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LEREN VAN
CREATIEVE
staRteRs

Ongeveer tien jaar geleden maakte Marieke Gervers,
Practor Creatief Vakmanschap, haar entree in het
creatieve mbo-onderwijs na een carrière als ontwerper,
project- en productieleider in het creatieve werkveld. Als
frisse buitenstaander had ze niet alleen een kritische
houding naar de organisatie van het mbo-onderwijs,
maar ook naar de gehele vakmanschapsleerlijn. Want
waar was die vervolgstap voor praktische vakmensen
na het mbo? Waarom toch die eenzijdige focus op het
faciliteren van de theoretische mens?

Twee jaar geleden kreeg Gervers vanuit MBO College Zuid de
kans om het Practoraat Creatief Vakmanschap op te zetten. “Dat
gaf mij vrij spel om te experimenteren met het verlengen van
de vakmanschapsleerlijn,” aldus Gervers. Binnen het practoraat
ontwikkelt zij faciliteiten die creatieve makers de mogelijkheid
geeft om zich na hun studie verder te ontwikkelen op een manier
die beter aansluit bij hun ondernemende en praktijkgerichte manier
van werken. Gervers: “Startende vakmensen hebben tijdens hun
mbo-studie al veel vaardigheden ontwikkeld die ze per direct
als ZZP’er kunnen vermarkten. Onderzoek wijst uit dat vrijwel
alle zelfstandig ondernemende creatieve vakmensen minder dan
het minimum loon verdienen. Het Practoraat wil deze creatieven
ondersteunen in hun ondernemerschap, hun doorontwikkeling
en ze bewuster maken van de waarde van hun werk.”
Volgens Gervers willen vrijwel alle startende vakmensen doorleren
na hun mbo-opleiding en beter worden in hun vakmanschap,
maar dan wel door te werken, te maken en te doen. Het hbo biedt
onvoldoende mogelijkheden voor die praktijkgerichte doorontwikkeling. “Daardoor stapt het merendeel van de afgestudeerde
vakmensen veel te vroeg uit de formele leerlijn en wordt hun
potentieel niet volledig benut. Ik zie dat als economische en sociale
kapitaalvernietiging.”
Het practoraat werkt voor de ontwikkeling van de diverse
programma’s en activiteiten intensief samen met succesvol
ondernemende alumni, de zogeheten ‘New Creatives’. “Zij weten
immers precies wat er leeft onder de doelgroep en staan midden
in het werkveld waar ze hun talenten op diverse fronten inzetten.”
Daarnaast zijn de New Creatives volgens Gervers ook de pioniers
van de nieuwe netwerkeconomie. “Ze denken niet in 9-5 werktijden
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of in vaststaande functieprofielen. Als het inderdaad zo is dat
in de toekomst 65% van onze huidige banen verdwijnt, zullen we
allemaal zo flexibel, ondernemend en creatief moeten zijn als deze
New Creatives. Door intensief met hen te werken, leren wij samen
hoe we de onderwijs-en verdienmodellen voor de toekomst vorm
kunnen geven.”
De innovatieve activiteiten van het Practoraat Creatief Vakmanschap worden met veel interesse gevolgd door het beroepsonderwijs, het werkveld en de overheid. Zij zien contouren ontstaan
van een vernieuwend leven-lang-leermodel waarbinnen creatieve
professionals mogelijkheden hebben om zich bij te scholen op een
manier die past bij hun manier van werken en leren. Gervers: “We
willen de mogelijkheid creëren waarmee deze professionals op
zelf gekozen momenten specifieke vaardigheden kunnen bijleren.
Dat doen we door modulair, praktijkgerichte leermodules aan te
bieden die mede door deze creatives zelf worden vormgegeven en
onderwezen.”
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PIoNIEREN

Deze publicatie geeft een overzicht van de faciliteiten en trajecten
die het Practoraat Creatief Vakmanschap de afgelopen twee
jaar ontwikkeld heeft. In het tweede deel wordt het ontwerpproces van de start-up broedplek ‘sQuare’ uitgelicht. In dit deel
worden ook de New Creatives — de drijvende krachten van het
Practoraat — uitgelicht.
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We wensen u veel leesplezier,
Marieke Gervers en haar team

IN HET
CREATIEVE MBO

Interview met Danielle Habets & Marieke Gervers

In de creatieve sector zijn nauwelijks vasten banen, meer
dan 50% is zelfstandig ondernemer. Ook is het heel
normaal dat creatieve professionals meerdere talenten
ontwikkelen en samenwerken met andere professionals.
“Deze hybride, flexibele creatieve talenten hebben
behoefte aan nieuwe leeromgevingen en onderwijs,”
aldus Danielle Habets, voorzitter directie MBO College
Zuid. Onderwijs dat we volgens Marieke Gervers, practor
Creatief Vakmanschap, samen met de creatieve
talenten moeten ontwikkelen.
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Het Middelbaar Beroepsonderwijs Onderwijs staat voor het opleiden
van praktische, specialistische vakmensen. Veel afgestudeerde
mbo’ers staan rond hun twintigste te popelen om hun skills in
praktijk te brengen. De snel veranderende markt zoekt echter naar
vakmensen die ook hun ‘21 century skills’ op orde hebben; dat wil
zeggen talenten die communicatief vaardig, proactief, ondernemend en flexibel zijn. “Startende vakmensen hebben op deze jonge
leeftijd deze vaardigheden vaak nog niet voldoende ontwikkeld.
De markt lijkt daarom vooral te kijken naar talent met een hbo-
kwalificatie dat meer jaren in de beroepsleerlijn heeft doorgebracht
en zich zodoende beter heeft ontwikkeld in deze soft skills,” aldus
Danielle Habets, voorzitter van de directie MBO College Zuid.
“Goede vakmensen wordt de kans op leuk, interessant en belangrijk
werk onnodig ontnomen. We willen de leerlijn voor mbo afgestudeerde creatieve vakmensen juist daarom innoveren.”

Practoraat Creatief Vakmanschap
Twee jaar geleden startte het ROC van Amsterdam een pilot met
een tweetal Practoraten. Een practoraat lijkt een logische afgeleide van een lectoraat binnen een hbo-instelling waar onderzoek
en innovatie rondom een specifieke vraag centraal staan. “Een
practoraat moet echter vooral interacteren met de praktijk; dat
betekent net als een lectoraat relaties leggen met onderzoek, maar
bovenal inzoomen op de veranderende praktijk van de toekomstige
vakman,” aldus Habets. Er werd gekozen voor een Practoraat
Avation gericht op alle ontwikkelingen rondom het vliegverkeer op
Schiphol en het Practoraat Creatief Vakmanschap dat zich richt op
de waarde van de creatieve vakman in het toekomstige werkveld.

Habets: “De creatieve economie ontwikkelt zich razendsnel en het
creatief denken en maken wordt door steeds meer publieke en
private partijen ontdekt als een waardevolle manier van kenniscreatie, van innoveren en het omgaan met de snelle veranderingen
in onze tijd. Onze maatschappij verandert in rap tempo: nieuwe
verdienmodellen en alternatieve samenwerkingsverbanden zorgen
voor nieuwe rollen tussen opdrachtgevers en -nemers; daar moeten
we in het onderwijs op inspelen.”
Voor dit Practoraat had Habets direct een boegbeeld in gedachten:
Marieke Gervers, voormalig opleidingsmanager van het Art &
Entertainment cluster. “Door haar creatieve achtergrond, haar pionierende, ondernemende, innoverende mentaliteit en haar netwerk
in de creatieve industrie leek ze me de aangewezen persoon om dit
Practoraat richting te gaan geven,” aldus Habets.
Er was nog geen duidelijke vraag voor het practoraat geformuleerd,
maar voor Gervers was de missie kraakhelder. “De mbo’ers die
zijn opgeleid aan creatieve opleidingen zijn echte vakmensen;
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ONZE MAATSCHAPPIJ
VERANDERT IN EEN RAP
TEMPO; HET oNDERWIJS
MOET DAAR OP INSPELEN

ondernemerschap, maar het hbo biedt ze niet de kans om zich
vanuit hun vakmanschap door te ontwikkelen. Het is niet voor
niets dat slechts 25% van de jaarlijks 80.000 mbo-afstudeerders
het hbo succesvol afrondt. De overige 75% verlaat dus voor hun
twintigste levensjaar het formele onderwijs om er nooit meer terug
te keren. Te veel potentie, ambitie en leiderschap gaat hierdoor
verloren in het middensegment. Dat tij wil ik keren.”

Ruimte voor experiment
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New Creative Starters

ze hebben hele specialistische vaardigheden als meubelmaker,
mediavormgever, theatermaker, modemaker of programmeur
van events. Ze zijn bovendien sterk gericht op de praktijk, op
het maken. Toch weet de creatieve industrie deze talenten vaak
niet te vinden en niet te waarderen. Werkgevers scouten — zoals
Danielle ook al aangaf — vooral naar talent met minimaal een
hbo-kwalificatie. Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat de specifieke
kwaliteiten van creatieve mbo-professionals beter gezien en
ingezet worden? Wat ontbreekt nog aan skills van de creatieve
vakman om tot meer waardering door het werkveld te komen?
Voldoet de huidige leerlijn wel aan de eisen van de toekomst? Die
vragen stonden voor mij direct centraal.”

Hiaat vraag en aanbod
Bovendien constateerde Gervers een enorm hiaat tussen de
wensen van de afgestudeerde creatieve talenten om zich verder
te ontwikkelen en het beschikbare onderwijsaanbod daartoe.
Gervers: “Mbo’ers zijn gemiddeld twintig jaar oud als ze klaar
zijn met hun opleiding; het merendeel wil best doorstuderen. Ze
willen beter worden in hun vakmanschap, hun leiderschap en hun

In haar missie heeft Gervers medestanders gevonden; behalve
MBO College Zuid gaven ook het Hout- en Meubileringscollege en
het Mediacollege Amsterdam te kennen op zoek te zijn naar nieuwe
manieren om hun creatief talent te empoweren tijdens en na hun
afstuderen. Ook de Gemeente Amsterdam en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie wilden investeren in experimenteerruimte.
Gezamenlijk willen deze partijen een nieuwe visie op de toekomst
van werken ontwikkelen evenals nieuwe modellen voor een Leven
Lang Leren. Gervers: “De voornaamste reden dat we er in het
practoraat in slagen om te innoveren en waarom externe experts
en partners graag met ons co-creëren en in ons investeren, komt
door onze directe samenwerking met succesvolle oud-studenten
en door onze visie op de toekomst van werken en leren. Onze
innovaties richten zich niet op verbetering van het onderwijsinstituut, maar op betere facilitering van de deelnemer, de vakman en
-vrouw zelf.”

Creative Starters
Het Practoraat Creatief Vakmanschap ontwikkelde de afgelopen
twee jaar het programma New Creative Starters. Een programma
gericht op het stimuleren en ontwikkelen van ondernemerschap,
interdisciplinair werken en persoonlijk leiderschap bij creatieve
studenten tijdens hun afstudeerjaar. Het programma wordt
gesteund door de sectorplannen van het ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid onder leiding van de Amsterdam
Economic Board. Inmiddels doen meer dan 270 studenten van 12
verschillende opleidingen mee aan dit traject dat een jaar lang
duurt en wordt aangeboden op een creatieve broedpleklocatie.
“Omdat bestaande sites met informatie en formats over ondernemerschap niet aansluiten bij deze doelgroep, is een speciale
ondernemende leeromgeving ontwikkeld, die beschikbaar blijft
na hun afstuderen. Uiteraard krijgen deze studenten in hun eigen
opleiding ook les in ondernemerschap, maar net als bij zwemmen,
wordt ondernemen het beste geleerd door het te doen in een
uitdagende context in de praktijk,” aldus Gervers.
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Peer Coaching als motor

sQuare

Het New Creative Starters programma werd mede ontwikkeld en
begeleid door creatieve alumni. Zij bleken de grootste succesfactor
van het gehele traject. Gervers: “Studenten nemen veel meer aan
van een succesvolle ondernemende oud-student die al drie jaar
bezig is, dan van een docent die twintig jaar ouder is.”

Onder de titel sQuare is Gervers dit jaar gestart met het
vormgeven van een nieuwe leer-maak-ontwikkelplek waarin
afgestudeerde mbo’ers zich straks via een zelf samen te stellen
maatprogramma op hoger onderwijs (niveau 5) verder kunnen
ontwikkelen vanuit hun creatieve praktijk. “Dit programma wordt in
co-creatie met alumni, onderwijs-en business experts en ontwerpers vormgegeven.”

Inmiddels is naast New Creative Starters ook een ondernemend
excellentietraject ontwikkeld en getest en is in co-creatie met
een externe partner een internationaal erkend examen voor creatieve ZZP’ers gemaakt en afgenomen. “Met het Albeda college in
Rotterdam is samengewerkt aan de ontwikkeling van een didactische module voor creatieve professionals. Daar bleek behoefte
aan in het creatieve mbo-onderwijs, dus daar maken wij dan iets
voor. Onze eigen alumni gaan de module ook volgen, zodat ze zich
verder ontwikkelen tot betere coaches en wij ze daardoor weer
zullen inhuren voor een volgende klus.”
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Creatieve vakmensen hebben volgens Gervers en Habets sterke
kaarten in handen in een maatschappij waarin creativiteit, sociale
verbinding en flexibiliteit van cruciaal belang zijn. Gervers: “Onze
New Creatives, — zo noemen we onze talenten — ontwikkelen hun
vaardigheden op meerdere fronten en werken vanzelfsprekend
samen met professionals uit andere disciplines en culturen. We
kunnen heel veel van hun leef- en werkwijze leren en dat doen
we dus ook door intensief met ze samen te werken, door samen
met hen faciliteiten te ontwikkelen die andere creatieve makers
verder helpen in hun ontwikkeling en door hen in te huren als peer
coaches.”

Gervers: “sQuare moet een plek zijn waar creatief talent zich in
een veilige en vertrouwde omgeving professioneel verder kan
ontplooien, waar het bij kan leren wat op dat moment nodig is,
waar een netwerk opgebouwd/vergroot wordt en waar opdrachten
uitgevoerd en geacquireerd kunnen worden.”
Directeur Habets ziet de ontwikkelingen van Practoraat Creatief
Vakmanschap vol vertrouwen tegemoet. Zelf heeft ze het initiatief
genomen tot een taskforce om een ‘hoger onderwijs model voor
vakmensen’ te ontwikkelen. Deze taskforce richt zich op vakmensen die minder ondernemend zijn dan de groep waar het Practoraat
zich op richt. “We onderzoeken de mogelijkheden voor het ontwikkelen van een niveau 5 opleiding met een AD (Associate Degree)
certificering voor vakmensen (zie ook interview Eric Aldewereld).

In de huidige situatie is volgens Gervers zo’n kleine 5% van de
afgestudeerde vakmensen in staat een ondernemende, creatieve
praktijk voor zichzelf in te richten. Gervers denkt dat dit aantal
kan groeien naar 25% als de startende vakmensen beter gefaciliteerd en gestimuleerd worden in hun creatieve en ondernemende
ambities. “Onze ervaring is dat het creatieve zelfvertrouwen1 bij
startende vakmensen over het algemeen erg laag is. Dat vertrouwen moet groeien door successen te boeken en door fouten te
maken in de praktijk, want bij onze succesvolle alumni zien we dat
hun zelfvertrouwen en de drang naar ontwikkeling en exposure juist
alleen maar toeneemt.”

1
Kelley, T (2013). Creative Confidence Unleashing the Creative Potential Within us All.
Crown Business
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De bevoegdheid om deze opleidingen aan te bieden ligt nu exclusief bij de hbo-instituten. Maar omdat het hbo de aansluiting met
de mbo vakmensen onvoldoende kan faciliteren pakken we dit nu
zelf op. sQuare is voor ons een fantastische proeftuin om van te
leren en om beproefde onderdelen van te gebruiken, ook voor het
niet-creatieve vakonderwijs.”
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Danielle Habets
Voorzitter directie MBO College Zuid.
ROC van Amsterdam

HET Nieuwe
WERKEN &
HET NIEUWE
LEREN
CREATIEVE VAKMENSEN
ALS VoORLOPERS VAN DE
NETWERKECONOMIE
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Auteurs: Danielle Arets en Vera de Jong

Nooit eerder was de vraag naar creativiteit zo groot;
het creatief denken en maken wordt omarmd door een
groeiend aantal sectoren en het belang voor economie en
maatschappij wordt in Nederland steeds breder erkend.2
Toch betekent dit niet dat de waarde van creatief talent
zich automatisch vertaalt in een gezonde financiële
situatie voor de creatieve vakmensen. Het Practoraat
Creatief Vakmanschap zet zich in voor het vergroten
van de waardering en het faciliteren van creatieve
ondernemende vakmensen. Dit met als doel dat zij
flexibel kunnen meebewegen met de snel veranderende
arbeidsmarkt en zelfs een voorlopers positie kunnen
pakken in de nieuwe, netwerk gedreven economie.
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De Nederlandse samenleving en arbeidsmarkt maken een sterke
transitie door. Door technologisering en globalisering verdwijnen
steeds meer banen en beroepen zoals we die tot nu toe kenden.3
Bedrijven kiezen vaker voor tijdelijke contracten om flexibel in te
kunnen spelen op veranderingen in de markt. De verwachting is
dat het aantal vaste banen de komende jaren sterk zal reduceren
ten gunste van flexibele werkgelegenheid. Veel bedrijven zijn nu
al bezig met het inkrimpen van de vaste staf waaromheen een
flexibele schil van ZZP’ers wordt georganiseerd. De generatie die
nu de arbeidsmarkt opgaat hoeft dan ook niet te rekenen op vaste
contracten en een levenslange verbinding met een werkgever.
Vooral jongeren hebben minder vaak een vaste arbeidsrelatie en in
de creatieve sector is dat aantal nog kleiner.4
De opkomende generatie creatieve vakmensen is echter lang
niet altijd op zoek naar een vast contract binnen één organisatie.
Ruim 25% van alle afgestudeerden mbo’ers met een creatieve
opleiding is een jaar na afstuderen al actief als zelfstandige en
dat percentage neemt ieder jaar verder toe5. De creatieve vakman
geeft steeds vaker de voorkeur aan een zelfstandig bestaan waarin

hij met maximale vrijheid vorm kan geven aan zijn eigen creatieve
praktijk. Steeds meer creatieve ZZP’ers werken bovendien in wisselende samenstellingen met andere creatieven samen en ontdekken
dat deze multidisciplinaire netwerken voor opdrachtgevers veel
meerwaarde hebben. Die samenwerking wordt soms vormgegeven
in een netwerkorganisatie of coöperatie maar kent even vaak geen
vaste organisatievorm.

Creativiteit verzilveren
Toch slagen deze New Creatives (zie ook definitie op pagina 32)
er tot nog toe niet goed in hun creativiteit te verzilveren in een
gezond financieel bestaan. Van de op mbo-niveau 4 opgeleide
creatieven met werk verdient tweederde in het eerste jaar na
afstuderen momenteel minder dan 1000 euro bruto per maand.6
Om een succesvolle creatieve zelfstandige te zijn in het netwerkgedreven tijdperk is het cruciaal om je eigen kwaliteiten en leerpunten te kennen zodat je jezelf goed kunt positioneren temidden
van co-creators en opdrachtgevers. Het gaat dan vooral om het
vinden van een goede balans tussen autonoom zijn en kunnen
samenwerken; kortom weten waar jij je unieke creatieve kwaliteiten
het beste kunt inzetten en wat dat waard is, maar ook waar je
andere expertise nodig hebt. Blijkbaar volstaat het volgen van een
drie- of vierjarige vakopleiding niet om een eigen verdienmodel
goed op te tuigen.

Skills update
De snel veranderende markt vraagt om continue bijscholing. In
The Future of Workplace Experience7 voorspelt co-auteur Jeanne
Meister dat we in de toekomst geen vastomlijnde functies en
omschreven functieprofielen zullen hebben, maar dat het werk
zich zal organiseren rondom specifieke individuele skills. Het is dus
zaak om je als professional zo goed mogelijk te kwalificeren met
een eigen unieke skillset en om deze up-to-date te houden.7 Ook
De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
(OESO) en Sociaal Economische Raad (SER) gaven onlangs in een
zogeheten Skills Strategy Diagnostic report9 te kennen dat we
meer prioriteit moeten geven aan het ontwikkelen van praktische
vaardigheden. Om dit te realiseren is het van belang om een
sterke en flexibele leercultuur te ontwikkelen voor zowel individuen,
opleidingsinstellingen als ook werkgevers.
De huidige beroepsleerlijn lijkt slecht aan te sluiten op de bijscholingsbehoeften van afgestudeerde creatieve vakmensen. De
praktische en flexibele leerbehoefte van de makende creatieve
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NEW CREATIVES GEVEN VORM
AAN DE VERANDERING; ZE
BALANCEREN TUSSEN WAT
TECHNISCH EN ECONoMISCH
HAALBAAR EN TEGELIJKTERIJD
MAATSCHAPPELIJK WENSELIjK IS.
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vakman wordt niet ingevuld door het hbo en een passend ondernemend en flexibel bijscholingsaanbod op mbo+ niveau (leerniveau
5) ontbreekt. Recent onderzoek10 wijst uit dat slechts 25% van
de mbo-afgestudeerden (leerniveau 4) het hbo (leerniveau 6)
succesvol afsluit. Slechts 30% van de mbo’ers die vanaf het
vmbo-t komen, stroomt door naar het hbo, waarvan de helft weer
uitvalt. Van deze groep is slechts 15% succesvol.11

Vorm geven aan verandering
De gebrekkige financiële en maatschappelijke waardering van
creatieve vakmensen is zorgelijk, zeker nu de markt meer dan ooit
fluctueert op maatschappelijke tendensen en snelle opkomende
technologieën.
Toch worden de creatives onterecht onderschat, want succesvolle
ondernemende creatieve professionals weten in deze dynamiek
juist als geen ander te opereren. Sterker nog: zij geven mede vorm
aan de verandering. Veel van de nieuwe creatives balanceren
dagelijks tussen wat technisch en economisch haalbaar en tegelijkertijd maatschappelijk wenselijk is. Daarbij ontginnen zij al doende
nieuwe verdienmodellen en samenwerkingsvormen. De netwerk
economie lijkt naadloos te passen op de manier van werken en
opereren die dat creatief talent kenmerkt. Ze zijn de experts waar
het gaat om het flexibel inzetten van hun skills en het werken
in wisselende samenwerkingsverbanden. Ook werkt de nieuwe
generatie creatives als vanzelfsprekend samen met professionals
uit andere (creatieve) disciplines. Door hun verbeeldingskracht en
praktische aanpak kunnen ze vergezichten schetsen en tegelijk
concrete prototypes bouwen waarmee de diverse perspectieven
samen tot vernieuwende concepten en producten komen.
Tot slot hebben succesvolle creatives een sterke persoonlijke
identiteit en zijn ze nieuwsgierig naar verhalen en perspectieven
van andere mensen. Binnen onze samenleving ontstaan steeds
meer afgezonderde mini-samenlevingen of ‘bubbels’ van groepen
mensen met eenzelfde ideologie of levensdoel12. Creatieve makers
bewegen zich heel natuurlijk tussen deze verschillende ‘bubbels’,
culturen en contexten. Waar hoogopgeleiden vaak de aansluiting
missen met doelgroepen uit de midden- en onderlaag van onze
samenleving, staan zij er middenin. Diversiteit vormt een van de
belangrijkste ‘resources’ voor toekomstgerichte opdrachtgevers en
zit in het DNA van deze creatives.13
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Backing the Challengers
Bovenstaande schets van de aanstormende generatie creatives is
gebaseerd op een klein aantal succesvolle creatives, die zelfstandig zijn weg naar financiële en maatschappelijke waardering heeft
weten te vinden. Dit betreft nu slechts zo’n 5% van alle creatieve
vakmensen die jaarlijks aan de creatieve scholen afstuderen.
Andere creatives met eenzelfde potentie weten de aansluiting
op de arbeidsmarkt (en daarmee financiële en maatschappelijke
waardering) nog onvoldoende te vinden. Dit komt enerzijds doordat
hun pionierende en creatieve mentaliteit niet aansluit bij een markt
die nog steeds gevangen zit in traditionele formats. Anderzijds
zijn deze ondernemende creatives vaak nog erg jong en hebben zij
behoefte aan informele, praktijkgerichte bijscholing om zichzelf tot
een succesvolle creatieve professional te ontwikkelen.
Het wordt de hoogste tijd die markt open te breken. Markt en
overheid moeten niet de status quo bestendigen, maar nieuwkomers begunstigen, zo blijkt uit het rapport Innovatie in Nederland:
de markt draalt en de overheid faalt.14 De auteurs stellen hierin dat
er te veel barrières zijn voor het toetreden van nieuwe spelers op de
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markt. De arbeidsmarkt is verstard omdat de insiders hun positie
afschermen ten opzichte van de outsiders. Het is tijd om ruim baan
te gegeven aan de outsiders: backing the challengers.
Het Practoraat Creatief Vakmanschap heeft zich de afgelopen
twee jaar gericht op het bevorderen van de aansluiting van dit
talent op de arbeidsmarkt vanuit de gedachte dat deze creatives
vele kansen hebben in het nieuwe tijdperk en tegelijkertijd niets
te verliezen hebben in het oude tijdperk. Met het nieuwe project
sQuare heeft het practoraat de ambitie om ondernemende creatives door middel van een makende, lerende en ondernemende
broedplek verder te faciliteren op de weg naar meer financiële
en maatschappelijke waardering, zodat zij zelfstandig en flexibel
kunnen inspelen op de vele kansen die het toekomstige werkveld
hen te bieden heeft.
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Project: New Creative Starters
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Er zijn vrijwel geen banen voor startende creatieve professionals
in de huidige arbeidsmarkt, maar er is wel veel werk. Volgens het
Practoraat Creatief Vakmanschap worden ondernemende vaardigheden niet geleerd in de klas, maar door ‘het te doen’ in een
creatieve werkomgeving met andere creatieve ondernemers.
Het practoraat heeft daartoe het New Creative Starters (NCS)
leertraject ontwikkeld. Een ondernemend traject waar a
 fstuderenden
van verschillende creatieve opleidingen bij elkaar komen en worden
gevoed met inspiratie en praktische kennis over de uitvoering van
hun toekomstige ondernemende beroepspraktijk. Het is een programma waarin ze worden uitgedaagd om over de grenzen van hun
eigen discipline te kijken en waarin zij een breed netwerk opbouwen.
Het traject is tot stand gekomen met een denktank van studenten,
creatieve ondernemende alumni en docenten. In co-creatie met
partner Codename Future is een aansprekende digitale leer
omgeving vormgegeven waarin actuele kennisbronnen, opdrachten
en handige formats zijn opgenomen. Deze leeromgeving blijft
beschikbaar voor studenten na hun afstuderen.
Offline wordt een serie van interdisciplinaire events op creatieve
broedplekken in de stad georganiseerd waarbij inspirerende keynotes, workshops en challenges worden aangeboden. Docenten en succesvol ondernemende creatieve alumni coachen de interdisciplinaire
stamgroepen. Het traject dekt de kwalificatie eisen van meerdere
ondernemende keuzedelen. Een NCS traject duurt een jaar. In versie
1.0 doen 240 studenten van 12 verschillende opleidingen mee. Versie
2.0 is inmiddels ook gestart en heeft 80 deelnemers van vier verschillende opleidingen.

Programma: Werk maken van talent,
Amsterdam Economic Board.

2 jaar practoraat
Creatief Vakmanschap

Financiering: Sectorplannensubsidie vanuit het
ministerie van SZW Cofinanciering: Codename
Future (digitale leeromgeving ontwikkelaar),
EBC*L (internationaal examineringsinstituut in
ondernemen) en 12 verschillende deelnemende
creatieve mbo-opleidingen uit Amsterdam.
Betrokken onderzoek: Universiteit van Maastricht (TIER) voor effectmeting van het traject
op ondernemende houding, Hogeschool van
Amsterdam voor onderzoek naar ontwikkeling
onderdeel excellentie.
Bereik: 240 deelnemers van sept 16 tot juli

17 — 80 deelnemers van feb 2017 tot jan 2018
en 20 docenten uit 12 verschillende opleidingen,
van 4 verschillende scholen. Opdrachtgever
voor 20 creatieve makers die worden ingehuurd
als peercoach.
Ambitie: jaarlijks 200+ studenten op deze wijze
verschillende keuzedelen aanbieden op locatie
in samenwerking met alle creatieve mbo
scholen van Amsterdam. In de nabije toekomst
wil het practoraat deze module op leerniveau
5 accrediteren, zodat afgestudeerde creatieve
makers deze modules ook kunnen volgen.
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Project: Didactiek voor creatieve professionals
Dit project betreft de vormgeving van een kort blended leertraject
voor professionals in coachende en didactische vaardigheden.
Deze faciliteit voorziet vakmensen die les komen geven op
mbo-opleidingen in ontbrekende skills en kennis. Een nieuw online
leertraject is hiervoor vormgegeven en dient door deelnemers
gevolgd te worden ter voorbereiding op het daarop volgende offline
trainingsprogramma van 1 á 2 dagen. Een vervolgopdracht in de
daadwerkelijke lespraktijk hoort bij het complete trainingspakket
waarvoor bij voldoende resultaat een certificaat wordt behaald.
In 2016 en 2017 zullen landelijk meerdere van deze trainingen met
bijbehorende certificering aan creatieve vakmensen gegeven
worden. Het project Didactiek voor Creatieve Professionals, maakt
deel uit van een groter programma met meerdere deelprojecten,
genaamd The Real Band.

Didactiek voor creatieve professionals
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Programma: The Real Band verbindt meer
dan 20 muziekscholen (zowel middelbaar als
beroepsonderwijs) en muziekbedrijven uit
de creatieve industrie. Samen werken zij aan
het scouten en ontwikkelen van toptalenten
in muziek. Ze bundelen krachten om samen
te werken aan de verbetering van muziekonderwijs en de ontwikkeling van trainingsprogramma’s waardoor het voor deze toptalenten
mogelijk is om een diploma te krijgen en hun
carrière tegelijkertijd te starten.
Programmaleiding: Albeda College Rotterdam
Financiering: RIF subsidiegelden & Cofinanciering door Sony, AT Bookings, Massive Music en
meerdere mbo-muziekopleidingen uit Nederland, waaronder PACT+ van het ROCvA en het
Practoraat Creatief Vakmanschap.

Bereik: 10 deelnemers in 2016 en 40
deelnemers in 2017
Ambitie: jaarlijks 4 van deze trainingen
aanbieden in Nederland voor vakmensen uit
alle sectoren en het realiseren van
accreditatie voor deze training op niveau 5.

Project: Excellentieprogramma Ondernemen

EBC*L examen voor Creatieve ZZP-ers

Dit programma is door het practoraat ontwikkeld voor excellente
studenten die uitdaging zoeken en aankunnen. Het traject bestaat
uit 150 uur aan extra onderwijs (workshops/masterclasses/
intervisie/zelfstudie) bovenop het ondernemende New Creative
Starters traject dat ze ook volgen.

In het nieuwe tijdperk is het steeds gebruikelijker om over de
landsgrenzen heen te ondernemen. Dan moet je wel weten aan
welke eisen en verplichtingen je internationaal moet voldoen. Er
liggen veel kansen voor de New Creatives in Europa en al veel
succesvol ondernemende alumni gingen ze voor. Denk aan de
muziek- en mode-industrie, maar ook aan verkoop via webshops
en het uitvoeren van opdrachten in het buitenland.

Excellente studenten werken gedurende negen maanden wekelijks
aan de volgende onderdelen: Businessplan & Presentatie,
Crowdfundingscampagne, Social entrepeneurship en Verdieping
ondernemersskills. Van hen wordt verwacht dat ze zelfsturend zijn,
meta cognitief en zelfregulerend kunnen werken.

Samen met EBC*L European Business Competence is een partnership aangegaan voor de ontwikkeling van een speciaal traject voor
de creatieve zelfstandige ondernemer. Vanuit EBC*L is nu zowel
een examen voor de creatieve ZZP’er als voor de start-up in de
creatieve industrie beschikbaar. De bijbehorende EBC*L certificaten zijn erkend door de Europese commissie voor Entrepreneurship
en Industry. Het Practoraat Creatief Vakmanschap heeft les
materiaal en een training ontwikkeld die de (vrijwillige) deelnemers
voor het EBC*L examen voorbereidt op dit nieuwe examen. Dit
levert een mooie aanvulling op voor hun CV.
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Programma: Dit traject is ontwikkeld en uitgerold vanuit excellentiemiddelen die beschikbaar
zijn gesteld aan het Mbo door het Ministerie
van OCW.
Betrokken onderzoek: Hogeschool van
Amsterdam voor onderzoek naar ontwikkeling
en implementatie van succesvolle excellentietrajecten in het mbo.
Bereik: 15 deelnemers van sept 16 tot juli
17 — 10 deelnemers van feb 2017 tot jan 2018

Ambitie: jaarlijks 10% van alle deelnemende
studenten aan keuzedeeltrajecten van het
practoraat de mogelijkheid bieden om te
excelleren en zich te tonen aan het werkveld.
Het traject doorontwikkelen en beschikbaar
stellen voor andere mbo beroepsgroepen (zorg,
techniek, leisure, sport etc).

Bereik: 20 deelnemers van sept 16 tot juli
17 — 100 deelnemers van september 2017 tot
augustus 2018
Ambitie: jaarlijks 50% van alle deelnemende
creatieve studenten aan ondernemende
keuzedeeltrajecten bij het practoraat Creatief
Vakmanschap deel laten nemen aan een
ZZP-examentraject met EBC*L examen. Het
traject door ontwikkelen en beschikbaar

stellen voor andere MBO beroepsopleidingen
(zorg, techniek, leisure, sport etc) en voor
ondernemende afgestudeerde makers die zijn
aangesloten bij sQuare.

Ontwerpend (voor)onderzoek Start-up Broedplek

Start-up Community voor New Creatives (sQuare)

Hoe ziet een plan van eisen eruit voor een start-up broedplek, die
creatieve vakmensen faciliteert in hun verdere ontwikkeling en in
een zelfstandig ondernemend bestaan?

Met sQuare ontwikkelt het practoraat een professionele leer-en
werkomgeving voor New Creatives. Via sQuare houden zij zichzelf
continue up-to-date in de snel veranderende creatieve praktijk,
waarin nieuwe manieren van werken, netwerken, professionaliseren
en ondernemen centraal staan. sQuare zal een plek zijn waar New
Creatives door ‘peers’ en experts uit diverse vakgebieden worden
uitgerust met actuele kennis van het creatieve werkveld. Bovendien
vormt sQuare een netwerk waarbinnen opdrachtgevers worden
gekoppeld aan nieuw talent.

Het Practoraat Creatief Vakmanschap startte in februari 2016 met
een ontwerpend onderzoek naar de behoeftes aan een start-up
faciliteit van creatieve alumni. MBO College Zuid van het ROCvA
voelt zich verantwoordelijk voor de facilitering van de verdere
ontwikkeling van haar (creatieve) alumni. Middels dit onderzoek
wilden het practoraat Creatief Vakmanschap en MCZ de alumni
beter leren kennen en hun behoeftes in kaart brengen.
Vanuit dit eerste vooronderzoek kon het practoraat in co-creatie
met haar doelgroep komen tot de formulering van een plan van
eisen met een bijhorend eerste prototype, die als start diende voor
het daaropvolgende ontwikkelproject sQuare. Hierin wordt toegewerkt naar een lerende, ondernemende broedplek voor startende
creatieve vakmensen.

26

Ontwikkelproces: Sinds januari 2017 werkt een groep van vijfentwintig professionals aan de ontwikkeling van sQuare. Deze
groep bestaat uit onderwijsprofessionals, alumni vanuit creatieve
mbo-opleidingen, ontwerpers geselecteerd door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en business strategen. Zij werken
gezamenlijk aan het ontwerpen van de fysieke plek, de community,
de lesmodules, de online omgeving en de communicatiestrategie.
Deze unieke samenstelling maakt het mogelijk om binnen sQuare
te ontwerpen en te prototypen, maar vooral alle ontwikkelde
inzichten direct te maken, testen en gezamenlijk projecten en
opdrachten realiseren.
De eerste ‘early bird’ members zullen sQuare vanaf september
2017 gedurende een jaar uittesten en door ontwikkelen, waarna
de community van sQuare, evenals het aanbod van de diverse
services, in kwaliteit en kwantiteit kan groeien.

Programma: Dit onderzoek is gedaan in
opdracht van MBO College Zuid en maakte
deel uit van het afstudeerproject van practor
Marieke Gervers die in juli 2016 succesvol
afstudeerde aan de Master Cross-over
Creativity.
Bereik: 97 creatieve alumni hebben
deelgenomen aan het onderzoek.

Ambitie: De uitkomsten van dit onderzoek (juni
17) hebben als basis gediend voor de project
inrichting van het ontwikkeltraject Start-up
Community voor New Creatives (sQuare) dat
startte op 1 november 2016.

Financiering: Call vanuit het Stimuleringsfonds
Creatieve Industrie en het MBO agenda Fonds
van de Gemeente Amsterdam: via een collectieve aanvraag door het Mediacollege Amsterdam, Hout&Meubileringscollege Amsterdam,
MBO College Zuid door het Practoraat Creatief
Vakmanschap.

succesvol ondernemende creatieve makers uit
verschillende disciplines, acht designers die
via het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
zijn ingezet, zes experts in communitybuilding, nieuwe economie, collabarative online
IT modellen, onderwijsontwikkeling, sociaal
ondernemerschap.

Betrokken onderzoek: Onderzoekers vanuit
twee lectoraten, ‘Professorship of Creatieve
Economy’ van de HKU en ‘Strategic Creativity’
van de Design Academy Eindhoven, zijn bij dit
project aangehaakt. Zij doen praktijkgericht
onderzoek naar de effecten en succesfactoren
van dit ontwikkeltraject en verzorgen kennisdeling via meerdere platforms.

Ambitie: sQuare ambieert binnen drie jaar
een paar honderd members te faciliteren en
tientallen opdrachtgevers te bedienen door
goede ZZP-ers met hen te matchen en door
invulling te geven aan complexe commerciële
en maatschappelijke opdrachten.

Bereik: Een zeer diverse ontwikkelgroep van 25
deelnemers. Onder hen zijn twee programma
leiders, drie adviserende strategen, acht
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Interview Paulien Klap
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LEREN
DOor
TE DOEN

Het is niet makkelijk om onderwijsontwikkelaars te
vinden die buiten de gebaande paden durven te treden
om te verkennen welke inhoud en vorm nodig zijn om
professionals goed onderwijs te bieden. Evenmin is het
eenvoudig om vernieuwers te vinden die in staat zijn
om innovatieve onderwijsideeën kwalitatief en binnen
de opleidingskaders uit te werken. Paulien Klap is zo’n
eigenzinnige onderwijsvernieuwer.
Sinds 2015 is Klap als onderwijsontwikkelaar actief binnen het
Practoraat Creatief Vakmanschap, waar ze zich naast onderwijsinnovatie vooral richt op de didactische vernieuwing en de
daarmee samenhangende nieuwe rollen van de docent. Klap
ontwikkelde binnen het practoraat de programma’s New Creative
Starters, Didactiek voor Creatieve Professionals en een excellentie
programma voor Creatief Ondernemerschap. Daarnaast heeft
Klap ook nog een mbo-traject vormgegeven dat toewerkt naar een
Europees erkend examen voor ZZP-ondernemerschap.
Voor de ontwikkeling van deze programma’s leunt Klap vooral op
de kennis van de studenten en ex-studenten. “Die laatste groep
wordt als peer coach actief betrokken in de ontwikkeling en het
geven van onderwijs. Ze hebben zeer relevante kennis van het
werkveld en staan dicht bij studenten; daar maak ik als onderwijsontwikkelaar graag gebruik van.”
Klap is ervan overtuigd dat als je studenten inspireert en motiveert,
zij boven zichzelf kunnen uitstijgen. “Dan gaan zij zelf uit eigen
beweging op zoek naar de kennis die ze nodig hebben en die
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bovendien in toenemende mate via de digitale leeromgeving voor
handen is. Vanuit de opleiding moeten we studenten niet teveel
bedienen, maar vooral inspireren en motiveren, zodat ze zelf op
zoek gaan naar informatie die ze nodig hebben. Ik geloof hierbij
heel sterk in de kracht van de mbo-student, want die grijpt zijn
kansen direct als hij deze ziet en zet het gelijk om in concrete
actie.”
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‘Ondernemend leren’ staat centraal in het werk van Klap. “Ondernemend leren is een term in het onderwijs die verwijst naar een
manier om vaardigheden te ontwikkelen die past bij de talenten en
passies van een ondernemende student.” Het is gebaseerd op het
principe van learning by doing zoals beschreven door de onderwijsfilosoof en pedagoog John Dewey. “Voorheen was het doel
van ondernemerschapsonderwijs dat de student een eigen bedrijf
oprichtte. Een meer recente visie op ondernemend leren is ‘Leren
door waarde creatie’. Het gaat dan meer om ondernemend gedrag
dan om het leren ondernemen, oftewel het creëren van innovatieve
ondernemingen en het toevoegen van waarde. Een belangrijk
principe daarbij is dat de persoonlijke ontwikkeling, het leren van
vaardigheden en het gericht zijn op ondernemen, onlosmakelijk
met elkaar verbonden zijn.”
De inzet van peer coaches was een cruciale factor in het programma New Creative Starters. Klap: “Deze coaches zijn rolmodellen. Ze laten zien dat je als creatieve vakman zelf aan de slag kan
en succesvol kan zijn. Bovendien staan deze ‘peers’ ook heel dicht
bij de wereld van de Creative Starters. Ze zijn kortom de motor van
dit traject.”
Zoals aangegeven richt Klap zich ook nadrukkelijk op de nieuwe rol
van de docent. “Ondernemend leren vraagt echt om een andere rol,
namelijk die van een coachende docent die motiveert, uitdaagt,
stimuleert, observeert en studenten helpt bij het leren en hun
persoonlijke ontwikkeling.” Door het coachen van studenten in hun
leerproces, komt de docent mogelijk iets meer op afstand te staan.
Klap: “Het bekende gezegde van Maria Montessori is hierbij op zijn
plaats: ‘Help mij het zelf te doen!’”
Inmiddels is het programma New Creative Starters 1.0 afgerond.
Op basis van ervaringen en een grondige evaluatie is het programma doorontwikkeld naar een 2.0 versie. Klap: “In de nieuwe
versie hebben we studenten zelf laten kiezen voor de onderwijsvorm. Ze hadden de keuze voor ondernemend leren of klassikaal
leren. Van de honderd studenten hebben er tachtig bewust gekozen
voor de ondernemende manier van leren.

Ook hebben we in de nieuwe versie het besluit genomen om
peer coaches direct aan studenten te koppelen. Docenten zijn er
tussenuit gehaald. Er is nu slechts een docent aanwezig tijdens de
meet-ups en deze houdt tevens een wekelijks spreekuur op school.”
Tot slot is er in New Creative Starters 2.0 voor gekozen om niet
te werken met verschillende keuze programma’s die studenten op
eigen gekozen momenten konden invullen. “Alle studenten die aan
het programma meedoen werken aan dezelfde kerntaken en volgen
eenzelfde ritme.”
Het resultaat van deze aanpak is een zeer hechte en gepassioneerde groep studenten en docenten. “Omdat de studenten
niet in hun klas zitten maar in nieuwe groepen met studenten uit
verschillende creatieve richtingen, raken zij meer verbonden met
elkaar en met de peer coaches. Door gezamenlijke ‘challenges’ aan
te gaan, leren ze elkaar goed kennen en bouwen ze hier een groot
netwerk op. De sfeer tijdens meet-ups is productief en gefocust. Je
ziet mensen echt gemotiveerd aan de slag gaan. Dat zie je nog niet
direct terug in de opdrachten die studenten doen binnen de digitale leeromgeving, maar wel in hun houding tijdens de meet-ups.”
Het programma New Creative Starters 2.0 is nog volop bezig,
maar versie 3.0 wordt alweer ontwikkeld. Het programma wordt
getransformeerd naar een keuzedeel ‘ondernemend vakmanschap’.
“Ten slotte hebben we met het practoraat de ambitie om op basis
van dit concept in samenwerking met partners en andere scholen
een mooi vernieuwend keuzendelenpakket te ontwikkelen voor
creatieve mbo-opleidingen.”

HELP MIJ HET
ZELF TE DOEN
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Interview Eric Aldewereld

Wie in Nederland een beroepsopleiding volgt kan zich
kwalificeren met een mbo-of hbo-diploma. Sinds vijf
jaar is ook een zogeheten Associate Degree ingevoerd.
Onderwijsspecialist Eric Aldewereld geeft een inkijkje in
deze nieuwe kwalificatie op niveau 5.

Hoewel de term Associate Degree (AD) in Nederland nog nauwelijks heeft postgevat en slechts een handjevol hbo-instellingen
opleidingen op een AD-niveau aanbiedt, is er zowel vanuit de
beroepspraktijk als vanuit mbo-gediplomeerde vakmensen steeds
meer behoefte aan een praktijkgerichte opleiding op een ‘hoger
onderwijs (niveau 5). sQuare heeft de ambitie om op korte termijn
praktijkgerichte onderwijsmodules aan te bieden op niveau 5.
Eric Aldewereld is een van de handvol AD-specialisten in Nederland. Vijf jaar geleden was hij vanuit de Hogeschool Rotterdam een
van de pioniers op het gebied van de Associate Degree opleidingen. “De wens tot een AD-opleiding is vanuit het beroepenveld
ontstaan; er is een grote behoefte aan specialistische vakmensen.
In het buitenland is het voor creatieve professionals al langer
mogelijk om zich binnen hun eigen praktijk verder te ontwikkelen.
Zo kennen ze in Engeland een zogeheten ‘foundation degree’. In
de Verenigde Staten is het Community College het instituut waar
vakmensen zowel niveau 4 (onze huidige mbo-niveau), niveau
5 (het zogeheten AD niveau) en niveau 6 (het niveau van een
bachelor op hbo niveau) kunnen volgen.”
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In Nederland is die mogelijkheid er sinds 2013. “De wens tot een
dergelijke opleiding was er al lang. Vooral vanwege de gebrekkige
doorstroom van mbo naar hbo, evenals grote uitstroom van mbo’ers
op het hbo. De manier van lesgeven op het hbo sluit niet aan bij
de praktische vaardigheden van de vakman. Hij wil gevoed worden
met kennis die direct toepasbaar is in de praktijk. Dat hiaat kan
met een AD-opleiding worden opgevuld.”

Studenten moeten uit de ‘consumentenstand’ getrokken worden.
De docenten, studenten en werkgevers leren continue van elkaar,
maar binnen het huidige onderwijs zijn innovatieve leervormen
zoals bijvoorbeeld peerlearning lastig te introduceren. sQuare
ervaar ik als een grote proeftuin waar in het kader van een ‘leven
lang leren’ volop wordt ontwikkeld met nieuwe onderwijsvormen
voor creatieve vakmensen.”

Deze tweejarige opleiding moet volgens de kaders van het Nederlands onderwijssysteem worden aangeboden binnen het hbo-onderwijs. Het kan binnen het hbo voor sommige studenten zelfs een
alternatief zijn voor de vierjarige bachelor opleiding.

Het is volgens Aldewereld de hoogste tijd om een manier te vinden
om door de conservatieve onderwijscultuur heen te breken. Daartoe
moeten de starters, de werkgevers en het onderwijs elkaar goed
weten te vinden. Onlangs pleitten VNO-NCW en Brancheorganisatie FME voor een investeringsfonds voor het Hoger Onderwijs
voor het financieren van vernieuwende scholingsprojecten. Deze
organisaties roepen op tot innovatieve projecten die het onderwijs
aantrekkelijker maken en beter laten aansluiten op ontwikkelingen
op de arbeidsmarkt. “Laat sQuare daartoe de eerste aanzet geven
op niveau 5.”

Precies daar zit volgens Aldewereld echter ook een probleem. “Veel
hbo-opleidingen zien hierin een gevaar voor de uitholling van de
eigen bachelor. Ik denk echter dat dit nieuwe niveau de bachelor
opleiding juist versterkt doordat het voor praktijkgerichte professionals duidelijker wordt waarin ze zich verder kunnen ontwikkelen,
evenals voor de studenten met een meer reflectief profiel. Binnen
een AD ontwikkel je je voor specifieke functies, binnen een
bachelor opleiding ontwikkel je een algemenere beroepsprofiel.”
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Het grote voordeel van de AD-opleidingen is juist die specifieke
koppeling met de beroepspraktijk. Daartoe moeten opleidingen
heel nadrukkelijk de vragen van het werkveld verwerken in de
modules. “Wil je een AD opleiding vormgeven, dan moet je kunnen
aantonen dat werkgevers erop zitten te wachten. De stage is
bijvoorbeeld een wezenlijk onderdeel van de AD. Opleidingen vullen
dat verschillend in; met opdrachten vanuit het werkveld of casussen gericht op de actuele praktijk. De onderwijsvisie van een AD
sluit mede daarom goed aan bij de eigenschappen van de creatieve professional; het is wat we in onderwijsland een overdracht
met de warme hand noemen.”
Een kwalificatie op AD-niveau helpt volgens Aldewereld ook bij
het vinden van werk. “We zien nu al dat de eerste afgestudeerden
op dit niveau veel sneller werk vinden.” Het is echter te vroeg om
algemene conclusies te trekken omdat het merendeel van de
opleidingen op AD-niveau nog ontwikkeld moeten worden. “Het
hbo heeft altijd naar boven gekeken, naar samenwerking met de
Universiteit. Het wordt nu de hoogste tijd om samen te werken met
het mbo en deze opleidingen gezamenlijk te gaan vormgeven.”
sQuare heeft zelf geen ambitie om een complete AD- opleiding
vorm te geven, maar wil wel losse modules ontwikkelen en aanbieden op niveau 5. Aldewereld: “Ik verwacht dat sQuare ook gaat
helpen bij het innoveren van het onderwijs in meer algemene zin.
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ASSOCIATE DEGREE
Om het gat te dichten
tussen het mbo en hbo werd in
september 2006 gestart met
tweejarige AD-opleidingen aan
hogescholen. Deze opleidingen
zijn vooral bedoeld voor
mbo’ers die na hun opleiding
nog door willen studeren, maar
die niet direct willen beginnen
aan een vierjarige hbobacheloropleiding. Afronding
van de tweejarige opleiding
wordt afgesloten met een
(nieuwe) wettelijke graad, de
Associate degree geheten.
De opleidingen sluiten aan bij
de behoefte uit het bedrijfsleven aan personeel met een
opleidingsniveau dat ligt
tussen mbo niveau 4 en een
hbo-bachelor.
https://nl.wikipedia.org/wiki/
Associate_degree
CREATIVE STARTER
(de: m, v: meervoud: creatieve
starters)
Een recent aan het mbo
afgestudeerde creatieve
vakman/vrouw

de talenten die deelnemen
aan de ontwikkelde onderwijsprogramma’s. Het zijn allen
starters op de arbeidsmarkt
die heel nadrukkelijk hun eigen
creativiteit te gelde willen
maken; hetzij als (zelfstandig)
ondernemer of als creatieve
professional in een bedrijf. Het
practoraat wil deze gedreven
vakmensen helpen bij het
ontwikkelen van hun gedreven
vakmensen en helpt ze bij het
ontwikkelen van hun vaardigheden, persoonlijk leiderschap
en ondernemerschap.

HUMAN CAPITAL
(het: enkelvoudig gebruikt)
Human Capital is de menselijke kennis en kunde; het
is een cruciale succesfactor
voor de (economische) groei.
Er zijn de komende jaren veel
talentvolle werknemers nodig.
Om dit menselijke kapitaal te
behouden en te vergroten, stelt
elke topsector in Nederland (9
in totaal) een Human Capital
Agenda (HCA) op gericht op
de ontwikkeling en aantrekking
van talentvolle werknemers.
www.topsectoren.nl/
human-capital

Een ondernemende creatieve
professional die gedreven is
zich verder te ontwikkelen op
het gebied van creatieve vaardigheden, ondernemerschap en NEW CREATIVE
persoonlijk leiderschap
(de: m, v: meervoud: new
creatives)
Het practoraat heeft de term
Creatieve professionals die
creatieve starter gegeven aan hun talent goed weten uit te

nutten in de creatieve industrie
en al een indrukwekkend
portfolio hebben opgebouwd
Gedreven creatieven die
continue op zoek zijn naar een
nieuwe uitdaging en beseffen
dat ze daartoe voortdurend
vaardigheden en kennis
moeten bijschaven.
De New Creatives zijn de
professionals waar Square zich
op richt. Ze zijn — anders dan
de Creative Starters — al enige
tijd afgestudeerd en beseffen
dat ze zich verder moeten
scholen. Ze zijn op zoek naar
nieuwe manieren om hun talent
in samenwerking met andere
Creatives in te zetten voor
complexe maatschappelijke
vraagstukken.

PRACTORAAT
(het; m,v; meervoud:
practoraten)
1.	inspirerende onderzoeksomgeving / ontdekkingscentrum / ‘skills lab’ in het middelbaar beroepsonderwijs
2.	platform voor praktische
innovatie / kennisuitwisseling met ruimte voor de
onderwijsinstelling om zich
te profileren
Een practoraat is een expertiseplatform, geleid door een
practor. De kern van een practoraat is te definiëren als volgt:
het ontwikkelen, verkennen

van nieuwe beroepspraktijken
ingebed in het onderwijs door
praktijkgericht onderzoek,
waarbij een (kwalitatieve)
meerwaarde ontstaat voor het
werkveld (de beroepspraktijk),
de studenten (beter beroepsbekwaam en beter beroepsperspectief) en de docenten
(professionalisering binnen
het vakgebied) waardoor de
uiteindelijke kwaliteit van het
onderwijs verbetert.
Centraal in het Practoraat
Creatief Vakmanschap
staan de vragen: wat zijn de
ontwikkelingen in de creatieve
industrie en wat betekent dat
voor toekomstgericht opleiden
van de middelbaar opgeleide
creatieve beroepsbeoefenaar?
Het Practoraat Creatief
Vakmanschap focust zich op
ondernemerschap, internationalisering, excellentie, niveau
5 en professionalisering en
streeft daarbij de volgende
doelstellingen na:
1.	De meerwaarde van het
Creatief Vakmanschap
zichtbaar maken aan het
werkveld.
2.	Analyse van de ontwikkelingen en volgen van trends in
de creatieve industrie.
3.	Prototypes en instrumenten ontwikkelen
met het werkveld die
bijdragen aan de verdere
kwaliteitsverbetering en

innovatie van de creatieve
opleidingsprogramma’s.
4.	Versterken van het excellent
vakmanschap van studenten en docenten in de
creatieve sector.
5.	Creatieve opleidingen sterk
en zichtbaar maken als
cluster in verbinding met
het Centrum voor innovatief
vakmanschap Creatieve
Industrie en met het Centre
of Expertise Creatieve
Industrie.
6.	Subsidies en fondsen
werven voor projecten ter
versterking van het Creatieve Vakmanschap.
7.	Resultaten van het practoraat zichtbaar maken in de
creatieve sector.

SQUARE
(zelfstandig gebruikt)
Een vierkant
Een innovatieve
leer-werk-maak-ontwikkelplek
in het hart van Amsterdam
gericht op het empoweren
en faciliteren van creative
starters.
Onder de titel sQuare ontwikkelt een groep van 20
creatieve professionals, een
mix van creative starters,
onderwijsprofessionals en ontwerpers geselecteerd door het
Stimuleringsfonds Creatieve
Industrie, een nieuwe creatieve
omgeving waar talent zich

verder kan ontwikkelen. Binnen
Square kan gewerkt worden;
vinden ontmoetingen plaats,
worden nieuwe opdrachten
voorbereid en worden leermodules aangeboden.

PEER LEARNING
(meervoud)
Leren van ‘gelijken’
We leren al lang niet meer
in de schoolbankjes; online
cursussen (moocs), tutorials
via Youtube of gesprekken met
vrienden zijn veel vaker een
bron van nieuwe kennis. Binnen
het onderwijs wordt echter nog
steeds inzet op het klassikaal
leren middels een docent.
Square gelooft dat er veel
winst valt te behalen als
creatives niet als individuen
naast elkaar maar echt samen
met en van elkaar leren; peer
learning
In peer learning komen alle
vaardigheden voor de 21e eeuw
samen: omgaan met techniek,
samenwerken, communiceren
en samen kritisch ‘problemen’
in de opdracht analyseren en
met de aangereikte vakkennis
eigen creatieve oplossingen
bouwen.
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