
WAAROM EEN KNAP-TRAINING?
Het hbo vraagt van studenten kennis van 

praktijkgericht onderzoek en de vaardigheden om 

deze onderzoeksbevindingen te kunnen toepassen 

in de praktijk. Deze vaardigheden komen aan bod 

als zij eenmaal aan het hbo studeren. 

Toekomstige studenten vanuit het mbo worden 

hier alvast op voorbereid door hen te stimuleren 

een onderzoekende houding aan te nemen. Dit 

betekent dat ze Kritisch vragen stellen, 

Nieuwsgierig zijn, Analytisch zijn en 

Plan-matig werken. Als een student dit kan, is hij 

KNAP voorbereid.

 

KNAP staat dus voor:

► Kritisch

► Nieuwsgierig

► Analytisch

► Planmatig

Deze houding stelt studenten in staat om, 

eenmaal binnen het hbo, succesvol onderzoek te 

doen. Dat vergroot het studiesucces en zorgt 

ervoor dat studenten plezier krijgen in onderzoek 

doen.

 

DE KNAP-TRAINING VOOR MBO-DOCENTEN
In deze training voor mbo-docenten staat de 

KNAP-houding centraal. De training helpt 

docenten om het KNAP- concept toe te passen in 

de dagelijkse onderwijspraktijk. Deelnemers 

verkennen enkele werkvormen waarbij 

onderzoekskennis en -vaardigheden in een 

context worden aangeboden die motiverend en 

betekenisvol is. De deelnemers gaan dus op basis 

van hun eigen ervaringen en praktijkkennis aan de 

slag.

TIJDENS DE KNAP-TRAINING KRIJGEN DOCENTEN TOOLS EN INZICHTEN AANGEREIKT 

WAARMEE ZE STUDENTEN KUNNEN MOTIVEREN (AANZETTEN) TOT KRITISCH 

OBSERVEREN, ANALYTISCH DENKEN EN PLANMATIG WERKEN.

HVA.NL

KNAP-TRAINING
VOOR DOCENTEN IN HET MBO



KNAP VOLLEDIG
► Duur: 6 maanden

► 6 bijeenkomsten (1x per maand)

► Start: november 2019

► Doel: de KNAP-houding stimuleren bij 

leerlingen

► Aanpak: deelnemers gaan aan de slag in het 

eigen onderwijs en de eigen organisatie om 

planmatig concrete stappen te zetten om 

‘KNAP-proof’ te worden.

TRAIN DE TRAINER
► Duur: 6 maanden

► Ingangseis: je hebt 'KNAP Volledig' succesvol 

doorlopen

► Je werkt mee als trainer tijdens een 'KNAP 

Volledig' training, waarbij je zelf leert om 

collega’s de KNAP-methodiek aan te leren.

► Ook leer je het KNAP-concept verder te 

brengen binnen je eigen organisatie.

► Maximaal twee deelnemers per trainingsronde.

KNAP ORIËNTATIE
► Duur: 1 kennismakingsbijeenkomst

► Doel: kennis maken met de basis van KNAP en 

de resultaten van eerdere KNAP-trainingen.

DE KNAP-TRAINING WORDT IN VERSCHILLENDE VARIATIES AANGEBODEN DOOR HET 

LECTORAAT TEAMPROFESSIONALISERING IN VERANDERENDE ORGANISATIES.

HVA.NL

HOE ZIET DE TRAINING ERUIT?
KNAP-TRAINING VOOR MBO-DOCENTEN
Hogeschool van Amsterdam



WAT VRAGEN WE VAN DEELNEMERS?
► Je bent beschikbaar voor deelname vanaf november 2019 t/m april 2020 (de eerste en laatste 

bijeenkomst).

► Je bent aanwezig bij, en participeert actief in de maandelijkse trainingsbijeenkomsten op de 

Amstelcampus van de Hogeschool van Amsterdam.

► Je gaat aan de slag met het KNAP-concept in jouw eigen organisatie.

► Je vult een anonieme vragenlijst in aan het begin en einde van het traject.

WAT LEVERT HET OP?
► Inzicht in het KNAP-concept en de wijze waarop je dit toe kan passen in je eigen les.

► Inspirerende en interactieve bijeenkomsten onder deskundige begeleiding van het lectoraat 

Teamprofessionalisering van de Hogeschool van Amsterdam.

► Contact met collega’s in het mbo die zich met hetzelfde vraagstuk bezighouden.

► Gemotiveerde en goed voorbereide studenten in je eigen les en in jouw organisatie.

► Een certificaat van de Hogeschool van Amsterdam.

ACHTERGROND VAN DE KNAP-TRAINING
Het lectoraat 'Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad' doet onderzoek naar trajecten die de weg 

naar het hbo vergemakkelijken en het studiesucces in het hbo verhogen. Mieke van Diepen is als 

onderzoeker verbonden aan dit lectoraat. Zij constateert dat praktijkgericht onderzoek in het hbo steeds 

belangrijker wordt en dat het mbo op allerlei manieren probeert om studenten hier beter op voor te 

bereiden. Studenten met een mbo-vooropleiding ervaren vaak het onderzoek en de eisen die daaraan 

worden gesteld als struikelblok. Van Diepen pleit voor het stimuleren van de onderzoekende houding 

van studenten, zodat zij ‘KNAP' aan het hbo beginnen. Deze houding acht zij cruciaal voor het succesvol 

studeren in het hbo.



KNAP-TRAINING
VOOR DOCENTEN IN HET 
MBO
HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM

I MEER INFORMATIE NODIG?

PROJECTLEIDER STUDENT-LAB PROJECT
Patrick Oudijk

06-53895740

p.oudijk@hva.nl

 

LECTORAAT TEAMPROFESSIONALISERING
Dr. Daniël van Middelkoop

06-21157945

d.van.middelkoop@hva.nl

 

LECTORAAT KANSRIJKE 
SCHOOLLOOPBANEN

Mieke van Diepen

06-29138785

m.van.diepen@hva.nl
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