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ONDERWIJSTEAMS

Kantoortuinen voor
praktijkgestuurd onderwijs
aan Friesland College
Om het onderwijs actueel en toekomst bestendig
te maken experimenteert de afdeling Zakelijke
dienstverlening & Communicatie van het Friesland College met een kantoortuin binnen het
onderwijs. Deze kantoortuin is vormgegeven om
praktijk-gestuurd onderwijs te realiseren door
docenten, opleidingsmanagers en studenten in
samenspraak met de instellingen en organisaties in de ‘buitenwereld’.

leervragen & diversiteit en de invulling van professionele
ruimte binnen het onderwijsconcept.

Interventies
Teamleden hebben de bestaande overlegstructuren onder
de loep genomen. Eerst was sprake van elke twee weken
een groot team overleg (25 docenten) waar alle onderwerpen aan bod kwamen. Uit de focusgroepgesprekken kwam
de wens naar voren om meer een balans te vinden wat op
welk niveau (sub/opleidingsteam of per leereenheid) moet

De opbrengst hiervan is onderwijs in de vorm van leereen-

worden afgestemd.

heden met een praktijkopdracht afgeleid, of afkomstig uit

Als resultaat hiervan zijn professionele leergemeen-

de echte praktijk. Bij deze herziening van het onderwijs

schappen gevormd op de thema’s die uit de groepsgesprek-

is een belangrijke rol weggelegd voor structurele samen-

ken naar voren kwamen. Spil binnen een professionele

werking van docenten in teams. Dit vraagt veel van een

leergemeenschap is de regisseur. De leden zijn docenten

docententeam en dan is het voeren van een goede profes-

die betrokken zijn bij dit subthema en zo de mogelijkheid

sionele dialoog belangrijk voor de implementatie van de

krijgen om de inhoudelijke dialoog te voeren en mee te

leereenheden.

beslissen. Richting beslismomenten wordt deze dialoog op

Binnen het Friesland College heeft het lectoraat HRM

aanvraag begeleid door het lectoraat. Het ‘grote overleg’

van de Hogeschool van Amsterdam daarom een actie

vindt nu eens in de drie weken plaats en hier wordt de

onderzoek uitgevoerd naar hoe een professionele dialoog

input van de Professionele Leergemeenschappen gebruikt.

onder het docententeam Zakelijke dienstverlening &

Overleggen voor de professionele Leergemeenschappen

Communicatie kan bijdragen aan de uitrol van het nieuwe

worden door de subteams zelf gepland en ingevuld.

onderwijsconcept.

Resultaten
In

Onderzoek ‘Proeftuin
Professioneel docententeam’
lectoraat HRM Hogeschool van
Amsterdam

de

opgerichte

professionele

leergemeenschappen

worden studentgerichte doelen vertaald naar subdoelen
en verbeteracties voor de leereenheden. Deze maatregelen worden dan weer gedeeld met het management in het
‘grote overleg’. Hierdoor is inhoudelijke afstemming meer
bij de docenten komen te liggen.
De visie op leren in een kantoortuin wordt meer gedeeld
door het docententeam en de onderlinge samenwerking
is ook versterkt. Door de vorming van Professionele leergemeenschappen is de onderlinge dialoog op de eerder
genoemde thema’s verbeterd. Zo is er onder andere een

duele interviews met docenten. Deze interviews focussen

zelf een studiedag georganiseerd over de invulling van het

zich op visie op het onderwijs en de doelen van de docen-

onderwijsconcept. De gebruikte presentaties van docen-

ten. De uitkomsten daarvan worden teruggegeven aan het

tenteams helpen verder om ‘best practices’ binnen het

docententeam middels een aantal focusgroepgesprekken,

Friesland College te delen.

met onderzoekers van het lectoraat als procesbegeleider.
Bij deze focusgroepgesprekken worden door het docententeam interventies bedacht die zich met name richten op
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afstemming binnen het docententeam over studiesucces,
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Het onderzoek genaamd ‘Proeftuin Professioneel docententeam’ start met een diagnose door middel van indivi-
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