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Marco Snoek over de masteropleiding en de rollen van de LD Docenten 

De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau’s bekeken worden: 

 Het ‘ intended curriculum’ : welke doelen worden beoogd met de masteropleiding. Daarbij 

gaat het met name om de doelen van de ROCs, die zijn gekoppeld aan de verwachte en 

veronderstelde rol van de LD docenten binnen de organisatie. Daarnaast beoogt de opleiding 

de deelnemers op te leiden tot master-niveau (formele eis). 

 Het ‘formal curriculum’: hierbij zijn de doelen vertaald naar formele competenties die in het 

programma behaald zouden moeten worden. 

 Het ‘designed curriculum’: de competenties zijn vervolgens vertaald naar een concreet 

ontwerp van opleidingactiviteiten. 

 Het ‘operational curriculum’, waarbij het geheel van opleidingsactiviteiten concreet vorm 

krijgt in de concrete interactie van deelnemers en opleiders 

 Het ‘obtained curriculum’: datgene wat de deelnemers daadwerkelijk geleerd hebben  

Voor het gesprek tijdens de bijeenkomst van de leergemeenschap op 26 juni, willen we vooral stil 

staan bij de eerste drie niveaus: 

Bij de start van het PM MBO traject is ten aanzien van het intended curriculum uitgegaan van de 

formele functiebeschrijving van de LD docenten binnen de ROCs en de beelden van de HR managers 

die naar voren kwamen in de gesprekken tussen de ROCs en CNA. Die beelden waren destijds nog 

globaal, en zijn onderhand een stuk concreter geworden. 

Ten aanzien van het formele curriculum is vooral aangesloten bij de bestaande competenties van de 

master Professioneel Meesterschap, met enkele aanpassingen t.b.v. aansluiting bij het MBO. 

Die aansluiting op het MBO is nog verder geconcretiseerd in het ontworpen curriculum: de concrete 

opleidingsactiviteiten.  

Nu we twee jaar verder zijn, zijn de beelden t.a.v. de rol van de LD docenten binnen de ROCs een 

stuk concreter geworden. Dat is aanleiding om na te gaan in welke mate het beoogde, formele en 

ontworpen curriculum nog op elkaar aansluiten en of er aanleiding is om een en ander bij te stellen. 

 

 

 

 

Als input voor het gesprek zijn er twee stukken: 

1. Een eerste voorlopige analyse van verwachtingen t.a.v. de rol van de LD-docent binnen 

het ROC. Deze analyse is tot stand gekomen op basis van de interviews die Marco in de 
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afgelopen periode heeft gehouden. Nog niet alle interviews zijn geanalyseerd. Het 

bijgaande overzicht is gebaseerd op interviews binnen NOVA en het gesprek met Anna 

Verbeek.   

2. De oorspronkelijke competenties zoals die voor de opleiding gelden. 
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Kernvragen zijn: 

1. Herkennen de ROCs zich in de beoogde rollen? Zijn er aanvullingen of aanpassingen nodig?  

2. Sluiten de competenties (nog) voldoende aan op de beoogde en verwachte rollen van de LD 

docenten binnen de ROCs? 

3. Wat betekent dit voor het ontwerp van het curriculum? 

4. Komt in het ontwerp van de opleiding het partnerschap ROC – Student – Masteropleiding 

PM voldoende uit de verf?  Is het wenselijk om het partnerschap scherper te definiëren?   

o We hebben de opleiding verbreed naar meer mensen dan alleen de masterdocenten 
die de opleiding volgen. Leidinggevenden worden waar mogelijk betrokken.  Is het 
zinvol de betrokkenheid van het ROC verder uit te breiden? Hoe gaan we verder op 
deze weg?  

o Welke andere ontwerpregels van de masteropleiding dienen we aan te scherpen of 
te veranderen?    

 

 

  



 

4 
 

Verwachtingen t.a.v. de rollen van LD-docenten op basis van de interviews: 

De LD docent is een docent die  

 Vanuit zijn docentrol (deel van en aangesloten bij het team, met zijn voeten in de klei) 

 En vanuit zijn inhoudelijk expertkennis t.a.v. onderwijs – en leerprocessen 

 En zijn abstractieniveau 

Als innovator, trekker, koploper en vliegwiel  

 het voortouw neemt bij processen van onderwijsinnovatie en implementatieprocessen kan 

aansturen en monitoren 

 En daarbij teams kan inspireren, meenemen, ondersteunen en professionaliseren 

 Ze kan ondersteunen in het aanscherpen van vragen  

 En collega’s kan aftappen, in hun kracht zetten en begeleiden 

 en zo bij te dragen aan het zelfsturend vermogen van teams 

Daarbij vanuit een kritisch onderzoekende en objectieve houding 

 knelpunten kan identificeren, problematiseren, verdiepen en analyseren  

 weet heeft van alternatieve oplossingen 

 deze kan uitproberen en evalueren 

En samen met collega LD-docenten  

 Als denktank en adviseur een bijdrage levert aan de ontwikkeling van beleid binnen het ROC 

als geheel en de vertaling van beleid naar de onderwijsrealiteit 

 En op basis van samenwerking in netwerken bij draagt aan kwaliteitsprocessen binnen de 

ROC (interne audits) 

 Vanuit betrokkenheid en commitment aan de organisatie als geheel  

 En een organiek perspectief op de organisatie (helicopterview). 

Daartoe moet de LD-docent  

 ‘taakvolwassen’ zijn (d.w.z pro-actief, realistisch, gericht op het beoogde resultaat, met het 

oog voor het perspectief van deelnemers, werkveld en toezichthouders als partners in het 

leerproces) 

 Kennis en gevoeligheid hebben t.a.v. de organisatie als geheel en t.a.v. (het beïnvloeden van) 

processen en mensen 

 Strategisch bewustzijn hebben 

 De consequenties van besluiten kunnen overzien met oog voor de lange termijn 
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Formele competenties van de opleiding 

Doelstelling van de opleiding is dat deelnemers aan het einde van de opleiding competent zijn tot: 

 

1. Ondernemend handelen: initiatieven nemen tot innovaties, experimenten en verbeteringen in het eigen 

handelen waarbij de praktijk van het eigen handelen binnen de les en de schoolorganisatie wordt verbonden 
met theoretische concepten rond (vak)didactiek, pedagogiek en onderwijskunde en met maatschappelijke 
ontwikkelingen.  
Dit omvat de volgende indicatoren:  

1.1 het expliciet verbinden van bestaand vakmanschap en visie met onderliggende concepten en 
theorieën; 

1.2 het ter discussie stellen en onderzoeken van vanzelfsprekendheden en aannames in het handelen 
binnen de klas en binnen de school; 

1.3 het plaatsen van het eigen handelen in bredere maatschappelijke ontwikkelingen 
1.4 het vertalen van eigen vakmanschap en visie, van pedagogisch didactische concepten en theorieën, 

van de lokale context van de school en leerlingen en van maatschappelijke ontwikkelingen naar 
onderbouwde nieuwe aanpakken en methodieken; 

1.5 het uitbreiden van het conceptuele referentiekader door het zelfstandig bestuderen publicaties rond 
wetenschappelijk onderzoek. 
 

2. Onderzoekend handelen: innovaties, experimenten en verbeteringen in het eigen handelen ondersteunen 

door en baseren op praktijkonderzoek binnen de eigen schoolcontext.  
Dit omvat de volgende indicatoren: 

2.1 het kunnen lezen en duiden van uitkomsten van onderwijsonderzoek; 
2.2 het analyseren van relevante praktijkvragen binnen school- en lespraktijk en het vertalen naar 

hanteerbare en onderzoekbare vraagstellingen voor (ontwerpgericht) onderwijsonderzoek; 
2.3 het theoretisch en empirisch onderbouwen van de probleemanalyse; 
2.4 het op basis van deze probleemanalyse maken van een ontwerp dat toegepast kan worden binnen 

de eigen schoolorganisatie/context; 
2.5 het maken en uitvoeren van een onderzoeksopzet om de effectiviteit van het ontwerp te 

onderzoeken; 
2.6 het maken van een implementatieplan om het definitieve ontwerp te implementeren binnen de eigen 

lessituatie en school; 
2.7 het delen van de resultaten van het praktijkonderzoek met collega’s binnen en buiten de eigen 

school; 
2.8 het verbeteren van de eigen aanpak van onderzoeksmatig handelen door kennis te nemen van 

praktijkonderzoek door anderen. 
 

3. Inspirerend handelen: een bijdrage leveren aan innovatie- en implementatieprocessen binnen de school en 

aan de professionaliteit van collega’s binnen de school.  
Dit omvat de volgende indicatoren: 

3.1 het gebruiken van recente en belangwekkende modellen van (school)organisatie, 
(school)management, schoolcultuur, schoolontwikkeling en onderwijsinnovaties met de 
daarbijbehorende implementatiestrategieën; 

3.2 het op basis van deze modellen beoordelen van de effectiviteit en geschiktheid van gehanteerde 
implementatiemodellen;  

3.3 het toepassen van opbrengsten van (eigen) onderwijsonderzoek bij schoolinnovaties; 
3.4 het op een systematische manier initiëren, ontwerpen, implementeren en borgen van innovaties in 

de lespraktijk of schoolorganisatie; 
3.5 het geven van leiding aan innovatieprocessen; 
3.6 het gebruiken van verworven kennis en inzichten om collega’s te inspireren; 
3.7 het ondersteunen van collega’s bij innovatie en implementatie binnen de school, en 
3.8 het gebruiken van ervaringen met innovatie-aanpakken om de effectiviteit van innovatie-aanpakken 

binnen de school te vergroten. 

 

 


