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Inleiding
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Wat is het CIV Welzijn & Zorg?
Centrum voor Innovatief Vakmanschap Welzijn & Zorg

Hybride leren
Leren op de werkplek 

met vernieuwend onderwijs.

Onder het thema hybride leren zet het 
CIV Welzijn & Zorg sterk in op de verbin-

ding tussen onderwijs en beroeps-
praktijk. De twee werelden komen bij 
elkaar in innovatieve (wijk)labs. Daar 

krijgt de toekomstige professional lerend 
en werkend een goed beeld van het 

beroep dat hij of zij wil gaan uitoefenen.

Modulair onderwijs
Medewerkers voorbereiden op de 

toekomst via flexibel en actueel onderwijs.

Dankzij modulair onderwijs raken (toe-
komstige) professionals snel vertrouwd 
met de actuele thema’s in het werkveld. 

Het CIV Welzijn & Zorg ontwikkelt 
modulaire onderwijstrajecten waarin 
studenten en werknemers adequaat 

geschoold, omgeschoold of bijgeschoold 
worden op specifieke thema’s.

Practoraat
Meer vernieuwing, verbinding en 

verbetering via onderzoek.

Het practoraat van het CIV Welzijn & 
Zorg richt zich op ontwikkelingen op het 
snijvlak van onderwijsvernieuwing en het 
veranderend werkveld. De onderzoeks-
agenda van het practoraat wordt zorg-

vuldig en in samenspraak samengesteld. 
De verschillende partners reiken daar-

voor praktijkgerichte vraagstukken aan.

Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Welzijn & Zorg realiseert met lokale 
overheden, werkveld en onderwijs doorbraken in het welzijn en de gezondheid van burgers.

Onze thema’s:
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Wat doet het CIV Welzijn & Zorg?
Centrum voor Innovatief Vakmanschap Welzijn & Zorg 

In het CIV vinden projecten plaats waarin studenten, onderwijs, zorg- en welzijnsorganisaties, 
overheid en onderzoek samen werken aan het goede doen voor burgers. 
Een impressie van de projecten zie je in dit filmpje: 

YouTube
CIV Terugblik 2020

Meer informatie vind je hier: https://civ-welzijnenzorg.nl/

https://youtu.be/Ev5qTSlpbZk
https://civ-welzijnenzorg.nl/
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Wie is Désirée Bierlaagh?

Per 1 september 2019 is Désirée Bierlaagh gestart als 
Practor binnen het CIV Welzijn & Zorg. 
Désirée is verpleegkundige NP en verplegingswetenschap-
per. De loopbaan van Désirée kent als rode draad leren en 
ontwikkelen van professionals en teams in veranderende 
contexten. Via praktijkonderzoek en samen met 
betrokkenen als medeonderzoeker creëert zij werk- en 
leeromgevingen waarin vakmanschap excelleert, goed werk 
ontstaat en waar uitkomsten voor ontvangers van welzijn 
en zorg centraal staan. 
Désirée houdt van de combinatie tussen praktische 
wijsheid en wetenschap. Leren, onderzoeken en ontwikkelen 
in samenspel met alle betrokkenen bij een vraagstuk levert 
betekenisvolle inzichten en praktische handvaten op, die in 
de praktijk helpen en werken.

U kunt contact met Désirée opnemen
via dbierlaagh@mborijnland.nl

mailto:%20dbierlaagh@mborijnland.nl
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Video van de practorale rede

Liever kijken? Klik dan op een videobeeld:

YouTube
Practorale rede 30 juni 2021

YouTube
Aftermovie practorale rede Désirée Bierlaagh

https://www.youtube.com/watch?v=G5aeM_9BvLU
https://www.youtube.com/watch?v=lr3lzw5fjfQ
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De rede
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Introductie

Geachte aanwezigen bij deze practorale rede via de 
livestream, collega’s van het CIV, andere collega’s en 
geïnteresseerden, lieve familie en vrienden.
Al van jongs af aan heb ik een voorliefde voor 
vakmanschap en ambachtswerk. Het is waar ik mee 
opgegroeid ben en wat als een rode draad meeloopt 
door mijn leven.

Op deze foto zien jullie mijn ouders, achter bij de 
bakkerij. 

Als kind kregen we ongemerkt veel mee over het banket-
bakkersvak: dat het veel meer is dan het volgen van recepten. 
Mijn vader voelde aan het deeg of het goed was. Hij leefde 
voor zijn beroep en was actief in het gilde. Mijn moeder stond 
met net zo veel plezier in de winkel 
als mijn vader in de bakkerij. 
Dat leverde hen koninklijk 
bezoek op, veel waardering 
van klanten, en soms zelfs 
een prijs.

Voor ons kinderen was er op studiegebied maar één 
echte verwachting; doe wat je graag doet, waar je goed 
in wilt zijn en steeds beter in wilt worden. Met andere 
woorden: ‘maak er wat van!’. 
En ook: blijf uitproberen, werk met je voelsprieten en 
neem je verantwoordelijkheid.
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Introductie

Ik wist van jongs af aan: 
ik wil verpleegkundige worden. 

Al snel, tijdens de opleiding 
werd voor mij duidelijk dat ik 
me het meest thuis voelde op 
die plekken waar een lang-
durige relatie aangegaan 
wordt met mensen die zorg 
nodig hebben. 

Waar, zoals professor 
doctor Mieke Grypdonck, 
emeritus-hoogleraar 
verplegingswetenschap 
zo prachtig over schreef:
“Het leven boven de ziekte
uitgetild wordt”. 

In de ouderenzorg werkte ik in een team met 
voornamelijk helpenden en verzorgenden. Ik kon enorm 
verrast zijn door het gemak waarmee zij aansloten bij 
mensen en me verwonderen hoe creatief zij waren in 
het zoeken naar mogelijkheden om in contact te 
komen, ook als dat niet gemakkelijk was. Het ontroerde 
me, dat ogenschijnlijk intuïtieve, waarvan je aanvoelt 
dat er een wereld achter schuilgaat net als bij mijn 
vader. Ik heb daar echt enorm veel van geleerd. Dit is 
waar voor mij vakmanschap en praktische wijsheid 
over gaat. En het is mij blijven interesseren, ook tijdens 
mijn studie verplegingswetenschap omdat het voor mij 
het hart is van het vak: werken vanuit, in en met de 
relatie. 
Nu ruim 30 jaar later sta ik hier als practor, van het 
practoraat Welzijn & Zorg 2030 en mag ik mijn rede 
houden. Ik ben daar enorm trots op!

zo zag leren eruit in 1986

1999



Praktisch wijze mbo’ers maken het verschil !? - Practorale rede Désirée Bierlaagh

11

Centrale onderzoeksvraag

Wat typeert een mbo-opgeleide praktisch wijze 

professional in welzijn en zorg

en hoe kan die het beste opgeleid worden en 

gefaciliteerdworden in de werkpraktijk, 

zodat zij haar werk goed kan (blijven) doen

én met plezier kan (blijven) werken 

(geboeid door het vak)?

Ik neem jullie het komende half uur mee in hoe we tot deze 
vraag zijn gekomen. En ik ga in op wat het practoraat de 
komende jaren gaat doen en hoe we daarin te werk zullen 
gaan. 

Voor het gemak spreek ik in deze rede in de ‘zij’-vorm. 
Uiteraard bedoel ik daar zowel hij als zij mee.
Maar eerst vertel ik jullie in het kort over de bedoeling van 
het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Welzijn & Zorg 
en over de rol van het practoraat daarin. 
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De bedoeling van het CIV
Uitgangspunten en ambitie

Het practoraat is onderdeel van het 
Centrum voor Innovatief Vakmanschap 
Welzijn & Zorg. In de verdere rede zal ik 
dit afkorten als CIV.

De bedoeling
Het gaat binnen het CIV om het 
ontwikkelen van nieuw vakmanschap 
van de mbo’er in welzijn en zorg. 
Vakmanschap dat bijdraagt aan de 
vraagstukken waar we als samenleving 
voor staan, namelijk: welzijn en zorg 
bieden welke is afgestemd op 
individuele levens van mensen. 
En deze welzijn en zorg bieden in een 
snel veranderende wereld met 
toenemende technische mogelijkheden 
en steeds minder mensen om het werk 
mee te doen.
Het CIV wil daartoe een omgeving 
bieden waar mbo’ers zich kunnen 
blijven ontwikkelen en met plezier 
werken.

Voor alle duidelijkheid: 
een bedoeling gaat verder dan doelen 
die je kunt behalen bij een project. 
Het is een wenkend perspectief, een 
richting waar je naar toe beweegt.
Met haar bedoeling richt het CIV 
zich op:
• nieuwe opvattingen over 

gezondheid;
• nieuwe opvattingen over beroepen 

in welzijn en zorg;
• nieuwe opvattingen over de 

identiteit van deze beroepen (en hoe 
je die als professional ontwikkelt).

De CIV waarden:

het goede voor burgers *

goed leren

goed werken

* In de rede kies ik voor het woord burgers. 
In de praktijk gebruiken we ook andere termen. 
Zoals inwoners, bewoners, cliënten, patiënten en 
naasten.
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De bedoeling van het CIV
Initiatieven

Het ontwikkelen van nieuwe 
opleidingen, in nauwe samenwerking 
tussen werkveld en onderwijs. 

Zoals bijvoorbeeld het werkplekleren 
met leertechnologie voor 
gespecialiseerd pedagogisch 
medewerkers kinderopvang en voor 
verpleegkundigen.

Samenwerken aan 
maatschappelijke vraagstukken

Zoals in het experimenteerhuis 
Zoetermeer waar praktijkonderzoek 
door studenten agogisch werk 
plaatsvindt naar de mogelijkheden van 
zorgtechnologie, de behoefte daaraan 
bij ouderen en waar zij instructie geven 
aan verpleegkundigen hierover.

Nieuwe samenwerkingsvormen

Bijvoorbeeld om welzijn en zorg meer 
te laten versmelten vanuit positieve 
gezondheid, projecten te doen met 
mbo- en hbo-studenten samen of met 
studenten vanuit verschillende mbo-
beroepsopleidingen.

Binnen het CIV vindt een rijkdom aan initiatieven plaats, zoals:

Zorg dat je goed begrijpt 
waar je aan meedoet en met 
welk belang en met welke 
verwachtingen de 
opdrachtgever kijkt naar de 
uitkomst van de bijdrage 
van de studenten. Vraag 
het desnoods gewoon na.

Partner studentproject:
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Het wenkend perspectief van het practoraat
Bieden van innovatieve tussenruimte

In al deze initiatieven zijn onderwijs, werkpraktijk en 
onderzoek met elkaar verweven. Er wordt samen geleerd, 
ontwikkeld en vernieuwd.
Iedereen binnen het CIV beseft dat het een grote opgave is 
om haar bedoeling waar te maken. En dat je elkaar daar 
echt bij nodig hebt; dat je samen een beweging aan het 
maken bent, waarin de opbrengsten van alle initiatieven 
opgeteld, 1+1=3 kunnen maken. Alleen dan lukt het om 
antwoorden te vinden op de grote vragen: 
• Hoe kunnen we het goede voor burgers (blijven) doen? 
• Hoe kun je zorgen dat studenten daar goed op worden 

voorbereid? 
• Hoe kunnen professionals daarin toegerust worden en 

blijven?
• Hoe behoud je mensen in deze sector en maak je de 

sector aantrekkelijk voor nieuwe collega’s?
Precies op dat punt, het waarmaken van de bedoeling en 
wat dat van eenieder vraagt, is het, waar ik meen dat het 
practoraat betekenisvol is; en dat hoor ik ook terug tijdens 
de praktijkverkenning, zowel vanuit het werkveld als het 
onderwijs. 

Het practoraat kan door praktijkonderzoek in de praktijk én 
met alle betrokkenen uit die praktijk, onderzoekend leren 
wat ertoe doet, wat werkt en helpt. Met andere woorden:
wat er nodig is volgens de betrokkenen zelf. Specifiek 
gericht op het unieke van mbo’ers in welzijn en zorg. 
Een baken, in het positioneren van het praktijkonderzoek 
vond ik door het practoraat op te vatten als innovatieve 
tussenruimte.

Door het practoraat zo te beschouwen staat de 
beweging centraal. En vooral dat woord tussenruimte 
helpt daarbij: ik hou echt van dat woord!
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De practorale opgave
Waarden waar het practoraat óók aan bij wil dragen

Duurzame samenwerking tussen 
werkveld en onderwijs

In die tussenruimte die het practoraat 
vormt kunnen kennis en ervaringen uit 
initiatieven met elkaar gedeeld 
worden. De nieuwe samenwerkings-
vormen, ook die nog gaan ontstaan, 
kunnen met alle betrokkenen die het 
aangaat worden onderzocht. 
Zo krijgen we zicht op werkende 
bestanddelen en factoren die een rol 
spelen in het verduurzamen van die 
samenwerking. 

Praktijkverandering met de praktijk
door actieonderzoek

Daarbij is het practoraat zo opgezet dat ze in het doen al bijdraagt aan de beweging 
en de verandering tot stand wordt gebracht. We hebben daartoe gekozen voor een 
specifieke vorm van praktijkonderzoek, namelijk actieonderzoek. Bij actieonderzoek 
verzamel je kennis in en met de praktijk. Én wordt praktijkkennis gedurende het 
onderzoek al benut, uitgeprobeerd en doorontwikkeld. Doen, onderzoeken, leren, 
reflecteren en innoveren gaan als het ware hand-in-hand en iedereen is daarbij 
medeonderzoeker. 
We hebben deze keuze voor actieonderzoek overigens ook gemaakt, omdat deze 
aanpak methodologisch grondig is uitgewerkt voor welzijn en zorg, inclusief 
kwaliteitscriteria voor goed onderzoek, bewezen waarde heeft en past bij wat het 
practoraat wil bewerkstelligen.

Naast de waarden die horen bij de bedoeling van het CIV wil het practoraat ook bijdragen aan:

(over het samenspel met de docent)

De missing link: 
vroegtijdige samenwerking in de 
tandem met elkaar

Een werkbegeleider:

Het is belangrijk dat er een luisterend oor is. 
Vraag hoe het met ons gaat en wat we nodig hebben. 
Wij kunnen meedenken.

Een student:
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De practorale opgave
Waarden waar het practoraat óók aan bij wil dragen

De emancipatie van mbo’ers

Ook wil het practoraat laten zien dat 
mbo’ers een essentiële bijdrage 
leveren aan de veranderende 
beroepspraktijk, aan beroeps-
ontwikkeling die nodig is voor de 
veranderingen in het werkveld en alle 
vernieuwingen die daar plaatsvinden. 
Zij zijn goud waard. 
Alleen: dat maken ze nog niet altijd 
zichtbaar en dat wordt ook niet altijd 
benut. 

Verpraktijkelijking van wetenschap

Er wordt vaak gesproken over de noodzaak van verwetenschappelijking van het vak 
en van het veld. Het practoraat ziet haar rol in het bijdragen aan de omgekeerde 
beweging, die ook nodig is: de verpraktijkelijking van de wetenschap noem ik dat. 
Hoe kan bij onderzoek in het gehele onderzoeksproces, vanaf het eerste moment 
gebruik worden gemaakt van de specifieke kracht en kunde van mbo’ers als mede-
onderzoeker? Zodat de uitkomsten van onderzoek ook passen bij hun dagelijkse 
praktijkvraagstukken, wat hen helpt en wat werkt in hun praktijk.

In de titel van de rede spreken we daarom van praktische wijsheid, voor veel 
van jullie is dit wellicht een nieuw begrip. Daarom wil ik nu iets meer vertellen 
over hoe we tot deze term gekomen zijn.

Naast de waarden die horen bij de bedoeling van het CIV wil het practoraat ook bijdragen aan:

Wij zijn jong en hebben daardoor een 
frisse blik. Soms hebben we creatieve 
oplossingen bijvoorbeeld door 
ervaringen uit een bijbaantje.

Een student:

Laten we onderzoek doen dat past bij het mbo, niet te moeilijk denken. 
Het is er hier niet om te doen dat we universiteitje gaan spelen.

Een projectleider onderwijs:

43
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Hoe zijn we vanuit praktijkverkenning en brononderzoek
gekomen tot ‘praktische wijsheid’?

Tijdens de eerste kennismakingen met CIV-partners voelde 
het voor mij als practor alsof ik mij in een popcornmachine 
van mogelijke onderzoeksvragen bevond. 
Het was belangrijk om samen de rode draad te vinden, want 
alleen dan kan een practoraat met haar onderzoek echt het 
verschil maken, een verschil op bedoelingniveau. Wat heeft 
een mbo’er nodig om goede en afgestemde zorg te bieden; 
en om met elkaar met snel opvolgende veranderingen om 
te gaan. Bijvoorbeeld doordat technologie een steeds 
grotere rol speelt in de werkpraktijk.

Een uitgebreide praktijkverkenning was dus op haar plaats. 
Dat is ook gebeurd, via interviews, meedoen met 
onderwijsactiviteiten, meekijken bij werkplek-
leermomenten en kleinschalige eerste (actie)onderzoeken. 
Vanuit ontmoetingen met studenten, docenten, 
werkbegeleiders, praktijkopleiders en andere betrokkenen 
vanuit de CIV-partners, formuleerden we het ankerpunt 
waarop het practoraat Welzijn & Zorg zich richt:

Met de inzichten verkregen gedurende de 
praktijkverkenning en vanuit dit ankerpunt zijn we in de 
literatuur gaan kijken en in gesprek geraakt met experts. 
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Hoe zijn we vanuit praktijkverkenning en brononderzoek 
gekomen tot ‘praktische wijsheid’ ?

Uit dit brononderzoek is voor het duiden van het nieuwe 
vakmanschap gekozen voor:

“Praktische wijsheid van mbo-professionals”

Daarop is ook het ankerpunt aangepast:

De term praktische wijsheid komt oorspronkelijk uit 
de filosofie. In de context van beroepsontwikkeling 
en beroepsidentiteit wordt die term tegenwoordig 
verbonden met professionaliteit. Een praktisch 
wijze professional brengt theorie, eigen ervaring en 
voorkeuren van burgers (cliënten, inwoners, 
patiënten) voortdurend met elkaar in relatie om 
het goede te doen voor die mens, in die situatie. 
Deze focus op praktische wijsheid is in 
hedendaagse literatuur terug te vinden in de ethiek, 
de onderwijskunde en organisatie- en verander-
kunde. Precies de invalshoeken die in ons 
onderzoek verbonden zijn met de drie 
onderzoekssporen. Dát maakt de term ‘praktisch 
wijze professional’ zo passend voor de 
betekenisvolle bijdrage van het practoraat aan de 
bedoeling van het CIV. 
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Maar wat is dat dan: ‘praktische wijsheid’?
Opbrengsten uit de dialoogtafels

Quotes 
over praktijkervaringen 
met praktische wijsheid

Concepten en thema’s 
over wat praktische wijsheid van 
mbo’ers in welzijn en zorg typeert, 
over wat dat vraagt tijdens de 
opleiding en op de werkplek

Praktijkvoorbeelden 
van praktische wijsheid

Vanochtend hebben online dialoogtafels plaatsgevonden; een vorm van actieonderzoek. Aan deze tafels spraken, burgers, 
studenten, docenten, werkveldmedewerkers en onderzoekers aan de hand van een gespreksleidraad over praktische 
wijsheid van mbo’ers. Dat heeft onder andere het volgende opgeleverd:

Ik was een poosje opgenomen en 
alles draaide om mijn diagnose. 
Ik knapte pas op toen ik gezien 
werd om wie ik ben. Iemand die 
nieuwsgierig was naar mij, met 
échte aandacht.

Een burger:

Klik op het beeld om een voorbeeld te bekijken

https://youtu.be/lr3lzw5fjfQ?t=1440&autoplay=1
https://youtu.be/lr3lzw5fjfQ?t=1440&autoplay=1
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Praktische wijsheid van mbo’ers in welzijn en zorg
De ingrediënten uit praktijk- en bronverkenning

… ziet jou als mens, heeft rust en 
aandacht. Neemt de tijd. 
Je ervaart geen werkdruk of 
haast bij haar.

… kun je vertrouwen 
op haar vakkennis en kunde; 
je voelt je veilig bij haar.

… doet wat voor jou van belang 
is, denkt in mogelijkheden; 
en schermt niet met regels.
Zet zichzelf in het spel.

In de literatuur is veel te vinden over praktische wijsheid. Kijkend naar de quotes van vanochtend en eerdere 
actieonderzoeken door het practoraat, zijn er een aantal ingrediënten die aangeven wat een praktisch wijze mbo’er 
in welzijn en zorg typeert:

Een praktisch wijze mbo-professional…

In de praktijk leer je improviseren. 
Je kunt een hele mooie planning 
maken, tot het in het echt anders gaat.

Een student:

Het is zo’n breed vak, ik vind het 
jammer dat er in de maatschappij zo’n 
smal beeld van is. Door de opleiding 
hoop ik juist dat ik nog meer de 
complexiteit kan zien, meer van 
achtergronden weet. Dan zou ik echt 
trots op mezelf zijn.

Een student:

Als verpleegkundige kijk je naar het 
hele plaatje. Wie is iemand en wat 
heeft hij meegemaakt. Als je zo kijkt 
dan zijn ouderen verrassend modern. 
Ik vind dit belangrijk omdat ik dan 
kan aansluiten bij de persoon en kan 
bepalen welke rol ik aanneem.

Een student:
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Praktische wijsheid van mbo’ers in welzijn en zorg
De werkdefinitie van het practoraat

Bij praktische wijsheid gaat het om afwegen. Het wordt 
daarom ook wel de derde kennisbron genoemd. Waarbij 
theoretische kennis (het weten) en technische kennis (het 
kunnen) verbonden wordt. En waarbij je je bezighoudt met 
de vraag: Wat is hier nu het goede om te doen? 
Omdat ieder mens uniek is en iedere situatie een eigen 
inschatting vraagt, heb je in welzijn en zorg praktische 
wijsheid eigenlijk altijd nodig. Dan ontstaat werk dat goed 
is, goed voelt en goed doet.
Dat brengt ons bij de voorlopige werkdefinitie, die we met 
het practoraat verder zullen gaan onderzoeken:

Werkdefinitie praktische wijsheid 
Een praktisch wijze professional brengt theorie, eigen 
kunnen en ervaring én voorkeuren van mensen 
voortdurend met elkaar in relatie om het goede te doen 
voor die mens, in die situatie. Zij doet dat door reflectie, 
door te blijven leren en open te staan voor vernieuwing. 

Praktische wijsheid leer je niet in termen 
van een competentie of bekwaamheid. 
Het is een vormingsproces dat:
• je manier van werken raakt;
• je persoonlijke opvattingen en waarden;
• en wie je wilt zijn in het vak. 

Praktische wijsheid hangt daarmee ook nauw samen 
met professionele identiteitsontwikkeling. 
We weten nog heel weinig van hoe dat werkt voor 
mbo’ers in welzijn en zorg. En dat is dus waar het 
onderzoek van het practoraat zich op gaat richten. 
Wel weten we dat reflectie en onderzoekend / 
nieuwsgierig zijn hierbij een bijzondere plek innemen.

Voor ik in ga op wat het practoraat gaat doen, is het 
eerst goed om stil te staan bij de vraag: Wat is het 
belang om hier onderzoek naar te doen? Doet die 
praktische wijsheid er wel toe?

Handelingen zijn ‘een kunstje’, een goede verpleegkundige 
weet wat eronder ligt en wat erachter zit. 
Zelfreflectie en reflecteren met elkaar hoort hierbij.

Een teamleider:
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Waarom is praktische wijsheid van mbo’ers belangrijk?
Wat leren we hierover vanuit wetenschappelijke bronnen en beleidsrapporten

Het welzijns- en zorglandschap staat voor een enorme 
uitdaging. Welzijns- en zorgvragen worden steeds 
complexer en het is nodig om tot duurzame oplossingen te 
komen voor het arbeidsmarktvraagstuk. Dat lezen we in het 
plan van aanpak van het CIV, maar het vraagstuk beperkt 
zich niet alleen tot onze regio. In de vele onderzoeken en 
beleidsrapporten lezen wij dat praktische wijsheid veel kan 
opleveren:
• voor ontvangers van welzijn en zorg;
• voor professionals zelf;
• en niet in de laatste plaats voor werkgevers.

Zo wijzen rapporten over het oplossen van 
arbeidsmarkttekorten voor het beteugelen van de 
uitstroom van medewerkers en het vergroten van de 
aantrekkelijkheid van het werken in de sector, in de richting 
van meer ruimte voor professionals. Hierin wordt betoogd 
dat meer regels en structuur geen oplossing vormen. 
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Waarom is praktische wijsheid van mbo’ers belangrijk?
Wat leren we hierover uit CIV-projecten

De nieuwe definitie van gezondheid 
vraagt om verantwoordelijkheid om 
goed aan te sluiten bij en af te 
stemmen op burgers, cliënten en 
patiënten. Ook voor mbo’ers, die een 
grote groep werkers binnen welzijn 
en zorg vormt.

De nieuwe opvattingen over beroepen 
in welzijn en zorg vragen om een 
andere manier van leren, dichter bij 
de praktijk en met meer eigenaar-
schap van studenten voor dat leren. 
Leren leren eigenlijk. 
En dat vraagt om aandacht voor het 
vormingsproces en de identiteits-
ontwikkeling in het beroep. 

Technologische ontwikkelingen zowel 
in onderwijs, maar ook in welzijn en 
zorg vragen om:
• nieuwe manieren van werken;
• meer keuzes en afwegingen om 

het goede te doen, door nieuwe 
mogelijkheden;

• en nieuwe manieren van leren & 
je blijven ontwikkelen.

Praktische wijsheid is dus van belang bij de vraagstukken van het CIV. Een sleutel om haar bedoeling te kunnen realiseren:

Ik had nooit gedacht dat ik als 
student medewerkers in de 
thuiszorg iets zou leren over 
spraakgestuurde technologie. 
Het is superleuk om hen ook 
iets te kunnen leren. Ik wist 
niet dat ik dat kon.

Een student:

Het is toch wel jouw eigen 
leerproces, maar je hebt wel 
medestudenten nodig om jou 
verder te brengen. 
Je moet ook wel eens een spiegel 
voorgehouden krijgen, want anders 
kun je niet leren.

Een student:

Natuurlijk moet je de regels en de 
protocollen kennen. 
Het gaat erom dat je de essentie 
van het werken in zorg en welzijn 
niet uit het oog verliest. Dat je iets 
wilt betekenen voor mensen, oog 
hebt voor wat de ander nodig heeft.

Een deelnemer van de dialoogtafels:

Er valt veel te leren over praktische wijsheid door onderzoek te doen rondom bovenstaande thema's. Bijvoorbeeld 
over kenmerken van praktische wijsheid van mbo'ers en hoe zij deze ontwikkelen. En wat zij daarbij nodig hebben 
in onderwijs en in de werkpraktijk. Ook kunnen we leren wat werkt om het werk met plezier te (kunnen) blijven doen.



Praktisch wijze mbo’ers maken het verschil !? - Practorale rede Désirée Bierlaagh

24

Wat bracht de praktijkverkenning nog meer aan het licht?
Praktische wijsheid mbo’ers ontwikkelen vraagt praktische wijsheid van iedereen

In de praktijkverkenning valt nog één ding op:
in de ontmoetingen met praktijkprofessionals, 
met werkbegeleiders, praktijkopleiders, docenten, 
opleidingsfunctionarissen, HR en directies komt telkens 
naar voren dat de nieuwe manieren van opleiden van 
mbo’ers en de samenwerking die dit vraagt tussen 
onderwijs en werkveld ook iets met hen doet. 
Ook zij zijn aan het werkplekleren en ontwikkelen zich. 
Dat gaat soms met horten en stoten. 

Zij ervaren de beweging die ze met elkaar maken als een 
ontdekkingsreis en merken dat hun vertrouwde houvast 
verandert. Dat gaat bijvoorbeeld over: 
• hoe je in je vak staat;
• wat je los moet laten of vasthouden;
• wat je al kunt en nog te leren hebt. 
Ook gaat het over samenwerking in je team en 
samenwerken met anderen: hoe organiseer je dat, hoe kun 
je dat lerend doen en wat heb je daarvoor nodig?

Hoe ik studenten motiveer om te leren? 
Kijk vanuit het beroep waarvoor je opleidt en in welke 
praktijk zij straks terecht komen en niet door de bril van 
de docent.

Een docent werkplekleren:

Gastlessen hebben niet alleen toegevoegde waarde voor de 
studenten maar ook voor medewerkers zelf. Je gaat er toch 
over nadenken wat ga ik vertellen, en ook de vragen die 
worden gesteld. Zij komen wel met ideeën wat heel mooi is.

Een projectleider werkveld:
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Wat bracht de praktijkverkenning nog meer aan het licht?
Praktisch wijze mbo’ers vraagt praktische wijsheid van iedereen

Je kunt niet langer terugvallen op regels of ‘zo doen we dat 
hier’. Dat betekent dat je ook als docent, als werkbegeleider, 
of als praktijkopleider zonder dat je 100% zeker bent van de 
uitkomst van de nieuw bedachte route met studenten, 
– met verstandigheid en moed – de sprong waagt, in het 
diepe springt, met elkaar. 
En dat geldt ook voor leidinggevenden en beleidsmakers. 
Het vraagt van een organisatie een duidelijke visie op leren 
& ontwikkelen en het creëren van ruimte om het als een 
beweging te zien die je met elkaar maakt. Waar wat goed 
gaat gevierd en bestendigd wordt en waar wordt geleerd 
van wat anders uitpakt dan gedacht. 

Werken aan praktische wijsheidsontwikkeling van mbo-
studenten en met praktisch wijze mbo’ers vraagt praktische 
wijsheid van iedereen die betrokken is vanuit onderwijs en 
werkveld. Het vraagt van iedereen om reflectief en 
onderzoekend zijn. 

Ik merk al een heel verschil bij de tweede groep. 
De eerste groep had nog te maken met oude patronen in het 
team en oude verwachtingen, dat is nu al heel anders. 
Het hele team leert dus mee.

Een praktijkopleider:



Praktisch wijze mbo’ers maken het verschil !? - Practorale rede Désirée Bierlaagh

26

Wat gaat het practoraat doen?
De centrale onderzoeksvraag van het practoraat

Maar, zoals ik hiervoor besprak: praktische wijsheid bij 
mbo’ers ontwikkelen is belangrijk en het is de moeite die het 
kost waard. En zelfs meer dan dat: het is noodzakelijk voor 
de grote opgave waar we in welzijn en zorg voor staan. Dat 
komt uit de praktijkverkenning nadrukkelijk naar voren als 
diep besef bij alle CIV-partners.

Precies daarom staat in de titel van de rede een uitroep-
teken met een vraagteken. We weten dat praktische 
wijsheid belangrijk is. En tegelijkertijd is er nog veel te 
ontdekken over het wat en hoe, zeker voor mbo’ers in 
welzijn en zorg.

En dat, het wat en hoe van die praktisch wijze mbo’er 
in welzijn en zorg, 
• die nodig is om het goede te doen voor mensen; 
• om die goed op te leiden en 
• om te zorgen dat zij goed kan (blijven) werken.

Dat is precies waar het practoraat zich met haar 
onderzoek mee bezig houdt. En dat hebben we uitgewerkt 
in de centrale onderzoeksvraag. 
Die luidt: 

Vanaf dit punt in mijn rede neem ik jullie graag mee in 
wat we in de tijd die voor ons ligt gaan doen in het 
practoraat en hoe we dat gaan doen.

Wat typeert een mbo-opgeleide praktisch wijze 

professional in welzijn en zorg

en hoe kan die het beste opgeleid worden en 

gefaciliteerd worden in de werkpraktijk, 

zodat zij haar werk goed kan (blijven) doen

én met plezier kan (blijven) werken 

(geboeid door het vak)?
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Wat gaat het practoraat doen?
De drie onderzoekssporen afgeleid van de centrale onderzoeksvraag

In de literatuur is zoals gezegd al veel 
bekend over praktische wijsheid als 
concept en de waarde van deze 
praktische wijsheid. Maar minder is er 
bekend over wat kenmerken zijn van 
een praktisch wijze mbo-professional.

Een van onze deelvragen:

Hoe uit zich praktische wijsheid van mbo-professionals? 
Waaraan zie je het, hoor je het, merk je het of ervaar je het?

De centrale onderzoeksvraag valt uiteen in drie onderdelen. We noemen dat de onderzoekssporen.

Onderzoeksspoor 

Wat typeert een praktisch wijze mbo-professional?

Alles draait om aandacht hebben. 
Nieuwsgierig zijn naar jezelf, maar 
ook naar de cultuur in je organisatie. 
En daarover met elkaar spreken. 
Ook al als student.

Een deelnemer van de dialoogtafels:

1
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Wat gaat het practoraat doen?
De drie onderzoekssporen afgeleid van de centrale onderzoeksvraag

In de initiatieven van het CIV zien we 
dat onderwijs op een nieuwe manier 
vorm krijgt. Gekozen wordt voor de 
nadruk op eigenaarschap voor het 
leren en leven lang ontwikkelen van 
studenten. Opleidingen, opdrachten en 
stages voor studenten worden samen 
ontwikkeld met het werkveld, zodat de 
beroepspraktijk nadrukkelijk het 
uitgangspunt vormt. Dat vraagt o.a. om 
een stevige nadruk op de driehoek, 
student-docent-werkbegeleider.

Ook op dit spoor hebben we meerdere vragen geformuleerd, 
waarvan we er hier één tonen:

Hoe kan tijdens de initiële opleiding aandacht besteed worden aan professionele 
identiteitsontwikkeling en het ontwikkelen van praktische wijsheid?

De centrale onderzoeksvraag valt uiteen in drie onderdelen. We noemen dat de onderzoekssporen.

Onderzoeksspoor

Wat heeft een mbo’er nodig tijdens de beroepsopleiding 
om haar praktische wijsheid en professionele identiteit te ontwikkelen?

Als je al uit de zorg komt, dan is het wel lastig om in de 
rol van leerling te komen. Het is dan wel fijn om op de 
opleidingscoach terug te kunnen vallen.

Een student die doorstroomt van niveau 3 naar 4:

2
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Wat gaat het practoraat doen?
De drie onderzoekssporen afgeleid van de centrale onderzoeksvraag

Meer structuur en meer regels zullen 
niet leiden tot het behoud van mensen 
en goed werk. Het gaat erom om kaders 
te scheppen voor een leer- en 
werkklimaat waarbinnen professionele 
identiteit blijvend ontwikkeld kan 
worden en praktische wijsheid kan 
groeien. 

Ook hier als voorbeeld één van onze deelvragen:

Welke werkende bestanddelen kenmerken een werkomgeving 
waarin praktisch wijze professionals zich blijvend kunnen ontwikkelen?

De centrale onderzoeksvraag valt uiteen in drie onderdelen. We noemen dat de onderzoekssporen.

Onderzoeksspoor  

Wat heeft een mbo-opgeleide praktisch wijze professional nodig 
om (goed) te blijven werken?

Zij-instromers vraagt iets van de begeleiding, zij brengen 
zoveel mee. Iemand stapt gewoon op paramedici af, want 
kent nog niet de ongeschreven regel ‘dat je dat niet zomaar 
doet’. Daar moet je wel alert op zijn. Niet dat zo iemand 
snel van het team leert, dat dit niet hoort. Maar dat je juist 
hiermee de verandering inzet in teams.

Een opleidingscoach:

3
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Hoe gaan we aan de slag?
De aanpak: participatief actieonderzoek

Zoals eerder genoemd werkt het practoraat aan deze 
sporen via actieonderzoek. In actieonderzoek vallen werken, 
leren, ontwikkelen, innoveren en verbeteren samen en doet 
ieders perspectief, ieders weten en inzicht ertoe om samen 
verder te komen. Omdat betekenisvolle ervaringen uit 
praktijken centraal staan, heeft reflectie een bijzondere 
plaats in actieonderzoek, en dus ook in de aanpak van het 
practoraat.

Actieonderzoek vraagt dus praktische wijsheid en voedt 
deze ook.

Actieonderzoek is een benadering van onderzoek 
die zowel gericht is op verandering van praktijken 
als op het ontwikkelen van kennis omtrent die 
verandering. Het is nooit een activiteit van één 
onderzoeker. Actieonderzoek is sociaal-
wetenschappelijk onderzoek dat door of samen met 
de belanghebbende groep wordt uitgevoerd. Het 
gaat om de ontwikkeling van kennis die het 
handelen in of met de praktijk onderbouwt of 
versterkt. 

Bron: Van Lieshout, F., Jacobs, G., & Cardiff, S. (2017). 
Actieonderzoek: Principes voor verandering in zorg 
en welzijn. Assen: Koninklijke van Gorcum. 

Het bijzondere zit in het alledaagse en hoe je daar naar kijkt.

Een verzorgende:
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Hoe gaan we aan de slag?
Een voorbeeld van actieonderzoek in uitvoering

Een vorm van actieonderzoek is een groepsgesprek. 
Voordeel van deze aanpak is dat betrokkenen ook met 
elkaar in gesprek gaan en elkaar bevragen. 
Voorafgaand aan de uitgesproken rede heeft zo’n 
groepsgesprek over praktische wijsheid van mbo’ers 
plaatsgevonden. Wij noemen dat dialoogtafels. 
Voor deze werkvorm is een leidraad ontwikkeld. 
Na gebruik op 30 juni is van diverse kanten interesse 
getoond voor deze leidraad. De leidraad is in PDF-
formaat en vrij beschikbaar voor geïnteresseerden. 
Wil je deze leidraad ontvangen? 
Mail dan naar: dbierlaagh@mborijnland.nl

mailto:dbierlaagh@mborijnland.nl?subject=Leidraad%20voor%20gespreksleiders%20dialoogtafels
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Hoe richten we het practoraat in?
Het practoraat als lerende gemeenschap

Op basis van de uitgangspunten van actieonderzoek en de 
bedoeling van het practoraat en het CIV, hebben we 
geconcludeerd dat de term ‘lerende gemeenschap’ het 
beste past bij de beweging die we met het practoraat willen 
realiseren om praktisch wijze mbo’ers op te leiden die met 
plezier hun werk doen door gezamenlijke inspanningen van 
onderwijs en werkveld. Dit vraagt om verbindingen op 
verschillende niveaus. 

Leren op alle niveaus
Het practoraat is een leergemeenschap 
welke verbindt op alle niveaus. Zij bestaat o.a. uit een 
college van belanghebbenden, leerwerkplaatsen, een 
kenniskring en externe netwerksamenwerkingen. 

Ik ga graag wat uitgebreider in op de leerwerkplaatsen en 
op de kenniskring.

Onze leergemeenschap is op te vatten als een 
learning community, zo leren we van onze CIV-
partner Chris Wallner, lector bij Hogeschool Leiden.
Een definitie die hij ons heeft aangereikt is:

“Een Learning Community bestaat uit een groep 
mensen die gezamenlijk en kritisch hun praktijk 
onderzoeken, op een continue, reflectieve, 
samenwerkende, inclusieve, op leren 
georiënteerde en groei stimulerende wijze.” (Stoll 
et al., 2006)

Learning communities kennen veel 
verschijningsvormen en hebben uiteenlopende 
doelstellingen. Daardoor is er geen kant en klaar 
recept voor leergemeenschappen. Een van de 
uitkomsten uit het onderzoek van Chris is dat een 
belangrijke succesfactor is: het gezamenlijk 
doorlopen van het proces en vormgeven van de 
leergemeenschap. 

Er is eigenlijk maar één constante, 
namelijk dát de wereld altijd veranderlijk is.

Jan Rotmans*: 

* Jan Rotmans, 
hoogleraar transitiemanagement, 

2014, 2017
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Hoe richten we het practoraat in?
Inzoomen op de leerwerkplaatsen en de kenniskring  

Leerwerkplaatsen 
Leerwerkplaatsen vormen het hart van het practoraat.
• Het is de plek waar betrokkenen van één of meerdere 

CIV-initiatieven, die daartoe zelf gemotiveerd zijn, bij 
elkaar komen als medeonderzoekers van hun eigen en 
elkaars praktijken. Die met en van elkaar leren.

• Zij vormen een kleurrijk onderzoeksgezelschap met oog 
en ruimte voor ieders eigenwijsheid en met de bedoeling 
om samen verder te komen. 

• Er wordt kennisgemaakt met onderzoeksmethodieken, 
waar ieders reflectieve vermogen en onderzoekende 
houding verder ontwikkeld kan worden. 

• Er wordt een bijdrage geleverd aan de centrale 
onderzoeksvraag.

Komend schooljaar starten leerwerkplaatsen rondom 
werkplekleren, werken aan maatschappelijke vraagstukken 
en het samensmelten van welzijn en zorg.

Kenniskring
En tot slot en zeker niet in de laatste plaats is er natuurlijk 
de eigen kenniskring van het practoraat. Door het inrichten 
van haar kenniskring krijgt het practoraat een breder

perspectief voor het formuleren van onderzoeksvragen en 
voor de duiding die nodig is voor de deugdelijkheid van het 
actieonderzoek.
De kenniskring fungeert als een knooppunt tussen 
onderwijs, werkveld en onderzoek. Ze bestaat daarom uit 
een aantal docenten en werkveldmedewerkers die 
structureel als medeonderzoeker een bijdrage leveren aan 
het onderzoeksprogramma, op het hoogste niveau van de 
centrale onderzoeksvraag en haar onderzoekssporen. Zij 
zijn belangrijke schakels naar collega’s en vormen de brug 
naar teams. We noemen hen daarom ‘verbindingsofficieren’.

Zij gaan:
• praktijkvragen ophalen die vertaald kunnen worden 

naar onderzoeksvragen;
• onderzoek uitvoeren via de leerwerkplaatsen in de 

praktijk;
• onderzoeksuitkomsten helpen verspreiden.

De kenniskring wordt aangevuld met experts van buitenaf. 
We weten inmiddels welke docenten vanaf september 
gaan starten en de werving van verbindingsofficieren 
uit het werkveld start op korte termijn.
Graag stel ik u nu vast voor aan de kersverse 
docentonderzoekers.
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De docent-verbindingsofficieren 

Véronique Hermans-van de Weyer Anne Naus

Mijn lijfspreuk:
“If you learn something 
new every day, you can 
teach something new 
every day”

Ik word enthousiast wanneer 
ik studenten mag coachen om 
blijvend in ontwikkeling te 
zijn, met als uitgangspunt de 
professie van het vak.
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De docent-verbindingsofficieren 

Suzanne Ouwehand Rianne Vrolijk

Mijn motto: 
“Alles wat je aandacht geeft groeit”

Ik word enthousiast van het nóg 
beter laten aansluiten van onderwijs 
en praktijk, beslissingen nemen 
waar draagvlak voor is en contact 
met mensen.
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Slotwoord 

Ik kan gerust stellen dat de afgelopen periode een mooie 
reis was. Overigens niet alleen met zonnige vergezichten. 
Er waren, zeker in de eerste maanden, ook moerassige 
plekken, waarin ik mijn tekst kwijt was. Met voor mij de 
nodige professionele identiteitsvragen en een zoektocht 
naar mijn bronnen van praktische wijsheid. 
Want wat is een practor eigenlijk?: 
• wie wil ik zijn als practor en waaraan kan ik me dan 

spiegelen; 
• waar zit mijn betekenis in deze omvangrijke beweging;
• hoe vind ik houvast? 

Die houvast, de polletjes in het moeras noem ik ze maar, 
vond en vind ik bij studenten, praktijkmensen, docenten, 
projectleiders van het CIV, collega’s in het onderzoeksveld 
en mijn dierbare critical friends. 

Ik kom tot een afronding. 

Praktisch wijze mbo’ers maken het verschil. Nou en of!
Maar dat kunnen zij niet alleen, het is een opgave van 
ons allemaal. Want ieder van ons is kwetsbaar en 
veerkrachtig, ieder is zorggever én zorgontvanger. 
Er met elkaar achter komen wat voor de ontwikkeling 
van praktische wijsheid van mbo’ers in welzijn en zorg 
zinvol is, en wat hen daarbij helpt en wat voor hen werkt, 
dat gun ik hen en vooral ons allemaal!
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Dankwoord
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Dat wij hier, op dit punt zijn met het practoraat is een 
product van teamwerk en intensief samenwerken. Het feit 
dat u nu mij ziet staan op dit podium, laat veel mensen 
onzichtbaar. En dus richt ik de spotlights graag ook op hen. 

In de eerste plaats bedank ik alle partners van het 
CIV Welzijn & Zorg, die vanaf de voorbereiding van het CIV 
het belang van praktijkonderzoek zagen en zich 
ingespannen hebben om dit practoraat tot stand te 
brengen. 

Partners die vanaf het begin af aan de deur wagenwijd 
hebben opengezet, waardoor ik mij als beginnende practor 
kon onderdompelen in jullie dagelijkse praktijken, soms 
bekend en soms ook heel nieuw terrein, zoals de 
kinderopvang. Dank dat we samen vraagstukken konden 
verkennen en we de eerste actieonderzoeken hebben 
uitgevoerd.

Studenten, docenten, werkbegeleiders, praktijkopleiders, 
projectleiders en iedereen met wie ik heb samengewerkt; 
dank voor die fijne samenwerking, de waardevolle 
momenten en vooral het plezier. Al jullie verhalen en ideeën 
hebben zo geholpen om de juiste toon en de goede focus te 
vinden van het practoraat. Het smaakt naar meer om hier 
met jullie en ook met andere partners, bij nieuwe 
initiatieven mee verder te gaan. 

Iedereen vanuit mboRijnland die mij wegwijs heeft gemaakt 
in hoe initiële opleidingen werken wat daar allemaal bij 
komt kijken en wat de processen zijn in het mbo-onderwijs. 
Er is een wereld voor mij opengegaan!

Dank collega’s in onderzoek, regionaal en landelijk en de 
stichting practoraten, voor de mooie samenwerkingen die 
we al tot stand hebben gebracht. We gaan nog veel meer 
moois tot stand brengen. Dank dat jullie bereid zijn geweest 
om naar mij te luisteren, kennis met mij te delen, mij op te 
nemen in jullie kenniskring of onderzoeksgroep en samen
te onderzoeken en te ontdekken. 
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En dan de kersverse verbindingsofficieren uit het onderwijs: 
Jullie hebben de sprong gewaagd! Jullie enthousiasme, 
motivatie en stroom aan ideeën. Dat is echt heel 
inspirerend. De directie van het college Welzijn en Zorg 
en de teamleiders dank ik voor de ruimte die jullie creëren 
voor de verbindingsofficieren. Zo kunnen we vanuit het 
practoraat steeds verder de brug bouwen terwijl we erover 
lopen. Ik verheug me erop het team komende maanden 
compleet te maken met verbindingsofficieren vanuit het 
werkveld.

Deze rede en dag was niet mogelijk geweest zonder de 
ondersteuning van Marie-Josée, Marjolein, Marina, Marjan, 
Barbara en Pim. Geweldig hoe jullie mij ontzorgd hebben. 
Ik heb het jullie echt niet altijd makkelijk gemaakt. 

Dank aan alle deelnemers, de gespreksleiders en 
toehoorders aan de dialoogtafels vanochtend. 

Theater de Bakkerheij; dank voor jullie gastvrije ontvangst 
en het denken in mogelijkheden. Dat geldt ook voor 
Klaproos. Bedankt voor de technische ondersteuning. 

En dan aan mijn moeder altijd zo optimistisch en een van 
de meest tevreden mensen die ik ken. Wat fijn dat je hier bij 
kunt zijn en we dit met elkaar beleven. Leanne en Sietse 
elke dag geniet ik van de mooie mensen die jullie zijn. Ik ben 
echt apetrots op jullie.

En als laatste richt ik me tot jou Marcel. Het is onbetaalbaar 
als je zo op en in elkaar kunt vertrouwen, als wij kunnen. Dat 
wij elkaars evenwicht en tegenwicht zijn. Jouw geduld en 
jouw steun om vol voor dit ideaal te gaan, dat betekent heel 
veel voor mij. Ik kan niet beloven dat het nu klaar is. (maar 
dat wist je natuurlijk al)

Veel dank aan iedereen betrokken en aanwezig bij de rede, 
Désirée. 
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