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Excelleren in 
het Power-Team 
MBO College Zuid 
Niet alleen in het hoger en het wetenschappelijk 
onderwijs wordt aandacht besteed aan uitblin 
kende, talentvolle studenten, maar ook in het 
middelbaar beroepsonderwijs schieten zogehe 
ten excellentieprogramma's als paddenstoelen 
uit de grond. Op MBO College Zuid in Amsterdam 
kunnen studenten onder andere deel uitmaken 
van het Power-Team en ja, dit team is net zo 
krachtig als de naam doet vermoeden. 

Sharon Engers en Jannet Doppenberg 

Win-win-win 
Onderdeel uitmaken van het Power-Team vereist een win 
naarsmentaliteit. Een paar keer per jaar start een groep 
enthousiaste studenten met een eigen project, waarvan 
de echte doorzetters uiteindelijk de eindstreep halen. 
Studenten bedenken onder begeleiding van een coachende 
docent een leervraag die voor hen zelf, de opleiding en 
het werkveld van belang is. Vaak start de student met een 
onderwerp voor de leervraag over iets wat hij mist in de 
opleiding. Bij dit onderwerp wordt een leerbedrijf gezocht, 
waarbij de student met zijn leervraag aan de slag kan. Zo 
heeft een student ten behoeve van de dansopleiding ervoor 
gekozen om te onderzoeken op welke manier de meest 
voorkomende dansblessures het best vermeden kunnen 
worden, aangezien hierover weinig tot geen informatie 
beschikbaar wordt gesteld door de opleiding. De student 
koos een fysiotherapiepraktijk uit om tot het antwoord van 
haar leervraag te komen. Het antwoord op haar leervraag 
heeft zij uitgewerkt in een overzichtelijke en zelfbedachte 
menukaart. 

De student koppelde de door haar verzamelde informa 
tie vervolgens terug naar de opleiding door in een work 
shop de menukaart te presenteren aan eerstejaars studen 
ten. Niet alleen de power-team-student heeft iets aan de 
informatie, maar ook de dansopleiding en de studenten die 
na haar de opleiding volgen. Bovendien heeft de fysiothe 
rapeut een mooie tool ter beschikking om patiënten in één 
oogopslag te laten zien op welke manier een dansblessure 
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Docenten stimuleren als 

coach de growth-mindset 

bij hun studenten 

te voorkomen is. De student zelf wist na het beantwoorden 
van haar leervraag zeker dat zij fysiotherapie wilde gaan 
studeren. En, de ontwikkelde menukaart wordt nog steeds 
gebruikt door zowel docenten van de dansopleiding als 
de fysiotherapeut. Een echte win-win-winsituatie dus. Of 
beter gezegd, een vierdubbele winsituatie. Enkele dansstu 
denten die de workshop over het voorkomen van blessures 
hebben gevolgd waren zo enthousiast van de menukaart 
en het verhaal over het Power-Team, dat zij zich gelijk 
hebben aangemeld. 

Interdisciplinaire denktank 
Het Power-Team is een interdisciplinaire denktank waar 
binnen docenten en studenten van verschillende opleidin 
gen elkaar helpen door met elkaar mee te denken, elkaar >> 
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Maak je dromen waar! 

feedback te geven en elkaar toegang te geven tot elkaars 
netwerken. Studenten denken met elkaar mee over een 
goede leervraag, hoe je de leervraag kunt beantwoorden en 
wie je daarbij kunnen helpen. Juist doordat studenten van 
verschillende opleidingen met elkaar meedenken, worden 
creatieve oplossingen en andere samenwerkingsverban 
den aangegaan door studenten. In het hierboven beschre 
ven voorbeeld is de student dans via studenten van de 
sportopleiding terecht gekomen bij een fysiotherapeut. Zij 
hebben haar niet alleen op het idee gebracht om met een 
fysiotherapeut te gaan samenwerken, maar hebben haar 
ook in contact gebracht met een fysiotherapeut. Feedback 
geven aan elkaar is in het begin wel even wennen, maar 
na afloop vinden alle studenten deze momenten erg waar 
devol. Aldus een student: 'Het is waardevol om eens feed 
back te krijgen van iemand vanuit een hele andere hoek 
en vooral leuk om met studenten samen te werken die 
net zo gemotiveerd en enthousiast zijn als jijzelf'. Naast 
docenten van de opleiding kan het 'docententeam' van het 
Power-Team aangevuld worden met coaches werkzaam in 
het werkveld. Deze samenwerking versterkt de interdisci 
plinaire denktank nog verder. 

De docent als coach 
Ook de docent, of beter gezegd de coach, speelt een belang 
rijk rol. Zij coachen studenten, gaan een gelijkwaardige 
samenwerking met studenten aan en brengen studenten 

Powerteam 
Meedenken vanuit verschillende beroepsperspectieven en 

een netwerk opbouwen en uitbreiden zijn vaardigheden die 

een Power-Teamstudent tijdens het proces zichzelf eigen 

maakt. Het Power-Team biedt studenten ruimte om verder 

te kijken dan wat in de opleiding van hen verwacht wordt. 

Wat heb je nodig om na je studie aan de slag te kunnen 

gaan? Hoe zorg je ervoor dat jouw droom werkelijkheid 

wordt? Welke mensen heb je nodig om jou van de juiste 

informatie te voorzien en om jou verder te helpen? Door de 

samenwerking aan te gaan met mensen uit het bedrijfs 

leven en door feedback te ontvangen van studenten en 

coaches uit het Power-Team ontstaat een interdisciplinaire 

denktank, die kansen creëert en mogelijkheden schept. 

met hun netwerk in contact. Studenten zeggen: 'De bege 
leiding is heel persoonlijk en coaches (docenten) nemen 
ook echt de tijd voor je. De werkzaamheden van de coach 
bestaan letterlijk uit tijd besteden en aandacht hebben 
voor de persoon die je coacht.' De persoonlijke benadering 
die studenten ervaren komt wellicht doordat de coaches 
vooral vragen stellen, studenten proberen uit te dagen en 
studenten vertrouwen geven om door te zetten. Basis voor 
deze benadering is het verder stimuleren van een growth 
mindset bij studenten. Een growth-mindset staat voor het 
vertrouwen in het eigen kunnen, weten dat je door toewij- 
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ding en hard werken je verder kunt ontwikkelen en dat je 
fouten mag maken om ervan te leren. Voor een succesvolle 
afronding lijkt het belangrijk dat de mindset van studenten 
al bij start in de goede richting staat, zoals bij de volgende 
student 'Ik heb wel getwijfeld ga ik dit kunnen want het is 
wel een zelfstudie naast je reguliere traject. Maar ik dacht, 
ik kan het ook gewoon doen en mocht het mislukken dat is 
dat zo, maar dan heb ik het wel geprobeerd.' 

Excelleren 
Een Power-Teamstudent van de opleiding Modemaat, 
gooide het wel over een heel bijzondere boeg. Vastberaden 
om miljonair te worden zocht hij uit hoe de grote namen in 
de mode-industrie groot zijn geworden. 'Gewoon beginnen 
en niet eerst voor een baas gaan werken.' concludeert hij. 
Gedurende zijn Power-Teamtraject schetste hij maar liefst 
achtennegentig ontwerpen, waarvan hij er heel wat tot 
leven liet komen. Aanvankelijk leunde hij voor fotoshoots 
op talenten van anderen, zoals de kappers en schoon 
heidsspecialisten in opleiding binnen MBO College Zuid, 
maar hij ontdekte al snel dat niet iedereen de motivatie 
bezit die hem zelf tot het uiterste drijft. Daarop besloot hij 
volledig zelf de touwtjes in handen te nemen. Hij zorgde 

Neem contact 
met mij op: 
085-0220778 

voor modellen die zijn creaties met verve aanpasten en 
nam vervolgens de volledige styling en zelfs de fotografie 
voor zijn rekening. Tot slot schreef hij een ondernemers 
plan en zorgde voor een stageplek bij niemand minder dan 
couturier Mart Visser. 

Next Level 
Wat maakt het Power-Team zo bijzonder? Een oud-student 
aan de opleiding Cultureel organiseren legt de vinger op 
de juiste plek. 'Het Power-Team daagt studenten uit om 
next level te gaan. Je kunt uitdagingen aangaan, waar je 
normaal gesproken de kans niet voor krijgt.' Dankzij deze 
student is het jaarlijks terugkerende Next Level Festival 
in het leven geroepen; een evenement waarbij de Power 
Teamstudenten trots hun prestaties tonen en hun leer 
proces in kaart brengen. Uiteindelijk is de vooruitgang 
hetgeen dat het project daadwerkelijk interessant maakt.a 

Sharon Engers is een van de docenten van het Power-Team en werkzaam op 

MBO College Zuid van het ROC van Amsterdam 

Jannet Doppenberg is als onderzoeker betrokken bij het Power-Team en 

werkzaam als hoofddocent beroepsonderwijs bij de Faculteit Onderwijs en 
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