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Grenspraktijken van docenten in het MBO met een 
afgeronde Master Leren en Innoveren (MLI).
Arjen Nawijn. Aeres Hogeschool Wageningen
Lectoraat: Grenspraktijken van opleiders en onderzoekers. (Lector: dr. Niek van den Berg.)

Het kwalificatieprofiel van de Master Leren en Innoveren (MLI)

Recent onderzoek landelijk MLI Netwerk (Rozendaal, 2019)

Profiel: ‘teacher leader’

1. Positionering
2. Leren
3. Innoveren
4. Onderzoeken
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Het kwalificatieprofiel van de Master Leren en Innoveren (MLI)
bij Aeres Hogeschool Wageningen (AHW)

‘Onderzoekende innovator van leren.’

Drie rollen:
• Rol als onderzoeker
• Rol als innovator
• Rol als expert van leren
(Rol als docent)
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Theoretisch kader

MLI’ers als ‘boundary crossers’: zij verbinden elementen van de ene 
praktijk aan elementen van een andere praktijk en bewegen zich daarmee 
over een grens of ‘boundary’ (Akkerman & Bakker, 2012). 

Twee hoofdtypen boundary crossing kwaliteiten (Van den Berg, 2016): 

1. onderzoekend vermogen 

2. transdisciplinair vermogen. 
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Onderzoeksvraag
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Hoe zien de grenspraktijken van MLI-alumni er uit?

Deelvragen:

1. Aan welke onderwijsvraagstukken werken ze?

2. Welke kenmerken van grenspraktijken kunnen worden onderscheiden 
in hun werk?

3. In welke mate zetten ze onderzoekend en transdisciplinair vermogen 
in?

Methode

• Interview van zeven alumni van de MLI van de AHW (cohorten 
2009/2014) 

• Werkzaam in het MBO; 

• Half gestructureerde interviewleidraad. 

• Twee van de zeven hadden een volledige staffunctie, de overige zijn 
docenten met staftaken.  

• Woordelijk getranscribeerd en geanalyseerd aan de hand van vooraf 
vastgestelde codes (gesloten codering).
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Resultaten (1/5): De grenspraktijk van twee respondenten 

Respondent A)
• Onderwijsvraagstukken
• Kenmerken van grenspraktijken 
• inzet onderzoekend en transdisciplinair vermogen

Respondent B)
• Onderwijsvraagstukken
• Kenmerken van grenspraktijken 
• inzet onderzoekend en transdisciplinair vermogen 

Resultaten (2/5)

Aan welke onderwijsvraagstukken werken de MLI-alumni?

• Wisselende complexiteit. 

• De complexiteit zit meer in de procesbegeleiding dan in de 
onderwijsinhoudelijke kant van het vraagstuk. 
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Resultaten (3/5)

Hoe zien de grenspraktijken van MLI-alumni er uit?

• In beperkte mate sprake van botsende rollen (discontinuïteit). 

• Context remt hen in hun onderzoekende rol (geïsoleerd in hun 
organisatie)

• Bij twee van de zeven MLI-alumni zijn er boundary objects te 
onderscheiden.

Resultaten (4/5)

In welke mate zetten de MLI-alumni onderzoekend en transdisciplinair
vermogen in?
• hoge mate een onderzoekende houding
• sterk gericht op het toepassen van kennis uit onderzoek 
• stimulerende rol in de ontwikkeling van onderzoekend vermogen bij 

collega’s.

• één respondent doet daadwerkelijk praktijkgericht onderzoek
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Conclusies

1. De respondenten hebben vooral de rol van innovator en expert van 
leren. De onderzoeksrol komt het minst sterk naar voren. 

2. Niet de combinatie van rollen maar de organisaties zijn een
belangrijke rem in het integreren van de drie rollen.

3. Eén respondent zet zijn volledige onderzoekend en transdisciplinair
vermogen in. Dit komt voort uit het feit dat één respondent bezig is 
met (praktijk)gericht onderzoek.

4. Verwacht wordt dat naarmate de complexiteit van het 
onderwijsvraagstuk groter wordt ook de potentiële bijdrage van 
onderzoek groter zal worden (Van den Berg, 2016). Een dergelijke 
relatie is niet gevonden. Daarmee laten scholen mogelijk kansen 
liggen om onderzoek te betrekken bij het werken aan 
praktijkvraagstukken. 

Vragen? Meer lezen?

Arjen Nawijn: a.nawijn@aeres.nl; 06-23870966
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