
 
Onderwijs anders organiseren 

 
KPC Groep biedt in een uniek project drie stageplaatsen aan in 

2019/2020 
 
Het levert continu headlines en veel discussiestof op in de nieuws- en opinierubrieken en in social 
media. Het onderwijs wordt geconfronteerd met een dramatisch lerarentekort en een hoge 
werkdruk. Sommigen spreken over een crisis. De paradox is dat tegelijkertijd het onderwijs in de 
kern al sinds de 12e eeuw op heel veel scholen nog dezelfde verschijningsvorm kent: een klas met 
een leraar ervoor. Dit terwijl de sociaal-maatschappelijke en technologische context enorm 
veranderd is.  
 
Onderwijs in beweging 
In het onderwijsveld zien we de beweging naar nieuwe concepten voor het organiseren van 
onderwijs (‘onderwijs anders’). Als onderwijsadviesbureau zijn we in de verschillende 
onderwijssectoren betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van ontwikkel- en 
innovatieprojecten. Denk bijvoorbeeld aan unitonderwijs in het primair onderwijs, programma’s 
voor 10-14 onderwijs op het grensvlak van po en vo en de ontwikkeling van hybride leerconcepten in 
het beroepsonderwijs.   
 
Hoge urgentie 
De toepassing van nieuwe benaderingen voor het inrichten en organiseren van onderwijs heeft een 
hoge urgentie. Door de vergrijzing wordt het lerarentekort steeds groter. Intussen wordt het werk 
zwaarder doordat naast de bezettingsproblemen steeds meer maatschappelijke ontwikkelingen zich 
manifesteren in de school en in de klas, zoals de culturele diversiteit van leerlingen en de toename 
van gedragsproblematiek bij kinderen in het regulier onderwijs. Daar komt bij dat op dit moment het 
meeste onderwijs nog is ontworpen voor en door mensen met ‘het hoofd op de romp’, terwijl 
kinderen tegenwoordig ‘het hoofd tussen hun duimen’ hebben. Ook dat laatste aspect vraagt om 
een groot innovatief vermogen. 
 
Ambitie KPC Groep 
KPC Groep adviseert scholen bij het anders organiseren van onderwijs. De ambitie van KPC Groep is 
om voortdurend haar kennisbasis te vergroten, op basis daarvan nieuwe methoden en instrumenten 
te ontwikkelen en kennis en ervaring over onderwijsinnovatie te delen en desgewenst 
schoolorganisaties verder te adviseren.  
 
 
 
 
 
 



 
Het komend studiejaar gaat o.l.v. dr. Ton Bruining het project “Onderwijs anders organiseren 
2019/2020” van start.  
Kernvraag van het project is:  

 
Welke actuele mogelijkheden zijn er om innovatieve leer- en werkomgevingen te implementeren 

die voldoen aan de veranderende behoeften van kinderen en jongeren, die efficiënter zijn ingericht 
én die aantrekkelijke loopbaanperspectieven bieden voor onderwijsprofessionals? 

 
Onderwijs anders organiseren vraagt om een multidisciplinair perspectief: onderwijskundig, 
pedagogisch én organisatiekundig. KPC Groep zoekt daarom voor dit project tenminste drie 
stagiaires vanuit verschillende achtergronden die gedurende minimaal een half jaar en liefst een jaar 
een bijdrage kunnen leveren aan dit project en die op basis daarvan een bijdrage leveren aan 
adviestrajecten. 
 
Verantwoordelijkheden en taken 

• In samenspraak met de projectleider en met de projectteamleden en in overleg met de 
universiteit een concrete invulling geven aan het project en de persoonlijke bijdrage daaraan, in 
de vorm van praktijkgericht onderzoek 

• Gemiddeld twee/drie week praktijkonderzoek voorbereiden, uitvoeren en verwerken.  

• Gemiddeld twee dagen in de week een bijdrage leveren aan adviestrajecten en daarvoor 
samenwerken met verschillende adviseurs van KPC Groep.  

 
Kwalificaties en vaardigheden 

• Affiniteit met publieke dienstverleningsorganisaties zoals scholen 

• In opleiding voor een master  
 Onderwijskunde, pedagogiek of psychologie, of 
 Organisatiekunde, bedrijfs- of bestuurskunde, arbeids- en organisatiepsychologie of HR-

wetenschappen 
 
 
Randvoorwaarden 

• Een prettige werksfeer in een moderne netwerkorganisatie 

• Zelfstandigheid 

• Begeleiding door een ervaren stagebegeleider 

• Stagevergoeding van 500 euro per maand 

• Een ontwikkeltraject tot onderwijsadviseur op juniorniveau   
 
 
Meer informatie 
Neem voor meer informatie contact op met projectleider en stagebegeleider dr. Ton Bruining 
(t.bruining@kpcgroep.nl). Ook kun je je licht opsteken bij Mandy Ankersmit MSc. Mandy kwam na 
haar stage in 2018 bij KPC Groep in dienst als adviseur. Ze is telefonisch te bereiken via 06 – 
53541094 en per mail via m.ankersmit@kpcgroep.nl  
 
Reacties 
Heb je belangstelling stuur dan vóór 10 juni je motivatiebrief en CV aan Ton Bruining, 
t.bruining@kpcgroep.nl 
Op vrijdag 21 juni voeren we selectiegesprekken met kandidaten.  
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