
Instrumentarium om versneld (verder) te professionaliseren
Professionalisering is voor mbo-scholen een prioriteit maar blijkt in de praktijk  
soms lastig. Hierom heeft MBO15 in 2014 een instrumentarium laten ontwikkelen  
dat mbo-scholen helpt om snel te professionaliseren.

Dit instrumentarium – gemaakt door vier scholen die al veel aan professionalisering 
gedaan hebben (Koning Willem I College, Nova College, Deltion College en ROC van 
Twente) en De Argumentenfabriek - is te vinden in het boek Weet, denk, doe! Het 
biedt scholen een denkmodel, schema’s en stappenplannen om te WETEN waar ze 
staan, helder te DENKEN over waar ze naartoe willen en hoe hier te komen, om in een 
‘sprintplan’ vast te leggen wat ze gaan DOEN.

Met dit boek kunnen scholen zelf aan de slag. Om ze hierin op weg te helpen heeft 
MBO15 (Iwan Basoski), in co productie met De Argumentenfabriek (Anouk Mulder)  
een aanbod ontwikkeld om scholen een ‘zetje’ te geven. 

Het ‘zetje’: twee dagen externe begeleiding en terugkoppeling
De school stelt een groep van sleutelfunctionarissen vast die twee dagen bijeenkomt 
met de externe begeleiding. Met deze groep doorlopen we de stappen WEET en DENK 
waarbij we gebruik maken van de instrumenten uit het boek. Op de eerste dag maken 
we een grondige analyse van de huidige situatie van de school en gaan we van hieruit 
op zoek naar de hefbomen voor versnelling. Op de tweede dag bepalen we de inhoud 
en volgorde van de te nemen interventies.  Na afloop leveren we de uitkomsten op in 
het ‘sprintplan’ waarmee de school zelf verder kan met de derde stap: DOEN. 

Begeleiding vanuit twee typen expertise 
Iwan Basoski is directeur en senior adviseur bij KPC-groep en kritische vriend  
bij MBO15. Hij kent de praktijk van mbo-scholen en heeft veel ervaring in het 
begeleiden van veranderprocessen. 

Anouk Mulder is senior adviseur bij De Argumentenfabriek. Zij is auteur  
van Weet, denk, doe! en heeft veel ervaring in het efficiënt begeleiden van  
denkprocessen in het onderwijs.

Kosten en cofinanciering
De kosten van dit traject zijn 10.000 euro all-in.  
MBO15 stelt 6.500 euro aan cofinanciering beschikbaar. 

Contactpersonen
Iwan Basoski, 06-518 29 547   i.basoski@kpcgroep.nl 
Anouk Mulder, 020-12 4001, anouk@argumentenfabriek.nl

Het ‘zetje’ 
Aanbod aan mbo-scholen om versneld 
te professionaliseren op basis van 
Weet, denk, doe!

http://www.mbo15.nl/

