiermakers en facilitators voor het begeleiden van  experimenten. Tot slot is er een eerste 
inventarisatie van experimenten binnen de aangesloten mbo scholen van Brabant gemaakt.  
Het totale pakket producten is dus geen handleiding of blauwdruk maar een gereedschapskist met 
inspirerende modellen, tips, inclusief inspirerende voorbeelden.   
Wij verwachten dat de gereedschapskist gezien wordt als inspiratiebron voor alle mensen die zich 
bezig houden met (onderwijs)experimenten.   
  
  
Ruud Rabelink – bestuurlijk verbinder kennispact mbo brabant 
John Schobben - projectleider 
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5. De Opbrengst 
 

5.1. Experimenteerkader incl. Infographic   
 

5.2. Aanzet tot een projectcontract Kennispact mbo Brabant 
a. het canvas model 
b.  projectmatig creëren (pmc) 

 
5.3. Profielen facilitator, kwartiermaker (=projectleider) 

 
5.4. Toolbox projectdesign 

a. ROC West Brabant 
o handleiding activerende werkvormen 
o canvas 
o fun theory 
o The b66 point innovation checklist 
o VOORT: Innovatie in 15 weken 

b. Koning Willen 1 College 
o handleiding activerende werkvormen 
o lego serious play 

c. SintLucas 
o projectmatig creëren (pnc) 

d. Summa College 
o kaizen 

 
5.5. Database innovatieprojecten 

 Algemeen format 
a. ROC West Brabant 

 Innovation Board 

 Talent Coaching 

 WEL Leren 

 WB Pioniers 
b. Summa College 

 Online- en afstandsleren REN vakken 

 Minor Embrace Technology, Entrepreunership and Creativity (ETEC) 
c. ROC de Leijgraaf 

 PIT 
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 iXperium, een nieuwe innovatiestrategie 
d. ROC ter Aa 

 ICT en techniek integreren bij andere onderwijs disciplines (zorg, 
administratie) 

 Zorgcampus Helmond de Peel 
e. Koning Willen 1 College 

 Techniekatelier 

 PGL (Praktijk Gestuurd Leren) 
f. SintLucas 

 Ontwikkelingsgericht begeleiden en beoordelen 
g. ROC Tilburg 

 Excellentie programma 

 ROI projecten 
- Transmuraal kijken 
- Slim bouwen  
- Logistiek 

 
5.6. Gezamenlijke bijeenkomst werkgroepen Curriculum vernieuwing, experimenteerruimte, 

facilitators en kwartiermakers  
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1. Kennispact MBO Brabant: Context Kennispact MBO Brabant 

 
De Brabantse MBO-instellingen werken in overleg met overheden en bedrijfsleven aan ambitieus en 

goed onderbouwd onderwijs  in Brabant:  Kennispact mbo Brabant. 

De kernambitie luidt: ‘Toekomstbestendig zijn van Noord-Brabant door middel van innovatief en 

ondernemend onderwijs gericht op de Beroepen van morgen’. 

Het Brabantse MBO wil de samenwerking op de schaal van de provincie Noord-Brabant verder 

verdiepen. De schaal van Brabant biedt veel kansen en voordelen. Gezamenlijke agendavoering en 

innovatieve ontwikkeling versterkt de positie van het Brabantse MBO in de diverse platforms, 

vergroot de innovatieve kracht en draagt bij aan een effectieve inzet van resources en middelen. Dit 

alles om de noodzakelijke en gewenste ontwikkelingen te kunnen waarmaken. 

Ruim 60 % van de Brabantse beroepsbevolking is mbo-opgeleid!!  

Zoals SER Brabant (in MLT-advies SER Brabant 2015-2020) schreef: 

“Voor het realiseren van de Brabantse ambities is het MBO een belangrijke en onmisbare schakel, 

het is de ziel van de meso-economie”.         

Gezien de veranderingen op de arbeidsmarkt ( krapte) en de ontwikkeling binnen het bedrijfsleven( 

technologisering) is het noodzakelijk om de kwaliteit van de beroepsbevolking op peil te houden. Dit 

doen we als mbo-instellingen niet alleen binnen het initieel onderwijs, maar ook door samen met het 

bedrijfsleven de zittende werknemers bij te scholen ( leven lang ontwikkelen). 

Maar naast het beroepsonderwijs willen en kunnen de mbo instellingen ook bijdragen aan het 

gericht scholen van mensen die nu aan de kant staan. Talenten die, met de nodige gerichte 

ondersteuning, prima kunnen participeren op de arbeidsmarkt en daar, gezien de krapte, zeker ook 

van toegevoegde waarde zijn. Naast alle effort die hier regionaal al in gestoken wordt, wordt met de 

landelijke doorbraakagenda “Perspectief op Werk” een extra regionale impuls gegeven. Ook hier kan 

en zal Kennispact actief participeren. 

Vrijwel alle Brabantse mbo instellingen hebben in 2013 het Kennispact mbo Brabant ondertekend 

samen met de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW, nu VNONCW) en de Provincie Noord-

Brabant. 

Met Kennispact zijn in 2013 de eerste stappen gezet naar vernieuwing van het Brabantse mbo. 

Samen met het bedrijfsleven richtten wij ons op de beroepen van de toekomst  en verduurzaming 

van stage en-leerbanen. Kennispact leidt tot een verdere verbetering van de aansluiting tussen 

onderwijs en arbeidsmarkt met als doel toekomstbestendig onderwijs in Noord-Brabant.  

Kennispact mbo Brabant sluit aan bij en werkt mee aan de verschillende agenda’s in Noord-Brabant, 

waaronder de Provinciale agenda/ beleidsvisie “Naar een veerkrachtige arbeidsmarkt 2016-2019” 

van de provincie  (via Pact Brabant) , Agenda Brainport Arbeidsmarkt Commissie en de regionale 

(Human Capital) agenda’s van de verschillende arbeidsmarktregio’s. 

Kennispact draagt ook bij aan de verdere ontwikkelingen rondom de prioritaire thema’s voeding en 

energietransitie.  
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Wat doen we concreet: 

1. We dragen zorg voor een goed, doelmatig en passend aanbod van beroepsopleidingen en 
educatie in elke regio van Brabant door verbinding met de partners in de regio. 
De inhoud van opleidingen en curriculum worden in goed overleg met de bedrijven 

toegespitst op hetgeen dat in arbeidsmarktregio’s nodig is.  

2. We dragen bij aan Duurzame inzetbaarheid en Leven Lang Ontwikkelen. Deze thema’s zijn 
van grote economische en maatschappelijke waarde. Economisch vanwege het feit dat de 
continuïteit, de ontwikkeling en de vestiging van bedrijven mede afhangt van de actuele 
kwaliteit ( en ook kwantiteit) van de beschikbare werknemers. Duurzame inzetbaarheid heeft 
ook maatschappelijke waarde omdat inzetbaarheid de werk-, inkomens- en daarmee 
bestaanszekerheid van werkenden en werkzoekenden bepaalt. 
Het thema Leven Lang Ontwikkelen bevat twee componenten, duurzame inzetbaarheid van 

werknemers en Educatie voor specifieke doelgroepen.  

Beide hebben betrekking op arbeidsparticipatie, flexibiliteit en mobiliteit op de arbeidsmarkt 

en ondersteunen de vraag van het bedrijfsleven en overheden om werknemers arbeidsfit te 

houden en werkzoekenden voor te bereiden op arbeidsparticipatie. 

3. We dragen ook bij aan de regionale ontwikkelingen via de regionale Human Capital Agenda’s, 
die weer gebundeld en gekoppeld worden aan de actuele provinciale thema’s. 

4. We dragen bij aan de meest actuele agenda’s van dit moment: 
Technologisering/robotisering, Energietransitie, Voeding, Arbeidsparticipatie, Zorg en 
Welzijn. 
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2. Opdracht werkgroep 
 
Het algemene beeld over de bijdrage van kennisinstellingen aan innoverend Nederland is dat die 
innovatiecapaciteit beperkt blijft tot het WO/HBO. Drie overwegingen waarom experimenteren en 
innoveren ook noodzakelijk is voor het MBO. 
Het WRR rapport ‘naar een lerende economie’ stelt dat hoogwaardige innovaties weliswaar vaak uit 
het WO komen maar dat we als Nederland slecht zijn in het omzetten van die innovaties in de 
verdienmodellen van met name het MKB. Die rol is echter niet weggelegd voor het WO/HBO maar … 
voor het MBO. 
Het merendeel van de innovaties vindt echter plaats in het MKB. Kleine bedrijven hebben latente en 
impliciete kennis maar vaak onvoldoende menselijke capaciteit. Stagiairs uit het MBO kunnen daar 
vaak wél een rol spelen (hoogwaardig prestatieleren in Multi Disciplinaire MKB projecten). 
Ten slotte geldt hier zeker ‘practice what you preach’: als je ondernemende innoverende studenten 
wilt afleveren moeten school en docenten ondernemendheid en innovativiteit  uitstralen. Gretigheid 
op nieuwe ontwikkelingen is aanstekelijk! Het project experimenteerruimte wil die gretigheid 
aanboren.     
    
De werkgroep experimenteerruimte had als doel om met elkaar (samen) Innovatie  en 
experimenteren gemeengoed te laten worden in de Brabantse MBO-scholen. Innoveren maakt deel 
uit van het Brabantse MBO DNA.  
De werkgroep experimenteerruimte richtte zich daarin op een aantal activiteiten: 

 Het opleveren van een experimenteerkader bestaande uit een inspiratiedocument, een 
checklist voor facilitators en een contract. 

 Het ontwikkelen  van een inspiratie- en ondersteuningsmodel voor werkgroepen in 
experimenteerprojecten. 

 Het ondersteunen adviseren en inspireren van experimenteerprojecten. 

 Het adviseren aan het project ‘ruimte voor de regio. 

 Het initiëren van een innovatieprojectenbank mbo Brabant breed. 

 Het ontwerpen van een manier om studenten te betrekken bij de start en uitvoering van 
experimenten.   

 
Het is niet gelukt om alle activiteiten in gang te zetten; ook het betrekken van studenten daarbij is 
niet voldoende gerealiseerd.  
Buiten de scope van dit projectplan vielen sec het uitvoeren van experimenten 
Binnen de scope van dit projectplan vielen:  

 het ontwikkelen van een technisch en inspirerend experimenteerkader;  

 het ontwerpen van een inspiratie- en ondersteuningsmodel en het feitelijk ondersteunen van 
experimenteerprojecten daarmee; het begeleiden van werk- en ontwikkelateliers 

 het ontwerpen van een inventarisatiemodel voor innovatieprojecten en het uitvoeren van 
een eerste inventarisatie;   

 het ontwerpen en uitvoeren van een maner om studenten te betrekken bij de start en 
uitvoering van experimenten;   

 experimenteerprojecten kunnen ook in de ondersteuning plaatsvinden. Dergelijke 
experimenten worden niet uitgesloten  maar in eerste instantie zal de focus gericht zijn op 
onderwijs experimenten.  
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3. Deelnemers 
 
9 mbo-instellingen hebben deelgenomen aan de werkgroep.  
De deelnemers: 

 Bestuurlijke verbinder: Ruud Rabelink (SintLucas) 

 John Schobben, projectleider (ROC de Leijgraaf) 

 Anita Verbeek (Helicon) 

 Ingrid v.d. Horst (ROC ter Aa) 

 Marja v.d. Velde (ROC West-Brabant) 

 Francisca van Kessel (ROC de Leijgraaf) 

 Paula Sukel (ROC Tilburg) 

 Jeroen v.d. Brand (KWIC) 

 Kaylee Rosalina (SintLucas) 

 Marjolein Kleingeld (Summa College) 

 René Savelsberg (Kennispact MBO Brabant) 
 
De bijeenkomsten werden steeds geleid door een facilitator. Er was van te voren afgesproken dat er 
niet “klassiek” vergaderd zou worden, maar dat input via diverse werkvormen geleverd zou worden. 
  



 
 
 

 9  
 

4. Evaluatie 
 

In de tussentijdse stand van zaken van medio augustus 2018 zijn ook opmerkingen gemaakt over het 
onderscheid facilitator en kwartiermaker. De werkgroep experimenteerruimte heeft profielen 
opgesteld; facilitators en kwartiermakers zijn geïnterviewd. Begin september heeft daar nog een 
additionele sessie over plaatsgevonden. 
 
Taken/rolverdeling kwartiermaker, facilitator, leden 
De taakafbakening, wie is verantwoordelijk voor wat, is cruciaal in het duo kwartiermaker/ facilitator. 
Er komt een taakbeschrijving vanuit de werkgroepen curriculumvernieuwing en 
experimenteerruimte waar een Duo  van kwartiermaker en facilitator aan moet voldoen die ze ook 
samen moeten invullen. Grof geformuleerd: de facilitator bewaakt het proces en de 
onderwijsinnovatie; de kwartiermaker bewaakt het doel, de  communicatie,  de planning en de 
overdracht naar volgende fase. Uit evaluatie van werkgroepen die experimenten uitgevoerd hebben 
kwamen twee lessons learned naar voren: 

- Stel Duo’s samen die op elkaar ingespeeld zijn/ kunnen raken. 
- Breng Duo’s  in vroeg stadium bij elkaar om voor te bereiden en af te stemmen. 

 
In september 2018 zijn de werkgroepen Experimenteerruimte en Curriculum Vernieuwing, alsook 
facilitators en kwartiermakers bij elkaar geweest. Doel van de bijeenkomst: met elkaar de 
ontwikkelde kaders toetsen en rijker maken. Er is een aantal grondstoffen ontwikkeld: 

 Vanuit de werkgroep Curriculum Vernieuwing: het Onderwijskader (de onderwijsvisie plus de 
ontwerpeisen) en een samenvattende wiki. 

 Vanuit de werkgroep experimenteerruimte een drieslag: 5 inspiraties (infographic, zie par. 
5.1), checklist voor facilitators, contract opdrachtgever – opdrachtnemer. Daarnaast als (bij-) 
producten:  innovatiedatabase, toolbox projectdesign. 

 Vanuit de werkgroepen de profielen kwartiermaker en facilitator. 
 

De bijeenkomst van 9 september stond in het teken van het geven van feedback op: 

 Producten Curriculum vernieuwing en Experimenteerruimte  om daarna af te kunnen 
ronden. 

 Feed back geven op de rollen van Kwartiermaker en Facilitator (en opdrachtgever); de rol 
“opdrachtgever” is nog niet uitgekristalliseerd, maar alle ideeën daarover kunnen we kwijt 
op een parkeerflap. We komen er dan t.z.t. op terug. 

 Beeld hoe facilitators en kwartiermakers bij de opstart en tijdens de sessies van hun 
werkgroepen/ateliers ondersteund en geïnspireerd willen (kunnen) worden. 

 
Een overzicht van de opbrengst is terug te vinden aan het einde van hoofdstuk 5. 
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5. De opbrengst 
 

5.1. Experimenteerkader incl. Infographic inspiratie:  
 

5.2. Aanzet tot een projectcontract Kennispact mbo Brabant 
c. het canvas model 
d.  projectmatig creëren (pmc) 

 
5.3. Profielen facilitator, kwartiermaker (=projectleider) 

 
5.4. Toolbox projectdesign 

a. ROC West Brabant 
o handleiding activerende werkvormen 
o canvas 
o fun theory 
o The b66 point innovation checklist 
o VOORT: Innovatie in 15 weken 

b. Koning Willen 1 College 
o handleiding activerende werkvormen 
o lego serious play 

c. SintLucas 
o projectmatig creëren (pnc) 

d. Summa College 
o kaizen 

 
5.5. Database innovatieprojecten 

 Algemeen format 
a. ROC West Brabant 

 Innovation Board 

 Talent Coaching 

 WEL Leren 

 WB Pioniers 
b. Summa College 

 Online- en afstandsleren REN vakken 

 Minor Embrace Technology, Entrepreunership and Creativity (ETEC) 
c. ROC de Leijgraaf 

 PIT 

 iXperium, een nieuwe innovatiestrategie 
d. ROC ter Aa 

 ICT en techniek integreren bij andere onderwijs disciplines (zorg, 
administratie) 

 Zorgcampus Helmond de Peel 
e. Koning Willen 1 College 

 Techniekatelier 

 PGL (Praktijk Gestuurd Leren) 
f. SintLucas 

 Ontwikkelingsgericht begeleiden en beoordelen 
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g. ROC Tilburg 

 Excellentie programma 

 ROI projecten 
- Transmuraal kijken 
- Slim bouwen  
- Logistiek 

 
5.6. Gezamenlijke bijeenkomst werkgroepen Curriculum vernieuwing, experimenteerruimte, 

facilitators en kwartiermakers  
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5.1 Experimenteerkader 
 

Experimenteerkader I: criteria vanuit inspiratie 

 Denk na over het inrichten van ‘vrijplaatsen’ voor experimenten.  

 Houd continu de verbinding tussen het doel en het proces bijvoorbeeld d.m.v. een wekelijkse 
scrumm.  

 Werk steeds vanuit co-creatie niet alleen voor de inhoud (m.n. met bedrijfsleven) maar ook 
voor de didactiek (m.n. met studenten). 

 Design thinking: blijf permanent in gesprek met je klant/opdrachtgever/student/stakeholder, 
doe steeds beroep op zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van de student, spreek 
zijn creativiteit aan.   

 Blijf vanaf dag één werken aan een goed beroepsbeeld en een goed zelfbeeld.  

 Ieder experiment moet energie brengend zijn voor alle betrokkenen.  

 Experimenten mogen klein beginnen maar moeten in zich de mogelijkheden van groei, uitrol 
en verduurzaming hebben.    

 Werk alleen met levensecht onderwijs, integreer onderwijs en werkveld, werk steeds in de 
context van het beroep. 

 Geef de docent de (ontwikkel- uitvoerings- en coach)ruimte en daag hem uit op die 
verschillende rollen.   

 Werk in de ontwikkeling vanuit het perspectief van verduurzamen van het experiment/ de 
pilot.  

 Geef experimenteerders integrale verantwoordelijkheid (TBV).  

 Creëer inspirerende randvoorwaarden en faciliteiten.  

 Faciliteer dáár waar de energie zit. 

 Innoveer van binnen uit; niet op externe prikkels óf 

 Hang externe prikkel aan bestaande initiatieven en/of structuur. 

 Ben duidelijk over randvoorwaarden en budgetten. 

 Werk vanuit de vraag van de student. 

 Zet altijd drie lagen in actie: buiten, management en team/docent/student. 

 Werk vanuit een duidelijke vraag en/of een helder doel. 

 Stel geen/zo weinig mogelijk regels of projecteisen; ruimte – ruimte – ruimte. 
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Infographic ter inspiratie

 
 

Experimenteerkader II: criteria vanuit wet- en regelgeving 
 

Wat zijn remmende (-) en bevorderende (+) factoren en aandachtspunten (A) wanneer je gaat 
experimenteren 
 

Wet en regelgeving 
 
Examinering: (A) 

 Relatie met diplomering: indien je toetst op onderscheidende eenheden (basis-profiel-
keuzedelen) dan is handhaving van kwaliteit een aandachtspunt. 

 
Onderwijstijd (-) 

 Conform wet- en regelgeving definitie van begeleiding van onderwijstijd en inspectiekader 
urenverantwoording (Bij afwijken van de urennorm een onderwijsconcept en OER dat de 
afwijking rechtvaardigt, waarover ouders en studenten geïnformeerd zijn en waarover de 
studentenraad haar goedkeuring over heeft uitgesproken). 

 Verantwoording van onderwijstijd indien experiment buiten de instelling of bij een andere 
instelling plaats vindt. 

 Verhouding BPV-BOT hybride vorm van leren (A) grenzen vervagen. 

 Een waterdicht LVS inclusief aanwezigheids- en studievoortgangregistratie. 
 

Aansprakelijkheid van de student (A) 



 
 
 

 14  
 

 Van wie is de student? 

 Ook bij hybride vormen van onderwijs rol onderwijs-rol bedrijfsleven. 
 
Certificeerbare eenheden 

 Voorwaarden voor succes om zaken af te sluiten (+). 
 
Greep op kwaliteit van onderwijs (A). 
 
Toezicht op experimenten (+) 

 Interne toezicht vanuit Brabantse instellingen : critical friend geen 2e inspectie maar vooraf 
en tijdens experiment. 

 Structureel overleg met de stakeholders van het experiment over de voortgang van het 
experiment tijdens het experiment. Dat zullen vaak studenten en mensen uit het 
bedrijfsleven zijn maar kunnen ook ouders en/of docenten zijn. 

 Het twee maal per jaar opleveren van een voortgangsrapportage aan het eigen  bestuur ter 
controle met afschrift aan KP MBO Brabant voor kennisdeling. 

 
Bekostiging 

 Prijsfactoren verschillend? interne verrekeningen? (A). 

 Budgettair neutraal- gezamenlijk budget ingelegd door alle scholen? (+). 
 
Formatie/Personeel 

 Deskundigheid personeel- kwaliteit. 

 Flex-pool van docenten: opvangen van groei en krimp in experimenten. 

 Groei en krimp bovenschools opvangen? 
 
Technologie 

 Hybride vorm van leren: moet het fysiek? kan het ook digitaal? (+) 

 Uitwisselen van ELO’s (+). 
 

Organisatie 

 Team aanzet/cultuurverschillen tussen de instellingen (A). 

 Systemen denk bv. aan inschrijvingen, studentenvolgsysteem (-). 

 Kleine kwaliteit bv lokalen inrichting (A). 

 Gezamenlijke afspraken over dagdelen (A). 

 Een terugvaloptie naar een bestaande opleiding zonder studievertraging bij het onverhoopt 
tussentijds beëindigen van het experiment (A). 
 

Experimenteerkader III: betrokkenheid student 
 

Student 

 Selecteer je aan de poort tbv de student (A). 

 Keuzevrijheid van de student (A). 

 Informatie en toestemming (tekenen) van student en ouders. 

 Mag elke student meedoen aan het experiment? 
 
Inhoud 
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 Gemeenschappelijke keuzedelen die passen bij het profiel van Brabant. 

 Een degelijk kwaliteitszorgsysteem; inclusief een OER met perspectief op diplomering in de 
nominale verblijfsduur. 
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5.2 Aanzet tot een projectcontract Kennispact mbo Brabant:  
 

A. Canvas  
B. Project Matig Creëren (PMC) (volgt….) 

 
A. Canvas  
 
Inleiding  
1. Start het proces met het program canvas  
2. Neem daarna het project canvas door  
3. Daarna stel je een projectcontract op. Dit zal mede afhankelijk zijn van de opdracht, urgentie etc. 
Zie daarvoor deel 3 van dit paper  
 
1. Het program Canvas  
Deze stap wordt door de regiegroep met de kwartiermakers/projectleiders uitgevoerd. Het gaat om 
de samenhang en interdependentie bloot te leggen van het programma (ik beschouw Kennispact hier 
als een programma) Mensen hebben behoefte aan samenhang, aan zaken in perspectief kunnen 
plaatsen. Deze exercitie helpt daarbij. 
 

 



 
 
 

 17  
 

 
 
2. Het project Canvas  
Advies: voor je met de invulling van het projectcontract aan de slag gaat, neem je het projectcanvas 
erbij en vult dat gezamenlijk in!! opdrachtgever en opdrachtnemer.  
Kernbegrippen: cocreatie, interactie, visualiseren, motiveren, samen dezelfde taal spreken, 
productiviteit, eigenaarschap, komen tot een samenhangend beeld, open dialoog 
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Als je deze project canvas hebt ingevuld heb je eigenlijk gelijk een samenvatting van het project. 
 
3. Het projectcontract  
Let op: het projectcontract heeft een relatie:  

 Met de aard van het project. 

 De complexiteit en omvang van het project.  

 De dominante beheersfactor in het project (tijd, geld, kwaliteit, informatie, organisatie, 
communicatie)  

 De organisatie waar het project wordt uitgevoerd.  
 
Als de voorgaande twee stappen zijn doorlopen heb je alle elementen die je voor een projectcontract 
nodig hebt. 
De basisopzet bevat de volgende drie elementen: 

1. De definitie. het probleem, de uitdaging, de effecten, de randvoorwaarden. Wat is het 
beoogde doel? 

2. Het activiteitenplan. Hoe ga je dat je beoogt proberen te realiseren? deelresultaten, 
noodzakelijke activiteiten, fasering, wie doet wat en wanneer  

3. Het beheersplan: wat spreek je af over de middelen die je gaat inzetten; uren, organisatie, 
communicatie, geld, kwaliteit. 

 
Het voorgaande neem je op in een document dat je naloopt en waarmee de opdrachtgever en de 
opdrachtnemer heldere verwachtingen en verplichtingen naar elkaar hebben uitgesproken en 
vastgelegd. Dus ook samen ondertekenen!  
 
De opdrachtgever heeft de verplichting daar waar nodig de weg te effenen, mee te denken, 
middelen ter beschikking te stellen, zijn/haar netwerk te verbinden  
De opdrachtnemer heeft de verplichting z’n uiterste best te doen om met de middelen en de support 
van de opdrachtgever conscientieus te werken aan de realiseren van het beoogde doel binnen de 
grenzen van de afspraken.  
Format projectcontract in overleg opstellen. 
 
B. Projectmatig Creëren  
De meerwaarde van Projectmatig Creëren is dat de methode uitgebreid aandacht besteedt aan de 
beginfase van een project én dat de methode vooral gebaseerd is op de menselijke aspecten van 
werken in projecten. Commitment van alle betrokkenen in een project is de basis voor succes. De 
methode biedt praktische instrumenten en werkvormen voor het verbeteren van de betrokkenheid 
voor en de samenwerking binnen projecten.  
Om optimaal te kunnen functioneren, moeten de opdrachtgever, projectleider en -manager en 
teamleden zich betrokken voelen bij het project. Voordat het project van start gaat, wordt expliciet 
onderzocht en besproken waarom het belangrijk is voor zowel de organisatie als de individuele 
betrokkenen. De projectstart-up (PSU) zorgt daarvoor. De projectstart-up levert een persoonlijk 
betrokken opdrachtgever op, met wie de projectleider richting geeft aan het project, ieder vanuit zijn 
eigen rol. 
Een projectstart-up wordt begeleid door een facilitator of procesbegeleider. Deze persoon is de 
sparringpartner voor de projectleider of -manager. De facilitator is bekend met de methodiek  
Projectmatig Creëren en begeleidt het proces zodat de projectleider of -manager zich kan richten op 
de inhoud 
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5.3 Profielen facilitator, kwartiermaker (=projectleider), opdrachtgever (volgt) 
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5.4 Toolbox projectdesign 

 
Bij de inventarisatie van opties en mogelijkheden die de verschillende instellingen gebruiken, hebben 
we een gemeenschappelijk format ontwikkeld: 
Toolbox begeleidingsinstrumenten experimenten in Kennispact mbo Brabant – [naam school] 
 

Naam en doel tool 

 

Korte omschrijving 

 

Contactpersoon voor meer informatie: Naam, telefoonnummer, e-mailadres 

 

URL 

 

 
In de volgende bladzijden worden weergeven van welke  werkvormen verschillende instellingen 
gebruik maken. 
 

A. ROC West Brabant 
 

Naam en doel tool 

Handleiding Activerende werkvormen 

Korte omschrijving 

Een overzicht en uitgebreide handleiding van werkvormen , ook nog gerubriceerd op gebruik: 
ijsbrekers, spelvormen, discussievormen, werkopdrachten een heel klein deel docentgecentreerde 
werkvormen 

Contactpersoon voor meer informatie: Naam, telefoonnummer, e-mailadres 

Pieter van Knippenberg  P.vanKnippenberg@rocwb.nl  0653514527 

URL 

https://www.bol.com/nl/f/het-gaat-steeds-beter/36939839/?Referrer=ADVNLGOO002008J-
RSUFTBP2RVCI4-226740458382&Referrer=ADVNLGOO002008J-RSUFTBP2RVCI4-
226740458382&gclid=CjwKCAiAlfnUBRBQEiwAWpPA6b_VQLPr2ybcHeCa324rP8vHyBDMtNHtjQEe
19d5MwhiOA3GXzY6UxoCGLEQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds 
 
http://www.wilmavanderheide.nl/nodes/view/type:publicatie/slug:het-gaat-steeds-beter-
werkvormkaarten 

 

mailto:P.vanKnippenberg@rocwb.nl
https://www.bol.com/nl/f/het-gaat-steeds-beter/36939839/?Referrer=ADVNLGOO002008J-RSUFTBP2RVCI4-226740458382&Referrer=ADVNLGOO002008J-RSUFTBP2RVCI4-226740458382&gclid=CjwKCAiAlfnUBRBQEiwAWpPA6b_VQLPr2ybcHeCa324rP8vHyBDMtNHtjQEe19d5MwhiOA3GXzY6UxoCGLEQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.bol.com/nl/f/het-gaat-steeds-beter/36939839/?Referrer=ADVNLGOO002008J-RSUFTBP2RVCI4-226740458382&Referrer=ADVNLGOO002008J-RSUFTBP2RVCI4-226740458382&gclid=CjwKCAiAlfnUBRBQEiwAWpPA6b_VQLPr2ybcHeCa324rP8vHyBDMtNHtjQEe19d5MwhiOA3GXzY6UxoCGLEQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.bol.com/nl/f/het-gaat-steeds-beter/36939839/?Referrer=ADVNLGOO002008J-RSUFTBP2RVCI4-226740458382&Referrer=ADVNLGOO002008J-RSUFTBP2RVCI4-226740458382&gclid=CjwKCAiAlfnUBRBQEiwAWpPA6b_VQLPr2ybcHeCa324rP8vHyBDMtNHtjQEe19d5MwhiOA3GXzY6UxoCGLEQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.bol.com/nl/f/het-gaat-steeds-beter/36939839/?Referrer=ADVNLGOO002008J-RSUFTBP2RVCI4-226740458382&Referrer=ADVNLGOO002008J-RSUFTBP2RVCI4-226740458382&gclid=CjwKCAiAlfnUBRBQEiwAWpPA6b_VQLPr2ybcHeCa324rP8vHyBDMtNHtjQEe19d5MwhiOA3GXzY6UxoCGLEQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
http://www.wilmavanderheide.nl/nodes/view/type:publicatie/slug:het-gaat-steeds-beter-werkvormkaarten
http://www.wilmavanderheide.nl/nodes/view/type:publicatie/slug:het-gaat-steeds-beter-werkvormkaarten
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Naam en doel tool 

CANVAS 

Korte omschrijving 

Inspireert opdrachtgever en opdrachtnemer om in dialoog tot heldere projectdefinitie c.q. 
businesscase te komen  

Contactpersoon voor meer informatie: Naam, telefoonnummer, e-mailadres 

Pieter van Knippenberg  P.vanKnippenberg@rocwb.nl  0653514527 

URL 

https://www.ikgastarten.nl/ondernemingsplan/ondernemingsplan-voorbeelden/de-9-
bouwstenen-van-het-business-model-canvas 

 
 

Naam en doel tool 

Fun theory 

Korte omschrijving 

Inspireert  

Contactpersoon voor meer informatie: Naam, telefoonnummer, e-mailadres 

Pieter van Knippenberg  P.vanKnippenberg@rocwb.nl  0653514527 

URL 

https://www.youtube.com/watch?v=2lXh2n0aPyw 
 

 

Naam en doel tool 

The 66 point innovation checklist 

Korte omschrijving 

mailto:P.vanKnippenberg@rocwb.nl
mailto:P.vanKnippenberg@rocwb.nl
https://www.youtube.com/watch?v=2lXh2n0aPyw
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Hulpmiddel voor facilitators 

Contactpersoon voor meer informatie: Naam, telefoonnummer, e-mailadres 

Pieter van Knippenberg  P.vanKnippenberg@rocwb.nl  0653514527 

URL 

http://www.forth-innovation.com/wp-content/uploads/sites/2/2015/11/01_The_66-
point_innovation_checklist.pdf 
 

 

Naam en doel tool 

VOORT - Innovatie in 15 weken 

Korte omschrijving 

VOORT innovatiemethode: in 15 weken met een eigen intern team 3-5 mini new business cases 
ontwikkelen voor nieuwe producten, diensten of business modellen. 

Contactpersoon voor meer informatie: Naam, telefoonnummer, e-mailadres 

Pieter van Knippenberg  P.vanKnippenberg@rocwb.nl  0653514527 

URL 

https://www.managementsite.nl/innovatiemethode-vijf-stappen-voorbeeld 
 
http://www.gijsvanwulfen.com/ 
http://www.forth-innovation.com/free-downloads/ 
 

 

B. Koning Willem I College 
 

Naam en doel tool 

Handleiding Activerende werkvormen 

Korte omschrijving 

Wie op zoek is naar outside-the-box-oplossingen, kan niet zonder inventieve denkkracht. 
Inventieve denkkracht betekent afwisselend creatief en kritisch denken bij alle stappen van het 
creatieve proces. Het is een constant proces van divergeren (waaieren) en convergeren 
(trechteren). Wanneer je een groei-mindset hebt gekoppeld aan beheersing van deze 
denkvaardigheden, heb je de creatieve mindset die voorwaardelijk is voor het innovatieproces. 

Contactpersoon voor meer informatie: Naam, telefoonnummer, e-mailadres 

Harry van de Schans h.vandeschans@kw1c.nl 

URL 

http://www.denkvaardigheid.nl/ice-model/ 

 
 

mailto:P.vanKnippenberg@rocwb.nl
http://www.forth-innovation.com/wp-content/uploads/sites/2/2015/11/01_The_66-point_innovation_checklist.pdf
http://www.forth-innovation.com/wp-content/uploads/sites/2/2015/11/01_The_66-point_innovation_checklist.pdf
mailto:P.vanKnippenberg@rocwb.nl
https://www.managementsite.nl/innovatiemethode-vijf-stappen-voorbeeld
http://www.gijsvanwulfen.com/
http://www.forth-innovation.com/free-downloads/
mailto:h.vandeschans@kw1c.nl


 
 
 

 24  
 

 
 
 

Naam en doel tool 

Lego Seriuos play 

Korte omschrijving 

Uniek in Nederland en ons college heeft de primeur: deze week zullen 11 collega’s geschoold zijn 
als Facilitator Lego Serious Play. 
 
Een beetje met Lego spelen op school? Denk je nu misschien. Nou, er komt wel meer bij kijken. En 
spelen is het zeker niet. 
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Wat is Lego Serious Play? 
Lego Serious Play is een methode om te vergaderen, communiceren en problemen op te lossen. 
Deelnemers krijgen van de docent vragen en komen door antwoord te geven via het bouwen van 
een 3D-Legomodel steeds dichter bij de kern. De 3D-modellen van de deelnemers dienen 
vervolgens als basis voor groepsdiscussie, kennisdeling, oplossingen en beslissingen. De 
deelnemers leren leren en luisteren door gebruik te maken van visuele, auditieve en motorische 
vaardigheden. 
 
Meer weten? Check de website van Lego. 

Contactpersoon voor meer informatie: Naam, telefoonnummer, e-mailadres 

Harry van der Schans 

URL 

https://www.lego.com/en-us/seriousplay 

 

C. SintLucas 
 

Naam en doel tool 

Projectmatig Creëren (PMC) 

Korte omschrijving 

SintLucas kiest als aanpak voor Projectmatig Creëren omdat het een methodiek is waarvan de 
kwaliteiten ruimschoots zijn bewezen en die goed past bij een kennisorganisatie. 
 
De meerwaarde van Projectmatig Creëren is dat de methode uitgebreid aandacht besteedt aan de 
beginfase van een project én dat de methode vooral gebaseerd is op de menselijke aspecten van 
werken in projecten. Commitment van alle betrokkenen in een project is de basis voor succes. De 
methode biedt praktische instrumenten en werkvormen voor het verbeteren van de 
betrokkenheid voor en de samenwerking binnen projecten.  
 
Om optimaal te kunnen functioneren, moeten de opdrachtgever, projectleider en -manager en 
teamleden zich betrokken voelen bij het project. Voordat het project van start gaat, wordt 
expliciet onderzocht en besproken waarom het belangrijk is voor zowel de organisatie als de 
individuele betrokkenen. De projectstart-up (PSU) zorgt daarvoor. De projectstart-up levert een 
persoonlijk betrokken opdrachtgever op, met wie de projectleider richting geeft aan het project, 
ieder vanuit zijn eigen rol. 
 
Een projectstart-up wordt begeleid door een facilitator of procesbegeleider. Deze persoon is de 
sparringpartner voor de projectleider of -manager. De facilitator is bekend met de methodiek 
Projectmatig Creëren en begeleidt het proces zodat de projectleider of -manager zich kan richten 
op de inhoud.  
 

Contactpersoon voor meer informatie: Naam, telefoonnummer, e-mailadres 

Wendy Ritterbusch, 040 – 2591391, w.ritterbusch@sintlucas.nl 

URL 

https://www.sintlucas.nl/actueel/nieuws/5691/projectmatig-creeren.html  

 
  

https://www.lego.com/en-us/seriousplay
https://www.sintlucas.nl/actueel/nieuws/5691/projectmatig-creeren.html
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D. Summa College 
 

Naam en doel tool 

KAIZEN 
Wil je vanuit en probleem een situatie verbeteren dan is een KAIZEN een toe te passen methode. 

Korte omschrijving 

Kaizen is Japans voor ‘Verandering ten goede’ (ook wel verbetering) en is een methodiek uit de 
Lean filosofie om op een gestructureerde manier te verbeteren. Voorheen werkten we al wel 
middels de Kaizen methodiek. 

Contactpersoon voor meer informatie: Naam, telefoonnummer, e-mailadres 

Marjolijn Kleingeld 
0651178452 
mjlkl@kpnmail.nl 

URL 
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KAIZEN  

Eigenaar:    Werkgroep:  

Verantwoording (waarom 
moeten we dit probleem 
aanpakken)? 
 

 Stap 3 Genereer oplossingen (tegenmaatregelen op verwachte 
oorzaken) 
 

Verwachte 
oorzaak 

Oplossing (tegenmaatregel 
met hoge impact en 
makkelijkste uit te voeren 

Verwachte 
effect op 
probleem 

   

   

   
 

Stap 1a 
Probleem 
definitie 

 1b. 
Doel-
stelling 

Stap 4 en 5 Plan: experimenteren met de oplossingen 
 

Experiment/actie actiehouder Datum  
gereed 

status 

    

    

    

    

 
 

 
 

Visualisatie van de huidige 
(probleem) situatie 
 
 
 

Stap 2(oorzaken) analyse 
van de feiten: wat 
veroorzaakt de GAP 

Oorzaken analyse 

 
 
 
 
 
 
 

Verwacht
e oorzaak 

Impact op 
verkleinin

g gap 

  

  

  

Stap 6a Check! 
 
 
Stap 6b Borg! 
 
Vervolg KAIZEN 
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Stap 2: oorzaken analyse Impact op verkleining gap  
 

   

   

   

   

Stap 3: verwachte oorzaak Oplossing (tegenmaatregel 
met hoge impact en het 
makkelijkst uit te voeren 

Verwachte effect op probleem 

   

   

   

   

Stap 5 en 6: actiehouder 
Experiment/actie 

Datum gereed Status 
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5.5 Database innovatie projecten MBO Brabant  
 
Willen we van elkaar leren en ons onderwijs naar een hoger plan tillen, dan willen we ook leren van 
elkaar en elkaars experimenten en innovaties.  
Opgemerkt moet worden dat we daarbij nog te vaak focussen op de successen (belangrijk en 
terecht), en nog te weinig op het falen en de mislukking. En van  die laatste zouden we juist veel 
kunnen leren.  Dat laatste bewaren we wellicht voor een volgende fase. 
 
Ook hier hebben we gebruik gemaakt van een gemeenschappelijk format, opdat alle relevantie 
informatie bij elkaar staat. 
 
Innovatieprojecten in Kennispact mbo Brabant – [naam schhool] 

Naam en doel project 

 

Korte omschrijving 

 

Krachtbron 

 

Wat werkte wel/wat niet 

Wel:  
 
Niet: 

 

Naam, telefoonnummer, e-mailadres 

 

URL 

 

Foto en of (link naar)filmmateriaal 

 

Social medialink 
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Innovatieprojecten in Kennispact mbo Brabant 
 
A. ROC West Brabant 

 

Naam en doel project 

Innovationboard; strategisch verbinden met de regio/werkveld 
opzet: informerend, lezing/introductie door deskundige op een thema, gezamenlijk verkennen, 
bespreken en discussie. 
netwerken.  
 

Korte omschrijving 

een groep vanuit de regio die bedrijfsleven, instellingen en overheden vertegenwoordigd. 
Gesprekspartner voor het ROC om grote thema’s te verkennen, bespreken en de contacten op 
strategisch niveau te versterken. 
 

Krachtbron 

Dienst Onderwijs, pragrammamanager. Externe ondersteuning door netwerker/adviseur uit de 
regio met vele conytacten 

Wat werkte wel/wat niet 

Wel: Agenderen thema’s, activeren bedrijfsleven 
 
Niet: spin-off naar de staande organisatie 

 

Naam, telefoonnummer, e-mailadres 

 
URL 

 

Foto en of (link naar)filmmateriaal 

 

Social medialink 

 

 
 

Naam en doel project 

Talent Coaching 

Korte omschrijving 

Talent Coaching is een project waarbij MBO ‘ers (studenten fac. leidinggevende)  in een 
levensechte situatie coachings vaardigheden ontwikkelen. De MBO ‘ers worden gekoppeld aan 
leerlingen (met een arbeidsbeperking) van de Praktijkschool en begeleiden deze leerlingen bij het 
maken van een digitaal portfolio. Onderdeel van het portfolio is een filmpje waarin de leerling zich 
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presenteert. Samen gaan ze op zoek naar de talenten van de leerling en proberen ze deze zo goed 
mogelijk te presenteren.  De MBO ‘ers doen op deze manier ervaring op in coachen/begeleiden 
van deze specifieke doelgroep. Daarmee onderscheiden zij zich van andere studenten. Tevens 
wordt geanticipeerd op de participatiewet. 

Krachtbron 

 Coproductie MBO en VMBO 

 Levensecht onderwijs 
Activeren studenten/beroep doen op zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid 

Wat werkte wel/wat niet 

Wel:  

 Docent ruimte geven 

 Integrale verantwoordelijkheid 
 
Niet: 

 Overregulering 
 

Naam, telefoonnummer, e-mailadres 

Decie Bierings, Cingel College Breda, 06-42082886, d.bierings@rocwb.nl 
 

 

 

Foto en of (link naar)filmmateriaal 
https://leraar24.nl/video/6313/talentcoaching#tab=0 
 

 

Social medialink 

 

 

Naam en doel project 

WEL leren 

Korte omschrijving 

Bij wederkerig leren geven hogere jaars studenten les aan lagere jaars studenten. 
Hogere jaars studenten worden hier specifiek op voorbereid/getraind in o.a. didaktiek.  
Kennis en kunde die bij studenten aanwezig is, wordt zichtbaar en wordt ingezet om 
jongerejaars studenten kennis en vaardigheden bij te brengen. 
De ouderejaars studenten leren hierdoor om voor een groep te staan, om leiding te geven 
en om verantwoordelijk te zijn, door het schrijven en geven van een les. 

 

Krachtbron 

 Levensecht onderwijs 

 Betrokkenheid studenten 
Activeren studenten/beroep doen op zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid 

Wat werkte wel/wat niet 

Wel:  

 Docent in verschillende rollen 

 Integrale verantwoordelijkheid 

 Verduurzamen 

mailto:d.bierings@rocwb.nl
https://leraar24.nl/video/6313/talentcoaching#tab=0
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Niet: 

 Betuttelen  
 

Naam, telefoonnummer, e-mailadres 

Alfons Heerink, Radius College Breda, 076-5733444. A.heerink@rocwb.nl 

 

 

Foto en of (link naar)filmmateriaal 

http://www.hetinnovatienetwerk.nl/type/innovaties/onderwijs/onderwijspioniers-roc-west-
brabant-wel-leren-wederkerig-leren 
 

Social medialink 

 

 

Naam en doel project 

WBpioniers 
Een wedstrijd-achtige aanpak om docenten te stimuleren om innovatieve ideeën te realiseren 
voor hun directe werkomgeving 
 

Korte omschrijving 

Er meldden zich regelmatig docenten die voor hun gevoel innovaties/verbeterideeën etc niet kwijt 
konden, ze vonden er geen gehoor en support voor.  
Vanuit innovatie is er een programma opgezet (100k) criteria: verbetering onderwijs voor je team, 
altijd een of meer maatjes verplicht, support van leidinggevende. 
Het ROC zorgt voor coaching en boostcamps 
Er ontstaat een ROC-breed netwerk van innovatieve docenten 
 

Krachtbron 

Docenten en uitermate activerend projectteam; projectleider is MLI’er afgestudeerd rond learning 
communities 

Wat werkte wel/wat niet 

Wel: Als de docenten zijn opgespoord gaan zij als een speer. Er is een netwerk ontstaan, de 
Boostcamps worden goed bezocht. Afsluitende manifestatie was een supergelegenheid om 
onderwijsontwikkeling te vieren. Veel studenten betrokken ook 
 
Niet: management heeft in een aantal gevallen moeite om ruimte te geven (nb Een van de 
pioniers heeft van het team ontwikkeluren gekregen, teamleden namen  onderwijs over. Eigen 
initiatief. Mooi!) 

 

Naam, telefoonnummer, e-mailadres 

Projectleider Lotte van Kempen: L.vanKempen@rocwb.nl  +31 633031503 

URL 

 

Foto en of (link naar)filmmateriaal 

 

Social medialink 

 

http://www.hetinnovatienetwerk.nl/type/innovaties/onderwijs/onderwijspioniers-roc-west-brabant-wel-leren-wederkerig-leren
http://www.hetinnovatienetwerk.nl/type/innovaties/onderwijs/onderwijspioniers-roc-west-brabant-wel-leren-wederkerig-leren
mailto:L.vanKempen@rocwb.nl
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B. Summa College 
 

Naam en doel project 

Online- en afstandsleren REN vakken 

Korte omschrijving 

Er zijn drie pilots waarin Online- en afstandsleren voor de vakken Nederlands en/of rekenen wordt 
uitgevoerd. 
 

1. BBL opleiding in de zorg. Veelal volwassen deelnemers met grote reistijd naar Summa 
College volgen Nederlands en Rekenen op afstand onder begeleiding van een coach. 
Lessen worden gegeven door de docent op een vast tijdstip via Skype voor Business 

2. Studerende topsporters. Topsporters met een zeer intensieve sportbelasting volgen 
Nederlands en Rekenen Online en krijgen hier op afstand ondersteuning bij van een 
coach. Deze coach volgt de voortgang en kan actief studenten on- of offline ondersteunen 
en is tevens op afspraakbasis beschikbaar voor on- of offline ondersteuning.   

3. Voortraject rekenen voor BBL. Studenten die een reken of taalachterstand hebben volgen 
indien het niveau dat toelaat een online voortraject om voor de start van de BBL opleiding 
om met een aanvaarbaar niveau te starten aan de opleiding 

Krachtbron 

 Aansluiting bij de individuele vraag van de student 

 Docent is in staat maatwerk te leveren 
 

Wat werkte wel/wat niet 

Wel:  

 Studenten zijn zeer tevreden 

 Maatwerk is passend bij student en docent 
 
Niet: 

 Organisatorische afstemming moet helder zijn 

 
 

Naam en doel project 

Minor Embrace Technology, Entrepreneurship and Creativity (ETEC) 

Korte omschrijving 

Minor ETEC is een multidisciplinaire minor die wordt aangeboden door Fontys Hogescholen. In 
deze minor nemen eveneens studenten van Summa deel. 
In deze minor streeft de Fontys naar global citizenship waarin studenten vanuit verschillende 
ingangen en niveaus leren om te gaan met de drie pijlers van T(echnology) E(ntrepreneurship) 
C(reativity). Door middel van het vergroten van kennis op het gebied ven technologie en het 
aangeleerd krijgen van de stappen van design thinking ontwikkelen ze producten of diensten die 
bijdragen aan de global challenges. De persoonlijke leerontwikkeling van de student staat hierbij 
centraal. 
 
Multidisciplinariteit is een belangrijk element in de minor. Verschillende disciplines binnen het 
onderwijs worden gekoppeld, op HBO en MBO niveaus.  

Krachtbron 
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 Coproductie MBO en HBO 

 Accent op wat een student kan en niet op wat deze niet kan 

Wat werkte wel/wat niet 

Wel:  

 Samenwerking mbo en hbo studenten 

 MBO student die een minor volgt op HBO 
 
Niet: 

 Afstemming van MBO en HBO onderwijsprogramma’s en beoordelingen is lastig 

 
C. ROC de Leijgraaf 

 

Naam en doel project 

iXperium – een nieuwe innovatiestrategie 

Korte omschrijving 

In plaats van de standaardinnovatiestrategie (probleem – projectplan – stuurgroep- werkgroep – 
projectoplevering – einde project) is een strategie ontwikkeld met de HAN om bij 
(curriculum)innovatie ontwerp, onderzoek, onderwijs en opleiden hand in hand te laten lopen.   

Krachtbron 

 Starten met vraag uit de praktijk. 

 Principes van designthinking, m.n. permanente communicatie met zowel de vraagsteller 
als de eindgebruiker. 

Wat werkte wel/wat niet 

Wel:  

 Vraagstelling vanuit de praktijk: docenten moeten met hun vraag solliciteren om een jaar 
lang een desingteam te mogen vormen om aan een antwoord te werken. 

 Onderzoekers zijn zowel procesbegeleider als onderzoeker. 
 
Niet: 

 Procesbegeleider die niet inhoudelijk/onderzoekstechnisch betrokken is. 

 Te brede vragen (bijvoorbeeld Virtual Reality en 3D printing).  
  

 
 

Naam en doel project 

PIT 

Korte omschrijving 

Een vrijplaats voor ondernemende studenten o.a. de eenjarige (post) mbo-opleiding 
ondernemerschap 

Krachtbron 

 Coproductie van onderwijs en onderwijsproducten door docenten en studenten 

 Persoonlijke doelstelling per student over resultaat op einde van de opleiding 

Wat werkte wel/wat niet 

Wel:  

 Studenten hun eigen onderwijs laten organiseren en uitvoeren, bijvoorbeeld met 
gastdocenten die workshops rond (zelf ingebrachte) thema’s verzorgen met de 
inbrengende student. 
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 Werken met een competentiepaspoort. 
 
Niet: 

 Studenten uit andere opleidingen uit andere steden eenmaal per week naar PIT halen om 
ook in de systematiek te werken en tot productief werken te komen. 

 
D. ROC ter Aa 
 

Naam en doel project 

ICT en techniek integreren bij andere onderwijs disciplines (Zorg, administratie) 

Korte omschrijving 

In samenwerking met bedrijven/instelling onderwijs (modules) ontwikkelen gericht op 
ICT/techniek tbv andere sectoren (bijvoorbeeld apps bij administratie, domotica bij zorg)   

Krachtbron 

 Starten met vraag uit de praktijk 

 Huidige projecten en modules integreren binnen andere opleidingen 

Wat werkte wel/wat niet 

 Project start nu.  

 Organisatorische uitdaging. 
Kennis vanuit de praktijk. 

 
 

Naam en doel project 

Samen met HBO Fontys is ROC Ter AA de strategische opleidingspartner voor Zorgcampus 
Helmond de Peel. Behoud van kwalitatief (en kwantitatief voldoende) persoon in deze regio. 

Korte omschrijving 

In samenwerking met 5 grote zorg- en welzijnsorganisaties in de Peel (totaal nu 12.000 zorg 
medewerkers werkzaam)en stakeholders (oa Senzer en  gemeenten)  toekomst bestendig 
onderwijs ontwikkelen en uitvoeren, gericht op in- en doorstroom van medewerkers. Dit zowel 
MBO diplomeringstrajecten op alle niveaus (BBL), als bij- en omscholingscursussen gericht op 21 
century skills en certificeringstrajecten. 

Krachtbron 

 Intentie en samenwerkingsovereenkomst  afgesloten met bestuurders, HRM en 
opleidingsmanagers van de  zorginstellingen samen en op alle niveaus zijn er 
werkateliers/groepen actief gericht op opleiden, duurzame inzetbaarheid en imago. 

 Stevige onderlinge betrokkenheid en samenwerking.  

 Afstemming met HBO voor doorlopende leerroutes en kennis deling. 

 Diverse PIT (Praktijk (project) Interventie Teams), combi met MBO en HBO, instellingen en 
gemeente. 

Wat werkte wel/wat niet 

 1 focus, gedeelde ambitie van al de partners, gewenste resultaten. 

 Transparante kosten en begroting. 

 Vraagt om flexibele onderwijs trajecten en individuele leerroutes. 

 Actuele kennis en ervaring vanuit de instellingen worden meteen ingezet binnen het 
onderwijs. 
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E. Koning Willem I College 
 

Naam en doel project 

Techniekatelier: het Techniekatelier is een initiatief binnen de sector Techniek om studenten 
vanuit verschillende afdelingen gedurende 10 weken in teamverband te laten samenwerken aan 
projecten met een externe opdrachtgever. De samenwerking tussen studenten vanuit 
verschillende afdelingen is gericht op de ontwikkeling van vaardigheden als samenwerken, 
creatief denken, ondernemend gedrag, mediawijsheid en op aspecten als diversiteit en 
duurzaamheid. 

Korte omschrijving 

Levensechte opdrachten Studenten die een BOL-4-opleiding volgen nemen in hun voorlaatste jaar 
voor één periode deel aan een projectteam. Dit team bestaat altijd uit een mix van opleidingen en 
de studenten worden bovendien geselecteerd op persoonlijkheidskenmerken. "De studenten 
gaan aan de slag met echte opdrachten. Dat doen we in nauwe samenwerking met Bedrijven & 
Relaties. Zij zorgen voor zinvolle opdrachten voor onze studenten. Dat is niet altijd eenvoudig en 
vraagt van opdrachtgevers dat ze de opdracht zo ruim mogelijk formuleren." Studenten gaan aan 
de hand van het ICE-model aan de slag met het uitwerken van de opdracht en sluiten deze af met 
een presentatie aan de opdrachtgever."  
Leraar wordt coach Coaches – leraren AVO-vakken en beroepsgerichte vakken – begeleiden de 
studententeams. Voor het HTA zijn er op dit moment 7 coaches betrokken vanuit mobiliteit & 
logistiek, BAM, MTS en de ICT Academie. "Het is spannend. Iedereen gaat uit zijn comfortzone: 
niet alleen de studenten, maar ook de leraren", geeft Edith aan. "Ze gaan met de studenten in een 
open ruimte met elkaar aan de slag, in een andere rol dan ze gewend zijn. Collega's van ATL en 
het De Bono Expertisecentrum ondersteunen de coaches daarbij. Maar ook voor hen is het nieuw, 
een zoektocht. Het is echt een  
gezamenlijke expeditie." Aan het eind van de periode wordt er ontwikkelingsgericht beoordeeld: 
de leerling beoordeelt zichzelf, de coach beoordeelt de leerling en de opdrachtgever geeft een 
cijfer voor het proces en het eindproduct. 

Krachtbron 

Directeuren sector techniek 

Wat werkte wel/wat niet 

Is in Pilot 
Atelier voor de Toekomst? Dit schooljaar is nog een pilotfase. De ambitie van het College van 
Bestuur is dat alle BOL-4 studenten straks twee dagen per week in een interdisciplinair project 
participeren. Edith vult aan: "Uiteindelijk is het idee om te groeien in het aantal afdelingen die 
meedoen en te groeien in het aantal studententeams. Zo heeft de afdeling International Business 
Studies al aangegeven dat ze graag meedraaien in Het Techniek Atelier. Uiteindelijk willen we 
graag over de grenzen van sectoren heen werken. Op weg naar het Atelier voor de Toekomst." 

Naam, telefoonnummer, e-mailadres 

Edith Vissers e.vissers@kw1c.nl 
 

URL 

 

Foto en of (link naar)filmmateriaal 

 

Social medialink 

 

mailto:e.vissers@kw1c.nl
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Naam en doel project 

Praktijk gestuurd leren (PGL) 
In samenwerking met het bedrijfsleven is het KW1C op zoek naar nieuwe manieren om de student 
goed voor te bereiden op het werken in het beroep of op een vervolgopleiding.  
Met praktijk gestuurd leren zien we de kans om in te spelen op de toekomstige behoefte van de 
student en het werkveld. Het is een innovatieve onderwijsvorm, waarbij we het leren op een 
andere manier benaderen. Voor u als leerbedrijf dé kans om een bijdrage te leveren aan het 
opleiden van uw toekomstige collega’s. 

Korte omschrijving 

Praktijk gestuurd leren is een onderwijsmodel waarbij de MBO-BOL student zijn leerproces start, 
doorloopt en afrondt in de beroepspraktijk. De student werkt en leert dus vanaf het begin in de 
praktijk. De student leert in verschillende organisaties om de beroepsopleiding te kunnen 
voltooien.  
 
De student doorloopt een cyclus van doen en leren, waarbij reflectie het middel is om daarin te 
verdiepen. De praktijkcoach (van het leerbedrijf) en de schoolcoach (van het college) begeleiden 
de student in het vormgeven van het leerproces en zien toe op de noodzakelijke verdieping.  
Het leerproces wordt nauwlettend gevolgd en beoordeeld, zodat de student zich kan ontwikkelen 
tot een beginnend beroepsbeoefenaar. Om het diploma te behalen wordt de student beoordeeld 
op de criteria uit het kwalificatiedossier. 

Krachtbron 

Directeuren sector zorg en welzijn 

Wat werkte wel/wat niet 

Is in Pilot 

Naam, telefoonnummer, e-mailadres 

Sabine van Beek / Jeroen van den Brand s.vanbeek@kw1c.nl je.vandenbrand@kw1c.nl  

URL 

 

Foto en of (link naar)filmmateriaal 

 

Social medialink 

 

  

mailto:s.vanbeek@kw1c.nl
mailto:je.vandenbrand@kw1c.nl
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F. SintLucas 
 

Naam en doel project 

Pilot Ontwikkelingsgericht Begeleiden en Beoordelen 

Korte omschrijving 

Een pilot waarin wordt geëxperimenteerd met het begeleiden en beoordelen op basis van 
beroepsrollen, in plaats van cijfers 

Krachtbron 

Studenten worden gestimuleerd om meer verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces te 
nemen. Beoordelen gaat in samenwerking met de beroepspraktijk, niet slechts vanuit de 
vakdocent.  

Wat werkte wel/wat niet 

Wel:  

 Vooraf houding t.o.v. de visie in kaart gebracht, wat extra handvatten gaf voor 
implementatie (met een gevalideerde test). Zowel bij studenten als LOB’ers. 

 De interne organisatie is nieuwsgierig geworden. 
 
Niet:  

 Pilot liep naast de gewone werkzaamheden. Te weinig tijd en faciliteiten voor goed 
experimenteren. 

 Gelijktijdig de visie, het raamwerk en de app implementeren bij LOB’ers en studenten was 
te ambitieus. 
 

Naam, telefoonnummer, e-mailadres 

Pieter Vorstenbosch  
+31883730440 
p.vorstenbosch@sintlucas.nl 

URL 

https://xd.adobe.com/view/dc92489c-63bc-4765-9c19-9d86b22f3acd/  

Foto en of (link naar)filmmateriaal 

 
Social medialink 

 

  

https://xd.adobe.com/view/dc92489c-63bc-4765-9c19-9d86b22f3acd/
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G. ROC Tilburg 
 

Naam en doel project 

Projecten in het kader van Excellentie 

Korte omschrijving 

Kenmerken:  

 Nieuw onderwijsonderdeel voor studenten van beperkte omvang (40-100 uur) 

 Extra-up op curriculum, student solliciteert voor deelname 

 Beperkte financiële middelen 

 Leerdoelen duidelijk 
 

Krachtbron 

 100% docent betrokkenheid en verantwoordelijkheid 

 Betrokkenheid studenten 

 Uitdagend voor studenten 

 Teamenergie 
Direct uitgevoerd 

Wat werkte wel/wat niet 

Wel:  

 Ruimte, ruimte ruimte 

 Geen aparte regelgeving/projecteisen 

 100% eigen verantwoordelijkheid bij initiatiefnemers 
 
Niet: 
 
Uitdaging: 

 Duurzaamheid, uitwerking op standaard curriculum 

 Leerproces docenten/organisatie 
 
Voorbeelden: 

 Kappers: opleidingsweek in Engeland voor studenten 

 Welzijn: pop up store in Tilburg 

 Sport en bewegen: verzorgen opleiding sport in buitenland 
 

Naam, telefoonnummer, e-mailadres 

 

URL 

 

Foto en of (link naar)filmmateriaal 

 

Social medialink 
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Naam en doel project 

Projecten in het kader van RIF: 

 Transmuraal kijken, leren en doen (gezondheidszorg). Innovatie op operationeel niveau 

 Slim bouwen aan de toekomst (bouw en installatietechniek). Duurzaam, prefab en 
ondernemerschap 

 PPS Logistieke academie Midden Brabant, sectorale innovatie 

Korte omschrijving 

Kenmerken: 

 Financiering door overheid en partners (1-2 miljoen), duur 4 jaar 

 Duurzame karakter i.p.v. quick win today 

 Krachtige organisatie en projectstructuur 

Krachtbron 

 Context beroep 

 Levensecht onderwijs 

 Beroepspraktijk leidend 

 Duurzaam regionaal netwerk 

Wat werkte wel/wat niet 

Wel:  

 Praktijk leidend 

 Context beroep 
 
Niet/risico: 

 Overregulering wat betreft verantwoording en organisatie 

 Aanzienlijke hoeveelheid partners 

 Tijdspanne 

 Hoge verwachtingen gezien geïnvesteerd belang 

 Lage betrokkenheid docenten aanvang 
 

Naam, telefoonnummer, e-mailadres 

 

URL 

 

Foto en of (link naar)filmmateriaal 

 

Social medialink 
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5.6 Gezamenlijke bijeenkomst werkgroepen Curriculum Vernieuwing en 
experimenteerruimte, facilitators en kwartoermakers. 
 
 
Uitwerking gemeenschappelijke bijeenkomst 

Werkgroep Curriculum Vernieuwing, Werkgroep Experimenteerruimte en  

(potentiële) facilitators 

6 september 2018 

 

1. Werkwijze. 

 

 

 

3 werkgroepen: 
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2. Doel van deze bijeenkomst.  

 

Met elkaar de ontwikkelde kaders toetsen en rijker maken. Er zijn een aantal grondstoffen 

ontwikkeld: 
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 Vanuit de werkgroep Curriculum Vernieuwing: het Onderwijskader (de onderwijsvisie plus de 

ontwerpeisen) en een samenvattende wiki; 

 Vanuit de werkgroep experimenteerruimte een drieslag: 5 inspiraties (visual nog niet klaar), 

checklist voor facilitators, contract opdrachtgever – opdrachtnemer. Daarnaast als (bij-) 

producten:  innovatiedatabase, toolbox projectdesign 

 Vanuit de werkgroepen de profielen kwartiermaker en facilitator 

We willen deze bijeenkomst met elkaar: 

 Feed back op producten Curriculum vernieuwing en Experimenteerruimte geven om  daarna 

af te kunnen ronden 

 feed back op de rollen van Kwartiermaker en Facilitator (en opdrachtgever) te geven; de rol 

“opdrachtgever” is nog niet uitgekristalliseerd, maar alle ideeën daarover kunnen we kwijt 

op een parkeerflap. 

 beeld geven hoe facilitators en kwartiermakers bij de opstart en tijdens de sessies van hun 

werkgroepen/ateliers ondersteund en geïnspireerd willen (kunnen)worden 

Werkvorm: Stille Dialoog 

 leef je in in je rol als facilitator van (atelier/werkgroep); kijk naar de aangeleverde 

basismaterialen voor die werkgroep/atelier en vul aan, schiet af, geef tips en tops enz.    

 leef je in, in je rol van kwartiermaker / facilitator en geef feed back op de concept profielen: 

waar zitten vragen, waar zitten dubbels, wat moet echt anders (tegelijk parkeerflap 

opdrachtgever) 

 

3. Opbrengsten 

 

a. W1 Producten werkgroepen 

Groep 1 

Wiki / Onderwijskader 

Meer een richtlijn voor facilitair  meer kader voor een opleiding / als fac. kan ik hier niets 

mee 

Prima uitgangspunten 

Mooi kader voor ontwikkelateliers / minder voor WA 

Is geen praktische handleiding? 

Laat die namen weg dat maakt het onduidelijk / zet een eigen visie neer / laat de namen 

weg 

Goed voor onderwijskundigen / minder vor fac.  

Wiki is wel erg helder maar het werkbaar = zijn we in lijn met de visie / achtergrond is te 

uitgebreid en wiki is weer te makkelijk / iets tussen in. 

En  nu praktisch…. 

Voor OA is dit meer een kader: maak het simpeler – 5 hoofdpunten – waar zien we het in 

terug = checklist voor OA; maar bijv Peter Nouwens zou hier veel aan hebben gehad. 

Genaakt door onderwijs voor onderwijs – toonaard in WA kun je hier niets mee. 

Kracht van KP is juist het aanhaken bij het regionale bedrijfsleven 

Samen WA + onderwijskader =  input voor OA 
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Bedrijf vraagt meer om eren in praktijk – mis ik in de stukken / is bijna klassieke 

onderwijs 

Is meer checklist voor OA dus heb je een overgangsdocument nodig. 

 

Experimenteerruimte 

Is niet helder / waarom dit papier / wat is het resultaat / wat doe je hier mee / wat ga je 

hiermee doen. 

Context / fladderig / waaraan hang ik dit aan op 

Als je kijkt naar het product = o.a. canvas hoe kom je hier aan / als fac. Moet je een 

heldere opdracht hebbe voor je start. 

Er lopen zaken door elkaar heen / experimenteerruimte terwijl we al WA en OA hebben 

gehad 

In canvas lopen ook zaken door elkaar heen / centrale deel ku  je koppelen aan WA en 

OA / en daarnaast he  je het over randvoorwaarden 

Niet handig om alles bij elkaar te gooien 

Bijna fijn om een tijdlijn te hebben…… dat leidt tot welke volgende stappen / kan het niet 

plotten / volgt de analogie ook niet 

Wat is hier je gewenste opbrengst / verbinding met Wiki 

Wat is nu de opdracht? Kan gaan over vorm – inhoud – visie? 

Adder: bureaucratisering . Je probeert iets vast te leggen… als je wilt experimenteren 

 

Groep 2 

Wiki / Onderwijskader 

Wiki geeft meer diepgang – inspiratie 

5 hoofdelementen zijn logisch 

Kader voor in je achterhoofd / hoe ga je het handen en geven  

Wel mooi / redelijk abstract – veel hoge doelen / je kunt er niets op tegen hebben / je 

moet het concreet maken / zit veel theorie om heen / het wordt zo een verhaal / wat zie 

je nu in de praktijk?  

Prioriteren in wensen en probeer naar de kern te komen 

Visualeer het …… 

Breng het in beeld  / werkelijke beeldvorming vb filmpje over de crossover techniek – 

zorg 

Heeft er niets aan / hooguit als achtergrond / maar voor de werkvormen niet –  

OA onderwijs facilitator 

Fac. Moet wel van de inhoud weg blijven 

Beelvorming kan rationeel bedacht lijken / maar wat bedoelt iedereen hetzelfde? 

Is vooral voor de kwartiermaker als gemeenschappelijke grond bijv. is hier nog sprake 

van de balansschool en zie ik dat terug…… vertalen naar gewone mensen taal / concreter 

maken 

Fac. =proces begeleider / onderwijskundige als je die niet hebt….. / sporadisch een 

onderwijskundig adviseur erbij zetten indien nodig – gewenst? 

 

Experimenteerruimte 
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PPS – iemand was opdrachtgever – vanuit verschillende hoeken een context neer zet – 

daar ondervang je zaken mee – menskracht vragen aan bedrijven lukt . Bijv Canvas is een 

zelfde model.  

Gaat over ER, maar is de eerste bladzijden gaan over kaders en criteria etc. dus eerder 

met een kopje mogelijkheden en kansen  

Is er een andere methode dan Canvas? 

M.n. de opdrachtgever en opdrachtnemer moet uitgekristalliseerd worden 

Draagvlak bij CvB en dan je gang gaan 

Achteraf excuses…….katholiek principes 

Je moet heel goed afronden – wat zijn de conclusies en ga je ermee verder? Is het 

succesvol geweest? Lessons Learned? Wanneer is een experiment succesvol? 

Projectcontract is een handig tool voor KW en Fac. Canvas is een middel en niet meer 

dan dat? 

Nummer 1 meer van de gele energie / maar sommigen meer vanuit de blauwe energie 

wet en regelgeving / rode is meer kwartiermaker 

Hou er rekening mee dat het vaak de leraren / leerlingen zijn die her aan mee doen. 

 

Groep 3 

                      Wiki / Onderwijskader 

Richt zich nog heel erg op kwalificeren roept niets op; niet zo heel vernieuwend. 

Is leren van de toekomst kwalificerend? Of gaan we op een andere manier leren 

(doen wat de omgeving vraagt / hoeft niet kwalificerend te zijn) dit stuk is te klassiek 

gericht op kwalificerend 

Krachtige leer omgeving: wat is nieuw? 

Het heeft een kritische blik nodig om te kijken of het zo bedoelt is? 

Is een KD leidend? Wel voor de inhoud, maar de vorm kan anders zijn. 

Uitvoerige doc. / wiki …. 

Fac. Hoeft hier niets mee. Wat kan hij eraan hebben?  

Rugzak? Backing voor wat? Gaat een bepaalde kant uit….. 

Misschien iets  van een zelfde taal spreken…. 

Verschil in WA en OA. WA is vrij – veel bedrijven. Maar OA is andere fac. Andere 

groep en kun je soms wel denken ga ik de goede kant uit. 

Groot dilemma: is het document van de groep? Is het document van de scholen? 

Ervaren zij dat ook? Het onderwijsinstituut gebruikt het niet? Maar het is ook een 

proces en je gaat elkaar wel meer  vinden dus ook ondersteuning van een proces 

Laat een stukje van je achtergrond los / KD loslaten bij de start / wees daar vrij in. 

 

Experimenteerruimte 

Voorkant triggert wel / zet aan het denken (creatief) maar dan komt er een stuk 

(kader) en dank komt canvas en dan voel ik wel weer mogelijkheden kreeg ik wel 

weer energie van . overall id toch wel weer dicht getimmert 

Voelt juist beter dan het eerste / criteria inspiratie voelde goed 

Veel do’s en don’t n inspireert dus niet / geldt ook voor canvas / kadert teveel. 
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Kader he b je wel nodig  

Maar staat ook veel goede dingen 

Canvas is een goede manier om het proces te ordenen / stroomlijnen 

Werken alleen met levensecht onderwijs? Kan dat niet anders? Zoek die ruimte om 

juist af te komen van … kun je niets ontwikkelen dat juist past in de wereld van de 

leerling? 

 

Ale belofte de  volgende ontwikkelplaatje mee verzonden: 
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b. Reactie op profielen kwartiermaker en facilitator 
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Kwartiermaker: 

-In de tekst links:  opdrachtgever moet zijn opdrachtnemer. 

-Kwartiermaker verduidelijken: Is deze betrokken tot start project of gedurende gehele project? ( voorstel 

om te vervangen door projectleider) 

-Verbinden   als woord ergens invoegen 

-Moet in staat zijn om een gelijkwaardige relatie aan te gaan met de opdrachtgever. 

- de drie koppen passen niet bij de competentiestructuur. E.e.a. loopt door elkaar. 

-taken, verantwoordelijkheden en competenties beschrijven/verhelderen waar hij wel van is en waarvan 

niet. 
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-verdere uitwerking van taken: Wat moet hij dan organiseren. Maak helder wat hij moet doen en waarvoor 

hij verantwoordelijk is. 

-Hoe faciliteert de kwartiermaker zodat de facilitator zijn werk kan doen. 

-Zorgt voor de juisten mensen en partijen bijeen gebracht zijn/worden en zorgt dat iedereen , ook zij/laat 

instromers van te voren geïnformeerd zijn zodat sessies niet verstoord worden door herhalingen. 

-werkt samen met de stakeholders. 

- Moet de bedrijven en instanties kennen en hun taal spreken. Kent de wereld waarin hij opereert. 

- Is de kwartiermaker dezelfde persoon bij het werkatelier en het ontwikkel atelier? 

-Kwartiermaker moet randvoorwaarden helder maken en organiseren. Is verantwoordelijk voor de 

financiële afhandeling? 

- Kwartiermaker heeft een goed en relevant ( actief) NETWERK. 

-Kwartiermaker moer lef hebben. 

-Communicatieve kant meer beschrijven. Algehele communicatie in het hele proces. 

-Zorgt dat er het juiste team staat. 

-Zorgt dat het team optimaal kan functioneren. 

-Kwartiermaker en facilitator moeten een goed duo vormen. Samen verdelen ze de taken. Relatie- inhoud-

output. 

- Beschrijf hoeveel tijd de kwartiermaker beschikbaar is 

-Beschrijf de gezagsverhouding(en) 

- delegeren aanpassen naar empoweren 

-werkt samen met ( goed weglaten) 

-kwartiermaker maakt niet de groep tot 1 geheel 

-De ‘ blik naar buiten’ beschrijven. 

-Hoe verhoudt dit zich tot de werkwijze PMC?   

-Vieren van successen! 
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c. W3 faciliteren en ondersteunen 

 

 
 

Facilitator: 

- Interpersoonlijk:  creatief in oplossingen denken 

- Groepsprocessen: signaleert spraakverwarring 

- Bewaakt voortgang om voor zichzelf kaders en doelen te stellen om zo de groepssessie goed 

te kunnen begeleiden, 

- Maakt groepsprocessen inzichtelijk 

- Inspirerende sessies organiseren 

- In staat zijn om energie uit de ander te halen 

- Duo partnerschap met kwartiermaker moet duidelijk zijn. Samen richten op de resultaten. 

Output per duo beschrijven en vandaar uit de taken verdelen. Relatie-opdracht-inhoud-

output 

- Groepsdynamica 

- - Onderscheid maken bij de facilitators tussen werkatelier: creatieveling en out of de box 

denker en ontwikkelatelier: onderwijskundige inhoudelijke achtergrond. E.e.a. in rollen en 

taken opsplitsen. 

- Laatste 2 items uit de derde kolom als eerste noemen. 

- Confronteert: is een lastig woord. Uitleggen! 

- Veel projectleiderstaken ook bij de kwartiermaker, overlap. Dit helder maken aan de 

werkgroepen. Wie is waarvan! 

- Taal, lastige woorden( divergeren/convergeren niet gebruiken. 

- Meer actieve taal gebruiken. 

- 3e kolom is heel passen voor de facilitator. De eerste twee niet. 

- Definieer: het project. 

- Werken met Visuals. (om structuur en communicatielijnen te duiden: het doel, het pad, de 

frequentie.) 

- Moet iemand inhoudsdeskundige zijn. Wel of geen achtergrondinformatie. 
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