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PROLOOG
De wereld om ons heen is een omgeving die sterk verandert, zichtbaar en voelbaar voor elk persoon.
Veranderingen in de eigen regio en in de wereld, economische, maatschappelijke en technologische
ontwikkelingen. Voor professionals is daardoor de beroepscontext voortdurend in beweging. Hogeschool
Inholland heeft deze dynamiek en uitdaging vertaald naar een visie op de ontwikkeling van de Inholland
Professional.
In de huidige context is het voor professionals steeds belangrijker om te weten wie je bent en hoe je als
mens wilt bijdragen aan nieuwe kansen en uitdagingen. Voor kwalitatief goed onderwijs is dus meer nodig
dan het aanreiken van kennis en vaardigheden. Sociale en persoonsvorming zijn integraal onderdeel van
de professional in de beroepscontext. Dat daagt ons uit om die aspecten van leren en oefenen substantieel
en structureel onderdeel van ons curriculum te maken. Dit vanuit een sterk besef van kennis en kunde
aantoonbaar gemaakt door te werken met beroepsproducten. Zo leiden we flexibele en verantwoorde
beroepsprofessionals op.
Vier jaar geleden maakten we een start om kenniswerkplaatsmethodiek als onderwijsconcept te
ontwikkelen en bovenal met elkaar te gaan ervaren, zodat we daarvan konden leren. Niet iedereen
was bekend met het begrip ‘kenniswerkplaats’ of zich bewust van de waarde die de methodiek voor de
ontwikkeling van ons onderwijs zou kunnen en gaan hebben. Het was en is ook geen uitgewerkte didactiek
of leerplan. Het biedt juist ontwerp- en ontwikkelingsgerichte ruimte aan verschillende invulling en inbreng
vanuit verschillende rollen en talenten van docenten: van expert tot coach, van ontwerper tot planner.
Binnen het domein Techniek, Ontwerpen en Informatica (TOI) leiden wij de innovatieve maker van de
toekomst op. We stimuleren de ontwikkeling van technici, die in verbinding met hun omgeving een bijdrage
leveren aan een duurzame, gezonde en creatieve samenleving. Wij willen daardoor een inspirerende
leeromgeving creëren waar groei centraal staat en die professionals uitdaagt het beste uit zichzelf te halen.
Om technische beroepsbeoefenaars op te leiden die beschikken over vakkennis, intermenselijke
vaardigheden en een open, nieuwsgierige en lerende houding, dagen we niet alleen onze studenten
maar ook onszelf uit. Wij brengen studenten, docenten, onderzoekers en werkvelddeskundigen in
verbinding om elkaar te inspireren en bij te dragen aan technische innovaties. Het creëren van dergelijke
leergemeenschappen is wat we doen in kenniswerkplaatsen. De regio is onze kenniswerkplaats.

Met trots constateer ik dat we leren, onderzoeken, ontwerpen en co-creëren door gezamenlijk te werken aan
maatschappelijk relevante technische vraagstukken met erkenning en waardering voor ieders unieke inbreng. Bij deze
ook dank aan onze partners. Met plezier heb ik persoonlijk de ervaringen van studenten, docenten, bewoners, werkende
professionals en andere stakeholders mogen beleven. Voor hen was het een mooie reis, voor velen zal het een begin zijn
en ligt nog een mooie ontwikkeling voor ons. Doe jij mee?
Laat dit verslag je inspireren!

Richard Oerlemans

Ir. Richard Oerlemans MBA
Domeindirecteur Techniek, Ontwerpen & Informatica

VOORWOORD
In het strategisch meerjarenplan van het Domein Techniek, Ontwerpen en Informatica (TOI) 2016-2022
is de kenniswerkplaats geïntroduceerd als vernieuwend onderwijsconcept. Dirk van der Bijl, toenmalig
directeur van Domein TOI van Hogeschool Inholland, stelt in zijn inleiding dat voor kwalitatief goed
onderwijs meer nodig is dan het aanreiken van kennis en vaardigheden. ‘Door vorming, die sterk gerelateerd
is aan de beroepscontext en die een substantieel en structureel onderdeel van ons curriculum wordt, leiden
we verantwoorde beroepsprofessionals op’, schrijft hij. Een jaar later, eind schooljaar 2016-2017, stelt de
directie vast dat het begrip kenniswerkplaats nog relatief onbekend is bij de opleidingen van TOI. Ik word
aangesteld om de methodiek vorm en inhoud te geven in samenwerking met de opleidingen, gebruik makend
van de ervaringen elders in de organisatie.
De visie en ambitie is helder. De invulling ervan dient gezamenlijk tot stand te komen. Het proces kent een
typisch verloop van vallen en opstaan. Mensen zijn belangrijk, een gezicht bij het verhaal en (h)erkenning wat
ertoe doet. Directiewisselingen zorgden voor tijdelijke vertraging in het proces. Met de komst van Richard
Oerlemans als directeur TOI en vestigingsdirecteur Alkmaar zit de vaart er weer goed in. Hij verbindt zich
intern en extern nadrukkelijk aan toekomstgericht onderwijs in samenwerking met regionale partners.
Aanleiding voor het nieuwe onderwijsconcept is het besef dat de wereld ingrijpend en in een hoog tempo
verandert. Ontwikkelingen als globalisering, technologisering en flexibilisering hebben grote impact op bijna

alle terreinen van ons leven. Wonen, werken en leven lijken onoverzichtelijker te worden, vaste structuren
verliezen hun kracht. Veel mensen ervaren gevoelens van onzekerheid.
Er liggen grote uitdagingen voor het klimaat, waarvoor oplossingen in duurzame energie nodig zijn.
Dat vraagt om samenwerking. Samenwerking tussen bedrijven, overheden, studenten, onderwijs- en
kennisinstellingen. TerraTechnica organiseert deze samenwerking in de regio door partijen te verbinden,
te faciliteren en nieuwe ontwikkelingen aan te jagen. Door samen te leren, werken, experimenteren
en innoveren in duurzame energie. Daarom is TerraTechnica een actieve ambassadeur en sponsor van
kenniswerkplaatsen. Plaatsen waar studenten kunnen leren door te werken aan echte vraagstukken die
er toe doen in de maatschappij. Waar zij de kans krijgen het verschil te maken. Waar bedrijven, burgers en
overheden frisse ideeën en nieuwe kennis van jong talent binnen kunnen halen om zo stappen te zetten in de
energietransitie.
In de huidige context is het voor professionals steeds belangrijker om te weten wie je bent en hoe je als
mens wilt bijdragen aan nieuwe kansen en uitdagingen. Kenniswerkplaatsen zijn bedoeld om studenten al
tijdens hun studie vertrouwd te laten raken met complexe vraagstukken en hen uit te dagen om samen met
stakeholders oplossingen te vinden, in co-creatie met docenten, bedrijven en overheid.
Dit rapport is een chronologische weergave van het proces en uitkomsten van de boeiende en leerzame
expeditie tot-nu-toe. Als vormgever heb ik met veel plezier mijn bijdrage geleverd aan een gedeelde
benadering van betekenisvol onderwijs voor verschillende opleidingen van Hogeschool Inholland en ROC
Kop NH en partners in de regio Noord-Holland.

Heleen Bouwmans

Expeditieleider Kenniswerkplaatsmethodiek Hogeschool Inholland/Projectleider onderwijs TerraTechnica
September 2020
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INTRODUCTIE EN ONTSTAAN
KENNISWERKPLAATSMETHODIEK
Sinds 2015 wordt in de strategische agenda
hoger onderwijs en onderzoek aandacht besteed
aan de wijze waarop de leeromgeving bijdraagt
aan de kwaliteit van onderwijs.

praktijkonderzoek:
• Duurzame techniek & groen
• Gezonde samenleving
• Creatieve industrie

De hogescholen stellen in de strategische
onderzoeksagenda 2016-2020 drie
maatschappelijke uitdagingen centraal:
1. Hoe creëren we een gezonde en vitale
samenleving?
2. Hoe creëren we een veilige en inclusieve
samenleving?
3. Hoe creëren we een duurzame en
innovatieve economie?

De ambitie luidt: In alle regio’s waar we actief
zijn, tonen we onze kracht door binnen deze
thema’s een bijdrage te leveren aan regionale
vraagstukken en ontwikkelingen. Hogeschool
Inholland legt de verantwoordelijkheid en het
eigenaarschap bij de opleidingen en bij docenten
en teamleiders die deze opleidingen dragen. Dit
heeft geleid tot enkele goede voorbeelden van
regionale samenwerking, overwegend flankerend
van aard. Dat wil zeggen dat ze veelal buitencurriculair plaatsvinden en niet geïntegreerd zijn
in het reguliere onderwijs. Dit is een onwenselijke
situatie op langere termmijn.

Er worden 10 maatschappelijke thema’s
benoemd voor praktijkgericht onderzoek.
Van het bedrijfsleven en de publieke instellingen
wordt gevraagd om hun betrokkenheid bij
het onderzoek van de hogescholen verder te
vergroten in Centers of Expertise (CoE), living
labs en kenniswerkplaatsen. Hoewel deze
termen beleidsmatig niet exact hetzelfde worden
behandeld en gefinancierd, worden ze in dit
rapport als equivalent gezien.
In het instellingsplan 2016-2022 ‘Durf te leren’,
werkt Hogeschool Inholland specifieke keuzes
uit en formuleert ze drie sterke thema’s voor
8
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In de expeditie is op basis van beschikbaar
materiaal en vele gesprekken in schooljaar
2018-2019 een voorlopig set uitgangspunten
c.q. streefniveau geformuleerd voor een
kenniswerkplaats:
• Activiteiten maken onderdeel uit van het
curriculum en vormen geen losstaande
projecten
• Er wordt gewerkt aan maatschappelijke
uitdagingen, met verschillende partners

•
•

•

•

Studenten van verschillende disciplines en
opleidingsniveaus werken samen
Er is sprake is van co-creatie, wederkerigheid en
gelijkwaardigheid tussen de opleidingsinstituten en
externe partners, zowel in de voorbereiding als in de
uitvoering
Begeleiding en coaching is gericht op brede vorming,
niet alleen op vergroten van kennis en technische
vaardigheden
Iedereen leert

Maar boven alles blijkt de wil, het lef en de positie om
samen iets op poten te zetten van belang. En daarnaast een
dosis geluk om op het juiste moment op de juiste plek te
zijn.

VERANDERSTRATEGIE EN AANPAK

2

Als basis voor het veranderproces is gekozen voor het model voor duurzaam pionieren in onderwijs
van Mieke de Vreede . In dit procesmodel worden vier fasen onderscheiden. Iedere fase heeft zijn eigen
moeilijkheid of leerdrempel. Er is onderlinge afhankelijkheid tussen de fasen en tegelijkertijd zijn ze nonlineair. Sterker nog: zonder te experimenteren kom je niet verder.

Het is de bedoeling van de kenniswerkplaatsmethodiek om studenten toe te rusten voor ‘Samen leven, leren
en werken in een wereld die verandert’ middels activerend en contextrijk onderwijs. Dat was en is voor de
meeste opleidingen een forse verandering in meerdere opzichten. Maar ook voor opleidingen die al flink op
dreef zijn vraagt deze benadering voortdurend afstemming met elkaar en met de omgeving in een iteratief
proces van leren door doen, van experimenteren en reflecteren.
Het is een proces van al doende leren. Iedere ervaring in de praktijk levert nieuwe inzichten op, die tot
aanscherping kunnen en veelal moeten leiden van het perspectief, de verbinding vanuit professionals en van
de organisatiestructuur. Iedere ordening of structuur is ook maar een toevalligheid. Als we er niet aan blijven
sleutelen verstart die structuur steeds verder en zit ze ons in de weg in plaats van dat ze ondersteunend
werkt aan wat we willen bereiken. Tegelijkertijd is ze onmisbaar als houvast tijdens veranderingen en in
woelige tijden.

1

2

3

4

Reflectie

Kernreflectie

Volharden

Co-creatie

Dialoog

Ontwikkelingswegen

Team

Interactieve werkvormen

Het landschap in beeld

Pioniersmentaliteit

Cultuur

Omgaan met dimensies van

Reisdoel in beeld

ontwikkelen

Structuur

complexiteit

Innerlijke reis

Pioniersplek creëren

Pionieren

Innovatievermogen

Condities scheppen

Procesbegeleiding

Professionele betrokkenheid 8 krachten

U-proces

Professioneel kompas

Designthinking
Moderne projecttechnieken
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Aspiratie

Mentaliteit

Klimaat, Plek

Proces, Loslaten

Perspectief

Verbinding

Organiseren

Experimenteren
Model ontleend aan M. de Vreede, Duurzaam Pionieren

Uit: Duurzaam pionieren - Mieke de Vreede
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Het zoeken naar balans tussen de dynamiek van verandering en
ontwikkeling en zekerheid en structuur is één van de moeilijkste
aspecten van dit proces. De taaiheid van dit proces vraagt om
doorzettingsvermogen, geduld en acceptatie van wat (on)mogelijk is.
En tegelijkertijd een zekere onbevangenheid en gezelligheid om open te
staan voor nieuwe inzichten en het volhouden.

De vormgeving van deze andere manier
van werken mag tijd kosten. Voor het
hele proces wordt door het Domein
TOI een periode van 6 tot 7 jaar
uitgetrokken. In mei 2017 is gestart
met de expeditie.

Op basis van het model voor duurzaam pionieren is een planning
gemaakt op hoofdlijnen en een Actielijn opgesteld, die regelmatig is
bijgewerkt. In bijlage 1 vind je een voorbeeld Actielijn van januari 2019.
Diverse gesprekken in de beginperiode van 2017, fase Perspectief, zijn
verwerkt in de PowerPointpresentatie ‘Expeditie ToiToi (werktitel)’ van
25 september 2017 .

2017-2018 Perspectief

Het belangrijkste inzicht uit fase 1 was dat dit helpt om het
veranderproces soepeler te laten verlopen:

2018-2019 Verbinding

Design en start Expeditie: Urgentie,
uitwisselen betekenis en toekomst
beelden, voorbereiden teams,
voorbereiden organisatie, start beperkt
aantal experimenten

Kenniswerkplaats formuleren in
onderwijsvisie per team; Aantal concrete

•
•
•

Delen van (nieuwe) kennis, tools, beelden
Delen van persoonlijke verhalen en ervaringen
Voldoende oefenplaatsen (living labs, kenniswerkplaatsen,
projecten) om in te leren

afspraken gemaakt met bedrijfsleven;
studenten aangehaakt

2019-2020 Verbinding
in 1 ding (project/thema) is kwp

Uitgangspunten, doelen en randvoorwaarden komen door ontmoeten
en experimenteren steeds beter in beeld. Daarom was ik blij met
het initiatief Thuisduinen2050, waar ontmoeten en samen met het
onderwijs complexe vraagstukken oplossen precies het vertrekpunt
was.

methodiek volledig doordacht
en uitgewerkt/werkend

2020-2021 Organiseren
Duurzaam business model (financieel/
organisatorisch)

2021-2022 Experimenteren
Kenniswerkplaats als onderwijsconcept
volledig zichtbaar
Kenniswerkplaats verwerkt in het OER
bepaald % projectonderwijs – gehaald %
projectonderwijs
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Waarom zou het niet lukken?
BELEMMERENDE KRACHTEN:
Beperkt aantal studenten
Verantwoorden zit dwars

3

CASUS: KENNISWERKPLAATS
THUISDUINEN 2050

Concurrentie en vrijwilligheid
Afstemming is lastig
‘Hobby’
Toetsformulier past niet
KORTOM:
Schaarste (ruimte, docenten, studenten)
Vrijblijvendheid (gewenningsproces, meerwaarde onduidelijk)
Agency bij student ontbreekt (beperkt beeld van wat studenten
beweegt)
Timing (ad hoc, planning projecten loopt niet synchroon met
onderwijs)
Inzet docenten beperkt
Roosteren lastig

Waarom gaat het wel lukken?

Aan het begin van schooljaar 20182019 verzorgde ik een inleiding over de
kenniswerkplaatsmethodiek in het overleg
van de vestiging Alkmaar van Hogeschool
Inholland. Het toeval wilde dat in dezelfde sessie
Patrick Berckmoes, docent elektrotechniek,
de ambitie van Huisduinen presenteerde om
hun dorp duurzaam te maken in samenwerking
met studenten van de hogeschool. Iedereen
in het zaaltje veerde op. De presentatie wekte
nieuwsgierigheid en enthousiasme op van
verschillende deelnemers en mijn aanbod om
een verkenning te starten voor een concrete
kenniswerkplaats werd aanvaard.

Samen met curriculumbouwers van opleidingen
van de vestiging Alkmaar brachten we in beeld
welke mogelijkheden en onmogelijkheden zij
zagen voor interprofessioneel samenwerken
rond Huisduinen. En welke stappen gezet konden
worden. De uitkomsten van deze concrete casus
werden gedeeld en herkend door docenten
als we ze bespraken tijdens workshops en
presentaties op studiedagen.

Reflectie
Dialoog
Het landschap in beeld
Reisdoel in beeld

5 BOLD STEPS VISION® CANVAS

THEME

(voorbeeld curriculum)
THEME

Energie &

Continuïteit

Huisduinen
What is the future state of
your business? How are you
going to help your
customer?

Middelen uit externe fondsen

BOLD STEPS

SUPPORTSinfrastructuur

The big steps towards your vision

What are the supports
that strengthen you while
reaching your vision?

Serieus oppakken

5.
4.

toch lukken?

Tijdig informeren

(positieve krachten)

2.
1.

© THE GROVE CONSULTANTS INTERNATIONAL
THIS VERSION BY DESIGNABETTERBUSINESS
DESIGNABETTERBUSINESS.COM

THEME

CHALLENGES
What are the challenges
that hinder you while
reaching your vision?

2. Waarom lukt het nu niet?

3.

3. Waarom gaat het

Concrete doelen

Gezondheid

Zorg & Welzijn

Transport &

Regie faciliteren

Voeding &

Waar vinden we elkaar?
THEME

Tijd om af te stemmen

THEME

zelfverzorgend
VISION STATEMENT

Duurzaamheid

Samenwerking studenten

Notie nemen van de planning van opleidingen

DESIGN A
BETTER
BUSINESS

Bewustwording
1. Wanneer gaat het goed?

RANDVOORWAARDEN:

Helder qua omvang en niveau

Communicatie &

4. Wat zijn dan de

(problemen)

eerste stappen?
(acties)

The 5 bold steps vision canvas was originally designed by David Sibbet
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Naar aanleiding van deze sessies is ingezet op de
randvoorwaarden. Samen brachten we in beeld welke
ruimte er binnen de opleidingen was voor projecten
op Huisduinen, op de korte en langere termijn. We
stelden vast dat de vrij beschikbare projectruimte op
dat moment heel verschillend was per opleiding, maar
dat er grote overeenkomsten waren in het denken over
de extra langere termijn. Ook ontstond het gezamenlijk
inzicht dat het niet wenselijk is om te werken met
losse projecten, maar te streven naar een ‘ketting’
samenhangende projecten naar einddoel, in dit geval
‘Huisduinen zelfverzorgend’. Deze samenhang maakt dat
studenten op elkaars uitkomsten kunnen voortbouwen
en dat Huisduinen op termijn dichter bij haar einddoel
komt. Zo ontstond het begin van een gezamenlijke
strategie.

Een voor alle opleidingen herkenbare beslisboom,
ontwikkeld op basis van materiaal vanuit de opleiding
verpleegkunde, was het begin van een gezamenlijke
werkwijze. Deze beslisboom bood houvast bij het
ontwerpen van de opdrachten, het inhoudelijk afbakenen
ervan en het ‘rijgen van de ketting’. De visualisatie van
het proces, figuur hieronder, sloeg aan.

K

WOR

SS

OGRE
IN PR

VRIJE PROJECTRUIMTE - WAT IS ER MOGELIJK?
#STUD
WTB/ET

Social Work

KORTE TERMIJN

LANGE TERMIJN

Vrije week begin iedere periode

2e jaar: 2 EC

3 stages

3e jaar: 10 EC

Vanaf feb jr 3&4 20 weken ‘participatie’

3e jr ‘professioneel samenwerken’

TBK

60/80
spiegel

2e jr: 10 tot 12 EC ‘innovatie’

Half jaar niet ingevuld
(zie CB jr 3)

4e jr: 15 EC ‘innovatie’

Samen 1 week —> langere peridoe

3e jr: ongeveer 10 EC kwantitatief onderzoek
4e jr: 12 EC vrij 1e semester

BFL

1e en 2e jr RAVO
3e en 4e jr beperkt
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TERMIJN
Meer vrije ruimte:
30 EC’s
Generieke thema’s
met ruimte voor
speciﬁeke invulling

Leerwerkplaats

Verpleegkunde

EXTRA LANGE

Rulebased en
principledriven
curriculum
Gezamenlijk
keuzeblok
Verschillende
mogelijkheden
voor projecten en
‘roosteren vanuit de
bedoeling’

Met de projectleiding aan de zijde van de bewoners van
Huisduinen werden afspraken gemaakt over inhoudelijke
prioriteiten voor de eerste ronde studentprojecten.
Hierbij een kort overzicht van de eerste ronde
prioriteiten. In bijlage 1 vind je een uitgebreider
overzicht.

Inholland raakt steeds beter op elkaar ingespeeld. Ook
de aansluiting van het ROC op de kenniswerkplaats krijgt
beter handen en voeten.

Op 19 en 20 september 2019 vond de aftrap plaats van
de eerste ronde studentprojecten op Huisduinen met
een tweedaagse bootcamp. In de periode van september
2019 tot januari 2020 werden daarna nog twee
gezamenlijke sessies georganiseerd: een expertmeeting
en een eindpresentatie. Tussendoor ontmoetten
studenten elkaar in hun eigen projectgroepen.
Deze opzet is in de periode vanaf februari 2020 herhaald,
zij het met digitale sessies in verband met corona. De
tweede ronde projecten is op dit moment achter de
rug en het project breidt zich steeds verder uit. De
organisatie vanuit Huisduinen en vanuit Hogeschool

PROJECTEN THUISDUINEN 2050 SCHOOLJAAR 2019-2020
Eerste ronde (2019): verzamelen informatie, inzicht krijgen

•
•
•
•
•
•
•

Energie en duurzaamheid
Opwekken en opslag: mogelijkheden en kosten
Gebruik meten en verhogen bewustzijn
Zorg en welzijn
Zo lang mogelijk thuis – ouderen met een fysiek beperking
Voeding en gezondheid
Omgevingsvisie uitwerken - voedselbos

Tweede helft (2020): vertalen naar businessmodel en planvorming
18
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MASTERCLASSES ‘LEEF, LEER EN WERK
IN EEN WERELD DIE VERANDERT’
Bij deze nieuwe vorm van studeren wordt
voortdurend gebouwd aan een lerende
community waarin verschillende partijen
samenwerken aan maatschappelijk relevante
vraagstukken. De community wordt gevormd
door en voor mensen, instellingen, bedrijven,
onderwijs en overheid. Centraal staan een
proactieve houding en actie gericht leren.
De kenniswerkplaatsmethodiek betekent op
verschillende fronten een ommezwaai. In een
reeks van vier verschillende bijeenkomsten is
door ervaren sprekers dieper ingegaan op de
voorwaarden om dat te doen. De reeks beoogde
het professionele netwerk te versterken
en gemeenschappelijke inzichten, taal en
benadering te vergroten. TerraTechnica, platform
voor duurzame energiesystemen, erkende de
noodzaak hiervan en was hierin een enorme
aanjager.
De thema’s van de Masterclasses sloten aan bij de
fasen van het procesmodel duurzaam pionieren:
persoonlijk leiderschap & ondernemerschap, de
impact van verandering voor het individu en de
manier hoe je gezamenlijke onderzoekopgaves
aanpakt. De eerste drie Masterclasses
vonden plaats in de sfeervolle setting van De
Telefooncentrale in Alkmaar. In de afsluitende
sessie stond ‘actie-leren’ centraal. Deze vond
plaats in de buitenlucht op Huisduinen.

De Masterclasses werden georganiseerd in
nauwe samenwerking met Han van Kleef,
associate lector leren en ontwikkelen in
organisaties bij Hogeschool Inholland. Het
werden geslaagde ontmoetingen tussen
deelnemers werkzaam bij verschillende
organisaties in Noord-Holland, komend vanuit
het bedrijfsleven, overheid en mbo- en hboscholen. "Deze serie verdient een groter publiek"
aldus de enthousiaste reactie van een deelnemer.
Aspecten van het nieuwe onderwijs werden
uitgewerkt in samenwerking met tekenaar Anne
Mérat. De visuals zijn bedoeld om gesprekken
over de vormgeving van het nieuwe onderwijs te
ondersteunen en te vereenvoudigen.
De klim is het leukste was de eerste visual en
verbeeld het veranderproces:
• Fase 1: Richting bepalen & Proces design –
de drempel van het niet-weten
• Fase 2: Ik beleef, het perspectief van de
professional – de drempel van de verbinding
• Fase 3: Samen onderzoeken & Organiseren –
de drempel van de volharding
• Fase 4: Actie-leren in de praktijk, alles komt
samen – de drempel van loslaten
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alignment

brokership
We need to
cross the river.

Let’s
figure out how.

agency

We need to
cross the river.
Build a bridge.

MASTERCLASS 1:
DE WERELD VERANDERT

stewardship

Werken aan meerzijdig complexe vraagstukken:
‘wicked problems’
In de eerste masterclass stonden de opgaves
centraal, die opdoemen in een wereld die
verandert. Deze complexe, interprofessionele,
meerzijdige vraagstukken noemen we ook
wel ‘wicked problems’. Het aangaan van deze
vraagstukken noemen we opgavegericht werken
(rechtsboven in de figuur). Deze staat naast
resultaat gestuurd werken (linkerzijde), wat in
veel organisaties nu de dominante dynamiek is.
Opgavegericht werken is per definitie
grensoverschrijdend. Dat vraagt om een nieuwe
invulling van bestaande functies en om specifieke
kwaliteiten:
• agency (persoonlijke betrokkenheid bij de
opgave, intrinsieke motivatie voor de actie,
eigenaarschap)
• brokership (het leggen van nieuwe
verbindingen, creëren van een lerend
netwerk, verbinder)
• stuartship (de weg wijzen, begeleiden,
mentor)

Hope someone
is working
on the river
problem.

autonomy

Margret de Blanken-Hulsebosch, directeur van
de Inholland Academy, heette iedereen welkom.
In haar openingstoespraak benadrukte zij dat de
huidige maatschappelijke vraagstukken steeds
complexer worden en vragen om een ander soort

4

.1

oplossing en benadering. De wereld verandert,
hoe gaan wij daar als individu en binnen een
organisatie mee om?
Karlijn Mol, duurzaamheidsmanager bij Dura
Vermeer, maakte vanuit haar expertise duidelijk
hoe zij binnen hun bouwbedrijf met de transities
omgaan en hoe zij de over het algemeen
negatieve impact binnen de bouwsector naar een
positieve en innovatieve aanpak wil omzetten.
Een belangrijk uitgangspunt hierbij is om niet te
wachten tot de markt erom vraagt (reactief) maar
om zelf het initiatief te nemen en de partijen te
benaderen vanuit deze eigen visie (actief). Hierbij
staat verbinding op alle niveaus centraal. Het
samen onderzoeken van nieuwe mogelijkheden is
essentieel om het proces van omdenken in gang
te zetten.
Han van Kleef, associate lector leren en
ontwikkelen in organisaties, Hogeschool
Inholland, omschreef dit proces als ‘wicked
problems’: er zijn uiteenlopende oorzaken, veel
stakeholders en een groot aantal disciplines
die elkaar wederzijds beïnvloeden en werken
met verschillende probleemdefinities. Om tot
overeenstemming en een heldere eindoplossing
te komen is het belangrijk om het afwegingskader
te dynamiseren: stel niet je eigen belangen
23

maar die van de maatschappij centraal, werk samen met
andere disciplines vanuit een gelijkwaardige aanpak
en probeer de vraagstukken eerst goed te begrijpen
alvorens naar oplossingen te zoeken.
Op basis van de afsluitende pitches van deelnemers
werd geconcludeerd dat de mens het verschil maakt
en wij onze handels- en zienswijze niet langer door het
bestaande systeem moeten laten bepalen maar juist op
zoek moeten gaan naar de mogelijkheden om de lijntjes
te laten vervagen en het veranderingsproces zelf in de
etalage te zetten.

24
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MASTERCLASS 2: DE SCHOOL IS DE WERELD
EN DE WERELD IS DE SCHOOL

.2
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Suze van der Meulen, innovatiemanager bij PWN,
onderschreef het advies van Dook.

Lector Woody Maijers beaamde: “Het systeem
kan zichzelf niet veranderen, dat moeten wij
samen doen. Er zijn veel rapporten geschreven
over onderwijsvernieuwing, maar nergens
staat duidelijk omschreven hoe dit gerealiseerd
moet worden”. Belangrijk is dat alle spelers
van student, docent, manager tot werkveld
organisaties actief betrokken worden. Niet
langer staat het streven naar perfectie centraal,
maar het blijven bewegen.

AC

De deelnemers werden hiertoe uitgedaagd
door zich in kleinere groepen aan elkaar voor
te stellen. Wie ben ik? Waar sta ik? Hoe is dat
gekomen en waarom doe ik wat ik doe? Al
doende bleek dat het elkaar leren kennen niet zo
vanzelfsprekend is als dat we denken.

De deelnemers werden vervolgens verzocht om
bij zichzelf na te gaan of zij de 4 stappen van de
funnel (van droom, doel, plan naar realiteit) in
hun werk herkennen, te bepalen waar zij zitten
en wat hun rol hierin is. Er ontstonden levendige
discussies. Enkele gezamenlijke uitkomsten
waren dat het proces en de eigen ervaring
belangrijk zijn, bij nieuwe verantwoordelijkheden
ook nieuwe bevoegdheden horen en dat de
realisatie gefaciliteerd moet worden.

liv

Dook van den Boer, werkambassadeur bij de
provincie Noord-Holland, trapte de bijeenkomst
af. De complexiteit van de huidige vraagstukken
in het werkveld vragen om een ander soort
professional, één die goed kan samenwerken met
collega’s van verschillende vakgebieden. Hieruit
volgt dat het onderwijs dringend toe is aan
vernieuwing. Het is een grote opgave die volgens
Dook het beste praktisch kan worden aangepakt.
Niet wachten op besluiten van bovenaf maar zelf
actief aan de gang gaan, deuren open durven te
zetten en met anderen in gesprek gaan.

Binnen PWN gaat zij in gesprek met collega’s
over hoe zij mee kunnen gaan in de technologisch
snel veranderende wereld. Tijdens 3-daagse
Makathons ervaren deelnemers uit hun het
netwerk wat je met nieuwe technologieën kunt
doen. Ze worden gestimuleerd om out of the box
te denken en de Design thinking methode actief
toe te passen.

KL

De docent en het onderwijsproces
In de tweede sessie stonden de docent en
het onderwijsproces centraal. In de labs of
kenniswerkplaatsen leren studenten actief door
te werken aan echte vraagstukken. Ook in het
klaslokaal worden studenten aangemoedigd tot
actief leren.
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IN EEN KENNISWERKPLAATS

Naar: P. Senge, Het Vijfde Discipline-handboek voor onderwijzers, ouders en iedereen die betrokken is bij scholing

AANTEKENINGEN

ROLLEN IN 'N ECOSYSTEEM MET HOTSPOTS

Rollen gericht op het
ecosysteem

DE BETEKENIS GEVER

DE VERTELLER

Karakteristieken

Gericht op

Ziet grotere verbanden

Waarheen drijft het ecosysteem?

Ziet wat mogelijk is

Duiden, vertalen

Denkt buiten gebaande paden

Samenhang, inzicht in systeem, patronen

Kritisch

Wat is de volgende stap?

Staat graag voor een groep

Verwoorden, verbeelden van t concept.

Trekt de aandacht van het publiek

Gericht op het verspreiden van kennis en

Aansprekend en welbespraakt.

begrip van t concept.

Uitnodigend
Mensgericht

Duurzame relaties in het ecosysteem

Netwerker

Gemeenschappelijk belang

Pro-actief

Communicatie intern/extern

DE VERBINDER

Rollen gericht op de hotspots

DE ONTWERPER

Maakt nieuwe werkvormen

Pedagogisch didactisch concept

Intuïtief en creatief

Vormgeving programma

Houdt van nieuwe dingen

Lessons learned

Is waarde gedreven

HOE

Houdt overzicht over acties

Planning en randvoorwaarden

Multitasker

Doen, uitvoeren, oplossen

Vasthoudend, veel energie
DE PLANNER/ORGANISATOR

DE GROEPSCOACH

DE EXPERT

Werkt efficiënt
Staat aanwezig aan de zijlijn

Heeft aandacht voor de mens, ziet

Bewaart de rust en wekt vertrouwen

hun potentie en boort die aan

Stelt zich dienstbaar op

Moedigt aan, brengt energie in het

Werkt intuïtief

spel en bewaakt grenzen

Voegt nieuwe kennis toe

Brengt je verder met nieuwe inzichten

State of the art

Brengt je ideeen op een hoger plan

Brengt kennis in en over

met bronnen en feiten op een bepaald

Is een scherpe en heldere meedenker

vakgebied

WIE?

WIE?

WIE?

FRAMEWORK BETEKENISVOL ONDERWIJS

AANTEKENINGEN
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Het samen werken aan duurzame oplossingen
door co-creatie van verschillende disciplines
werd ook onderstreept door Merlijn
Hoenekamp, tuin- en landschapsontwerper bij
Ingenieursbureau Donkergroen. Hij lichtte hun
eerste circulaire tuin ontwerpopdracht toe.
Naast de gebruikelijke economische en materiële
waarde kwam het accent steeds meer te liggen op
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De derde Masterclass is vanuit de disciplines
circulair ontwerpen/bouwen en Biomimicry
aangevlogen.
Ingrid Moes, clustermanager Business Studies
bij Hogeschool Inholland, benadrukte in
haar welkomstwoord dat het onderwijs vast

Mauro Gallo, lector Biomimicry bij Hogeschool
Inholland, introduceerde de waarde van
zijn vakgebied voor het vinden van nieuwe
oplossingen. Een technische uitdaging dient
aan de ontwerptafel niet langer alleen door
technici onderzocht te worden maar samen met
biologen, economen, sociale wetenschappers,
beleidsmakers vanuit de overheid en andere
vraagstuk gerelateerde stakeholders.

Het “samen onderzoeken” laat je op een andere manier
naar vraagstukken kijken en stimuleert het buiten de
kaders denken. Het vraagt doorzettingsvermogen, maar
zal geleidelijk aan steeds soepeler verlopen.

De maatschappij kritische deelnemers wilden graag
weten hoe je dit een proces op gang krijgt, waar je

R

Er is een nieuw referentiekader nodig om af te
kunnen wegen wat van waarde is. Niet alleen
financieel economische waarden tellen mee in
de afwegingen, maar ook ecologische en sociaalmaatschappelijke waarden spelen hier een rol.

zit in oude structuren en het roer om moet.
Studenten moeten leren werken in een wereld
die verandert, moeten leren hoe je complexe
onderwerpen in multidisciplinaire teams samen
kunt oplossen. Hiervoor is een andere invulling
van het curriculum noodzakelijk. Business
Studies wil deze verandering realiseren door
aanpassing van het curriculum, training van de
docenten in hun nieuwe meer coachende rol en
het opbouwen van een netwerk met externe
partijen.

D

Samen onderzoeken en organiseren – De
ballenbak
In deze bijeenkomst stond het proces van
onderzoeken en organiseren centraal.
Organisaties en afdelingen zijn er veelal op
gericht hun eigen resultaten te behalen via
hun eigen processen en procedures. Dat is
heel gewoon en gaat in het algemeen ook heel
erg goed. Bij complexe vraagstukken ontstaat
er echter onderlinge afhankelijkheid tussen
organisaties. Dan wordt het belangrijk om samen
te onderzoeken wat er nodig is en hoe opgaves
kunnen worden aangepakt. De crux van samen
onderzoeken zit in de beginfase. Zoek naar
belangenverstrengeling, op een positieve manier.
Dat geeft energie en commitment en dan volgt de
rest een stuk gemakkelijker.

O

.3

begint en hoe je het verkocht krijgt? Blijven praten en
netwerken helpt om de maatschappij vertrouwd te
maken met deze nieuwe vorm van samenwerken en het
begrip circulair. Mauro vult aan dat het belangrijk is dat
alle bij het vraagstuk betrokken partijen van begin af aan
bij het proces betrokken moeten worden.

D

4

MASTERCLASS 3:
SAMEN ONDERZOEKEN EN ORGANISEREN

de omliggende waarden van potentie (een plek om op te
laden), hergebruik van materialen (gebruikte materialen
inzetten, corten stalen bakken schroeven en niet lassen
zodat ze eenvoudig gedemonteerd en elders opnieuw in
elkaar gezet kunnen worden) en de ecologische waarde
(alles biologisch geteeld). Het belangrijkste uitgangspunt
voor duurzaamheid blijft echter: REFUSE – kijk of je het
gewenste object echt nodig hebt.

lba
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eid
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MASTERCLASS 4:
OEFENPLAATS VOOR SAMENSPEL

.4

Het verhaal van de olifant
In deze sessie stond de plaats waar gewerkt
wordt centraal. Iedere kenniswerkplaats of living
lab is een oefenplaats voor samenspel. Ze zijn als
de olifant uit de mythe van Plato: van niemand
in het bijzonder en een beetje van iedereen.
Hulpmotoren zijn nodig om de oefenplaatsen
draaiende te krijgen en de energie erin te houden.
En de lijn van het gezamenlijk referentiekader te
verhelderen en vast te houden.
Complexe opgaves zijn altijd meerzijdig en
interprofessioneel. Iedere organisatie, opleiding,
afdeling, mens, heeft een beperkt blikveld en
specifieke bijdrage aan de opgave als geheel.

Al lopende en discussiërend gingen de
changemakers de uitdaging aan om elkaar beter
te leren kennen. Een recent geluksmoment
werd in vertrouwen gedeeld. In de afsluitende
zeepkist openbaarde iedereen in een minuut en
public wat men nodig heeft om in toekomst via
de Kenniswerkplaatsmethodiek te gaan werken.
De wandeling over de gebaande paden deed de
gedachten van de deelnemers van de geijkte
paden afwijken. Samenwerken is gebaseerd op
vertrouwen, de ander te erkennen zoals deze is,
de bereidheid om je open te stellen voor andere
inzichten en je eigen visie bij te stellen en vooral
ook van elkaar te leren.

Bouwen aan een professionele learning
community=
• leren hoe de wielen effectief te draaien
(organisaties met eigen dynamiek, rol,
bijdrage)
• leren wat je daar zelf in kunt doen (aanvaard,
volhard, zoek vrienden)

De reeks werd afgesloten met de uitnodiging aan
alle collega’s en studenten om zich aan te sluiten
bij de eerste Kenniswerkplaats projecten in het
nieuwe schooljaar.

De reeks van vier Masterclasses werd afgesloten
met een enerverende en innoverende sessie “In
actie” onder leiding van Bianca Heynis van Yoin
waarin een tocht werd ondernomen door de
fraaie omgeving van Huisduinen.
'Parabel van de blinden en de olifant'
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CASUS: HACKATHON
PLANET TEXEL ALS WERKVORM
Een andere hotspot is Planet Texel. Deze
hackaton werd in maart voor de tweede keer
gehouden. Daarbij werd de onderzoeksvraag
geformuleerd: ‘Hoe kunnen we de methode
Planet Texel didactisch & interpersoonlijk
zichtbaar en overdraagbaar maken?’ Deze vraag
kwam voort uit de ervaringen van de Hackathon
in maart 2019.
In de tweede Hackaton op Texel in maart 2020
zijn opnieuw 40 studenten vanuit verschillende
studierichtingen aan het werk met gegaan met
meervoudige en complexe vraagstukken van
Planet Texel. Dit jaar rond het thema mobiliteit in
het kader van de transitie. Ook was het lectoraat
biomimicry actief betrokken. Daardoor hebben
studenten de mogelijkheid gehad om Bio-inspired
Design te betrekken in dit sociaal-technische
vraagstuk.
Niet alleen inhoudelijk, maar ook methodisch is
deze tweede keer Planet Texel meer dan alleen
het herhalen van de eerste keer.
Planet Texel is een nieuwe vorm van onderwijs
en onderzoek. Het is een werkvorm waarbij
multidisciplinair wordt samengewerkt tussen
studenten van verschillende opleidingen. Door
het introduceren van Bio-inspired Design is het
34
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proces daarnaast transdisciplinair, omdat kennis
uit verschillende disciplines bij elkaar wordt
gebracht. Tenslotte is het proces transdisciplinair,
omdat niet alleen tussen opleidingen maar ook
wisselwerking is met overheid, ondernemers,
gebruikers en onderzoekers.
De werkvorm Hackaton steunt op drie pijlers:
• Ontwerpend Toegepast Onderzoek (met
Design Thinking als een denkrichting) met de
natuur als bron (Bio-inspired Design) (HET)
• Sociale Innovatie (WIJ)
• Persoonlijke en Professionele Ontwikkeling
(IK)
Doelstellingen van de Hackaton
Een belangrijke doelstelling van de Hackaton
was dat studenten ervaren wat de meerwaarde
is van het samenwerken en welke meerwaarde
synergie geeft bij het werken aan authentieke
innovatieve vraagstukken. Ze zijn uitgedaagd om
een topprestatie te leveren door – real time - hun
eigen kunnen, kennen en waarden in te durven
zetten.
Studenten leren met elkaar en met stakeholders:
• zelf opdrachten te formuleren
• zelf inzicht te verwerven in het vraagstuk
• zelf op zoek te gaan naar info en oplossingen

Werkschema: Heleen Bouwmans/Jos van Dam

Het proces is zowel rationeel als persoonlijk. Het
verloopt niet volgens een rechte lijn, maar is grillig en
onvoorspelbaar en magisch tegelijk.
Op een ander niveau is de Hackaton ook een
onderzoeks- en onderwijsinnovatieproject. Er valt nog
veel te ontdekken over hoe deze nieuwe vorm werkt en
nog beter kan worden vormgegeven en op welke manier
ze kan worden geborgd in onderwijs en onderzoek van
de Hogeschool.
Voorafgaand wilden we de Hackathon met deze
werkvorm ten opzichte van 2019 verbeteren door:
• de leerervaringen van de Hackathon 2019 te
verwerken;
• de methode zichtbaar en overdraagbaar te maken
en zo mogelijk met een theoretisch kader te
onderbouwen:
* naast beroepsproducten, uitkomsten
en leeropbrengsten [output] willen we ook het
proces documenteren waarmee
studenten de vraagstellingen onderzoeken
en tot een antwoord komen [pathway]
* de impact op de omgeving in beeld brengen
• nagaan hoe we deze multidisciplinaire werkvorm in
het curriculum kunnen verankeren, mogelijk in een
meer eenvoudiger vorm.
Methode van onderzoek
In het vooronderzoek naar de werkvorm Hackathon zijn
we verschillende verwante methodes tegen gekomen,
zoals Learning by Doing en Design Thinking. De laatste
methode hebben we toegepast binnen de werkvorm
Planet Texel. De procesplaat hieronder gold als
gemeenschappelijk werkschema.

36

Op basis van de ervaringen van Planet Texel is het
werkschema aangepast.
Het kompas met de vraagstelling die kan wijzigen
en onderzocht wordt via experimenteren, ervaren,
reflecteren en presenteren. Dit is ook een proces van
Design Thinking. Een frame daarbij kan Bio-Inspired
Design zijn.
Vanuit de schoolorganisatie is er een koppeling met het
anker:
1. Kernwaarden (Hogeschool Inholland: Persoonlijk en Dichtbij met thema’s: Duurzaam, Gezond
en Creatief)
2. Richtinggevende ideeën: kwaliteitsafspraken
(leergemeenschappen, activerende leervormen,
beroepsproducten, ondersteuning door technologie.
3. Pedagogisch didactisch concept (werkplan onderwijsvernieuwing).
4. Organisatie inrichting: leergemeenschappen.

Naar: P. Senge, Het Vijfde Discipline-handboek voor onderwijzers, ouders en iedereen die betrokken is bij scholing
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DE ONTDEKKING VAN DE ROLLEN IN ’N
ECOSYSTEEM MET HOTSPOTS
Terugkijkend op de ervaringen met Huisduinen
en Planet Texel zijn rollen geformuleerd, die
noodzakelijk zijn om een ecosysteem van
hotspots als lerend netwerk vorm te geven. In
bijlage 3 vind je de uitwerking van de rollen in
een apart overzicht. Het schema wordt als inzicht
gevend ervaren. Sommige collega’s worden
er zelfs blij van. Het schema wordt gebruikt
voor gesprekken over het organiseren van dit
type onderwijsinitiatieven. Daarmee is het
rollenschema een belangrijk tool geworden.

CASUS: HACKATHON
PLANET TEXEL ALS WERKVORM
Hoe verduurzamen we de ervaringen in de
proefomgevingen voor vernieuwend onderwijs
in Noord-Holland, zoals Planet Texel en
Thuisduinen2020. Wat kunnen we ervan
leren en waar sluiten ze aan bij het proces van
onderwijsvernieuwing binnen Hogeschool
Inholland en het ROC Kop NH? Dit werkplan
biedt een overzicht van te organiseren
activiteiten in onderlinge samenhang. Het hart
van het werkplan is paragraaf 5.3. Vanuit de
ervaringen van docenten die deelnamen aan de
initiatieven worden vervolgstappen uitgedacht
en gezet.
In twee verschillend platen (prototypes) is de
samenhang van de onderdelen van het werkplan
geschetst. De eerste, hiernaast afgebeeld, volgt
het procesmodel duurzaam pionieren van Mieke
de Vreede, wat in hoofdstuk 3 is geïntroduceerd.
Het tweede, een mensfiguur, vind je bij par 5.3
terug.
Framing van deze vorm van onderwijs –
pedagogisch didactisch concept –
inhoudelijk kader
Er is nog geen overkoepelende term voor deze
nieuwe manier van onderwijs. Wel zijn er enkele
kenmerken en terugkerende begrippen. Iedere
organisatie of opleiding legt zijn eigen accent,

7

kiest eigen woorden. De vraag is of dit erg is.
Wij denken van niet, dus voorlopig houden
we het liever breed. Dan zitten we niet vast
aan één concept en is er meer ruimte om het
pedagogisch-didactisch concept op te bouwen
vanuit ervaringen. Natuurlijk maken we wel
gebruik van bestaande kennis en inzichten.

KENMERKEN
Ontwikkelingsgericht

Interdisciplinair

Ontwerpgericht

Transdisciplinair

Authentieke vraagstukken

Co-creatief

Samenwerkingsgericht

Leergemeenschap

Contextrijk leren

Buiten naar binnen

Actie: In de expertmeeting werken we vanuit
de ervaren kenmerken van het nieuwe
onderwijsconcept. Wat willen we ermee bereiken?
Hoe ziet het eruit? Wat is de meerwaarde ervan en
hoe hangen ze samen? Waar zijn ze toepasbaar in
het curriculum? En wat is daarvoor nodig? Deze
expertmeeting worden de kaders voor deze vorm van
onderwijs verder verkend.
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Organiseren (het anker van de proefomgevingen)
Deze nieuwe vorm van onderwijs vindt voor een groot
deel plaats buiten de muren van het schoolgebouw, in
samenwerking met de buitenwereld. Met bewoners,
bedrijven en gemeentelijke organisaties worden
leergemeenschappen opgebouwd, liefst met een
duurzaam karakter. Dat vraagt afstemming en
organisatie, waarin voortdurend afstemming nodig is,
ieder vanuit zijn eigen rol.
Ook voor deze organisatievormen worden verschillende
termen door elkaar gebruikt:
Kenniscentrum
Ecosysteem van hotspots

Docenten aan het woord: delen ervaring van de
projecten en het leren (kompas vormen)
De motor achter de vernieuwing zijn de ervaringen van
docenten tijdens het organiseren, maken, ontwerpen en
uitvoeren van vernieuwende initiatieven. Wat maakt dat
zij hier enthousiast over zijn? Wat is het herhalen waard,
binnen en buiten de projecten? We geven podium aan
docenten in hun nieuwe positie. Zij gaan onderling in
gesprek. Docenten trekken docenten aan. De een vindt
het belangrijk om er meteen mee te beginnen, een ander
wil dit later pas, als de student kennis heeft opgedaan.
Daar zijn verschillende visies op, theorieën over en
ervaringen mee. Deze verschillende visies worden
onderwerp van een professionele dialoog.

Kenniswerkplaats
Leergemeenschap
Voorbeelden van hotspots:
Thuisduinen2050, Den Helder, Planet Texel, Stolpenproject

Het opbouwen van dergelijke leergemeenschappen
is veelal een proces van jaren. Zowel inhoudelijk als
procesmatig vraagt dit zorgvuldige begeleiding. Ook
hiermee is ervaring opgedaan in genoemde voorbeelden,
hotspots. In het document Rollen in een ecosysteem in
opbouw worden verschillende bijdragen onderscheiden.
Vraag is hier wat er nodig is om op te kunnen schalen?
Welke rollen kunnen of moeten zelf door opleidingen
worden vervuld en welke beter buiten de hiërarchie? En
welke rol kunnen platforms als TerraTechnica en Tech@
connect hierin spelen?
Zo wordt Thuisduinen2050 bijvoorbeeld nog een jaar als
project zien, tot 1 januari 2021. Tot die tijd is er iemand
nodig, die kan vormgeven en structureren en in een
hybride verhouding staat tot de hiërarchie.
Actie: In gesprek over het positioneren van
onderwijsvernieuwing binnen TOI en ROC KopNH.
Actie die al loopt: Verkenning Kenniscentrum Texel.

Door ervaringen te beschrijven gaan we de bijdrage van
deze vorm van onderwijs aan de professionalisering van
studenten ‘vangen’.
We interviewen docenten vanuit verschillende rollen.
Patrick Berckmoes (verbinder), Henny van der Zee
(coach), Jos van Dam
(vormgever, organisator), Robert Brouwer (coach). Een
mix van mensen is interessant, dus ook ROC aan het
woord laten. We geven podium aan mensen die dat willen
en soms wel wat steun kunnen gebruiken.
Actie: Kenniscafé Onderwijs op 11 juni. Op de agenda:
design thinking en rollen. Docenten in de lead. Opdracht
aan jezelf. Wat heb je daarbij nodig? Faciliteren door bieden
van een structuur en handvatten. Expliciteren van inzichten.
Teamleiders er wel of juist niet bij, in welke fase? Open
gesprek vanuit mogelijkheden. Inspiratie en intervisie.
Actie: Rondje langs de opleidingen om verhalen te delen over
ervaringen met deze werkwijzen.
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Doorvertaling naar de staande organisatie – sleutelen
aan het huidige anker
Anders kijken naar
a. Stages, projecten, het OER
b. Rollen die nodig zijn in projecten, pilots
Randvoorwaarden
Inzichten uit eerste kenniscafé ophalen en delen. Wie
gaat er iets doen met de randvoorwaarden? Wat ga jij
eraan doen? Opleiding- en domein overstijgend inzetten.
Aansluiting bij visie Hogeschool Inholland en ROC
(anker op strategisch niveau)
Belangrijk omdat iedereen andere beelden heeft en een
andere motivatie. Hogeschool Inholland heeft hybride
leeromgevingen. CvB en directies volgen de invulling van
opleidingen en docenten. Maatschappelijke component is
belangrijk in de visie van CvB van Hogeschool Inholland.
Bij ROC wordt veel meer de term contextrijk leren
gehanteerd: iets maken waar iemand wat aan heeft. Er
zijn duidelijk accentverschillen in belangen en motivatie.
De taal moet van docenten komen.

BIJLAGE 1: ACTIELIJN EXPEDITIE KWPM JAN 2019

BIJLAGE 2: PROJECTEN HUISDUINEN SCHOOLJAAR 2019/2020
Bijlage 2 Projecten Huisduinen schooljaar 2019/2020

Actielijn Expeditie KWPM 2018-2019 versie DT plus 9 mei 2018 (HB geactualiseerd 28/05, 09/07, 07/11, 21/1)

Voorbeeldprojecten
Kenniswerkplaatsen
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WIE

WAT

PRIORITEIT
1

1.1

DT

Kader scherp stellen en principes uitwerken

1.2.1

Heleen

X

1.2.2

Heleen/Han, met AFL
(Gerry en Woody)
Heleen/Dirk
Jorien/Tl’s/Heleen

‘Gids’: visie en werkwijze, criteria, mijlpalen,
planning.
Kenniswerkplaatsmethodiek 2.0
Transitieplan
Plaatsbepaling en ambities per opleiding. Verwerken
in opleidingsplannen 2019-2020. Lessons learned
verwerken in kwpm 2.0.

X
X

Communicatieplan is beschikbaar
Intro KWPM tijdens locatie overleggen, in de teams
en bij de GMR.
Nieuwe rollen, wat doen we daar dit jaar verder
mee?
Vergroten kennis docenten en netwerk over
principes, rollen en werkwijze kwpm. Versterken
learning community.
Expeditie journaal met voortgang en voorlopers
good practices
Gezamenlijk communicatieplatform, vindbaarheid
stukken vergroten, afstemming vereenvoudigen.
Onderwijsconvenanten afsluiten met
voorbeeldprojecten.
Procesprocedure nieuwe projecten TOI
Inzicht in mogelijkheden huidige curricula en
noodzaak tot aanpassing. Verwerken
waardebepaling. Uitgewerkt via voorbeeldprojecten.
Logistiek van de vraag
Verduurzamen expeditie. Verkennen nieuwe
financieringsvormen
RAVO
KIMplusDelta
Wooncompagnie
Dura Vermeer N321
Huisduinen
Innovatie lab – werkwijze irt opleiding/odz
3D Makers zone
Straat Haarlem
Garage2020
Flexibele deeltijd
AD …
Innovatiestudio en composieten lab
AD PE

X
X

1.3
1.4

2.1
2.2

Heleen/Marjolein
Heleen

2.3

Merel/Jorien/Heleen

2.3

Han/Heleen

2.4

Heleen/Marjolein

2.6

Heleen/PetraA

3.1

Dirk/Heleen

3.2
3.3

Merel met HB/KT/PB
Damienne/Heleen

3.4
3.5

Heleen
Heleen

A1
A2
A3
A4
A5
A6
H1
H2
Di1
Di2
Di3
De1
De2

Andre/Heleen
Andre/Heleen
Remko/Heleen
Rogier/Heleen
Patrick/Heleen
Petra/Heleen
Danielle/Heleen
Han/Heleen
Boudewijn/Heleen
Boudewijn/Heleen
Boudewijn/Heleen
Arnold/Antoine/Heleen
Antoine/Heleen

Organiseren randvoorwaarden i

Binding professionals – landing
in de teams – nieuwe rollen

Perspectief kiezen – verander
proces ontwerpen

Nr.

2

Status
3

4

V

X
V

V
X

PLANNING 2018-2019
(zie ook transitie- en communicatieplan)
Done
Graphics af te ronden in januari 2019. Inhoud roadmap
verwerken in kenniswerkplaatsmethodiek 2.0
15 jan sessie met AFL: svz kwpm. Vervolg met Gerry 14 mrt.
Materiaal verzamelen tot 1 juli. Beschikbaar nieuwe schooljaar.
Vast te stellen in DT 6/2 (aanleveren 1/2)
Met teamleiders invulling aan geven en vervolgstappen
bepalen. Teamleiders nodigen HB uit. Maart op agenda MT.
Programma afstemmen met Jorien.
Vast te stellen in DT 6/2 (aanleveren 1/2)
Te gaan: locatie overleggen Diemen en Delft. Teams op
initiatief Tl’s. GMR op initiatief DB.
ntb

Huisduinen is een van de populairste woonlocaties in de gemeente en de rust en ruimte van de
natuurgebieden (Grafelijkheidsduinen, Huisduiner polder en strand) worden door bewoners vanuit heel
Den Helder gebruikt voor natuurbeleving en recreatie. De vraag is hoe de bewoners van Huisduinen
kunnen bijdragen aan een toekomstbestendige ontwikkeling van hun woon- en leefomgeving, waarbij de
identiteit en het gebiedseigen karakter behouden blijft.

X

Uitvoeren voor 1 juli, inzichten opnemen in kwpm 2.0

Inholland heeft samen met de Stichting Huisduiner Belang een kenniswerkplaats opgericht waarin
studenten aan de slag gaan met vraagstukken uit Huisduinen die te maken hebben met:

X

Eerste editie verschijnt begin februari. Voor 1 juli tweede editie
en organisatie voor vervolg opgezet.
Sharepoint omgeving inrichten. Daarnaast Trello, LinkedIn?

• Samenwerking en Communicatie

X
X

Rond met RAVO, Wooncompagnie. DURA Vermeer,
Huisduinen, Garage2020 volgen. Gereed februari
Gereed februari
Loopt. Afronding casusbeschrijvingen en lessons learned 1 juli.

X
X

• Voeding en Gezondheid (incl. gezonde leefomgeving)
• Energie en Duurzaamheid (incl. biodiversiteit)
• Transport en Infrastructuur
• Zorg en Welzijn.

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

In de eerste helft van schooljaar 2019-2020 gaan 26 studenten van Hogeschool Inholland aan de slag met
4 projecten in de kenniswerkpaats, een nieuwe vorm van onderwijs. In deze methodiek werken
studenten samen met docenten, bedrijven en bewoners aan oplossingen voor actuele interprofessionele
vraagstukken in de samenleving. Het mes snijdt aan verschillende kanten tegelijk!
Opstart HB. Inbedden org per 1/7.
Opstart HB. Inbedden org per 1/7

Hier volgt een korte beschrijving van de opdrachten. Deze worden de komende tijd nog aangescherpt en
verfijnd.

X

1. Inrichtings- en beheerplan

X
X
X
X

Huisduiner polder heeft een agrarische bestemming, met een groene, natuurlijke uitstraling. Het gebied
wordt voornamelijk ingevuld met veeteelt en maneges/paardenhouders. In het verleden is het gebied
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door de Provincie Noord-Holland aangemerkt als zoekgebied voor nieuwe natuur, waarvan een deel is
gerealiseerd. Vanuit het dorp wordt echter belangrijk gevonden om vast te houden aan de huidige
agrarische invulling, als typisch kenmerk van Huisduinen. Belangrijk hierbij is om wel in samenspraak met
de beheerder, Landschap Noord-Holland, te werken aan het beschermen en herstellen van bestaande
natuurwaarden in de polder. Verrommeling van het gebied wordt tegengegaan. Er is geen ruimte voor
nieuwe bebouwing. Een inrichtings- en beheerplan moet sturing geven aan toekomstige invulling,
gebruik en beheer. Dit moet aansluiten bij het thema Voeding en Gezondheid, waarbij je moet denken
aan een herenboer in Huisduinen, die op zijn land de verse producten verbouwt voor de bewoners van
Huisduinen en een kok die advies geeft om gezond te koken. Maar ook aan de gezondheidseffecten van
natuurbeleving.
Multidiciplinair karakter zit in de verschillende belangen en functies die in het gebied moeten
samenkomen: natuur, agrarische activiteiten, recreatie, gezondheid en gezonde voeding.
Een gemengde groep van 4 studenten uit Delft, van de opleidingen LEM, DV en Food met dit project aan
de slag.
2. Nieuwe energiebronnen en alternatieve vormen van opslag
Innovatie is een belangrijk onderdeel van de energietransitie. Dit geldt zowel voor energiebronnen als
opslag. Kosten en baten hiervan dienen inzichtelijk te worden gemaakt en dat kan alleen indien duidelijk
is wat er precies moet aangepakt worden.
Om een situatie te kunnen creëren waarbij Huisduinen in zijn geheel of gedeeltelijk los van het
energienet kan functioneren zijn zowel nieuwe energiebronnen nodig als alternatieve vormen van
opslag van energie. Denk bij dit laatste aan batterijen en / of opslag van waterstofgas.

-

Hoe bereiken we iedereen waardoor alle gegevens beschikbaar komen?

Met deze opdracht gaan 1 of 2 groepjes vierdejaars studenten elektrotechniek aan de slag, samen met
een student BFL.
4. Zo lang mogelijk thuis blijven wonen
Over het algemeen blijven de meeste mensen het liefst zo lang mogelijk in hun eigen huis wonen. Maar
hoe doe je dat als je op een gegeven moment niet meer helemaal voor jezelf kunt zorgen? Wat zijn de
mogelijkheden van mensen (mantelzorgers, vrijwilligers, professionals) om je heen en waar zou de
techniek kunnen ondersteunen?
Mensen hebben minder last van gezondheidsklachten als ze leven in een sociale omgeving die steunend
is of leven in een buurt of wijk waarin sociale cohesie groot is. Tijdens dit project kan verkend worden
wat de omgeving van de bewoners van Huisduinen bijdraagt aan de veerkracht van de bewoners en op
welke manier technologische ontwikkelingen hierbij een rol kunnen spelen. Op welke manier kan het
welzijn van de bewoners worden verbeterd? Op welke manier krijgt dat nu vorm? En op welke manier
kan dit beter
Benodigd is behoefteanalyse van de bewoners van Huisduinen mbt het aangegeven onderwerp en van
hieruit te kijken naar oplossingsrichtingen. Voor deze oplossingsrichtingen geldt dat zij concreet worden
uitgewerkt (wie doet wat wanneer, randvoorwaarden, kosten, etc) en dat (elders) bestaande initiatieven
worden meegenomen.
Twee groepjes van 4 studenten gaan aan de slag met dit vraagstuk: 4 studenten van Social Work Jr3P1-2
van het uitstroomprofiel Langdurig & Complexe Zorg en 4 studenten verpleegkunde.

Globale vraagstelling
-

Welke mogelijke energiebronnen zijn haalbaar?
Welke opslagmogelijkheden zijn er beschikbaar nu en welke in de nabije toekomst
Welke bedrijven kunnen en willen dit realiseren?

Met deze opdracht gaan 1 of 2 groepjes vierdejaars studenten elektrotechniek aan de slag, samen met
een student BFL.
3. Energie en duurzaamheid: de gebruiker in beeld
Nieuwe energiebronnen zijn mooi, maar hoe zou het zijn als het energieverbruik met 30% zou kunnen
worden verminderd, zonder of met minimale technische aanpassingen? En al die nieuwe bronnen en
opslag, wat betekent dat voor bewoners? Wat vraagt dit van hen? Staan zij open voor veranderingen?
In deze opdracht is het de bedoeling om na te gaan hoeveel elektriciteit en gas er verbruikt wordt op
huis niveau. En ook bij hotels, restaurants en bedrijven. Met deze gegevens kan dan gekeken worden
naar mogelijkheden tot vermindering van deze getallen zonder of met minimale technische
aanpassingen.
Globale vraagstelling
-

Wat is het cumulatieve gebruik van energie?
Hoe kan dit gebruik verminderd worden?
23
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BIJLAGE 3: PROGRAMMA BOOTCAMP 19 EN 20 SEPT 2019
Bijlage 3

Programma Bootcamp 19 en 20 september 2019
Tjerk Ridder zal vervolgens in het

Een happyning met impact!

dorpshuis een aangepaste voorstelling
geven van zijn theatershow “Trekhaak
Gezocht” waarbij de insteek is dat je
anderen nodig hebt om verder te komen.

Samen goed onderwijs mogelijk maken in een wereld die
verandert. Dat is wat we willen. Al tijdens je studie aan de slag
met echte vraagstukken, in een echt dorp, waar echte mensen
wonen, met grote uitdagingen. In de kenniswerkplaats
Huisduinen gaan komend schooljaar zo´n 40 studenten aan de
slag om Huisduinen zelfverzorgend te maken. Samen met
bewoners, bedrijven en overheid. Want niemand kan het
alleen!

Hierna presenteren we de projecten van
komend jaar, de essentie van de
kenniswerkplaatsmethodiek en
opbrengsten van de Masterclasses, op
originele en aansprekende wijze onder
leiding van Tjerk Ridder.
INSPIRATIE

Alles op luchtige, pakkende wijze.

Sprankelend, persoonlijk en actiegericht
We starten het nieuwe schooljaar met een sprankelende, verrassende en actieve Bootcamp. Deze
bootcamp is bedoeld voor iedereen die een bijdrage wil leveren aan Huisduinen Zelfverzorgend. Volgens
de kenniswerkplaats methodiek bouwen we daar aan een gezamenlijke leeromgeving. Naast docenten
en studenten van verschillende opleidingen van Hogeschool Inholland en ROC kop van Noord-Holland,
participeren ook onderzoekers, medewerkers van instellingen en bedrijven en bewoners.
Huisduinen is een goed voorbeeld van integrale en langdurige samenwerking tussen onderwijs, overheid
en bedrijven in een gemeenschap met ambitie en daadkracht. Komend schooljaar starten we met vier
projecten, die voortkomen uit de omgevingsvisie van Huisduinen. Deelnemers aan de bootcamp leren
elkaar beter kennen, blikken terug en vooruit en maken haalbare en betaalbare afspraken.
Gedurende het gehele evenement wordt de catering verzorgd door Beroepsonderwijs aan zee. Niet
alleen serveren zij onze gasten bij aankomst heerlijke eigen gebakken broodjes. Ook de hoofdmaaltijd
wordt door de leerlingen bereid en daarbij maken ze zoveel mogelijk gebruik van lokale producten.

- Energie en duurzaamheid: verkennen van innovatieve technologische mogelijkheden voor opwekking
en opslag van energie, waarbij waterstof zeker niet mag ontbreken én bij bewoners van Huisduinen in
kaart brengen van energie behoefte en verbruik. Dit als basis voor een business case later het jaar.
- Zorg en welzijn: inwoners van Huisduinen blijven liefst zo lang mogelijk thuis wonen. Wat zijn de
mogelijkheden van mantelzorgers, professionals, vrijwilligers als mensen het niet helemaal zelf meer
kunnen? En waar zou techniek, zoals robotica en domotica, kunnen ondersteunen?
- Voeding en gezondheid: uitwerken van inrichtings- en beheerplan voor toekomstige invulling, gebruik
en beheer van de polder, in samenspraak met de beheerder, Landschap Noord-Holland. Bescherming en
herstel van natuurwaarden. Tegengaan van ‘verrommeling’.
16.30 uur TEKENMOMENT Feestelijke ondertekening van het convenant tussen Huisduiner Belang,
Hogeschool Inholland en ROC KOP en later aangesloten partijen.
Donderdag begin van de avond vanaf 18 uur: WAT gaan we doen

De bootcamp bestaat uit de volgende blokken:
Donderdagmiddag 19 september 12 uur: OPWARMEN , VERKENNEN en GENIETEN
Uiteraard beginnen we met het welkom heten van alle aanwezigen dit zal gebeuren door
vertegenwoordigers van Huisduiner Belang. Daarna geven vertegenwoordigers van Hogeschool Inholland
en gemeente Den Helder geven hun visie op het belang van dit initiatief. Vervolgens vertellen we iets
over de geschiedenis, wie wonen er, wat voor gemeenschap is Huisduinen, wat betekent
‘zelfverzorgend’ voor Huisduinen in de omgevingsvisie.
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Mogelijkheden passeren de revue.
Bedrijven en organisaties laten zien wat ze
te bieden hebben op de thema’s die we dit
jaar oppakken. Mensen stellen zich voor.

Design Thinking methode onder leiding van Tom Hogendoorn van het NOVA college in Haarlem. Als
groep werk je het projectidee verder uit, samen met bedrijven en bewoners. Aan het eind van de sessie
breng je jullie idee letterlijk in beeld onder bezielende leiding van kunstenaar Jonas Ohlsson. De
avondsessie loopt vloeiend over in muziek. Een eigentijdse DJ zorgt voor muzikale omlijsting van de
avond. Deelnemende studenten en docenten van Hogeschool Inholland overnachten in legertenten.
Vrijdagochtend 19 september 9.00 tot 12.00 uur: HOE gaan we het aanpakken
Ontbijten en aan de slag : Onder leiding van Bianca Heynis van YOIN wordt de omgeving van Huisduinen
verkend. In etappes leren docenten en studenten elkaar nog beter kennen en werken ze uit hoe ze van
de projecten komend studiejaar een succes gaan maken.
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BIJLAGE 4: ROLBEZETTING IN DE VOORBEELDPROJECTEN
Karakteristieken
Ziet grotere verbanden
Ziet wat mogelijk is
Denkt buiten gebaande paden
Kritisch

Gericht op
Waarheen drijft het ecosysteem?
Duiden, vertalen
Samenhang, inzicht in systeem, patronen
Wat is de volgende stap?

WIE Planet Texel
Fred
Heleen

WIE Huisduinen
Jack/Andre
(Huisduinen)
Jacqueline/Erna
Molenaar (gemeente)
Heleen (onderwijs)

WIE Inholland
Richard
Petra

De verteller

Geniet ervan om voor een groep te
staan
Weet de aandacht van de luisteraar te
trekken
Aansprekend en welbespraakt.
Uitnodigend.

Verwoorden, verbeelden van t concept.
Gericht op het verspreiden van kennis en
begrip van t concept.

Jos
Fred
Pepijn

Marian
Jan Dop
Een ‘Tjerk’

Guido
Han
Woody

De verbinder

Mensgericht
Netwerker
Pro-actief

Duurzame relaties in het ecosysteem
Gemeenschappelijk belang
Communicatie intern/extern

Jos
Pepijn

Andre
Patrick
ROC?
Eventcommissie

Ageeth
Ook Richard nodig
Petra

Maakt nieuwe dingen of hervormt
oude
Intuïtief en creatief
Vindt het leuk om nieuwe dingen uit te
proberen, nieuwe wegen te
bewandelen
Is waarde gedreven
Houdt overzicht over de dingen die
gedaan moeten worden
Multitasker
Vasthoudend, veel energie
Werkt efficiënt
Staat aanwezig aan de zijlijn
Bewaart de rust en wekt vertrouwen
Stelt zich dienstbaar op Heeft een
sterke intuïtie en weet deze in te
zetten

Pedagogisch didactisch concept
Vormgeving programma
Lessons learned
HOE

Jos
Heleen
Fred

Heleen Valéry
Gerrit-Jan (ET)
Wie ROC?

Zsm rol docent =
uitdaging Inholland

Planning en randvoorwaarden
Doen, uitvoeren, oplossen

Jos
Marjolein

Jack/Valery
Wie Inholland?
Wie ROC?

Eigenaarschap
docenten, per
vakgroep een
aanspreekpunt

Heeft aandacht voor de mens, ziet hun
potentie en boort die aan
Moedigt aan, brengt energie in het spel
en bewaakt grenzen

Coaches
Docenten
Van bedrijven

Patrick
Erik
Robert

Docenten
Mensen uit netwerk
Hybride docenten

Voegt nieuwe kennis toe
State of the art
Houdt ervan om kennis over te
brengen, in te brengen
Is een scherpe en heldere meedenker.

Een expert brengt je verder met nieuwe
inzichten, waardoor je idee op een hoger
plan komt
Gericht op bronnen en feiten
op een bepaald vakgebied.

sprekers
coaches

Bewoners
Netwerk van
ondernemers en
experts

Kan docent, lector,
netwerkpartner zijn

Rollen gericht op de hotspots
De ontwerper

De planner/organisator

Groepscoach

Expert
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Rollen gericht op het ecosysteem
De betekenisgever
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SLOTWOORD
Er zijn dingen goed gegaan in dit proces en er valt nog steeds veel te leren.
Achteraf is de grootste vergissing geweest om de term methodiek te hanteren. Dit suggereert dat
er al iets bepaald is wat geïntroduceerd kan worden, terwijl al het ontwikkelwerk feitelijk nog moest
beginnen.
Qua planning is de expeditie volgens plan verlopen. Als je terugkijkt naar de opzet van 2017 ligt het
proces nog steeds op schema. De masterclasses en de concrete praktijken waren doorslaggevend voor
het succes en de voortgang. De masterclasses hebben niet alleen inhoudelijke inzichten voortgebracht,
maar ook het netwerk versterkt, waarop de praktijk kon bouwen. De praktijken leveren op hun beurt
weer ervaringen op waarop je nu kunt voortbouwen. Voorwaarde is wel dat deze praktijken niet op
zichzelf blijven staan, maar in zekere zin ingebed raken in een ondersteunend en voedend ecosysteem.
Over de werking van het ecosysteem valt nog veel te ontdekken. De werkwijze in de hotspot
Thuisduinen2050 is al wel een leidraad uitgewerkt. Dit handboek is te vinden op de website
www.thuisduinen2050.nl.
Maak met elkaar aansluiten steeds beter mogelijk en benut de kansen van dit ‘work in progress’!
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