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Onderzoek klinkt voor velen als 
iets dat zich bij een universiteit, 
ver van hun klas, afspeelt. Niets is 
minder waar. Ook binnen het mbo 
komt onderzoek steeds vaker 
voor. Tijdens het Slinge Symposi-
um van 7 april, voor de zesde keer 
georganiseerd door de Graafschap 
Academie, werd ons een kijkje ge-
gund in de onderzoekskeuken van 
het Deltion College en verschil-
lende master- en innovatiedocen-
ten van het Graafschap College 
presenteerden mooie voorbeelden 
van onderzoek dat bij ons op 
school gedaan wordt. 

Sarien Shkolnik, vicevoorzitter cvb, opent 

het symposium en heet iedereen van harte 

welkom: “Ik vind het fantastisch  dat er ook 

collega’s van o.a. Rivor en Deltion aanwezig 

zijn, want juist bij onderzoek komt het aan 

op kennisdelen.” Sarien gaat in op het belang 

van onderzoek in het mbo: “Het stimuleren 

van een onderzoekende houding brengt ons 

verder en leidt tot kwaliteitsverbetering van 

het onderwijs en dat komt weer ten goede 

aan de studenten. Het is ook noodzakelijk: de 

wereld om ons heen verandert razendsnel, 

ook beroepen veranderen en het onderwijs 

moet daarop inspelen.” 

Uitdaging
Sarien ziet onderzoek doen in het mbo als een 

uitdaging. Het Graafschap College zet onder-

zoek steeds beter op de kaart: Collega Mirjam 

Cents van het team O&I is de eerste die 

gaat promoveren. Verder is Sarien bijzonder 

trots op het toenemend aantal docenten dat 

een master heeft gevolgd: “Uit het jaarver-

slag 2015 blijkt dat er 63 masteropgeleide 

docenten bij ons werken en dat er nog eens 

tientallen op dit moment in opleiding zijn. Ook 

de activiteiten van de Graafschap Academie 

zijn enorm toegenomen. Het is belangrijk om 

de verworven kennis ook te delen met elkaar. 

Samen met de Graafschap Academie en het 

team O&I gaat dat zeker lukken.” 

Gelderse professionalisering
Er is ook aandacht voor de Gelderse profes-

sionaliseringsagenda, waarvan collega Gerdy 

Hoornenborg een van de voortrekkers is. Zes 

Gelderse roc’s en de HAN werken samen en 

streven naar het beste mbo-onderwijs van 

de regio door docenten op te leiden en te 

professionaliseren.  Vier speerpunten: leren 

met ICT, beroepsgerichte didaktiek, leren in 

opleidingsteams en werkplekleren. (Meer 

info: www.gelderserocs.nl.)
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Op 7 juni is er een werkconferentie vanuit deze regionale samen-

werking genaamd: ‘Samen werken, leren en innoveren’ om alle 

opgebouwde kennis en knowhow te delen. 

Keurmerk Samenwerkingsschool
Onlangs mocht het Graafschap College het keurmerk Samenwer-

kingsschool ontvangen. Dat keurmerk krijg je niet zomaar. Ruth 

Esselink en Erna Hoopman zijn onze gecertificeerde school-

opleiders en hebben deze ‘kar’ getrokken. De begeleiding van 

onze lio-stagiairs is in orde en inmiddels zijn er 20 collega’s tot 

werkplekbegeleiders opgeleid. De volgende fase is het keurmerk 

Opleidingsschool. Om dat te verkrijgen gaan we een intensief 

traject in van drie jaar. Dat heeft wel als resultaat dat een deel 

van het curriculum van de HAN door het Graafschap College mag 

worden uitgevoerd. 

Nieuwe functie: innovatiedocent
Tot slot worden de nieuwe innovatiedocenten voorgesteld. Sarien 

vertelt dat er lang is nagedacht over een volgende functie in het 

functiebouwwerk en dat besloten is deze functie in te voeren om 

innovatie en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs te 

stimuleren door middel van toegepast  (wetenschappelijk) onder-

zoek. Zes docenten hebben een onderzoeksvoorstel ingediend, 

drie voorstellen zijn gehonoreerd. Uniek is dat het om vragen 

gaat die de docenten bezighouden. De innovatiedocenten gaan 

de komende twee jaar twee dagen per week aan hun innovatie-

project werken. Zij worden daarbij vanuit de HAN begeleid door 

onderzoeksdocent Chris Kroeze en Ruud Klarus, lector Ontwik-

kelen van competenties op de werkplek. De docenten zijn: Sander 

Berendsen, Willy Reijrink en Nono Poels (zie ook kader). 

Elf presentaties
Tijdens de tweede helft van het symposium kregen elf collega’s 

een podium om hun ervaringen met onderzoek te presenteren. 

Bevlogen docenten vertelden over onderzoek naar ‘overtuigen 

en beïnvloeden in het mbo’, een nieuwe manier van reflecteren, 

coöperatief leren, creatief denken binnen het onderwijs, motiva-

tiebevordering, effectmeting, creatief schrijven etc. Dit is slechts 

een greep uit het groeiende aantal onderzoeken dat binnen het 

Graafschap College opgezet wordt. Wil je meer weten? Neem 

contact op met de Graafschap Academie via het portaal. 

Sander Berendsen 
Talentenwijzer 
Sander Berendsen is senior docent Pedagogisch werker. 

Hij wil onderzoek doen naar de pedagogisch didactische 

uitgangspunten voor het  opleiden van talentvolle studen-

ten met de ambitie om te excelleren.  Wat vraagt het van 

studenten en docenten om te excelleren? Op basis van dit  

onderzoek is het plan een Talentenwijzer te ontwikkelen. 

Dat is een toegankelijke interactieve PDF met handvatten 

voor studenten en docenten.  Als ambassadeur en kwar-

tiermaker van talentgericht onderwijs gaat Sander daarna 

onderzoek doen in een zogenaamd ‘cross-over project’, 

met studenten uit verschillende sectoren om de toetsen 

of de uitgangspunten kloppen en of de leermotivatie van 

studenten wordt verhoogd.
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Willy Reijrink
Regionaal Skills Training Centrum
Willy Reijrink is senior docent Verpleegkunde. Haar doel 

is het oprichten van een Skills Training Centrum, dat vijf 

dagen in de week van 8.00 tot 20.00 uur excellent vaar-

digheidsonderwijs aanbiedt aan studenten van verschil-

lende opleidingen binnen het Graafschap College en andere 

doelgroepen. Doel is ‘just in time’ kunnen leren/oefenen/

toetsen, waarbij maximaal gebruik gemaakt wordt van 

ICT: video-instructie, virtual reality, instructie, training 

en toetsing op afstand. Het resultaat voor de student: 

het vaardigheidsonderwijs is flexibel en gepersonaliseerd, 

de trainingen worden verzorgd door een expert, in een 

passende leeromgeving waar de student kennismaakt met 

moderne technologie en de laatste inzichten op het gebied 

van de vaardigheid. 

Nono Poels
Travel tomorrow 
Nono Poels is senior docent Toerisme. Zij gaat een in-

novatieproject opzetten samen met o.a. de hogeschool 

Saxion waarbij onderwijs wordt aangeboden in de vorm 

van projecten samen met het bedrijfsleven. Een vorm van 

cross-over onderwijs waarbij de docenten samenwerken 

aan de invulling van het programma en de begeleiding van 

de studenten. Daarnaast start zij een onderzoek naar het 

eigenaarschap van studenten voor hun eigen leerproces. 

Haar passie is studenten uit te dagen en te prikkelen om 

zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun ontwikke-

ling. Haar innovatievoorstel is het ontwikkelen van een 

onderwijsconcept voor de wereld van Travel tomorrow. 

Ondernemendheid van de studenten en samenwerking tus-

sen verschillende opleidingen en sectoren bij het bouwen 

van onderwijs in een andere vorm staan centraal. 
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