Disseminatie rapportage – P1/NL
1. Introductie
Nederland (Landstede) heeft bijgedragen aan de projectresultaten en uitkomsten, naast het
proces van de projectcoördinatie. Net als de andere partners, hebben we gezocht naar
mogelijkheden om het project te dissemineren.

2. Disseminatie-activiteit(en)
2.1 Evenement(en)
1. Landstede organiseerde een disseminatie-evenement op 18 September 2012 (zie
programma). De projectcoördinator presenteerde een kort overzicht van het project
en de resultaten (zie hieronder). Tijdens dit evenement presenteerde Annemie
Winters (onderzoeksassistent) van de Katholieke Universiteit Leuven, België een
keynote speech met de titel 'Reflectie in Context'. Daarna volgden er zes workshops
over de zes verschillende producten (docentmaterialen).
Vier van deze workshops werden geleid door experts die betrokken waren bij ons
ontwikkelingsproces. Daarnaast werkten twee leden van het docentpanel mee aan
de workshop over peer groups. Tot slot konden de deelnemers via Skype contact
opnemen met de projectpartners in het buitenland. Van de 42 deelnemers waren
meer dan de helft afkomstig van andere instellingen in Nederland. Het nationale
agentschap was ook vertegenwoordigd. Alle deelnemers kregen een USB stick met
de zes materialen in het Nederlands.
De studenten die deel hadden genomen aan het studentpanel waren uitgenodigd om
deel te nemen aan de peer group workshop, maar geen van de studenten waren in
staat om te komen wegens stageverplichtingen.
Terugkoppeling
De mondelinge feedback tijdens dit evenement bleek zeer positief.
Vermeldingswaardig is dat de ontwikkelde materialen zeer effectief en toepasbaar
geacht werden voor gebruik door de deelnemers in de eigen onderwijscontext.

2.2 Netwerken
1. Partnerscholen op het gebied van internationalisering: Alfa College & Friese Poort College
(twee instellingen in het beroepsonderwijs). Binnen dit netwerk promoot Landstede de
docentmaterialen en geeft er informatie over. Landstede bewerkstelligt dit door het promoten
van de website waar de materialen online te vinden zijn.
2. Ministerie van Onderwijs: LOB mbo (Loopbaanbegeleiding in het beroepsonderwijs).
Binnen dit landelijke netwerk, worden de leerkracht materialen gepromoot en belicht.
Landstede doet dit door actieve deelname van drie (op een totaal van vijf) projectleden /
leiders in de landelijke projectorganisatie.
3. Internationaal: Landstede is lid van het European Forum of Technical and Vocational
Training (EFVET). Landstede heeft de docentmaterialen gepromoot en informatie verstrekt
tijdens de jaarlijkse conferentie (2011 en 2012) van EFVET. Landstede heeft de projectflyers
uitgedeeld, round table sessies georganiseerd en workshops gegeven over het Career
Learning project (meer dan 200 deelnemers).

2.3 Meetings
1. Het Career Learning project werd diverse malen besproken in de vergaderingen
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van het College van Bestuur en het management (meer dan 25 personen) van
Landstede, en in de vergaderingen van de senior medewerkers (meer dan 50
personen).
2. Het CLLL project was zes keer op de agenda van onderwijsontwikkelings
personeel (Talentvol Ontwikkelen).
3. Het project heeft ook op de agenda van de zes-wekelijkse vergaderingen van de
stuurgroep Internationalisering van Landstede gestaan gedurende de duur van het
project.
4. De concept-producten op gebied van Netwerken en Resilience werden
gepresenteerd op de Landstede Innovateday 2012 (10 april 2012). De definitieve
versies van het lesmateriaal zal worden gepresenteerd tijdens de volgende
Landstede Innovation Day (2 april 2013).
5. Een conceptversie van de training 'Mental Top' is gehouden in twee weekenden in
maart en april 2012 voor 14 docenten / trainers.

2.4 News/media/web
1. Website: www.careerlearning.eu. Een link naar deze site is beschikbaar op de homepage
van docenten van Landstede, evenals een link naar de portal onderwijsontwikkeling.
2. Een interview met Theo van Geffen (Project Coördinator) door het Netwerk voor
Oplossingsgerichtwerken en Managen (NOAM) is gepubliceerd in de wekelijkse digitale
nieuwsbrief. Het onderwerp van dit interview was oplossingsgericht coachen. Dit interview
werd afgenomen, omdat de projectgroep het 4SFC Model heeft geïntegreerd in het product
Coaching: vier rollen voor docenten (Een van de zes leraar materialen).
3. Een interview (pagina's 4-7) met Theo van Geffen (Project Coördinator) door ecbo
(Expertise Centrum Beroeps Onderwijs) in het tijdschrift, dat verspreid wordt aan alle
aangesloten Nederlandse mbo-instellingen. Het interview was een special over
betrokkenheid van de student en met betrekking tot het product Facilitating Peer Groups
(Een van de zes docentmaterialen).
4. Theo van Geffen heeft de 'filosofie' van het project en de resultaten belicht in een korte
presentatie voor de leden van de NCD (Nederlandse vereniging van ondernemers
bestuurders en commissarissen) in Zwolle.
Terugkoppeling
De interviews hebben geleid tot een aantal concrete verzoeken om meer informatie over het
project en haar producten.

2.5 Reports/articles/conferences
1. Alle producten en resultaten van de projectgroep zijn gepubliceerd op onze
website: www.careerlearning.eu
2. Theo van Geffen (Project Coördinator) presenteerde een workshop over begeleide
reflectie samen met Jos Geerligs (Consultant) bij de European Association for
Practitioner Research over de verbetering van leren (EAPRIL); deze presentatie was
gerelateerd aan het product Werkverkenning en begeleide reflectie (een van de zes
leraar materialen).
3. Theo van Geffen gaf een presentatie over het project tijdens een disseminatieconferentie van het Nationaal Agentschap op 13 december 2011.
4. Theo van Geffen gaf een presentatie op disseminatie-evenement van de
Belgische partner in Brussel op 20 september 2012

3. Volgende stappen
1. Interne communicatie: Binnen Landstede maken alle zes producten
(docentmaterialen) deel uit van de algemene implementatie binnen Landstede van
het loopbaanleren beleid. De doelstellingen van het project, evenals de resultaten,
Dit project wordt gesubsidieerd met steun van de Europese Commissie.
Deze publicatie geeft alleen de ideeën van de auteur weer, en de Commissie is niet verantwoordelijk voor enig
gebruik van de informatie in deze publicatie.

maken deel uit van het beleid zoals geformuleerd in het document van Landstede
over loopbaanleren. Het product 'Werkverkenning en begeleide reflectie' is al
geïmplementeerd in 2012. Verder zullen in 2013 vier producten ('Coaching: Vier
rollen voor docenten', 'Network Skills', 'Resilience' en 'faciliteren van peer groups')
deel uit maken van een implementatie traject in de gehele instelling (implementatie
document 'Landstede DOET Weer mee'). Tenslotte zal in 2013 een interne
werkgroep beginnen met het ontwikkeling van een strategie om de materialen van
'Mental Top' te implementeren in de programma's van alle beroepsopleidingen.
Bovendien zullen bij de volgende Landstede Innovatiedag (2 april 2013) de zes
docentmaterialen worden gepromoot tijdens workshops voor docenten (ongeveer
600 docenten nemen hieraan deel).
2. Externe communicatie: Landstede maakte een verbinding met de agenda van het
nationale educatief project over loopbaanbegeleiding bij beroepsonderwijs enopleiding (BOO). Door middel van dit landelijke netwerk zullen onze producten
worden gepromoot. Verder werken we in een consortium samen met twee
Nederlandse instellingen (Alfa College en Friese Poort College) met betrekking tot
internationalisering. Binnen dit netwerk zal er speciale aandacht besteed aan de
professionalisering van leerkrachten.
3. De projectgroep zal medio 2013 samen komen om de voortgang te bespreken van
het (formeel afgelopen) project. Op de agenda zal de evaluatie van implementaties,
disseminatie-activiteiten en volgende stappen zijn. Verder zullen drie 'Transfer of
innovationprojecten' (Call 2013) worden ontwikkeld: in België (TOI op Career
Learning), Duitsland (Mental Top) en Schotland (Resilience) waarin Landstede zal
deelnemen.
4. De website blijft bestaan voor promotie- en disseminatieactiviteiten, en fungeren
als communicatieplatform voor de projectpartners.
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