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Een beschrijving van de werkplaats onderwijsonderzoek
Democratie is samen verantwoordelijk zijn voor het samenleven, voor onszelf en voor elkaar. Dat
iedereen medeverantwoordelijk is, betekent dat elke burger in staat moet zijn om mee te praten en
mee te beslissen over hoe we leven, werken, problemen oplossen, voor elkaar zorgen, zaken
regelen, ons organiseren, enzovoort. Medeverantwoordelijkheid kan niet zonder kritisch denken.
Kritisch denken is daarom kerncompetentie van democratisch burgerschap (Guérin, 2018; Ten
Dam & Volman, 2004; Van der Ploeg, 1995). Het is belangrijk dat inderdaad iedereen het kan.
Want kritisch denken is een voorwaarde voor eigenheid en zelfstandigheid in samen
verantwoordelijk zijn. Als kritisch denken kerncompetentie is van democratisch burgerschap, dan is
democratisering van kritisch denken kerntaak van beroepsonderwijs.
Daarom wordt in de Burgerschapsagenda MBO aandacht gevraagd vo or kritisch denken (MBO
Raad, 2017). De Werkplaats vertaalt dit in de praktijk. Onderzoek van het practoraat Burgerschap
van ROC van Twente laat zien dat het belangrijk is kritisch denken in het curriculum te verankeren.
Ervaringen van het Expertisecentrum Kritisch denken (ECKD) van ROC Midden Nederland (MN)
leren dat docenten handelingsverlegen zijn in dit opzicht. Voorts blijkt dat in het beroepsonderwijs
kritisch denken geen prioriteit heeft en dat het ontbreekt aan de nodige onderwijskundige know how (Heijltjes, 2014; Petit & Verheijen, 2015). Het mbo mist een integrale, doordachte en
praktische visie op dit alles. De Werkplaats werkt aan zo’n visie en aan vertaling ervan in
onderwijsactiviteiten, leerlijnen en assessment-tools.

De Werkplaats richt een duurzame ‘professionele leergemeenschap’ in waarin verschillende soorten
expertise elkaar bevruchten, die van mbo -docenten (Nederlands, Burgerschap en vakdocenten) en
die van onderzoekers van practoraat, ECKD, lectoraat en twee universiteiten. Ook studenten en
externe partners brengen praktijkexpertise in. In co -creatie werken de partners aan de visie en de
vertaling in onderwijsactiviteiten, leerlijnen en assessment-tools. Aanvankelijk richt de Werkplaats
zich op het eerste leerjaar, op alle vier niveaus. Een en ander wordt stapsgewijs ontwikkeld. Iedere
stap wordt meteen getoetst in de onderwijspraktijk. Dit levert input voor verdere ontwikkeling. De
cyclische benadering zorgt voor een onderbouwde, beproefde en praktische visie en aanpak.
Binnen de werkplaats worden doelen, activiteiten en planningen geformuleerd, en hierop wordt
gezamenlijk gereflecteerd.

Met mbo-docenten wordt intussen nagegaan welke professionalisering ze nodig hebben om kritisch
denken te implementeren. Professionalisering moet sterk verbonden zijn met de eigen praktijk en
mogelijkheden bevatten tot experimenteren en gelegenheid bieden tot zowel gezamenlijke als
individuele reflectie (Van Driel & Berry, 2012). Zo ontstaat een praktijknabije en effectief rijke
context voor het leren van docenten (o.a. Boschman, McKenney, Pieters, & Voogt, 2016). Zelf
participeren in ontwerponderzoek draagt bij aan het onderzoeksmatige handelen van docenten.
Deelname in ontwerpactiviteiten heeft bovendien positieve effecten op de motivatie van docenten
om zelf onderwijs te vernieuwen en in hun onderwijspraktijk uit te voeren (Cviko, McKenney, &
Voogt, 2014).

Mbo-docenten als mede-ontwikkelaars en mede-onderzoekers
De primaire doelstelling van de Werkplaats is verbetering van de eigen praktijk middels
gezamenlijk werken aan visie en onderwijsproducten op basis van directe uitwisseling tussen
universitaire onderzoekers, lerarenopleiders, mbo -docenten, studenten, bedrijven, het practoraat
en het ECKD. Co-creatie gebeurt in een ‘professionele leergemeenschap’. Het is leren op de
werkplek met collega’s en anderen waarbij fysiek en online contact is (Wassink, 2011).
Werkplekleren en gelijkwaardige inbreng van deelnemers is gunstig voor professionalisering (De
Laat, 2006; Katz, 2007). Binnen de Werkplaats zijn docenten co -ontwerper en mede-onderzoeker
en dus mede-eigenaar van de onderwijsontwikkeling.
Studenten en bedrijven
Studenten en bedrijven worden betrokken bij het ontwerpen, uitproberen en evalueren van de visie
en de praktische vertaling. Omdat de tijd van studenten schaars is, worden aard en omvang van
hun inbreng met hen voorbesproken.
Practoraat Burgerschap en ECKD
Het practoraat en ECKD zijn al inhoudelijke deskundig en kartrekkers binnen hun organisatie. Ze
zijn verantwoordelijk voor zowel visieontwikkeling als onderwijsverbetering. Deze rol van
kartrekker zullen ze blijven vervullen in de Werkplaats.
Culturen overbruggen
Het taalgebruik van wetenschappers is niet altijd begrijpelijk voor de onderwijspraktijk. In de
eerste werkbijeenkomsten is aandacht voor vertaling en toepassing van wetenschappelijke kennis.
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