
 
 

Juryrapport NRO‐verbindingsprijs middelbaar beroepsonderwijs 2020 
De NRO‐verbindingsprijs voor het middelbaar beroepsonderwijs is bestemd voor een onderzoeker, leraar of andere 
onderwijsprofessional die op een bijzondere manier gebruik maakt van inzichten uit wetenschappelijk onderzoek om 
breed toepasbare producten te ontwikkelen die het onderwijs in Nederland kunnen versterken. Individuen, teams en 
samenwerkingsverbanden die dit op een vernieuwende en inspirerende manier doen, konden zich aanmelden voor 
deze prijs. 

 
De jury heeft de inzendingen met veel plezier en interesse gelezen en was daarbij onder de indruk van de diversiteit 
van de inzendingen. De inzendingen zijn door de jury beoordeeld op basis van vier criteria: 

o De kwaliteit van het gebruikte onderzoek evenals de kwaliteit van de verbinding tussen 
onderwijsonderzoek en de onderwijspraktijk; 

o In hoeverre het product relevant is en inspeelt op actuele vragen uit de onderwijspraktijk; 
o Het bereik van het product en in welke mate het product eenvoudig in gebruik en breed inzetbaar i s; 
o De inspiratie die uitgaat van het product voor andere onderzoekers en onderwijsprofessionals. 

 
De inzenders laten een grote betrokkenheid bij het middelbaar beroepsonderwijs zien. De jury ziet dan ook dat er 
producten worden gerealiseerd die een bijdrage leveren aan de verbinding tussen onderwijsonderzoek en de 
onderwijspraktijk. Deze wisselwerking draagt bij aan het versterken van het onderwijs in Nederland.  
 
Ui t de inzendingen heeft de jury er één aangewezen als kanshebber op de NRO‐verbindingsprijs voor het middelbaar 
beroepsonderwijs 2020. 

 
1. Aad Oosterhof (Practoraat Zorg & (Sensor)technologie) - Mbo-onderzoeksproject volgens de methode 

Design Thinking, passend binnen een vernieuwend programma voor integraal en thematisch zorgonderwijs 
 
Het Practoraat Zorg en (Sensor)technologie heeft zich twee doelen gesteld om het onderwijs te verbeteren: mbo‐
studenten laten handelen vanuit een kritische, onderzoekende houding en mbo‐studenten zich ervan bewust te 
maken dat innovaties in de technologie ook voor de zorg van groot belang zijn. Aad Oosterhof verdiepte zich in de 
onderzoeksmethode Design Thinking en maakte de vertaalslag naar het mbo om zo bij te dragen aan de doelen van 
het practoraat. Het Martiniziekenhuis in Groningen en het Wilhelminaziekenhuis in Assen zijn partners van het 
practoraat en boden de (top)klinische setting voor het doen van praktijkonderzoek door derde‐ en vierdejaars 
s tudenten mbo‐verpleegkunde.  

 
De opdrachten, geformuleerd door de partnerziekenhuizen, werden door de studenten volgens de fases van Design 
Thinking aangepakt: empathize, define, ideate, prototype. Deze 20‐weekse projecten hebben bij het Drenthe College 
geleid tot een vernieuwing van het mbo‐ curriculum met onderzoek doen als integraal onderdeel waarin een aantal 
werkprocessen tegelijkertijd kunnen worden ‘afgetekend’, zoals professionalisering en kwaliteitsonderzoek. 
Verder hebben studenten hierdoor geleerd wat het belang van praktische innovatie i s, welke rol ze hierbij kunnen 
spelen én dat zij belangrijk zijn voor de implementatie van ideeën. Ook de partnerziekenhuizen doen er hun voordeel 
mee en hebben op hun beurt interessante, praktische oplossingen en aanbevelingen verkregen.  
 
Na  de evaluatie is besloten dat het  onderzoeksproject in februari 2021 ge‐update verder gaat: een selecte groep 
derdejaars s tudenten gaat gedurende 40 weken diepgaand praktijkonderzoek doen op een zorgafdeling. Ook worden 
andere opleidingen en niveaus zoals Verzorgende IG, Smart Industry of Techniek betrokken. Zo kunnen s tudenten van 
verschillende opleidingen en niveaus deel uitmaken van eenzelfde onderzoeksgroep en elkaar aanvullen en 
verwonderen vanuit de achtergrond van hun eigen studierichting. 

 
De jury noemt het een goed omschreven voorbeeld van onderwijsinnovatie in het mbo. Mbo‐studenten worden al 
gewaardeerd vanwege hun kennis uit de praktijk. De jury vindt het mooi dat nu ook aandacht is voor hoe zij 
wetenschappelijke kennis kunnen vergaren en hoe ze dat op een juiste manier weergeven in een op 
wetenschappelijke feiten gebaseerd verslag. Zo komen praktijkkennis en wetenschap samen. Zij is verder te spreken 
over de bruikbaarheid van het product. Het is een manier van werken dat ook elders kan worden toegepast. Verder 
wordt het als een positief punt gezien dat er meerdere opleidingen worden betrokken bij deze innovatie en dat zo de 
werkwijze breder kan worden uitgerold. Verder vindt de jury het inspirerend om te zien dat er a ls neveneffect nieuwe 
relaties met de ziekenhuizen zijn ontstaan. Een mooie verbinding tussen onderwijs en praktijk. 
 
 
 



 
 

 
De winnaar van de NRO‐verbindingsprijs middelbaar beroepsonderwijs 2020 
 
Diverse uiteenlopende projecten zi jn ingezonden waarvan er uiteindelijk slechts één bekroond kan worden. Met 
groot genoegen maakt de jury de winnaar van de NRO‐verbindingsprijs middelbaar beroepsonderwijs 2020 bekend: 
 

 
    Aad Oosterhof  
    Practoraat Zorg & (Sensor)technologie 
    Mbo-onderzoeksproject volgens de methode Design Thinking, passend binnen een vernieuwend programma  
    voor integraal en thematisch zorgonderwijs 
 

 
 
 
 
De jury van de NRO-verbindingsprijs middelbaar beroepsonderwijs 2020 

 
• Wilfried Admiraal, hoogleraar Onderwijskunde Leiden, Vereniging voor Onderwijs Research 
• Marie‐Louise Bijl, leerkracht en waarnemend schoolleider OBS Apollo 11 De Meern 
• Mila Bosman, docent interieuradviseur HMC mbo vakschool voor hout, meubel en interieur Rotterdam 
• Liesbeth Breek, docente Frans en onderwijsontwikkelaar Lyceum Sancta Maria Haarlem, auteur lesmethode Frans 

en docententrainer 
• Henriëtte Maassen van den Brink, hoogleraar Onderwijseconomie UvA, oud‐voorzitter 

Onderwijsraad ‐ voorzitter 
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