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Waartoe bieden we onderwijs aan, wat 
bieden we dan aan en hoe bieden we het 
aan? In het lectoraat Didactiek voor Vak en 
Beroep houden we ons graag met deze kern-
vragen van het onderwijs bezig. Het daar in 
de kenniskring over hebben, helpt enorm om 
meer grip te krijgen op de diepgang die deze 
vragen kunnen hebben. Samen met collega’s 
uit de vo- en mbo-scholen nagaan wat er toe 
doet geeft daar nog meer verdieping aan. 
Samen met hen onderzoek opzetten, daarop 
reflecteren en andere manieren van werken 
uitproberen is voor ons dé manier om het 
denken en discussiëren erover te versterken. 
Het is dan ook niet voor niets dat wij als lecto-
raat het liefst onderzoek doen in constante 
dialoog en samenwerking met de collega’s in 
het onderwijs zelf. 

We zijn er als lectoraat dan ook trots op 
dat we er in zijn geslaagd om deze verbin-
ding de afgelopen jaren te versterken. Op de 
voorkant van deze uitgave van het magazine 
is te zien hoe groot de groep van collega’s 
van binnen en buiten de lerarenopleidingen 
is die zich verbindt aan het lectoraat. Om 
met de opleidingsscholen te beginnen: we 
doen bijvoorbeeld samen met de opleidings-
school van Openbaar Onderwijs Groningen 
onderzoek naar hoe docenten zich kunnen 
professionaliseren in actief leren en de rol 
die het didactoraat, een onderzoeksgroep 

in de vo-school zelf, daar in kan spelen. We 
ondersteunen docenten in hun onderzoek bij 
de opleidingsschool Friese Poort. Daarnaast 
hebben we ervoor gekozen om de samen-
werking met de practoraten van het Friesland 
College zo sterk te maken dat er één onder-
zoeksgroep aan het ontstaan is die zich richt 
op beroepsgerichte didactiek en leven lang 
ontwikkelen, bestaande uit collega’s van het 
lectoraat, collega’s van de practoraten van 
het Friesland College en collega’s van de 
onderzoeksgroep Lifelong Learning van de 
Rijksuniversiteit Groningen. 

Maar ook binnen de eigen lerarenopleidingen 
van NHL Stenden Hogeschool hebben we 
onderzoeken lopen die door de collega- 
lerarenopleiders zelf zijn vorm gegeven en 
binnen de lerarenopleidingen worden uit-
gevoerd. De lerarenopleiding heeft ervoor 
gekozen om vanuit ieder team een collega aan 
te laten sluiten bij het lectoraat. Deze manier 
van organiseren is succesvol gebleken. Er is 
geen team in de leraren opleiding dat niet 
verbonden is met het lectoraat, en vanuit 
het lectoraat kunnen we collega’s de ruimte 
geven om de verbinding met hun team te 
maken. Mede daarom was het de visitatie-
commissie van de lerarenopleidingen van 
NHL Stenden in december 2021 opgevallen 
dat het lectoraat stevig verbonden is met  
de teams.

Onderzoeken in  
en buiten de muren 
van de hogeschool



Onderzoeken in  
en buiten de muren 
van de hogeschool

Siebrich de Vries

Het zijn deze collega’s van binnen en buiten de 
muren van de hogeschool die ook dit jaar het 
magazine mede mogelijk hebben gemaakt. In 
deze uitgave hebben we de bijdragen onder-
verdeeld in vier themagebieden: Vakdidac-
tiek, Opleidingsdidactiek, Beroepsgerichte 
Didactiek en Leven Lang Ontwikkelen, en Slim 
Verbinden. Het themagebied Vakdidactiek 
richt zich op de didactiek van schoolvakken in 
het voortgezet onderwijs. Het themagebied 
Opleidingsdidactiek richt zich op de didac-
tiek van het opleiden van studenten in de 
lerarenopleiding. Het themagebied Beroeps-
gerichte Didactiek en Leven Lang Ontwik-
kelen richt zich op de didactiek van het 
opleiden voor een beroep en op de didactiek 
voor het ondersteunen van leren in werk en 
loopbaan. Het themagebied Slim Verbinden, 
tot slot, richt zich op opleidingsscholen waar 
studentenonderzoek wordt verbonden aan 
schoolontwikkelvragen om de kloof tussen 
theorie en praktijk te helpen overbruggen.  

Themagebied Vakdidactiek
In het eerste themagebied Vakdidactiek 
hebben we zes bijdragen. De eerste twee 
focussen op hoe binnen de vakles ruimte 
wordt gemaakt voor de persoonlijke ontwik-
keling van leerlingen. Joke van Balen heeft 
in klassen- en groepsgesprekken van lessen 
Nederlands waarin leerlingen naar hun 
mening wordt gevraagd onderzocht hoe 



Marco Mazereeuw er ruimte gemaakt wordt voor subjectifi-
catie (persoonsvorming). Evie Walsma heeft 
in lessen Engels op !mpulse Leeuwarden 
onderzocht hoe leerlingen feedback van hun 
docenten waarderen en hoe het hen helpt 
in hun leren en ontwikkeling. Ze lijken met 
name feedback op product en proces te 
waarderen, om daarmee hun werk en cijfer 
te kunnen verbeteren. De twee bijdragen 
die volgen zijn vakdidactisch van aard op het 
gebied van wiskunde en geschiedenis. Gerrit 
Roorda en collega’s beschrijven ervaringen 
opgedaan tijdens een Lesson Study-project 
om de didactiek van probleem oplossen in 
wiskundelessen te versterken en als gevolg 
daarvan de probleemoplossingsvaardig-
heden van leerlingen. Tim Huijgen en colle-
ga’s hebben onderzocht met welke vakdi-
dactische aanpak leerlingen het beste leren 
contextualiseren in de geschiedenisles. De 
twee laatste bijdragen in dit themagebied 
richten zich op het gebruik van ICT in de 
vaklessen. Gerbrich de Jong en Aly Jellema  
bespreken het dilemma voor veel docenten 
moderne vreemde talen wat te doen met 
Google Translate in de les. Ze bespreken 
onder andere de manier waarop het bij Fries 
kan worden ingezet en wat dat kan bete-
kenen voor de moderne vreemde talen. Fran-
cine Behnen bespreekt onderzoek van vier 
studenten die tijdens schooljaar 2020-2021 
zijn nagegaan met welke combinaties van 
leeractiviteiten en digitale hulpmiddelen de 
leerlingen hun aandacht beter bij de online 
lessen konden houden. Leerlingen blijken het 
bovenal te waarderen om actief betrokken te 
worden bij de online les.

Themagebied Opleidingsdidactiek
In het tweede themagebied richten we ons 
op opleidingsdidactische vragen hoe we 
aanstaande leraren met een zodanig onder-
zoekend vermogen toerusten dat ze eenmaal 
in de onderwijspraktijk zich blijven ontwik-
kelen. Het eerste onderzoek is van Floris de 
Jonge, Lidewij van Katwijk, Janneke Eising 
en René Streutker en is een vervolg op een 
artikel in ditzelfde magazine van vorig jaar. 
Ze hebben onderzocht hoe lerarenoplei - 
ders van verschillende leraren op lei dingen van  
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NHL Stenden Hogeschool onderzoekend ver- 
mogen opvatten en wat ze inzetten om 
studenten te begeleiden bij de ontwikke-
ling van hun onderzoekend vermogen. In de 
tweede bijdrage onderzoekt Floris de Jonge 
de beoogde ontwikkeling van het discipli-
ne-eigen onderzoekend vermogen binnen 
zowel een artistieke als educatieve context 
bij de opleiding Docent Beeldende Kunst en 
Vormgeving (DBKV) van NHL Stenden Hoge-
school. De laatste bijdrage in dit themage-
bied is Engelstalig en afkomstig van Janneke 
Eising en Callum Philbin, beiden werkzaam bij 
International Teacher Education for Secon-
dary Schools (ITESS) van NHL Stenden Hoge-
school. Zij hebben onderzocht hoe ze hun 
studenten kunnen opleiden tot kritisch reflec-
tieve docenten die kwalitatief hoogstaand 
onderwijs kunnen organiseren in de wereld 
van het internationale onderwijs.

Themagebied Beroepsgerichte 
Didactiek en Leven Lang  
Ontwikkelen
Van het themagebied Beroepsgerichte 
Didac tiek en Leven Lang Ontwikkelen zijn vier 
bijdragen in dit magazine opgenomen. Marijn 
Neuman, Marco Mazereeuw en Monique 
Volman laten in hun bijdrage zien dat zij voor 
hun onderzoek naar de loopbaanontwikkeling 
van jongeren in een kwetsbare positie een 
perspectief nodig hebben dat begeleiding 
includeert. Loopbaantheorie van het moment 
geeft veel inzicht in wat een loopbaan is en 
hoe die zich kan ontwikkelen maar laat be ge-
leiding vaak buiten beschouwing. De auteurs 
komen met een suggestie voor een toevoe-
gend perspectief. Astrid van Beusekom en 
Rachel Nijkamp laten in hun bijdrage zien 
hoe zij als onderzoekers deelnemen aan een 
ontwerpteam dat een leerafdeling in de zorg 
aan het vormgeven is. Zij herkennen het geza-
menlijk leren dat ze ook theoretisch hebben 
verkend en geven aan wat zij doen om het 
leren van het ontwerpteam te versterken. 

Bianca Dusseljee en Marco Mazereeuw be - 
schrijven een onderzoek naar begeleiden 
in hybride leerwerkomgevingen waar door 
studenten zowel geleerd als gewerkt wordt 
zodat deze studenten wendbaarheid in hun 
vakmanschap kunnen ontwikkelen. Ze hebben 
sessies gehouden met negen ervaren bege-
leiders in dergelijke omgevingen en laten in 
hun bijdrage zien wat deze begeleiders doen 
om het (wendbare) vakmanschap van hun 
studenten aan te spreken. Ankie Boelema en 
Marco Mazereeuw sluiten het themagebied 
af en presenteren de start van een onder-
zoek naar hoe begeleiders van het mbo het 
leren en ontwikkelen in bedrijven kunnen 
versterken. Zij laten zien wat drie begeleiders 
van het Friesland College in een bedrijf tot nu 
toe hebben gedaan en wat dat deed met de 
ontwikkeling in het bedrijf. Daarmee komen 
ze dichter bij een rol voor mbo’s in bedrijven. 

Themagebied Slim Verbinden
Ten slotte hebben we een bijdrage in het 
vierde themagebied Slim Verbinden. Siebrich 
de Vries, Tom Drukker en Alex van den Berg 
beschrijven hoe ze met een zogenaamd 
Change Lab gewerkt hebben om te proberen 
de verbinding tussen theorie en praktijk via 
onder andere studentonderzoek op scholen 
van Openbaar Onderwijs Groningen (OOG) 
te versterken. Belangrijke opbrengst was 
dat het als zeer waardevol werd ervaren om 
vanuit verschillende perspectieven samen te 
werken aan oplossingen.

Bovenstaande laat zien dat het lezen van dit 
magazine ook dit jaar weer de moeite waard 
is. De collega’s zetten zich in voor belangrijke 
onderwerpen in het voortgezet onderwijs en 
het beroepsonderwijs en leren ondertussen 
veel. We verwachten dat wat zij leren ook 
voor u interessant is.

Marco Mazereeuw en Siebrich de Vries
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Onderwijs speelt zich af binnen drie doeldomeinen: kwalificatie, socialisatie en subjectificatie (in 
Nederland ook persoonsvorming genoemd). Dit laatste doeldomein is door de nadrukkelijke focus 
op de kwalificatie in het Nederlands onderwijs jarenlang onderbelicht gebleven, maar staat, 
onder meer door verschillende publicaties van Gert Biesta, weer volop op de agenda. De vraag 
die echter bij veel leraren en lerarenopleiders speelt is: ‘Hoe besteed je aandacht aan subjec
tificatie binnen de reguliere vakles?' In dit artikel laten we zien dat de interactie die jij als leraar 
initieert binnen de klas, impact heeft op de ruimte die er ontstaat voor subjectificatie. We kijken 
hiervoor naar klassen en groepsgesprekken waarin leerlingen naar hun mening wordt gevraagd.

Wat vind jij ervan?

Subjectificatie is naast kwalificatie en soci-
alisatie volgens Gert Biesta een van de drie 
doeldomeinen van onderwijs (2015). Kwalifi-
catie is gericht op het verwerven van kennis, 
vaardigheden en houdingen. Socialisatie 
draait om de manieren waarop we via onder-
wijs deel worden van bestaande tradities en 
praktijken. Subjectificatie gaat over vrijheid 
en de verantwoordelijkheid die daarmee 
gepaard gaat (Biesta, 2015). Het gaat hier 
niet om vrijheid waarin je precies doet waar 
je zelf zin in hebt, maar om de vrijheid waarin 
je je leert af te vragen of dat wat jij wilt, vindt 
en doet, bijdraagt aan goed leven en goed 
samenleven. Biesta noemt dit ook wel ‘gekwa-
lificeerde vrijheid’ (Biesta, 2020) of ‘volwassen 
vrijheid’ (Biesta, 2018). Als we dit betrekken 

op klasseninteractie en in het bijzonder op het 
geven van meningen dan houdt het werken 
aan subjectificatie dus niet in dat je leerlingen 
onbeperkt hun meningen laat geven, maar 
dat je er als leraar voor zorgt dat wat leer-
lingen zeggen de ‘wereld’ kan ontmoeten. 
Anders gezegd dat leerlingen met elkaar in 
dialoog raken.

Of subjectificatie werkelijk plaatsvindt, is niet 
te meten of te weten door een leraar. Door 
interactie te bestuderen, middels de onder-
zoeksmethode van de Conversatie Analyse, is 
het echter wél zichtbaar te maken of leerlingen 
binnen klasseninteractie überhaupt de ruimte 
krijgen om zich uit te spreken als subject en 
in dialoog raken, zodat ze de kans krijgen om  

Joke van Balen

Ruimte maken voor subjectificatie 
door te letten op klasseninteractie
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de ander (en het andere) te ontmoeten  
en zich daarop volwassen wijze toe te leren 
verhouden.

Het inzoomen op ‘meningen’ is relevant, 
omdat het geven van meningen niet alleen 
terugkomt in verschillende vakken als Neder-
lands, Geschiedenis, Maatschappijleer, Burger  
schap, maar ook omdat jongeren vaak in een 
eigen sociale cirkel zitten, met hun eigen 
waarheden (Kleijwegt, 2016) en het (be)
vragen van/naar elkaars mening in het klas-
lokaal (waar vaak leerlingen uit meerdere 
sociale cirkels bij elkaar zitten) voor leer-
lingen een kans is om andere perspectieven 
te horen. Om ervoor te zorgen dat leerlingen 
elkaar kunnen bevragen en met elkaar in 

dialoog kunnen komen is het volgens Wells en 
Arauz (2006) van belang dat de leraar vragen 
stelt waar meerdere antwoorden op moge-
lijk zijn, zoals het vragen naar een mening, en 
leerlingen vervolgens aanmoedigt op deze 
antwoorden te reageren. Alhoewel er veel 
onderzoek is gedaan naar het geven van 
meningen is er zover wij weten geen onder-
zoek gedaan naar hoe het vragen naar - en 
geven van een mening interactioneel georga-
niseerd is in relatie tot het werken aan subjec-
tificatie.

Wij denken echter dat het bestuderen van 
klasseninteractie een waardevolle en concrete 
insteek kan zijn voor leraren die ruimte willen 
maken voor subjectificatie tijdens de les. 
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Leerlingen geven een mening
Voor deze studie hebben we lessen Neder-
lands gefilmd en getranscribeerd (zie  
Figuur 1) waarin de leraar probeert ruimte te 
maken voor subjectificatie door leerlingen 
mening-zoekende vragen te stellen. 

Ontwerpeisen die de leraren in samenspraak 
met de onderzoeker vooraf hebben opgesteld.
•   De leraar stelt zoveel mogelijk Informati-

on-Seeking Questions (Mehan, 1979). Dit 
zijn vragen waarbij de leraar niet vooraf 
weet wat de leerling gaat antwoorden en 
waarvan hij/zij ervan uitgaat dat de leerling 
in staat is de vraag te beantwoorden. 

•   De informatie-zoekende vragen worden 
steeds gesteld naar aanleiding van onder-
werpen waar leerlingen zichzelf in kunnen 
herkennen (Nystrand, 1997).

•   De leraar geeft geen evaluaties na het 
antwoord, zodat leerlingen de ruimte 
krijgen om een eigen respons te geven.

•   De leraar werkt met dialogische vormen 
van interactie waardoor leerlingen kunnen 
worden aangemoedigd om op elkaar te 
reageren (Cazden, 2001; Gosen et al., 2009; 
Phillipson & Wegerif, 2017; Walsweer, 2015). 

•   De lessen bevatten steeds een aantrekke-
lijke trigger, zoals een video, gedicht of 
dilemma.

Mening-zoekende vragen zijn vragen als ‘Wat 
is jouw mening over dit gedicht?’ of ‘Wat vind 
jij ervan om een verbod uit te schrijven over 
het gebruik van spreekwoorden waar dieren in 
voorkomen?’. Kenmerkend aan dit soort vragen 
is dat het zogenaamde ‘Information-Seeking 
Questions’ (Mehan, 1979) zijn. De vragensteller 

woo[rd
 [woord De tweede spreker begint halverwege de uiting van de vorige spreker.

woord= 
=woord De tweede spreker start meteen te praten, nadat de vorige spreker klaar is.

(1.0) Pauze van één seconde.

(.)  Micro pauze van minder dan 0.2 seconde.

?  Duidelijke stijging van de intonatie, niet per se een vraag.

,  Lichte stijging van de intonatie.

.  Dalende intonatie

-  Vlakke intonatie

↑ ↓   De lettergreep die volgt na het pijltje wordt met een stijgende- of  
dalende intonatie uitgesproken.

WOORD Luider gesproken dan de omringende gesprekken.

°woord° Zachter uitgesproken dan de omringende gesprekken.

woord Lettergreep wordt met extra nadruk uitgesproken.

wo:rd De klank voor de dubbele punt wordt verlengd.

>woord< Relatief snel uitgesproken.

<phrase> Relatief langzaam uitgesproken.

((woorden)) Extra informatie over de non-verbale acties.

(h)  Lachend uitgesproken

Figuur 1.  De transcripten zijn gemaakt door het toepassen van conventies (Jefferson, 1986), zoals dat gebruikelijk is binnen de 
Conversatie Analyse.
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is benieuwd naar wat jij te zeggen hebt en 
weet van tevoren niet wat er gezegd gaat 
worden. Dit in tegenstelling tot vragen waarbij 
de leraar het antwoord van tevoren al weet, 
zogenaamde ‘Known-Information-Questions’ 
(Mehan, 1979). Waar ISQ een oproep doen 
aan jou als mens en het ertoe doet wie er 
antwoordt, gaat het bij KIQ meer om wat 
er gezegd wordt. Uit de bestudeerde inter-
actie blijkt dat leerlingen zonder uitzondering 
gehoor geven aan de vraag om een mening 
te geven. Ook blijkt dat leerlingen hun mening 
in verreweg de meeste gevallen formuleren 
alsof het hun eigen is. Een volgende stap is om 
te onderzoeken hoe en door wie erop deze 
meningen wordt gereageerd.

Generieke of specifieke  
vervolg reactie
Een gegeven mening roept in onze data altijd 
een vervolgreactie op die meestal wordt 
gegeven door de leraar. Deze vervolgreactie 
kan op twee manieren worden gebruikt: om 
de interactie af te ronden of om de interactie 
verder uit te breiden. In Figuur 2 zie je een 

voorbeeld van een vervolgreactie waarin de 
interactie wordt afgerond. Als je als leraar 
ruimte wilt maken voor subjectificatie dan is 
dit type follow-up niet direct aan te bevelen. 
Leerlingen mogen weliswaar hun mening 
geven, maar er wordt geen mogelijkheid 
geboden om hierover in gesprek te gaan 
en leerlingen krijgen zo niet de kans om te 
reflecteren op wat ze hebben gezegd. 
In de meeste gevallen geeft een leraar echter 
een vervolgreactie waardoor het gesprek 
wel wordt uitgebreid. Dit is bijvoorbeeld een 
reactie die ertoe leidt dat de leerling zijn/haar 
mening verder kan toelichten en biedt de leer-
ling de kans om iets langer stil te staan bij wat 
hij/zij heeft gezegd. Uit ons onderzoek blijkt 
dat deze vervolgreactie op twee manieren 
wordt gegeven: generiek en specifiek. 

Een generieke vervolgreactie is een vervolg-
reactie die je na elke willekeurige uitspraak 
kan geven, bijvoorbeeld: ‘Vertel’ of door het 
antwoord, of een deel ervan, te herhalen. Het 
is een vervolgreactie die binnen onze data 
door leraren vaak wordt gegeven. 

Leerlingen werken in groepjes van drie of vier. De leerlingen hebben eerst een gedicht gekregen 
en zijn gevraagd daarover met elkaar in gesprek te gaan, vervolgens wordt er een klassengesprek 
gevoerd.

11 leraar en wat was jouw of wat is jouw mening pen even
12  vast ((kijkt naar leerling x)) wat is jouw mening over je
13  het gedicht,
14 Roos uh dat ik het vaag vond maar we::l herkenbaar.
15 leraar leraar wel herkenbaar, 
16  en jan waar gaat het gedicht over
17  volgens jou.
18 Jan afscheid.

De leraar geeft de vervolgreactie in regel 15 door de laatste twee woorden van de gegeven mening 
van Roos te herhalen (‘wel herkenbaar’). De leraar gaat niet verder in op de uiting dat Roos het 
gedicht ook ‘vaag vond’. Vervolgens gebruikt de leraar dezelfde beurt om Jan een nieuwe vraag te 
stellen (regel 16-17). Roos krijgt niet de mogelijkheid om haar mening verder toe te lichten.

Figuur 2. Voorbeeld van vervolgreactie waarin de interactie door de leraar wordt afgerond. 
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In Figuur 3 zie je een voorbeeld van zo’n 
generieke vervolgreactie. De leraar gaat met 
een generieke vervolgreactie niet in op wat 
de leerling inhoudelijk zegt. De focus komt 
daardoor meer te liggen op het geven van 
een argument. De leerling wordt daardoor 
minder snel uitgedaagd om vanuit een ander 
perspectief te kijken naar de gegeven mening 
en dat is met het oog op subjectificatie 
wellicht een gemiste kans.

Een specifieke vervolgreactie is een vervolg-
reactie die verwijst naar de gegeven mening 
en niet na elke willekeurige mening kan 
worden gegeven. Een specifieke vervolg-
reactie zorgt ervoor dat een leerling kritisch 
naar zijn/haar mening leert te kijken (Solem 
& Skovholt, 2019). Een voorbeeld van een 
specifieke vervolgreactie zie je in Figuur 4.  
Alhoewel beide vervolgreacties ervoor 
zorgen dat de interactie wordt uitgebreid, 
leidt in beide gevallen de vervolgreactie niet 

tot een gelijkwaardige dialoog waarin beide 
gespreksdeelnemer zich uitspreken. Weer-
stand of herkenning zal minder snel zichtbaar 
worden en de leerling kan daardoor moeilijker 
ervaren wat haar/zijn uiting voor impact heeft 
op een ander en op haar-/hemzelf.

Leerling geeft de vervolgreactie
In onze data hebben we een aantal voor-
beelden gevonden waarin een leerling een 
vervolgreactie geeft. Opvallend is dat een 
leerling alleen een vervolgreactie geeft 
als hij of zij niet op zijn vaste plek zit in de 
klas, maar in een voor de les samengesteld 
groepje of in een kring. Leerlingen geven in 
de door ons bestudeerde data, in tegenstel-
ling tot leraren, nooit uit eigen initiatief een 
generieke vervolg reactie. Leerlingen geven 
een specifieke vervolgreactie en dit blijkt 
een andere uitwerking op de interactie te 
hebben dan wanneer de leraar een specifieke 
vervolg reactie geeft. 

De leerlingen hebben een gedicht gelezen en de leraar voert hierover een klassengesprek.  
De leraar start het klassengesprek door Maria om haar mening te vragen (regel 1-2).

1 leraar ik wil dat Maria begint (.) wat vind jij van het gedicht.
2 Maria uhm:
3  (1.0)
4 Maria leuk,
5 → leraar waaro[m.
6 Maria      [eigenlijk niet. 
7 Studentx oké,
8 Maria uhm:
9  (1.0)
10 Maria omdat het uhm (.) over liefde gaat, 
11  (1.0)
12 Maria en liefde is leuk.

De leraar geeft in regel 5 een generieke vervolgreactie (‘waarom’). Dit type vervolgreactie zou je 
na elke willekeurige mening kunnen geven en zorgt ervoor dat de leerling haar mening verder kan 
toelichten. Er wordt echter niet ingegaan op de mening zelf.

Figuur 3. Voorbeeld van een generieke vervolgreactie van de leraar. 
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In Figuur 5 zie je een voorbeeld van een 
leerling die een vervolgreactie geeft. In dit 
voorbeeld zie je dat alle drie de gespreks-
deelnemers zich gelijkwaardig uitspreken. Er 
ontstaat een dialoog (Phillipson & Wegerif, 
2017) en binnen een dialoog krijgen leer-
lingen niet alleen de kans om hun mening te 
geven en toe te lichten, maar ook om vragen 
te stellen en meningen bij te stellen. Kortom, 
leerlingen krijgen de mogelijkheid om initia-
tief te nemen en te ontdekken hoe deze initi-
atieven zichzelf en de ander raken. Dit is een 
waardevol uitgangspunt voor het werken aan 
subjectificatie. 

Conclusie en aanbevelingen
In dit artikel hebben we laten zien dat door 
in te zoomen op klasseninteractie je als leraar 
zicht én grip kunt krijgen op hoe je ruimte 
kunt maken voor subjectificatie tijdens de les. 
We hebben laten zien dat het vragen naar 
een mening over een herkenbaar onderwerp 
werkt. Leerlingen blijken zonder uitzondering 
bereid te zijn om een mening te geven en zich 
uit te spreken. Ook wordt duidelijk dat als een 
leraar leerlingen een dialoog wil laten voeren 
het van belang is dat hij/zij leerlingen aan - 
moedigt om op elkaar te reageren door de 
leerlingen bijvoorbeeld in groepjes of in een 

Leerlingen voeren een klassengesprek voeren over ‘flipping the classroom’. In regels 25-29 zie je eerst 
het antwoord van Aram op de mening-zoekende vraag en vervolgens de specifieke vervolgreactie.

25 Aram nou het lijkt me (.) wel een goed ↑idee (.)
26  want je hebt dan meer vrije tijd en (.) als je het 
27  snapt hoef je ook niet naar de les te gaan (.)
28  en kan je met een ander vak bezig die je niet goed 
29  snapt(.) en (.) dat ja.
30  (2.0)
31 →  oké- 
32  (2.0)
33 → leraar uhm (.) zou je dat ook zo gaan doen?
34  (3.0)
35 Aram uh: h 
36
37  (2.0)
((leerlingen lachen))
38 Aram dat weet ik nog niet,
39  (2.0)
40 Aram ik denk het wel.
41  (1.0)
42 leraar oké-

De specifieke vervolgreactie van de leraar (regel 33) bouwt door op de gegeven mening van Aram 
(‘zou je dat ook zo gaan doen?) te zien aan het gebruik van de woorden ‘dat’ en ‘zo’. Dit type vervol-
greactie vraagt niet alleen om verdere toelichting, maar is ook een inhoudelijke reactie op de mening 
waardoor de leerling wordt uitgenodigd om nog eens kritisch naar zijn eigen uiting te kijken. Te zien 
ook aan de twijfel die Aram uitspreekt in regel 35, wat illustratief is voor een uiting die volgt op een 
specifieke vervolgreactie. .

Figuur 4. Voorbeeld van een specifieke vervolgreactie van de leraar.
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Leerlingen voeren gesprekken in groepjes van drie aan de hand van door hen zelf bedachte stellingen 
gebaseerd op een tekst en video over het eten van insecten. De leraar heeft vooraf duidelijk gemaakt 
dat leerlingen om elkaars mening moeten vragen en behoren toe te lichten.

1 Anne en jij jasper? 
2 Jasper ik denk eerlijk geze:gd (.)
3  het is inderdaad kort,
4  (1.0)
5 Jasper ja::
6  (1.0)
7 Jasper maar ja, 
8  (1.0)
9 Jasper uh: d’r kwamen ook andere dingen sneller uit (.) in 
10  een hele korte periode,
11  (1.5)
12 Jasper en misschien kan het ook wel eens-
13  ↓ja bijvoorbeeld de telefoon kwam er ook in
14  een paa:r jaa:r weet je (.)
15  maar (.) ja misschien (.) is het
16  langzamerhand wordt opgebouwd,
17  (1.0)
18 Jasper zou eerst beginnen
19  zo dat iets wat ↑wel normaal lij:kt 
20  een snack bijvoorbeeld,
21 → Anne  mmm:: ja dat zou kunnen insectensnacks
22  worden dan (.)ja door bijna de helft van
23  (3.5)
24 → Anne jij vindt meer dat uh ‘t       [‘t
25 Jasper                                                 [kan wel van de
26  toekomst zijn maar niet zo snel.
27 Anne oké (.) meer in stapjes.
28 Jasper ja.
29  (3.0)
30 Linda ja-
31  (2.0)
32 Anne ja,
33 Jasper nice::-
34
35 
Jasper (1.0)
  en wat denk je er zelf van(.)[waarom,
36 Anne                                                     [>HE nou ja< ik wist 
37  niets te bedenken.
38  maar ik zou het zelf niet eten hoor,
39  zeker niet volgend jaar a:l.
40  (1.0)
41 → Linda ik denk dat als je ermee opgroeit als ki:nd=, 
42 Anne =°dan is het weer anders.°
43 Linda kijk dan is het allemaal (.) wat makkelijker.

Anne geeft in regels 21-23 een specifieke vervolgreactie waarmee ze de uiting van Jasper bevestigt 
(‘ja dat zou kunnen’) en vervolgens probeert ze samen te vatten wat Jasper heeft gezegd (regel 24). 
Ze maakt haar zin niet af en Jasper springt in (regels 26-27). Een tweede specifieke vervolgreactie 
is te zien in regel 41 waar Linda reageert op de mening van Anne door haar eigen mening te geven. 
Ze gaat met deze uiting in op wat Anne zegt, maar brengt daarnaast een nieuw perspectief in. Wat 
opvalt is dat Anne vervolgens weer reageert op deze uiting (regel 42).

Figuur 5.  Voorbeeld waarin leerlingen spontaan reageren en de structuur van sprekerontvangerspreker loslaten en een gelijk
waardig gesprek voeren.
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kring te plaatsen. Wil je als leraar zelf reageren 
op meningen? Geef dan zoveel mogelijk  
specifieke vervolgreacties waarin je wat ons 
betreft best mag laten zien dat ook jij een 
mens bent. Een mens met zijn of haar eigen 
vrijheid, die zijn of haar best doet om daar zo 
verantwoordelijk mogelijk mee om te gaan.

Meer lezen?
Dit artikel is een bewerking van een studie die 
is gedaan in samenwerking met Myrte Gosen, 
Siebrich de Vries en Tom Koole. Voor de 
volledige studie kijk: https://authors.elsevier.
com/sd/article/S0898589822000250
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Piter Jelles !mpulse in Leeuwarden zet vanaf het begin van haar bestaan de leerling en zijn/haar 
persoonlijke ontwikkeling centraal in een dialooggerichte leer en leefomgeving (zie Figuur 1). 
Binnen de autonomie die de school de leerlingen biedt werken leerlingen aan hun eigen leren en 
ontwikkeling met hun Individueel Leerplan (ILP). Leerlingen stellen daarin hun eigen leerdoelen. 
Deze doelen zijn gericht op hun eigen persoonlijke ontwikkelpunten maar ook op hun ontwikke
ling in de schoolvakken, bijvoorbeeld de moderne vreemde talen (MVT). Feedback heeft daarin 
een centrale rol. Hoe waarderen leerlingen die feedback en hoe helpt het hen in hun zelfsturing?

Kijk – wij leren!
Evie Walsma

Figuur 1. Visie !mpulse didactiek.
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ILP: een instrument om het eigen 
leren te sturen
Uit eerder onderzoek naar het ILP (zie Figuur 2) 
 op PJ !mpulse Leeuwarden (Walsma, 2021) 
bleek dat leerlingen met het ILP een werk-
baar instrument in handen hebben voor hun 
zelfregulatie. De effectiviteit van deze zelf-
sturing bleek afhankelijk van de mate waarin 
leerlingen de juiste (leer)strategieën inzetten 
en de frequentie waarmee ze van leraren 
feedback op hun (leer)gedrag ontvingen en 
inzetten. Leerlingen ontvangen feedback van 
hun coach, maar krijgen ook feedback van 
hun vakdocenten. In hoeverre ondersteunt de 
feedback in de (vak)les leerlingen bij hun zelf-
regulatie? In 2021 is daarom een verkennend 
vervolgonderzoek gestart in vwo 4 waarbij 
door middel van een leerlingenvragenlijst 
onder 18 leerlingen, interviews met vier leer-
lingen en lesobservaties in twee lessen van 
twee MVT-docenten is gekeken naar welke 
feedback wordt gegeven en ontvangen, en 

of leerlingen deze feedback meenemen in 
hun ILP.  Maar eerst bespreken we wat onder 
feedback wordt verstaan, en vervolgens wat 
de relatie is met zelfregulatie.

Wat is feedback?
Volgens Vanhoof en Speltincx (2021) is feed-
back een proces waarin leerlingen informatie 
van verschillende bronnen over hun presta-
ties ontvangen, interpreteren en gebruiken 
om de kwaliteit van hun werk of hun leerstra-
tegieën te verbeteren. Feedback kan volgens 
Black en William (2009) gegeven worden op 
vier verschillende niveaus: taak, proces, zelf-
regulatie en zelf (de persoon) (zie Figuur 3) 
en in vier verschillende vormen: collectieve 
feedback, individuele feedback, peer feed-
back en zelfevaluatie. Daarbij moet er goed 
gekeken worden naar de rol van de leerling 
en de docent in het leerproces zodat feed-
back effectief wordt. Een manier om dat te 
bereiken is door te werken met feedback - 
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feed up - feed forward en zo meer nadruk te 
leggen op formatief leren.
Feedback is effectief als de leerling zijn 
inspanning vergroot en daarmee zijn gedrag 
zichtbaar verandert of zijn doel aanpast 
en daarmee zijn streven opschroeft - dit 
wordt ook wel aspiration genoemd (Black & 
William, 2009). Gebleken is dat de meeste 
leeropbrengst voortkomt uit feedback op 
het proces en de zelfregulatie, omdat die 
feedback het denkproces stimuleert en 
daarmee ook het leerproces (Hattie, 2007).
Volgens Nicol (2021) draait feedback om hoe 
de lerende de feedback intern vertaalt. Hij 
noemt dat the inner feedback. Dit interne 
proces bepaalt uiteindelijk wat er van de 
feedback van docenten overblijft en op 
welke manier de leerling ervan leert. Het 
beïnvloeden van het interne proces is de 
kunst van feedback geven (Nicol, 2021). Dat 
kun je onder andere bereiken door leer-
lingen een actieve rol te geven in het feed-
backproces. 

Waarom is feedback zo belangrijk 
in zelfsturing?
Kneyber et al. (2022) stellen dat feedback 
uiteindelijk moet leiden naar een leerling 
die in staat is naar zichzelf en de wereld om 
zich heen te kijken zodat zij zichzelf kunnen 
beoordelen en zo kunnen bepalen wat ze 
nog willen/moeten ontwikkelen. Feedback 
is de motor om een leerling steeds tot een 
vervolgactie aan te zetten die haalbaar, effec-
tief en motiverend is. Het is van belang om 
de leerling niet afhankelijk te maken van de 
docent om te weten wat goed gaat en wat 
verbeterd moet worden, het zogenaamde 
TomTom-syndroom (Kneyber, 2022), maar 
om de leerling er zelf actief en autonoom 
in te maken. Feedback kan dan gegeven 
worden door leerlingen bijvoorbeeld zelf een 
feedbackvraag te laten formuleren, eigen 
antwoorden te laten vergelijken met die 
van klasgenoten en feedback aan zichzelf te 
laten geven (wat deed ik al goed, wat was ik 
vergeten, wat was nog niet goed). Of in een  

Iedere periode stellen leerlingen hun ILP op 
binnen een aantal domeinen: zelfsturing, 
plannen organiseren, communiceren, samen
werken, reflecteren. De doelen kunnen 
worden gekoppeld aan de lessen, persoon
lijke ontwikkeling (leefstijl), setting (onderzoek) 
en community (bv sport, horeca, ontvangst 
community). Na iedere periode wordt tijdens 
portfolio gesprekken de voortgang gemoni
tord en (nieuwe) doelen besproken. Vanaf het 
schooljaar 2020-2021 wordt met een duidelijke 
fasering  gewerkt: fase 1 de veranderwens, 
reflectie in fase 2 en 3, fase 4 de eindevaluatie. 

Figuur 2.  Visie op coaching, setting, community van PJ !mpulse Leeuwarden 
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klassikale setting kan leerlingen gevraagd 
worden na te denken over wat de klassikale 
feedback concreet voor hen betekent en wat 
zij er mee gaan doen. Het is daarbij overi-
gens net zo interessant om aan de leerling te 
vragen wat ze níet hebben gedaan met feed-
back op eerder werk.

Onderzoek naar feedback en zelf-
sturing op PJ !mpulse
De 4 vwo-leerlingen van Piter Jelles !mpulse 
die onderzocht zijn werken al vier jaar in een 
omgeving waarin hun docenten hen steunen, 
sturen en inspireren. De vragen die centraal 
stonden waren: Welke vormen en niveaus van 
feedback ontvangen en herkennen de leer-
lingen? Hoe belangrijk vinden de leerlingen 
het ontvangen van feedback? Welke feed-
back wordt het meest gewaardeerd door 
leerlingen? Hoe actief gaan ze met feedback 
om? De vragen hadden betrekking op zowel 
het ILP als de MVT-les.

Leerlingenvragenlijst
Uit de leerlingenvragenlijst bleek dat de leer-
lingen ervaren dat ze alle vormen van feed-
back ontvangen in de MVT-les en op het ILP. 
Het gaat hierbij om individuele feedback, 
feedback van docenten, klassikale feedback, 
peer feedback en interne feedback (feed-
back die de student aan zichzelf geeft). De 
feedback is daarbij gericht op alle niveaus: 
taakuitvoering, het proces, de zelfregulatie 
en de persoon, waarbij de coach het meest 
feedback geeft op het leerproces en de zelf-
regulatie. 
Leerlingen geven aan dat ze het belangrijk 
vinden om feedback te krijgen, omdat ze van 
die feedback leren. Ze waarderen met name 
de feedback op het product en taakuitvoe-
ring, omdat ze daarmee beter kunnen worden 
en een hoger cijfer kunnen halen. Het gaat 
hierbij om individuele feedback, maar ook 
om zelfevaluatie. Leerlingen geven aan dat 
ze de individuele en peer feedback belangrijk 

Effectieve feedback beantwoordt drie vragen

Waar ga ik naartoe? (de doelen) Feed Up
Hoe doe ik het? Feed Back
Hoe nu verder? Feed Forward

Elke feedback vraag gaat over vier niveaus:

Procesniveau 

Hoe het proces 
wordt uitgevoerd. 

Zelf niveau 

Feedback gericht 
op de persoon 
en vaak dus niet 
op de taak. 

Taakniveau 

Hoe goed de taak 
wordt begrepen /  
uitgevoerd. 

Zelfregulatie niveau 

Het zelf-monitoren, 
sturen, en regu-
leren van acties. 

Figuur 3. Effectieve feedback
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vinden, maar dat ze het wel moeilijk vinden 
om zelf goede feedback te geven. 
Een derde van de leerlingen geeft aan het 
meest te leren van feed forward en een derde 
geeft aan zichtbare gedragsveranderingen te 
laten zien naar aanleiding van de ontvangen 
feedback.

Leerling interviews
Uit de interviews met leerlingen bleek dat 
de leerlingen ervaren dat de feedback in 
de MVT-les met name gericht is op het 
product en deels op zelfregulatie. De feed-
back gericht op zelfregulatie wordt over 
het algemeen minder gewaardeerd zolang 
het product voldoende is. De leerlingen 
gebruiken de feedback veelal om hun 
product te verbeteren, ze wilden dit het liefst 
zo efficiënt en makkelijk mogelijk doen. De 
meeste leerlingen geven aan dat hun doelen 
in het ILP gericht zijn om te veranderen en te 
verbeteren zodat ze vooruitgang boeken en 
betere cijfers halen. Daardoor richten deze 
leerlingen in hun ILP zich op acties gericht 
op taakuitvoering (bijvoorbeeld plannen, de 
meest effectieve leerstrategie vinden). Een 
enkeling wilde daarbij ook zichzelf als lerende 
en mens ontwikkelen en had doelen gericht 
op zelfregulatie.

Lesobservaties
Tijdens de lesobservaties werd zichtbaar 
dat de docenten veelal docentgestuurd 
lesgaven. De leerlingen werden betrokken in 
de les door onderwijsleergesprekken waarin 
de docenten veel vragen stelden om de leer-
lingen te laten nadenken over het onderwerp 
en de aanpak, bijvoorbeeld hoe kun je bij de 
dokter aangeven wat jouw kwaal is? Of hoe 
kun je een klacht verwoorden in een klach-
tenbrief en hoe doe je dat dan in het Duits? 
De leerlingen oefenden in de les waarbij de 
docente feedback gaf op product, proces en 
houding. Dit gebeurde klassikaal en indivi-
dueel. Opvallend was dat het zweet wel veel 
op de rug van de docenten stond en minder 
op die van de leerlingen. De leerlingen waren 
veelal afwachtend waardoor er eenrichtings-
verkeer ontstond. Sommige leerlingen waren 
ook terughoudend in hun actieve deelname 

aan de les. Ondanks de feedback van de 
docente lieten zij niet een verandering in hun 
houding zien en bleven de gezelligheid in de 
les zoeken. 
Tijdens een klassikale oefening van spreek-
vaardigheid werden compenserende strate-
gieën benoemd en besproken. Dit gebeurde 
ook bij de behandeling van vocabulaire waar 
werd gesproken over leerstrategieën en het 
hanteren van planningen.  De leerlingen lieten 
zien dat zij weet hadden van leerstrategieën. 
Ze konden deze benoemen en ze konden 
ook aangeven welke strategie zij gebruikten 
in hun aanpak en of dat een geschikte stra-
tegie was. Ze zagen niet direct aanleiding om 
andere strategieën toe te passen, zolang ze 
een goed cijfer konden halen met wat ze nu 
deden.

Conclusie
Uit het onderzoek op !mpulse blijkt dat leer-
lingen de ruimte krijgen om met hun ILP onder 
begeleiding van hun coach die hen van feed-
back en feed forward voorziet, te werken aan 
hun eigen doelen en zo zichzelf te sturen. Ook 
in de MVT-les wordt ingezet op een bewust 
leerproces waarbij de docenten aandacht 
hebben voor het gebruiken van leerstrate-
gieën, waarbij de leerlingen op verschillende 
momenten feedback ontvangen. Deze feed-
back varieert van o.a. het stellen van proces-
vragen, peer feedback, klassikale feedback 
tot individuele feedback gericht op taakuit-
voering. Leerlingen lijken met name feedback 
op product en proces te waarderen, omdat 
ze daarmee hun werk en cijfer kunnen verbe-
teren.
De leerlingen zijn in de les nog redelijk 
afwachtend, waardoor de docent makkelijk 
de `TomTom’ voor hen aanzet. De feedback 
gericht op zelfregulatie verdient daarom 
meer navolging van zowel de leerling als de 
docent door meer in te zetten op inner feed-
back. Dit vraagt om een actieve en autonome 
leerling die niet schroomt om zijn inspanning 
te vergroten en zijn streven op te schroeven. 
De nadruk zou meer op zichtbare veran-
deringen in (leer)gedrag kunnen komen te 
liggen, zodat de feedback ook geëffectueerd 
wordt in nieuwe doelen. Leerlingen moeten 
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kunnen laten zien hoe zij feedback gebruiken 
om zichzelf te ontwikkelen en dat moeten ze 
kunnen overbrengen op anderen. Dit kan heel 
goed in de les en met het ILP. Zo leren leer-
lingen van en door elkaar: ze laten zien dat ze 
het lef hebben om te veranderen, om nieuws-
gierig te zijn, door te zetten en een dialoog 
aan te gaan. De basis daarvan ligt al in het 
onderwijsconcept van !mpulse en staat al op 
de muur geschreven (zie Foto 2)
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Figuur 4. !mpulse visie op leren.

http://www.formatiefevalueren.slo.nl
http://www.formatiefevalueren.slo.nl
http://www.toetsrevolutie.nl


20

De wiskundesectie van het Hogeland College Warffum deed mee aan een Lesson Study 
(LS)project gericht op het ontwikkelen van lessen volgens de Teaching Through Problemsolving 
(TTP)didactiek. Het doel van het project was om de didactiek van probleem oplossen in 
wiskundelessen te versterken en als gevolg daarvan de probleemoplossingsvaardigheden van 
leerlingen. Met veel enthousiasme werd, grotendeels online, samengewerkt aan het ontwerpen 
van een onderzoeksles waarin leerlingen meer probleemoplossend te werk moesten gaan. 
Er zijn veel ideeën opgedaan hoe je meer aandacht aan probleemoplossen kunt besteden in 
wiskundelessen, en er is geoefend met de TTPdidactiek. De observaties van leerlingen geven 
inzicht in hoe leerlingen reageren op deze werkwijze.  In dit artikel beschrijven we eerst kort wat 
een TTPles inhoudt. Vervolgens beschrijven een deelnemende docent en een begeleider hun 
ervaringen. Ten slotte kijken we terug op wat dit TTPLStraject de sectieleden en de leerlingen 
heeft opgeleverd.

Probleemoplossen in wiskundelessen

Opzet van een TTP-les
De opzet van een TTP-les is in Figuur 1 schema-
tisch weergegeven op basis van de beschrij-
ving van Takahashi (2021). De les start met een 
introductie waarin de leerlingen worden voor-
bereid op de les, en mogelijk een verbinding 
wordt gelegd met de vorige les. Vervolgens 
doorloopt de les de volgende fases:

Fase 1:  Het probleem stellen (5 - 7 min), 
waarin de docent het probleem 
presenteert.

Fase 2:  Leerlingen werken aan het probleem 
(7 - 10 minuten); de docent loopt 
rond en bekijkt het leerlingenwerk 
met het oog op de volgende fase.

Fase 3:  Vergelijken en bespreken (20 - 25 
min), waarin de docent de leerlingen 
hun ideeën laat uitwisselen en de 
bespreking richt op de wiskunde die 
in deze les centraal staat.

Fase 4:  Samenvatten (5 - 10 min), waarin de 
docent de leerlingen helpt om het 
doel van deze les samen te vatten en 
deze te noteren.

In een eerder artikel (Roorda, Minderhoud & 
de Haan, 2021) beschreven we ervaringen met 
de eerste twee lesfases: Het probleem stellen, 
en Leerlingen werken aan het probleem. In 
dit artikel geven we meer informatie over de 

Gerrit Roorda, Rémon Kooi en Marjon Minderhoud

Tegels rond het zwembad
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Figuur 1. De opzet van een TTPles

Probleem

Ideeën, vragen, aanpak expliciteren

Oplossing OplossingOplossingOplossing

Vergelijken en bespreken



22

derde fase: Vergelijken en bespreken. Deze 
belangrijke en centrale fase van de TTP-les 
wordt in Japan aangeduid met het woord 
Neriage wat ‘kneden en polijsten’ betekent 
(Shimizu, 1999). De fase duurt in Japan zeker 20 
minuten en is bedoeld om alle leerlingen mee 
te nemen in de oplossingsmethoden die door 
andere leerlingen zijn bedacht. De keuze voor 
de oplossingen die uitgebreider besproken 
worden ligt bij de docent. Die heeft namelijk 
(soms in een LS-team) vooraf bedacht welke 
oplossingen vooral aandacht moeten krijgen 
vanuit het perspectief van het curriculum, of 
vanwege het belang van de aanpak.
Elke poging van leerlingen om het probleem 
op te lossen, ook al is die niet correct of 
incompleet, wordt gewaardeerd en kan 
aanleiding vormen voor gesprek door de 
hele klas. Belangrijk daarbij is om leerlingen 
op elkaar te laten reageren. Een voorwaarde 
voor deze lesfase is dat er veiligheid moet zijn 
om fouten te maken. Wat daarbij kan helpen is 
dat de docent benadrukt dat iedereen in situ-
aties komt waarin je eerst een aanpak kiest 
die je niet verder helpt. Het is belangrijker dat 
je leert om toch door te zetten, dan dat je 
in één keer het goede antwoord weet. Taka-
hashi (2021) vergelijkt de rol van de docent 
met die van een dirigent: hij begeleidt de 
leerlingen in de klas om elkaar te helpen om 

samen tot een gemeenschappelijk begrijpen 
te komen. Het complexe van deze fase is dat 
er enerzijds doelgerichtheid dient te zijn: de 
leerlingen moeten meegenomen worden in 
de oplossingswijzen die bijdragen aan het 
lesdoel, en anderzijds flexibiliteit, want je 
weet van tevoren niet precies wat leerlingen 
bedenken en hoe ze reageren. 
De fase kan volgens Takahashi verschillende 
vormen hebben. In de door ons ontwikkelde 
les was een  belangrijk doel van deze fase om 
verschillende aanpakken voor een probleem 
te bespreken beginnend bij de meest basale 
methoden, opklimmend naar de meer 
geavanceerde methoden om de leerlingen 
de meer geavanceerde methoden te laten 
begrijpen.

De ontwikkelde onderzoeksles
De centrale opdracht, het probleem, in de 
ontwikkelde les staat in Figuur 2. De vier fases 
van de les werden voorbereid in drie bijeen-
komsten.  De doelen die uiteindelijk werden 
geformuleerd hadden zowel een vakinhoude-
lijke als een probleemoploscomponent. Om 
informatie te verzamelen over het al dan niet 
behalen van de leerdoelen door de leerlingen, 
werden leerlingen geobserveerd, exit-tickets 
ingenomen en een digitale vragenlijst afge-
nomen.

Tegels rond het zwembad

Een vierkant zwembad is omringd met een pad van 
vierkante tegels die allemaal een afmeting hebben 
van 1m x 1m. Je ziet hier een zwembad van 3 bij 3 meter:

a)  Hoeveel tegels zijn er nodig? Kun je dit aantal 
op meerdere manieren uitrekenen?

  
Zoek uit hoeveel tegels er nodig zijn voor een pad rond  
eenzelfde zwembad met de volgende afmetingen: 

b) 4m x 4m
c) 5m x 5m

Welke regel kun je bedenken waarmee je ook het aantal  
tegels rondom een groot zwembad kunt berekenen?

Figuur 2. De startopdracht van de TTPles
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Ervaringen van Rémon als deel-
nemende docent
Rémon schrijft: In drie voorbereidingsbij
eenkomsten werd over elk van de TTPfases 
gesproken. Het kiezen van een opdracht 
leidde direct tot mooie discussies. Is deze 
opdracht geschikt om meerdere oplos
singen te verzinnen? Wat willen we precies 
met de les bereiken? Hoe helpt deze les bij 
het versterken van probleemoplossingsvaar
digheden? We bedachten met de sectie 
verschillende oplossingen (zie Figuur 3).
De eerste les is door een collega gegeven 
in een eerste klas vwo/vwo+. Allerlei 
oplossingen werden door leerlingen be 
dacht. In Figuur 4 zijn enkele aanpakken 
weergegeven. 
We merkten dat leerlingen creatief waren in 
hun ideeën. De meeste leerlingen konden aan 
het eind van de les de gevonden rekenregel 
ook voor een ander zwembad gebruiken. De 
stap naar het maken van een formule vonden 
leerlingen lastiger. We pasten enkele zaken 

aan. Zo werd in de tweede les sterker bena
drukt dat een leerling meerdere oplossingen 
moest verzinnen en werd bij het klassenge
sprek leerlingen meer zelf aan het woord 
gelaten. 
De tweede onderzoeksles mocht ik zelf geven 
in mijn tweede klas havo/vwo. Ik merkte dat 
leerlingen moesten wennen aan het feit dat 
ze eerst zelf aan de slag moesten. Het was 
interessant om te zien hoe leerlingen dachten, 
en hoe dit soms verschilde met onze eigen 
bedachte oplossingen. Zo waren er in mijn 
klas onverwacht veel leerlingen die met de 
‘oppervlakteoplossing’ kwamen (zie Figuur 3). 
Ik merkte dat het tijdens het bespreken soms 
lastig was ervoor te kiezen om dieper in te 
gaan op een opmerking van een leerling of 
bij sommige opmerkingen wat minder lang 
stil te staan. De tijd van één les (bij ons op 
school drie kwartier) bleek krap om alle fases 
van een TTPles goed te doorlopen. Moge
lijk moeten we bepaalde fases nog strakker 
organiseren om het passend te maken.

Figuur 3. Vooraf bedachte mogelijke oplossingen

Tellen van de tegels

1,2,…. 16

Oppervlakte alles  – opper-
vlakte binnenste vierkant

Door de oppervlakte van 
het binnenste vierkant 
(zwembad) van het buitenste 
vierkant af te trekken kom je 
ook op het aantal tegels.

Vier stukken van z 
min de hoeken

Door vier stukken van de lengte 
van de zijde van het zwembad 
te doen en vervolgens de 
vier hoeken er bij te tellen.

Tellen in groepjes

(bijvoorbeeld 5 + 5 + 3 + 3)

Tabel maken, daar regelmaat uit ontdekken

zwembad 1x1 2x2 3x3 4x4 5x5
blauw 1 4 9 16 25
wit  8 12 16 20 24

Leerlingen zouden hier kunnen ontdekken dat er steeds vier witte tegels 
bijkomen als de zijdes van het zwembad één meer worden. Door dit 
dan door te tellen, kun je op de antwoorden komen van 4x4 en 5x5.

Vier stukken van z+1

Het pad om het zwembad 
heen bestaat uit vier stukken 
van dezelfde lengte als een zijde 
van het zwembad plus één.

Vier stukken van z+2 
min de hoekjes
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Met een evaluatieformulier kregen we allerlei 
reacties van leerlingen, zoals: ’Je mocht 
eerst zelf wat bedenken zonder uitleg en 
daarna kwamen er meer manieren terwijl 
je normaal gelijk antwoord krijgt’, ’Je moest 
zelf dingen verzinnen en normaal staat dat 
al bij de opgave in het boek. Ik vond het niet 
veel leuker dan een normale les’, ‘Je bent 
echt bezig met één som. Dat was fijn je kan 
de hele les besteden om een som goed te 
bespreken. Maar je leerde eigenlijk maar één 
ding.’, ’Je moest zelf eerst een logische bere
kening maken, dat vond ik fijner.’, ’Het was 
leuker want je kon zelf iets bedenken in plaats 
van dat je je aan een regel moet houden’.

Ervaringen van Marjon als  
begeleider
Het traject werd begeleid door Marjon en 
Gerrit. Zij zorgden ervoor dat het team in de 
opeenvolgende bijeenkomsten de stappen 
van het LS-proces doorliepen en dat het 
team met elkaar het gesprek voerde over de 
doelen van de les en de uitvoering van de 
TTP-didactiek.
Marjon schrijft: Het enthousiasme van de 
sectie om samen na te denken over goed 

onderwijs, heb ik ervaren als een van de 
meest belangrijke onderdelen van deze 
cyclus. De sectie was bezig met te bedenken 
hoe leerlingen zouden denken, meer dan 
met, hoe leg je iets uit. Het is mooi om te 
zien dat de sectie bij het maken van de les 
steeds meer nadenkt over denkprocessen 
bij leerlingen en ze de leerlingen ook het 
vertrouwen geven dat ze zelf tot een oplos
sing kunnen komen. Het blijkt dat er bij de 
docenten veel inzicht is in mogelijke oplos
singen; lastig blijft nog hoe je een volgorde 
aanbrengt in het bespreken van die oplos
singen, afhankelijk van het doel van de les. 
Welke opbouw wil je als docent, wil je dat 
leerlingen ook een opbouw zien, bijvoor
beeld van concreet naar abstract, moet 
een leerling die meteen abstract denkt die 
opbouw ook kunnen zien? 
Ik vond het mooi om te zien hoe trots de 
docenten zijn op hun leerlingen, het enthou
siasme over zelfbedachte oplossingen is 
groot. De volgende stap zou kunnen zijn dat 
het vertrouwen in de probleemoplosvaardig
heden van de leerlingen er meer kan zijn en 
dat het wiskundelesdoel meer benadrukt 
wordt.

Figuur 4. De startopdracht van de TTPles
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Afsluiting
Via een flankerend onderzoek gefinancierd 
door de NRO onderzoeken we wat docenten 
het deelnemen aan dit traject oplevert. Daar-
voor zijn ze na afloop van de LS-cyclus geïn-
terviewd. Een patroon dat we in de inter-
views zien is dat docenten niet echt anders 
aan gaan kijken tegen probleemoplossings-
vaardigheden, maar dat de TTP-didactiek of 
elementen daarvan wel handvatten geeft om 
meer aandacht te hebben voor probleemop-
lossen. Rémon zegt hierover bijvoorbeeld: 
Ik ervaarde in mijn lessen dat ik eigenlijk te 
weinig aandacht heb voor probleemoplos
singsvaardigheden. Dit traject heeft me ten 
eerste de hele aanpak van een TTPles opge
leverd. Door deze manier van werken worden 
leerlingen meer uitgedaagd ook deze vaar
digheden te ontwikkelen en daadwerkelijk 
een probleem op te durven lossen. Ik probeer 
zo nu en dan een les op deze manier vorm 
te geven, om de focus te houden op de pro
bleemoplossingsvaardigheden. 
Een ‘aanjager’ van het leerproces van 
docenten blijkt met name het observeren 
tijdens de onderzoeksles. Hierin werd zicht-
baar dat leerlingen soms mooie en creatieve 
ideeën hebben, maar ook dat een deel van 
de leerlingen weinig wiskundige vaardig-
heden, die volgens de docent wel behandeld 
zijn, kunnen koppelen aan de opdracht.
Op basis van de analyses van de gegeven 
lessen blijkt dat het uitvoeren van het klassen-
gesprek in de fase Vergelijken en bespreken 
nog verder ontwikkeld en geoefend moet 
worden. Het volgens een vooropgezet plan 
bespreken van ideeën van leerlingen, waarbij 
de inbreng van leerlingen volop wordt 
gebruikt als input bleek lastiger dan vooraf 
gedacht. Daarvoor zou het team nauwkeuriger 
moeten bespreken welke ideeën en oplos-
singen van leerlingen door alle leerlingen 
begrepen en verwoord moeten worden, 
en welke wiskundige kennis leerlingen bij 
dit specifieke probleem moeten kunnen 
verwoorden. Ook een kernachtige samenvat-
ting van de les, gericht op vakinhoud en op 
probleemoplossingsvaardigheden kan sterker 
onder woorden gebracht worden. Genoeg 
elementen voor een volgende LS-cyclus.

Een veel gehoorde positieve reactie op het 
project is de waarde van de samenwerking. 
Rémon zegt: Ik denk  dat het doorlopen van 
een LS bij ons allemaal ervoor zorgt dat we 
van elkaar leren. Dit vind ik heel belangrijk: 
door met een vaksectie met elkaar aan een 
lesontwerp te werken, hoor je verschillende 
gedachtes en maak je elkaar beter.

Meer informatie over dit TTP-LS project, 
ondersteunende materialen en voorbeeld-
lessen komen in najaar 2022 beschikbaar voor 
wiskundesecties op www.ttpwiskunde.nl. Ook 
kunnen docenten of secties zich aanmelden 
voor begeleidingstrajecten via Expertisecen-
trum Vakdidactiek Noord (zie https://www.
rug.nl/gmw/lerarenopleiding/professionali-
sering/). Dit onderzoek is gefinancierd door 
Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek 
(NRO) met projectnummer 40.5.20500.172
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“Vrouwen zijn net zo goed 
mensen als mannen” 

Contextualiseren versus presentisme
Contextualiseren is het creëren van een 
historische context bij gebeurtenissen en 
handelingen van mensen met als doel deze 
verschijnselen te kunnen verklaren (Van 
Boxtel & Van Drie, 2008). Hierbij is bijvoor-
beeld kennis van de politiek-bestuurlijke of 
sociaaleconomische omstandigheden van 
een specifieke periode noodzakelijk. Leer-
lingen contextualiseren echter niet vanzelf. 
Vaak kijken zij met hun huidige waarden, 
normen en kennis naar het verleden. Dit 
wordt presentisme genoemd. Sam Wineburg 
(2001) noemt historische vaardigheden, zoals 
contextualiseren, dan ook niet voor niets 
“unnatural acts”. 

De opgave en de bijbehorende antwoorden 
in Figuur 1 laten goed het verschil zien tussen 
presentisme (Leerling 1) en contextualiseren 
(Leerling 2). Leerling 1 bekijkt het verleden 
vanuit onze huidige tijd en dit zorgt ervoor 

dat het verklaren van historische gebeurte-
nissen vaak niet goed lukt. Leerling 2 kijkt 
daarentegen naar de context waarin het 
verschijnsel zich afspeelde en beseft dat er 
verschillen zijn tussen het heden en verleden 
waardoor deze leerling beter in staat is de 
positie van Nederlandse vrouwen in de jaren 
1960 te verklaren. 

Didactiek om te leren  
contextualiseren
In de literatuur worden verschillende manieren 
beschreven voor het bevorderen van contex-
tualiseren bij leerlingen. Eén hiervan is het 
creëren van een context bij een historisch 
verschijnsel. Zonder kennis van bijvoorbeeld 
de economische omstandigheden van Duits-
land in 1930 is het bijvoorbeeld onmogelijk 
de aantrekkingskracht van Hitler te verklaren. 
Een andere manier is het stimuleren van histo-
rische inleving. Door leerlingen zich bijvoor-
beeld in te laten leven in een jonge Duitser 

Tim Huijgen, Koos Sikkema en Laurin Thole

Contextualiseren in het geschiedenisonderwijs

Een belangrijke taak voor geschiedenisdocenten is leerlingen leren 
contextualiseren. In de literatuur worden hiervoor verschillende manieren 
beschreven, maar wat werkt het beste en wat vinden leerlingen van deze 
didactische methodes?
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Lees de onderstaande opgave:
Sophie leest in haar geschiedenisboek over vrouwenrechten in de jaren 
1960 in Nederland. Ze reageert op deze tekst door te stellen dat mensen 
toen achterlijk waren. Ben je het eens of oneens met Sophie?

Leerling 1: 
“Ik ben het eens met Sophie, want het is niet menselijk hoe er toen 
met vrouwen werd omgegaan. Vrouwen zijn net zo goed mensen als 
mannen. Het is inderdaad achterlijk.”

Leerling 2: 
“Oneens, de mensen vroeger hadden een andere mening en visie over 
dit onderwerp. Wij vinden dit nu raar, omdat het gewoon anders is dan 
de samenleving van vandaag. Ik zeg niet dat het vroeger goed was, 
maar al helemaal niet achterlijk.”

Figuur 1. Contextualiseeropdracht en antwoorden van twee leerlingen.
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die leefde in 1930 en wiens vader zijn fabriek 
met sluiting wordt bedreigd, kunnen leer-
lingen keuzes van historische personen beter 
verklaren, zoals het stemmen op Hitler (Hart-
mann & Hasselhorn, 2008).  

Wij waren benieuwd naar de effecten en 
waardering van leerlingen van beide manieren 
om te contextualiseren. Daarom volgde een 
groep leerlingen lessen waarin het creëren 
van een historische context centraal stond 
terwijl een tweede groep leerlingen lessen 
volgde waarin historische inleving centraal 
stond. Een derde groep leerlingen volgde 
lessen waarbij er een combinatie was van het 
creëren van een context en historische inle-
ving. Twee onderzoeksvragen stonden hierbij 
centraal: 
•   Hoe presteerden leerlingen in de drie groe-

pen op de vaardigheid contextualiseren?
•   Hoe waardeerden de leerlingen in de drie 

groepen de lessen?

Uitvoering
De lessenserie werd gegeven aan drie havo- 
en twee vwo-klassen in het derde leerjaar 
op het CSG Wessel Gansfort in Groningen. 
Leerlingen werden willekeurig ingedeeld in 
de drie groepen. Het historisch onderwerp 
dat centraal stond in de lessen was de Viet-
namoorlog. Deze oorlog werd uitgevochten 
ten tijde van de Koude Oorlog en ging 
tussen het communistische Noord-Vietnam, 
dat werd gesteund door de Sovjet-Unie, en 
het kapitalistische Zuid-Vietnam, dat werd 
gesteund door de Verenigde Staten. Vooraf 

werden alle leerlingen getest op het niveau 
van contextualiseren door gebruik te maken 
van twee verschillende taken. Een taak ging 
over de opkomst van Hitler zijn politieke 
partij en bevat een fictief scenario waarbij 
leerlingen presentistische en gecontextua-
liseerde uitspraken moeten waarderen. De 
andere taak bestond uit twee open vragen 
waarvan Figuur 1 een voorbeeld laat zien. Bij 
deze open vragen konden leerlingen 1 punt 
per vraag verdienen wanneer ze de gecon-
textualiseerde keuze maakten (bij de vraag in 
Figuur 1 was dat het oneens zijn met Sophie). 
De resultaten van beide taken lieten geen 
significante verschillen zien tussen de leer-
lingen in de drie groepen. Verder werden 
alle leerlingen vooraf getest op hun motivatie 
en interesse voor het schoolvak geschie-
denis door gebruik te maken van de CITO 
vakbelevingstest en ook hieruit bleek geen 
significant verschil tussen de drie groepen. 
Tevens kregen alle leerlingen voorafgaand 
aan de interventie uitleg over de grote histo-
rische ontwikkelingen ten tijde van de Koude 
Oorlog en de Vietnamoorlog. Een kennistest 
met 35 meerkeuzevragen over deze grote 
ontwikkelingen liet zien dat er vooraf geen 
significante kennisverschillen waren tussen 
de drie groepen. 

Daarna volgde een interventie van twee 
lessen waarin de drie groepen leerlingen met 
verschillende bronnen en vragen werkten. 
De groep leerlingen waarbij het creëren van 
een historische context centraal stond kreeg 
informatieve bronnen waarbij leerlingen 

Flowchart lessenopbouw

Les 1: 
Voortesten

Les 2-4: 
Hoorcolleges

Les 6-7: 
Bronnenlessen

Groep 1:
 Creëren van histo-

rische context

Groep 2: 
Historische inleving

Groep 3: 
Combinatiegroep

Les 5: 
Meerkeuze-

toets

Les 8-9:
Natesten
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telkens de gebeurtenis uit de bron moesten 
koppelen aan andere relevante historische 
gebeurtenissen. De groep leerlingen waarbij 
historische inleving centraal stond, kreeg 
bronnen met persoonlijke verhalen met 
telkens de vraag om zichzelf in de schoenen 
van de hoofdpersoon te plaatsen met als doel 
het verklaren van zijn of haar handelingen. 
De combinatiegroep kreeg de helft van de 
bronnen uit de context-groep en de helft van 
de bronnen uit de inleving-groep.

Na de laatste les werd opnieuw het niveau 
van contextualiseren gemeten door gebruik 
te maken van dezelfde twee taken als in 
de voormeting. Hierbij kan een test-her-
test effect optreden, maar aangezien er 
weinig andere valide instrumenten zijn en 
de gebleken complexiteit om zulke instru-
menten te ontwikkelen (Huijgen, 2018), kozen 
wij ervoor om dezelfde taken te gebruiken. 
Verder vulden alle leerlingen learner reports 
in waarin werd gevraagd wat zij hebben 
geleerd van de lessen en een interesse-
vragenlijst. Als aanvulling hierop werden in 
totaal negen leerlingen uit de verschillende 
groepen geïnterviewd.

Resultaten
De eerste onderzoeksvraag richtte zich op 
het hoe de leerlingen in de drie groepen 
na afloop presteerden op de vaardigheid 
contextualiseren. Bij de gesloten taak over de 
opkomst van Hitler zijn politieke partij vonden 
we geen significante verschillen tussen de 
drie condities en tussen de scores op de 
voor- en nameting. Bij de open vragen was er 
wel een significant verschil tussen de gemid-
delde score van alle leerlingen op de voor-
meting (0.60, SD = 0.77) en nameting (0.90, 
SD = 0.85), maar geen significant verschil 
tussen de drie groepen. 

De tweede onderzoeksvraag ging over de 
waardering van de leerlingen voor de lessen. 
In het algemeen vonden de leerlingen de 
lessenserie interessant en nuttig (gemiddelde 
score op de interesse vragenlijst: 4.14, SD = 
0.74, op een zespuntsschaal). We vonden 
geen significante verschillen in interesse 
tussen de drie groepen. Wanneer we kijken 
naar de learner reports en de interviews gaven 
leerlingen aan vooral te hebben geleerd over 
inhoudelijke onderwerpen (“Ik heb geleerd 
dat de Koude Oorlog niet alleen speelde 

Interviewer:  oké mooi. En hebben die bronnen je ook geholpen om je in te leven in iemand die de 
oorlog heeft meegemaakt?

Leerling:  nee niet echt.
Interviewer:  nee, waarom niet?
Leerling:  eh. Ja, je je leest wel iets maar niet het hele grote verhaal, wat er allemaal gebeurde.
Interviewer:  oké, hoe zou je dan beter kunnen inleven?
Leerling:  als een persoon zelf vertelt.

Interviewer:  oké mooi. En hebben die bronnen je ook geholpen om je in te leven in iemand die de 
oorlog heeft meegemaakt?

Leerling:  nee niet echt.
Interviewer:  nee, waarom niet?
Leerling:  eh. Ja, je je leest wel iets maar niet het hele grote verhaal, wat er allemaal gebeurde.
Interviewer:  oké, hoe zou je dan beter kunnen inleven?
Leerling:  als een persoon zelf vertelt.

Figuur 2.
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in Duitsland, maar in de halve wereld”) en 
algemeen inlevingsvermogen (“Ik begrijp 
nu verschillende dingen vanuit verschillende 
perspectieven”). Leerlingen waren ook posi-
tief over de manier van werken (“Ik vind het 
wel leuk en dat kwam omdat het iets anders 
was dan normaal eens uit het boek. En het 
interesseerde me ook wel”). 
Net als de scores op de interesse-vragenlijst 
lieten zien, waren er geen grote verschillen 
in waardering tussen de drie groepen. Wat 
wel opvalt is dat de behoefte bij leerlingen 
vooral lijkt te verschillen. Sommige leerlingen 
die werkten met de inlevingsbronnen gaven 
aan meer behoefte te hebben aan ‘objec-
tievere’ bronnen doordat zij bijvoorbeeld 
“niet konden weten hoe die persoon heeft 
gedacht in die tijd” of doordat zij aangaven 
dat ze het zelf niet hebben meegemaakt en 
dan ook “niet de gevoelens erbij hebben”. 
Terwijl sommige leerlingen bij de context-
bronnen persoonlijke verhalen mistten, zoals 
blijkt uit Figuur 2.  

Aanbevelingen voor het  
geschiedenisonderwijs
De ontwikkelde lessen zijn een praktisch 
voorbeeld voor docenten hoe je een onder-
werp, zoals de Vietnamoorlog, kunt behan-
delen op een motiverende manier en waarbij 
leerlingen bewuster worden gemaakt van 
verschillende perspectieven (aangezien ze 
dit vaak noemden in de learner reports en 
interviews). Een belangrijk inzicht is dat leer-
lingen verschillende behoeften hebben. Voor 
sommige leerlingen werken context-bronnen 
misschien beter, terwijl inleving-bronnen 
andere leerlingen meer aanspreken. Ondanks 
dat we in de ‘gecombineerde’ groep geen 
significant hogere resultaten op contextuali-
seren en waardering vonden, pleit ons onder-
zoek er wel voor om beide ontwerpprincipes 
te gebruiken wanneer lesmateriaal wordt 
ontwikkeld. Op deze manier worden zoveel 
mogelijk leerlingen gemotiveerd om bronnen 
te contextualiseren.
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Een leerling schrijft een goede Franse brief, maar krijgt een onvoldoende van de leraar. Het 
klinkt paradoxaal, maar het overkomt leerlingen die slim gebruik weten te maken van Google 
Translate. De achterliggende reden is duidelijk: docenten willen dat leerlingen dingen zelf 
kunnen, en willen geen werk van Google Translate beoordelen. Maar daar wringt iets. Machine 
Translating behoort tot de dagelijkse realiteit. Via smartphones is de vertaalmachine altijd en 
overal gratis beschikbaar. Kunnen we hem wel blijven weren uit de klas? Of wordt het tijd om 
hem te integreren in ons onderwijs? In dit artikel gaan we in op hoe leerlingen en docenten 
hierover denken. Ook bespreken we de manier waarop hij bij Fries kan worden ingezet en wat 
dat kan betekenen voor de moderne vreemde talen.

De vertaalmachine: 
bedreiging of kans?

Het onderwijs heeft als taak om leerlingen 
voor te bereiden op de toekomst. Digi-
tale middelen zijn daar niet meer uit weg te 
denken. Desondanks wordt er in de vakdi-
dactische literatuur voor taaldocenten maar 
weinig aandacht besteed aan het gebruik en 
de effectiviteit van vertaalsoftware in de les.

Onderzoek naar het gebruik van 
vertaalsoftware
Wat weten we uit onderzoek over het gebruik 
van vertaalsoftware? Het enige onderzoek 
dat we aantroffen is van Macken en Fonteyne 
(2022) van de Universiteit Gent. Zij hebben 
onderzoek gedaan onder 69 docenten Frans, 

Duits, Spaans en Engels in Vlaanderen. Het 
overgrote deel van deze docenten (68%) 
schatte in dat meer dan 90% van de leer-
lingen vertaaltools gebruiken voor school-
taken. Op de vraag waarom leerlingen dat 
doen, gaven de meeste docenten 'gemak-
zucht' en 'gebruiksgemak' op. Daarnaast 
werden 'onzekerheid', 'gebrek aan kennis' en 
'alternatief voor woordenboek' vaak gekozen. 
Dit sluit aan bij ons eigen onderzoek onder 
22 onderbouwleerlingen van het Leeuwarder 
Lyceum met wie we gesproken hebben over 
schrijven in vreemde talen. Alle leerlingen 
gebruikten Google Translate als een handig, 
snel woordenboek en als een hulpmiddel om 

Gerbrich de Jong en Aly Jellema
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De vertaalmachine: 
bedreiging of kans?

de doeltaal te begrijpen. Gevraagd naar de 
rol van Machine Translating (MT) in de klas, 
gaven leerlingen aan dat het soms gedoogd 
wordt, maar nooit onderdeel is van de lesop-
dracht of de lesinhoud. Een enkele docent 
waarschuwde zelfs voor de nadelen van 
vertaaltools. Dat sluit aan bij het onderzoek 
van Macken en Fonteyne (2022): slechts 4% 
van de ondervraagde docenten denkt dat 
leerlingen vertaaltools gebruiken omdat het 
deel is van de lesopdracht. De onderzoekers 
concluderen dat de meningen van docenten 
over vertaaltools enorm uiteenlopen: een 
derde van de docenten denkt dat de voor-

delen kunnen opwegen tegen de nadelen, 
een derde denkt van niet en een derde twij-
felt daarover. 

Onderzoek naar de effectiviteit van 
vertaalsoftware
Sinds 2000 zijn er verschillende studies 
gedaan naar de effectiviteit van vertaaltools 
voor vreemdetaalleren. De meeste studies 
verschenen in de afgelopen drie jaar. In een 
overzichtsartikel bespreekt Lee (2021) alle 
onderzoeken (32 stuks), hoewel die zich lastig 
laten vergelijken door de uiteenlopende 
methodes en variabelen die meespelen. 
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De conclusie is drieledig. Uit de meerder-
heid van de onderzoeken komt MT allereerst 
naar voren als een nuttig instrument voor 
vreemdetaalleren,  vooral voor schrijven, al 
zijn studenten zelf niet allemaal even posi-
tief. Daarnaast stellen alle onderzoeken een 
hogere tekstkwaliteit vast bij gebruik van MT, 
wat niet wil zeggen dat het per saldo leidt 
tot taalleren. Tot slot stelt Lee vast dat er een 
tekort is aan onderzoek naar hoe je MT het 
beste zou kunnen integreren in de vreemde-
taalles.

Vertaalsoftware integreren in het 
curriculum
Terwijl er voor het gebruik van vertaalsoft-
ware in de aanpassingsvoorstellen van Curri-
culum.nu (2019) voor Engels en moderne 
vreemde talen helemaal geen aandacht is, is 
dit wel het geval bij de voorstellen van Fries 
(Kurrikulum.frl , 2020). Het leren inzetten van 
digitale bronnen (inclusief MT) is hier zelfs 
een van de bouwstenen om de taalvaardig-
heid te versterken. De provincie Fryslân heeft 
het afgelopen decennium dan ook flink geïn-
vesteerd in digitale hulpmiddelen. Zo werd in 
2011 Taalweb.frl (inmiddels Frysker.nl) gelan-
ceerd: een website met daarop een woorden-
lijst (vergelijkbaar met Het Groene Boekje), 
een vertaalhulp, een woordenboekportaal 
en een spellingschecker. Daarnaast is Fries 

sinds 2016 opgenomen in Google Translate.  
Achtergrond hiervan is dat, ondanks dat het 
Fries een beschermde minderheidstaal is (zie 
Kader 1), de meeste Friezen hun moeder-
taal niet kunnen schrijven: slechts 15% van 
de Friezen kan dat naar eigen zeggen goed 
(Provincie Fryslân, 2020). Doel ervan is om de 
drempel te verlagen om de taal als schrijftaal 
te gebruiken in het dagelijks leven. Aange-
zien de onderwijstijd voor het schoolvak Fries 
meestal beperkt is tot één lesuur per week 
gedurende één schooljaar, is de ruimte voor 
schrijfvaardigheid beperkt. Een gevolg is dat 
een deel van de Friestalige jongeren bijvoor-
beeld niet in het Fries appt, uit onzekerheid 
over de spellingsregels (Jongbloed-Faber, 
2021). Om de kans te vergroten dat ze het 
Fries als schrijftaal kiezen, zou in de lessen 
Fries meer moeten worden ingezet op boven-
staande digitale Friese schrijfhulpmiddelen. 
Het zou interessant zijn om te onderzoeken in 
hoeverre dit doel wordt bereikt en op welke 
manier.

En de moderne vreemde talen dan? 
Net als bij Fries staan op veel scholen de 
uren Duits en Frans onder druk. Afhanke-
lijk van de (deel)vaardigheid en het taal-
vaardigheidsniveau, zou MT zinvol kunnen 
worden ingezet. Zo vonden Van Lieshout 
en Cardoso (2022) dat Google Translate 

In vrijwel alle Europese lidstaten wordt er naast de nationale taal een minderheidstaal gesproken.  
De Europese Unie heeft zestig minderheidstalen officieel erkend, waaronder bijvoorbeeld het Cata-
laans, het Baskisch en het Jiddisch (Europese Unie, z.d.). In Nederland is het Fries de enige erkende 
minderheidstaal, wat inhoudt dat de taal bescherming geniet van de Europese Unie binnen het 
grondgebied waar de taal wordt gebruikt: de provincie Fryslân. Door die bescherming heeft het 
Fries een plek in het onderwijs, de rechtspraak, de politiek, de media en cultuur (Rijksoverheid, 1992). 
In de meest actuele bestuursafspraak voor Friese taal en cultuur (Rijksoverheid 2018) is een goede 
beheersing van het Fries als schrijftaal een belangrijke doelstelling. Het bestaan van een genormeerde 
schrijftaal is een belangrijk aspect in het (politieke) onderscheid tussen een taal en een dialect (Lippi-
Green, 1997). Om de taal schriftelijk te beheersen, is immers meer kennis van de taal vereist dan om die 
te spreken. Geschreven taal kan beschouwd worden als het geheugen van een taal, waarin de taal in 
zijn ‘gaafste’ vorm ligt opgeslagen.

Kader 1. Situatie van het Fries in Nederland.

http://Frysker.nl
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voor studenten die Nederlands als tweede 
taal leren een geschikt zelfstudie-instru-
ment was om woorden te onthouden en 
de uitspraak te leren. Een belangrijke vraag 
is op welk niveau en bij welke vaardigheid 
MT effectief in het onderwijs kan worden 
ingezet. We denken dat het in elk geval de 
drempel kan verlagen om de vreemde taal 
te gebruiken in contact met anderstaligen. 
Uit het hierboven genoemde onderzoek van 
Macken en Fonteyne (2022) blijkt dat vreem-
detalendocenten het niet met elkaar eens zijn 
over het gebruik van MT. Op de vraag of zij 
dachten dat de voordelen van MT opwegen 
tegen de nadelen, antwoordden de meeste 
docenten Engels met 'ja', de meeste docenten 
Duits met 'nee', zeiden de docenten Frans 
het vaakst 'ik weet het niet', terwijl bij Spaans 
evenveel 'ja' als 'nee' antwoordden. 

Tijd voor een visie op het gebruik 
van MT
Het Nederlandse onderwijs is al sterk gedi-
gitaliseerd. Het is tijd dat we een heldere 
visie ontwikkelen over MT in de talendidac-
tiek. Het is belangrijk om aansluitend bij Lee 
(2021) onderzoek te doen naar de effecti-
viteit ervan in het vreemdetalenonderwijs. 
Want of we willen of niet, de vertaalmachine 
behoort tot de werkelijkheid van leerlingen 
en docenten. Er is geen leerling te vinden 
die er geen gebruik van maakt. Het is aan ons 
docenten om ons aan die werkelijkheid aan te 
passen en om serieus te overwegen hoe we 
leerlingen kunnen leren om met behulp van 
vertaalsoftware op een effectieve manier de 
taal te leren. 
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Tijdens het onrustige schooljaar 2020-2021 met afwisselend fysieke, hybride en online lessen, onderzochten 
Klaas, Tim, Agnes en Emma met welke combinaties van leeractiviteiten en digitale hulpmiddelen de leer
lingen hun aandacht beter bij de online lessen konden houden. In onderstaand interview blikken we terug op 
hun experimenten, succesvolle combinaties en wat hun leerlingen daarvan vonden. Hoewel de onderzoeken 
onderling verschilden, wijzen de uitkomsten in vergelijkbare richting namelijk dat leerlingen het waarderen 
wanneer zij actief mogen bijdragen aan de les, dat docenten hun les aanpassen aan de mogelijkheden die 
digitale hulpmiddelen bieden en daarbij afwijken van de standaardvolgorde van lesfases.

Ondersteunen van online 
leerprocessen
Klaas, Tim, Agnes en Emma hebben tijdens 
hun afstudeeronderzoeken gebruik gemaakt 
van twee verschillende denkmodellen en 
een maat. Het eerste model dat behulpzaam 
is geweest is het TPACK-model. TPACK staat 
voor Technological, Pedagogical Content 
Knowledge (Mishra & Koehler 2006), zie Figuur 
1. De kern van TPACK is de combinatie van 
kennis van de docent over het vak waarin een 
leraar lesgeeft (C), kennis van hoe hij dat doet 
(P) én kennis van tools (T) waarmee dat kan. 
Het TPACK-model helpt docenten om een 
effectieve ICT-toepassing te kiezen bij wat 
leerlingen op dat moment nodig hebben in de 
les en om doelbewust een keuze te maken in 
hoeverre ICT iets toevoegt. Het tweede denk-
model dat behulpzaam was bij de onderzoeken 
was het SAMR-model. Het SAMR-model duidt 
met vier niveaus aan wat het effect kan zijn van 

de inzet van een bepaald digitaal hulpmiddel 
(Hamilton et al., 2016), zie Figuur 2:

Substitution: 
De technologie wordt ingezet als vervangend 
hulpmiddel.

Augmentation:
De technologie wordt ingezet als vervangend 
hulpmiddel en levert een functionele verbe-
tering op.

Modification:
De technologie leidt tot een verbetering van 
de opdracht.

Redefinition:
De technologie wordt op een transformatieve 
wijze ingezet bij een opdracht die zonder de 
app of digitale toepassing niet mogelijk was 
geweest.

Francine Behnen, Klaas Hager, Tim Ravesloot, Agnes de Jong en Emma Oelius

Aandacht van leerlingen 
bij lessen op iedere afstand
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Aandacht van leerlingen 
bij lessen op iedere afstand

Technological 
Pedagogical 

Content 
Knowledge 

(TPACK) 

Pedagogical
Content 

Knowledge 
(PCK) 

Technological 
Pedagogical 
Knowledge 

(TPK) 

Pedagogical 
Knowledge 

(PK) 

Content 
Knowledge 

(CK) 

Technological 
Content 

Knowledge 
(TCK) 

Technological 
Knowledge 

(TK) 

Figuur 1. TPACKmodel (Voogt et al., 2013).
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Het TPACK-model beschrijft de kennis die 
docenten nodig hebben om technologie, 
didactiek en leerstofinhoud met elkaar te 
combineren. Het SAMR-model helpt vervol-
gens om te bepalen hoe die kennis is ingezet. 
Beide modellen helpen bij het reflecteren 
op de gekozen lesopzet en combinaties van 
leeractiviteiten en digitale hulpmiddelen 
daarbinnen. De modellen bieden echter geen 
concrete maat om leeractiviteiten en digitale 
hulpmiddelen op elkaar af te stemmen. Hier-
voor is de maat interactieve kwaliteit een 
hulpmiddel om te bepalen in hoeverre een 
tool de interactie kan faciliteren die nodig is 
voor een bepaalde leeractiviteit. Deze maat 
bestaat uit vijf niveaus: zeer laag, laag, matig, 
hoog en zeer hoog, zie Tabel 1. Het niveau 
komt tot stand door zowel het tellen van het 
aantal personen dat actief spreekt of handelt 
tijdens de interactie, als het bepalen van de 
richting(-en) waarin die interactie plaatsvindt 
(Roblyer & Ekhaml, 2000).

Het lijkt een open deur dat docenten vanzelf 
geschikte digitale hulpmiddelen kiezen om 
gekozen leeractiviteiten mee uit  te voeren, 
maar uit verschillende onderzoeken blijkt dat 
docenten zichzelf daarin overschatten (Almås 

& Krumsvik, 2008). Wanneer digitale hulp-
middelen de interactie faciliteren die nodig is 
voor de leeractiviteit, dan is er sprake van een 
match. In de loop van de schoolsluitingen 
rapporteerden docenten betere matches 
(Behnen, 2021).

Toepassing van de modellen in de 
lespraktijk
Klaas, Tim, Agnes en Emma hebben tijdens 
hun afstudeeronderzoeken gebruik gemaakt 
van bovenbeschreven denkmodellen en de 
maat voor interactieve kwaliteit. Ze hebben 
elk een eigen onderzoek gedaan in hun 
onderwijspraktijk.

Klaas heeft zijn onderzoek uitgevoerd met 
studenten van de mbo-opleiding zorg en 
welzijn tijdens een lessenserie over dementie. 
De havo/vwo-leerlingen van Tim hebben zich 
tijdens de biologielessen verdiept in onder-
delen van het menselijk lichaam. Agnes heeft 
haar onderzoek uitgevoerd met vmbo-leer-
lingen tijdens wiskunde lessen. De vwo-leer-
lingen van Emma hebben tijdens de wiskun-
delessen niet alleen feedback gegeven op 
de lessen, maar ook actief meegedacht met 
verbeteringen aan de lesopzet. 

Figuur 2. SAMRmodel. Overgenomen uit http://techtipsedu.blogspot.com/2013/11/samrmodelmetaphormistakes.html

Substitution-------- Augmentatlon-------- Modification-------- Redefinition--------
Tech acts as a 

direct tool substitute, 
 with no functional 

 change.

--------

Tech acts as a  
direct tool substitute,  

with functional 
improvement.

--------

Tech allows for  
significant task  

redesign.

--------

Tech allows for the 
creation of new tasks, 

previously  
inconceivable. 
cup of coffee --------

cup of coffee latte caramel machiatto pumpkin spice

S A M R

http://techtipsedu.blogspot.com/2013/11/samr-model-metaphor-mistakes.html
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Klaas: Veranderingen in de beleving 
van lessen van verschillende inter-
actieve kwaliteit
Tijdens het schooljaar 2020-2021 vonden 
veel wisselingen in covid-maatregelen plaats. 
Onder mijn collega’s op school heerste de 
overtuiging dat online lessen vreselijk waren 
en niet werkten. Zelf zag ik best kansen. Bij 
een eerdere werkgever had ik namelijk veel 
met ICT gedaan, maar in het onderwijs was ik 
er nog niet zo mee bezig geweest. Ik besefte 
dat ik kennis uit mijn vorige en huidige werk 
kon combineren, maar ik wist nog niet hele-
maal hoe. Toen ik hoorde over online groeps-
werk dacht ik in eerste instantie ‘online 
groepswerk, nee, dat werkt niet’. Nadat ik 
meer had gelezen over interactieve kwaliteit 
en het belang van sociale cohesie bij online 
leerprocessen dacht ik, ‘ik ga het gewoon 
met mijn groep uitproberen.’ 

Met deze kennis in het achterhoofd heb ik een 
lessenserie ontworpen waarbij iedere les een 
ander niveau van interactieve kwaliteit heeft, 
zie Tabel 1. Bij iedere les maakte ik een andere 
combinatie van leeractiviteiten en tools, en 
heb ik gecontroleerd of de tools daadwerke-
lijk de interactieve kwaliteit van de leeractivi-
teiten konden faciliteren.

Na afloop van iedere online les heb ik de 
studenten mondeling bevraagd. Ik heb 
ontdekt dat studenten bij de les met interac-
tieve kwaliteit 5, het niveau waarbij ook een 
externe expert aanwezig was, de aandacht er 
het beste bij konden houden. De studenten 
vonden de expert ‘waanzinnig interes-
sant’, ‘die mevrouw wist er echt veel van’ 
en ‘goede voorbereiding omdat we geen 
domme vragen wilden stellen’. Bij de online 
les met interactieve kwaliteit niveau 1 gaf een 
student ronduit toe dat ze was ingelogd en 
zich vervolgens in bed had omgedraaid en 
verder is gaan slapen. 

Daarom heb ik het volgende advies aan 
docenten: Probeer online groepswerk en het 
werken met een externe expert eens uit!

Tim: Interactieve kwaliteit tijdens 
online lessen in het voortgezet 
onderwijs
Voordat de covid-maatregelen begonnen was 
ik al bezig met mijn onderzoek en hoe ik, met 
de mogelijkheden van ICT, de interactieve 
kwaliteit van mijn lessen kon bevorderen. In 
het begin van de maatregelen ben ik eerst 
meegegaan in de oplossingen die mijn school 
bedacht. Later besefte ik dat het anders kon. 
Net als Klaas zat mijn online lespraktijk vooral op 
niveau 1 en 2 van Tabel 1. Dat was lager dan de 
interactieve kwaliteit van mijn reguliere fysieke 
lessen. Door de omstandigheden en inkorting 
van de lestijden ben ik tijdens de online lessen 
meer uitleg gaan geven en heb ik leerlingen 
meer opgaven zelfstandig als huiswerk laten 
doen. Daarmee verloor ik het contact met 
de leerlingen en dat past helemaal niet bij 
wie ik als docent wil zijn. Net als Klaas heb ik 
een lessenserie ontwikkeld waarbij iedere les 
een ander niveau van interactieve kwaliteit 
heeft, alleen heb ik na iedere les de leerlingen 
schriftelijk een vragenlijst laten invullen en de 
uitkomsten per les vergeleken.

Ondanks dat Klaas en ik onze studenten en 
leerlingen op verschillende manieren hebben 
bevraagd naar hun beleving, vertonen onze 
resultaten verrassende overeenkomsten. Uit 
mijn onderzoek blijkt dat leerlingen duidelijk 
verschillen hebben ervaren tussen de lessen 
op verschillende niveaus van interactieve 
kwaliteit. De leerlingen hebben zich tijdens alle 
lessen ondersteund gevoeld. Tijdens de lessen 
met hogere niveaus van interactieve kwaliteit 
voelden de leerlingen meer steun van elkaar en 
vonden ze de lessen leuker. Dit is een aanwij-
zing dat mijn leerlingen, evenals de studenten 
van Klaas, bij de les met de externe expert de 
aandacht er beter bij konden houden. 

Blijkbaar waarderen leerlingen en studenten 
het als ze tijdens de online les zelf iets mogen 
zeggen. Samen aan iets werken gaat online 
verrassend goed en het inhoudelijke resultaat 
is vergelijkbaar met dat van producten die 
leerlingen tijdens fysieke lessen maken. 
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Tabel 1. Niveaus van interactieve kwaliteit (Behnen, 2021; Roblyer & Ekhaml, 2000).

Mijn advies aan docenten is: Varieer in je 
lessen met interactieve kwaliteit en zoek bij- 
passende tools. De website www.doedac-
tiek.nl kan daarbij behulpzaam zijn.

Agnes: Verschil in beleving van 
leerlingen tussen het mondeling 
beantwoorden van controlevragen 
tijdens de les of via een interac-
tieve ICT-tool
Het werken met ICT vind ik geweldig en daar 
wilde ik me tijdens mijn afstudeeronderzoek 
verder in verdiepen. Ik had het gevoel dat er 
met het digitale hulpmiddel LessonUp meer 
kon dan ik deed. Het TPACK-model, zie Figuur 
1, hielp mij om de didactische mogelijkheden 
van LessonUp nader te verkennen. Ik heb 
daarbij gestreefd om mijn lessen te verbe-

teren zoals beschreven bij M van Modification 
in het SAMR-model in Figuur 2. Uiteindelijk 
kwam ik erachter dat ik LessonUp gebruikte 
als een vervanging voor het mondeling 
vragen stellen aan leerlingen tijdens de les, 
de A van Augmentation in Figuur 2. Tijdens 
mijn lessen heb ik het model van Activerende 
Directe Instructie (ADI) strikt gevolgd. Uitein-
delijk heb ik lessen mét en lessen zónder 
LessonUp ontworpen met interactieve kwali-
teit niveau 2 zoals beschreven in Tabel 1. 

Ik wilde onderzoeken wat het verschil in bele-
ving is van leerlingen tijdens lessen mét en 
zónder LessonUp. Gaandeweg ontdekte 
ik dat ik nauwkeuriger aan het vergelijken 
was en dat ik in de lessen zónder monde-
ling dezelfde vragen stelde als in de les mét 

Niveau Interactieve 
kwaliteit

Richting van 
interactie 
(een stip kan 
een persoon 
zijn of een 
tool/app)

Voorbeeld 
leeractiviteit

Voorbeeld tool/app

1. zeer laag

éénrichtings verkeer 
van docent
naar  leerlingen 
(uitzenden)

leerlingen halen 
informatie uit 
een presentatie

informatie op een website

2. laag

tweerichtingsver-
keer tussen docent 
en enkele leerlingen

leerlingen beant-
woorden vragen 
in een quiz of 
tijdens een toets

quiz en toets software (Kahoot, Socrative, Quayn)

3. matig
kleinschalig groeps-
werk, docent bege-
leidt en faciliteert

leerlingen raken 
met elkaar in 
gesprek

chat; gezamenlijk bewerken van bestanden

4 hoog

leergemeenschap 
waarin groepen 
leerlingen informatie 
uitwisselen

leerlingen ontwik-
kelen samen een 
product (bjjvoor-
beeld folder, 
spel, excursie)

Online whiteboards  (Padlet, Jamboard, Mural;
inventarisatie van antwoorden waarbij iedereen 
de antwoorden ziet en erop kan reageren (Answer
Garden, Mentimeter, Polleverywhere, Slido.)

5. zeer hoog

leergemeenschap 
waarin groepen 
leerlingen en 
externe experts 
informatie 
uitwisselen

leerlingen 
bespreken een 
concept
of een proces  
met een externe 
expert

Videoconferencing
(Teams, Zoom, Collaborate)

http://www.doedactiek.nl
http://www.doedactiek.nl
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LessonUp. Evenals bij Klaas en Tim ging het 
bij mij om het verschil in interactie, maar niet 
zoals zij hebben gedaan, tússen de niveaus 
van interactieve kwaliteit, maar alleen bínnen 
niveau 2. Net als Tim heb ik de leerlingen na 
iedere les schriftelijk bevraagd via het voor 
hen vertrouwde exit ticket. 

Leerlingen gaven aan dat ze actiever meedoen 
met de les wanneer ze via LessonUp allemaal 
individueel nadenken en allemaal tegelij-
kertijd antwoord geven op een vraag. Als ik 
dezelfde vraag mondeling in de les stel, dan 
kunnen maar een paar leerlingen antwoord 
geven. Zolang de andere leerlingen rustig zijn 
veronderstel ik dat ze allemaal actief meeluis-
teren. Uit de antwoorden blijkt dat leerlingen 
dat anders ervaren. 

Nu, na covid, realiseren we ons hoe belang-
rijk de fysieke interactie tussen leerlingen is. 
Ik stem nu veel kritischer de digitale moge-
lijkheden af op wat er nodig is om het leer-
proces van de leerlingen te bevorderen. 

Mijn advies is dan ook: Zet niet lukraak een 
digitaal hulpmiddel in maar ga eerst na wat 
de didactische mogelijkheden ervan zijn. 
Vraag je bewust af wat de meerwaarde is van 
het digitale hulpmiddel en pas je les waar 
nodig didactisch aan de technische mogelijk-
heden aan.

Emma: Wiskunde op iedere afstand
Aan het begin van het jaar merkte ik dat de 
aandacht van de leerlingen in mijn fysieke 
lessen op andere zaken dan wiskunde was 
gericht. Met Powerpoint ging het beter, maar 
ik wist zeker dat er meer mogelijk was. Later 
in het jaar dacht ik bij iedere verandering van 
covid-maatregelen na hoe ik mijn lessen kon 
aanpassen. Op een goed moment dacht ik 
“dit is onzinnig, dit moet anders. In plaats 
van steeds de lessen aan de situatie aan te 
passen kan het misschien ook andersom, dat 
ik een lesopzet maak die onder alle omstan-
digheden uitvoerbaar is.” Daarmee ben ik aan 
de slag gegaan. Net als Klaas en Tim heb ik 
me verdiept in de extra inspanning die nodig 
is om leerlingen voor langere tijd betrokken 

te houden bij online lessen en net als Agnes 
heb ik gebruik gemaakt van TPACK en SAMR. 
Daarnaast heb ik gekeken naar volgordes van 
lesfases.

In de loop van het jaar heb ik vijf keer een 
ontwerpcyclus doorlopen. Ik vond het wel 
spannend of ik inderdaad een lesopzet kon 
ontwikkelen waarbij het niet uitmaakt of alle 
leerlingen bij mij fysiek in de klas zitten, een 
deel thuis en een deel fysiek aanwezig is, of 
allemaal online. Iedere ontwerpcyclus heb 
ik de leerlingen gevraagd wat ze van de 
gebruikte digitale hulpmiddelen en volgorde 
van de leeractiviteiten vonden en ook mijn 
eigen ervaringen als docent genoteerd. Op 
basis hiervan heb ik na iedere ontwerpcyclus 
kleine aanpassingen aan de lesopzet gedaan.
Uiteindelijk is het gelukt! Ik ben uitgekomen op 
een lesopzet die onder alle omstandigheden 
uitvoerbaar is, zie Tabel 2. Met deze opzet is er 
aan het begin van de les ruimte om eventuele 
verbindingsproblemen op te lossen zonder 
de les te verstoren of te missen. Dit geeft rust 
voor zowel docent als leerlingen.

Terugkijkend heeft de interactieve kwaliteit 
van mijn lessen zich ontwikkeld van niveau 1 
naar niveau 3 volgens Tabel 1. Het zou nóg 
mooier zijn als leerlingen elkaar gaan helpen, 
dan gaan mijn lessen richting interactieve 
kwaliteit niveau 4. Daar ben ik nu mee bezig. 
Zo blijf ik mijn onderwijs verbeteren, ook na 
afstuderen. 

We weten niet of er in de nabije toekomst 
nieuwe maatregelen of schoolsluitingen 
komen. Met deze onzekerheid is het heel 
handig om een lesopzet te hebben waaraan 
leerlingen kunnen deelnemen ongeacht waar 
zij zich fysiek bevinden. 

Mijn advies: Wees er klaar voor. Zorg ervoor 
dat leerlingen die thuis komen te zitten online 
gewoon verder kunnen met de les. 

Vergelijking van de onderzoeken
Klaas, Tim, Agnes en Emma zijn alle vier bezig 
geweest met het beter op elkaar afstemmen 
van leeractiviteiten en digitale hulpmiddelen 



44

om de aandacht van leerlingen bij hun lessen 
te bevorderen. Bij deze afstemming lijken drie 
aspecten steeds terug te keren.

Het eerste aspect is de waardering van leer-
lingen voor het actief mogen bijdragen aan 
de les. Dat kan door eenvoudigweg vragen 
te beantwoorden via een tool zoals de leer-
lingen van Agnes. Klaas en Tim laten echter 
zien dat leerlingen en studenten hogere 
niveaus van interactieve kwaliteit (Roblyer & 
Ekhaml, 2000) en vooral het online in groepen 
werken en vragen mogen stellen aan externe 
experts, nog uitdagender vinden. 

Het tweede aspect is het op elkaar aansluiten 
van leeractiviteiten en digitale hulpmiddelen. 
In de literatuur lijkt er een voorkeur te zijn 
om eerst de leeractiviteiten te bepalen en 
daarna bijpassende digitale hulpmiddelen 
te kiezen (Voogt et al., 2013). Deze volgorde 

van werken zien we het sterkst bij Agnes en 
beduidend minder bij Klaas en Tim. Emma 
heeft bij haar uiteindelijke opzet andersom 
gewerkt. Zij heeft haar leeractiviteiten aange-
past aan de mogelijkheden die de digitale 
hulpmiddelen bieden. 

Het derde aspect is de volgorde van acti-
viteiten in de les. Agnes laat zien dat een 
digitaal ondersteunde les prima volgens ADI 
(Ebbens & Ettekoven, 2013) plaats kan vinden. 
Klaas, Tim en Emma hebben deze volgorde 
gehusseld. Emma heeft de volgorde van de 
lesfases aangepast op basis van haar toege-
nomen kennis van de mogelijkheden van de 
digitale hulpmiddelen. Deze combinatie van 
toegenomen technologische en didactische 
kennis (Mishra & Koehler, 2006) heeft geleid 
tot een lesopzet waarbij zij op elke afstand 
de aandacht van de leerlingen bij de les kan 
houden.

Lesfase Lesopzet voor gebruik in elke omstandigheid Digitale hulpmiddelen 
die een les kunnen 
ondersteunen

0 Leerlingen kijken thuis, vóór de les, de uitlegvideo’s. Uitlegvideo’s via You Tube

1 Leerlingen werken zelfstandig, eventueel met behulp 
van klasgenoten en docent, aan de opgaven.

Platform-app zoals Padlet

2 Klassikale start. Presentatie-app als 
LessonUp of Powerpoint

3 Gezamenlijk onderdeel, in te vullen door de docent,  
met oog op het leerdoel.

Diverse activiteiten en 
tools, varieert per les

4 Terugblik en vooruitblik.

Tabel 2. Definitieve lesopzet van Emma.



45

Didactiek voor Vak en Beroep 2022

Literatuur
Almås, A. G., & Krumsvik, R. (2008). Teaching 

in Technology-Rich Classrooms: is there a 
gap between teachers’ intentions and ICT 
practices? Research in Comparative and 
International Education, 3(2), 103. https://
doi.org/10.2304/rcie.2008.3.2.103

Behnen, F. (2021). Het bevorderen van inter-
actie in online onderwijsleerprocessen. 
Didactiek Voor Vak En Beroep, 1(1), 44-49. 
https://www.nhlstenden.com/sites/
default/files/2021-10/Didactiek_Voor_
Vak_En_Beroep_-_Interactief.pdf

Ebbens, S. O., & Ettekoven, S. (2013). Ken- 
merken effectief leren en directe instructie. 
In Effectief leren basisboek.

Hamilton, E. R., Rosenberg, J. M., & Akcaoglu, 
M. (2016). The Substitution Augmentation 
Modification Redefinition (SAMR) Model: 
a Critical Review and Suggestions for its  
Use. TechTrends, 60(5). https://doi.org/ 
10.1007/s11528-016-0091-y

Mishra, P., & Koehler, M. (2006). Technological 
pedagogical content knowledge: A frame-
work for teacher knowledge. The Teachers 
College Record, 108, 1017-1054. https://
doi.org/10.1111/j.1467-9620.2006.00684.x

Roblyer, M., & Ekhaml, L. (2000). How interac-
tive are your distance courses: A rubric for 
assessing interaction in distance learning. 

Online Journal of Distance Education 
Administration, 3, na. https://www.
westga.edu/~distance/roblyer32.html

Voogt, J., Fisser, P., Pareja Roblin, N., 
Tondeur, J., & van Braak, J. (2013). Tech-
nological pedagogical content know-
ledge - A review of the literature. Journal 
of Computer Assisted Learning, 29, 
109-121. https://doi.org/10.1111/j.1365-
2729.2012.00487.x.

Francine Behnen is lerarenopleider bij de 
tweedegraads lerarenopleidingen in de 
exacte vakken van NHL Stenden en onder-
zoekt de invloed van didactische hulpmid-
delen op de didactiek.

Klaas Hager heeft het onderzoek uitgevoerd 
bij de afdeling Gezondheidszorg en Welzijn 
van de Friese Poort in Drachten.

Tim Ravesloot heeft het onderzoek uitge-
voerd bij RSG Simon Vestdijk in Harlingen.

Agnes de Jong heeft het onderzoek uitge-
voerd bij Stad & Esch in Meppel.

Emma Oelius heeft het onderzoek uitgevoerd 
bij het Drachtster Lyceum in Drachten.

https://doi.org/10.2304/rcie.2008.3.2.103
https://doi.org/10.2304/rcie.2008.3.2.103
https://www.nhlstenden.com/sites/default/files/2021-10/Didactiek_Voor_Vak_En_Beroep_-_Interactief.pdf
https://www.nhlstenden.com/sites/default/files/2021-10/Didactiek_Voor_Vak_En_Beroep_-_Interactief.pdf
https://www.nhlstenden.com/sites/default/files/2021-10/Didactiek_Voor_Vak_En_Beroep_-_Interactief.pdf
https://doi.org/10.1007/s11528-016-0091-y
https://doi.org/10.1007/s11528-016-0091-y
https://doi.org/10.1111/j.1467-9620.2006.00684.x
https://doi.org/10.1111/j.1467-9620.2006.00684.x
https://www.westga.edu/~distance/roblyer32.html
https://www.westga.edu/~distance/roblyer32.html
https://doi.org/10.1111/j.1365-2729.2012.00487.x
https://doi.org/10.1111/j.1365-2729.2012.00487.x


Met mijn drive vanuit de sportwereld en de commerciële ICT-wereld om de beste te willen zijn, 
kwam ik 14 jaar geleden als directeur van een VO-school in het onderwijs. Ik wilde er de beste 
school van Nederland van maken, maar wat is dan de beste school? 

In mijn zoektocht heb ik vele scholen in Nederland, Finland, Zweden, België, Engeland en uitein-
delijk bij John Hattie in Australië bezocht. In al deze landen heb ik de betere scholen van binnen 
mogen bekijken en heb ik geprobeerd om een patroon te ontdekken. Naast dat alle scholen 
uniek zijn en uniek onderwijs verzorgen, bleken er ingrediënten aanwezig die maken dat ze goed 
onderwijs bieden. 

Zo viel mij op dat er op alle goede scholen veel vertrouwen is vanuit de schoolleiding in de 
docenten. En dat zie je weer terug in het vertrouwen dat docenten hebben in leerlingen. Er 
wordt positief over leerlingen gesproken en er wordt steeds gekeken naar groei van de indivi-
duele leerling vanuit het hebben van hoge verwachtingen. Ook wordt er dezelfde onderwijs-
taal gesproken. Overal is een lerende cultuur en iedereen is in ontwikkeling. Docenten hebben 
een onderzoekende houding en worden gefaciliteerd in tijd en met scholing om zich te kunnen 
blijven ontwikkelen en het onderwijs steeds weer te verbeteren: wat werkt wel / niet voor onze 
leerlingen? 

Het afgelopen schooljaar zijn we bij ons op school onder begeleiding van onze didactor (zie ook 
de laatste bijdrage in dit magazine) gestart met een traject rondom het ontwikkelthema “feed-
back geven”. Tijdens dit traject vielen een aantal zaken op. Ten eerste dat bij het woord feedback 
vele docenten andere verwachtingen hadden. We spraken wel met dezelfde woorden, maar we 
spraken niet dezelfde taal. We gaan dit traject het komend schooljaar herijken en aanpassen, 
maar belangrijker is dat we eerst dezelfde taal in onze school dienen te spreken alvorens de 
volgende stap te zetten. Het werd mij geheel duidelijk waarom alle headmasters op mijn buiten-
landse reizen altijd begonnen met speak the same language. 

Het tweede punt waar we tegenaan liepen, was het faciliteren in tijd. We hadden een groep 
geïnteresseerde docenten, maar met alle goede bedoelingen was het voor deze groep on - 
mogelijk om goed gezamenlijk onderzoeksmatig te werken aan het thema feedback in onze 
school. Hiervoor is in het buitenland veel meer tijd en ruimte beschikbaar, simpelweg omdat 
docenten daar minder lesgeven. Ik denk dat hier dé verbeterslag voor het Nederlandse onder-
wijs ligt: de onderwijstijd terugbrengen naar circa 800 uur en docenten maximaal 20 lessen laten 
geven met meer ontwikkeltijd.

Gelukkig las ik in de laatste CAO-brief dat er gesproken wordt over minder onderwijstijd en meer 
ontwikkeltijd voor docenten. Een zegen voor de kwaliteit van ons onderwijs. Minder, maar effec-
tievere en betere lessen en meer gemotiveerde leerlingen en docenten. Laten we het gewoon 
doen, dan kan iedere school de beste school worden!

Albert Noord,  
rector Harens Lyceum en 
Topsport Talentschool Groningen

Column
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De afgelopen decennia is onderzoek en het ontwikkelen van onderzoekend vermogen steeds belangrijker 
geworden binnen het hbo en meer specifiek in de lerarenopleidingen in Nederland (Van Katwijk, 2020). Zo 
schrijft de Vereniging Hogescholen (2015) dat ze graag eigentijdse, wendbare professionals af wil leveren 
met een onderzoekend vermogen. Mede hierom is in 2018 het onderwijsconcept Design Based Education 
(DBE) bij NHL Stenden Hogeschool ingevoerd (Geitz & Sinia, 2018). Eén van de basisideeën bij DBE is dat 
leraren in opleiding en lerarenopleiders in zogenaamde ateliers samen werken aan het ontwerpen, uitvoeren 
en onderzoeken van authentieke vraagstukken uit de praktijk. De verwachting is dat studenten hun onder
zoekend vermogen onder andere in deze ateliers ontwikkelen (Van Rij, 2020). Omdat de ateliers nog volop 
in ontwikkeling zijn, doen we onderzoek naar hoe lerarenopleiders onderzoekend vermogen opvatten en wat 
ze inzetten om studenten te begeleiden bij de ontwikkeling van hun onderzoekend vermogen. In dit artikel 
dat een vervolg is op De Vries et al. (2021) lichten we eerst de gebruikte begrippen en de wijze van dataver
zameling en analyse toe, waarna we de resultaten van dit verkennende onderzoek presenteren. 

De ontwikkeling van onderzoekend 
vermogen bij de lerarenopleiding

Onderzoekend vermogen
Onderzoekend vermogen richt zich op verbe-
tering van de eigen beroepspraktijk, het 
vergroten van de kwaliteit van de beroeps-
producten en de ontwikkeling van het eigen 
professioneel handelen (Losse, 2018; Van 
Katwijk, 2020). Een beroepsproduct is een 
dienst of product of handeling dat een profes-
sional moet kunnen leveren in het uitoefenen 
van zijn/haar beroep (Losse, 2018). 

Binnen NHL Stenden werken studenten in 
ateliers aan beroepsproducten aan de hand 
van zes fases van Design Based Education. 
Deze ateliers zijn onderwijsprogramma’s die 
bestaan uit (fysieke) werkomgevingen die 

activerend en samenwerkend leren in co-cre-
atie faciliteren en uitlokken (Bakker & Sinia, 
2019). In de Academie voor vo & mbo is een 
beroepsproduct een (door de opleiding, het 
werkveld of de student zelf geformuleerde) 
opdracht waarin studenten informatie verza-
melen, verwerken én toepassen én testen én 
aanpassen in een ontwerp (prototype) voor 
een authentieke beroepssituatie of -context. 
Een voorbeeld van een beroepsproduct bij 
de lerarenopleiding is het ontwikkelen van 
een lessenserie. 

Voor de ontwikkeling van beroepsproducten 
integreert de student theoretisch gezien 
een onderzoekende houding, onderzoekend 

Floris de Jonge, Lidewij van Katwijk, Janneke Eising en René Streutker

Opvattingen over en didactiek voor de ontwikkeling van onderzoekend vermogen
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handelen, onderzoekskennis, en onderzoeks-
vaardigheden. Ook moet de student in staat 
zijn onderzoeksresultaten toe te passen in de 
praktijk (Van Katwijk, 2020). In het eerdere 
artikel (De Vries et al., 2021) is een mogelijke 
samenhang tussen deze aspecten van onder-
zoekend vermogen uitgewerkt in een model 
(zie Figuur 1). 

Het startpunt vormt de ‘onderzoekende 
houding’ waarmee de (aankomend) profes-
sional kritisch en open naar de beroepsprak-
tijk kijkt waarbinnen hij of zij met een beroeps-
product aan de slag is. Om dit te ontwikkelen 
gaat hij ‘onderzoekend handelen’ (bovenkant 
cirkel), bijvoorbeeld door te  experimenteren 

en uitproberen, door kennis en informatie die 
er al is op te zoeken of uit te zoeken, en/of 
door zelf onderzoek uit te voeren. Voor de 
uitvoering van onderzoek heeft hij  ‘onder-
zoeksvaardigheden’ en ‘onderzoekskennis’ 
(zowel van het fenomeen onderzoek, als 
van het vakgebied) nodig om de inzichten 
te kunnen toepassen in de praktijk, bijvoor-
beeld door de ontwikkeling en het testen van 
een educatief ontwerp. De student gaat ook 
‘onderzoekend denken’ (onderkant cirkel), 
door de keuze voor de manier van onderzoe-
kend handelen te verantwoorden, en door 
te reflecteren op het beroepsproduct, het 
onderzoeksproces en de eigen professionele 
ontwikkeling.
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Om onze onderzoeksvraag te beantwoorden 
hebben we de volgende deelvragen opge-
steld:
•   Welke opvattingen over onderzoekend 

vermogen hebben lerarenopleiders gedu-
rende verschillende opleidingsfasen 
binnen de Academie vo & mbo?

•   Welke opleidingsdidactiek wordt binnen 
de DBE-ateliers toegepast om het onder-
zoekend vermogen van studenten te 
helpen ontwikkelen, met welke onderbou-
wing?

Methode: Dataverzameling en 
data-analyse
We hebben met lerarenopleiders van zes 
verschillende opleidingen (DBKV 5, Engels 
3, Frans 2, Zorg en Welzijn 2, Wiskunde 1, 
DTheater 1) gesprekken gevoerd over 14 
curriculumonderdelen. Als aanpak voor 
de dataverzameling hebben we ervoor 
gekozen om lerarenopleiders te interviewen 
met behulp van een kaartenset (Figuur 2), 
om lerarenopleiders te ondersteunen en te 
stimuleren bij het onder woorden brengen 
en concretiseren van het beoogde onder-

zoekend vermogen in hun onderwijspro-
gramma. 

De onderzoekers maakten een samenvat-
ting van de gesprekken door notities te 
maken in een zogenaamd logisch model (Yin, 
2003) op basis van een aangepast CIMO-
model (Context, Intervention, Mechanism, 
Outcomes; Denyer et al., 2008) (zie Figuur 
3). Dat wil zeggen dat deelnemers uitleggen 
welke activiteiten studenten ondernemen en 
hoe ze hen daarin begeleiden (interventie), 
welke aspecten van onderzoekend vermogen 
ze daarmee ontwikkelen (uitkomst), en 
welke redenering van de docent hier achter 
zit (mechanisme). De belangrijkste verbin-
dingen tussen kenmerken van het curriculum-
onderdeel en de ontwikkeling van het 
onderzoekend vermogen dat daarmee bij 
studenten logischerwijs wordt ontwikkeld 
hebben we op deze wijze vastgelegd. De zo 
in beeld gebrachte ontwikkeling hebben we 
steeds aan de geïnterviewden voorgelegd en 
gecheckt (member check) of het in overeen-
stemming was met hun bedoeling (Thomas, 
2017). 

Figuur 1. Model van onderzoekend vermogen
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Figuur 2. Kaartenset
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De gesprekken leverden data op van ver - 
schillende opleidingen, met een variatie in 
vakken en opleidingsfasen, van uiteenlo-
pende docenten op specifieke momenten in 
de tijd. Ter validering van de waargenomen 
patronen in deze data van uiteenlopende 
herkomst zijn deze uitgewisseld tussen de 
onderzoekers en met de kenniskring. In een 
eerste stap hebben leden van de kenniskring 
van het lectoraat een eerste globale analyse 
van zes logic models van twee opleidingen 
uitgevoerd (beschreven in De Vries et al., 
2021). Vervolgens hebben we alle verzamelde 
logic models geanalyseerd aan de hand van 
de eerdergenoemde deelvragen door de 
uitkomsten samen te vatten, te vergelijken, 
overeenkomsten en verschillen te noteren, 
en deze uit te wisselen en te bediscussi-
eren. De uitkomsten van de eerste deelvraag 
(de opvattingen over de ontwikkeling van 
het onderzoekend vermogen) hebben we 
daarna geordend per opleidingsfase: prope-
deuse, hoofdfase en afstudeerfase. In een 
nieuwe bijeenkomst hebben we met kennis-

kringleden de opbouw zichtbaar gemaakt 
door inkleuring van het model en de uitkom-
sten besproken. De resultaten die we op basis 
van deze analyse verkregen hebben volgen in 
de volgende paragraaf. 

Resultaten
In deze paragraaf geven we achtereenvol-
gens de verkregen antwoorden op de twee 
genoemde deelvragen.

Opvattingen over onderzoekend  
vermogen per studiefase
In Figuur 4 staan de ingekleurde modellen 
per studiefase. Bij het inkleuren hebben we 
onderscheid gemaakt tussen aspecten die:
 
•   geheel ontbraken in de logic models (wit),  
•   slechts bij één opleiding genoemd werden 

(licht roze),  
•   bij meerdere opleidingen genoemd werden 

(donker roze), en  
•   bij alle bevraagde opleidingen naar voren 

kwamen (rood). 

CONTEXT

Opleiding: 
Studiefase 
(propedeuse/hoofdfase/afstudeerfase): 
Beroepsproduct:

We willen dit deel van onderzoekend 
vermogen daarmee bereiken (uitkomst)

We doen dit met de studenten (interventie) De interventie 
draagt bij aan de 
uitkomst omdat... 
(mechanisme)

Aspect van onderzoekend vermogen Wordt ontwikkeld 
door... ( activiteit)

Wordt ontwikkeld 
door ... (begeleiding)

Onderzoekende houding

Kennis over het vakgebied

Onderzoeksvaardigheden

Onderzoekskennis (fenomeen onderzoek)

Toepassing onderzoek

Verantwoorden keuzes

Figuur 3. Logisch model
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Figuur 4b. Onderzoekend vermogen in de hoofdfase

Figuur 4a. Onderzoekend vermogen in propedeuse

Propedeuse

Hoofdfase
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Opvallend is dat de onderzoekende houding 
en reflectie zowel in de propedeuse als in de 
hoofdfase in de logic models van alle oplei-
dingen te zien is. Docenten noemden vaak 
dat het belangrijk is om als student kritisch 
te kunnen kijken naar de beroepspraktijk, 
nieuwsgierig te zijn naar wat zich daar voor-
doet en welke verbeteringen mogelijk zouden 
zijn. Een kritische houding wordt daarnaast 
ingevuld door te benoemen dat studenten 
in staat moeten zijn om te reflecteren op de 
effectiviteit van de ontwikkelde oplossingen 
en keuzes te kunnen verantwoorden. Op 
deze manier ontwikkelen ze zichzelf als reflec-
tieve professional in het beroep als docent. 
In aanvulling op deze overeenkomsten met 
betrekking tot houding, is bij alle oplei-
dingen in de hoofdfase het onderzoekend 
handelen benoemd. De meeste opleidingen 
richten zich in de eerste jaren nauwelijks op 
het expliciteren welke vaardigheden nodig 

zijn voor de uitvoering, terwijl in de loop van 
de opleiding en met name in het vierde jaar 
daar wel sterk de nadruk op komt te liggen.  
Wat bij deze inkleuring niet te zien is maar wat 
wel uit de data kwam, zijn verschillen tussen 
opleidingen. Daarbij valt op dat bij DBKV 
het zelf onderzoek uitvoeren al in de prope-
deuse aandacht krijgt en in de afstudeerfase 
niet meer benoemd wordt, terwijl dit bij de 
overige opleidingen andersom lijkt te zijn. 
Over de afstudeerfase (zie Figuur 4c) hebben 
we naast DBKV (licht-gestippeld) alleen 
collega’s van Engels (licht roze) gesproken, 
die expliciet het onderzoeken en het verant-
woorden aanhaalden. 

Aangezien we data hebben verzameld van 
verschillende docentenopleiders over curri-
culumonderdelen uit verschillende leerjaren, 
lopen de opvattingen over onderzoekend 
vermogen vanzelfsprekend uiteen. Soms 

Afstudeerfase

Figuur 4c. Onderzoekend vermogen in de afstudeerfase
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lijkt er een nauwere opvatting te bestaan 
(bijvoorbeeld de nadruk op ‘modelling’) en 
kan dat wellicht worden verklaard doordat 
een eerstejaars onderdeel is besproken. De 
docenten verwoorden de functie van onder-
zoek binnen opleidingen eveneens verschil-
lend: als een manier om beroepsproducten 
te ontwikkelen, als een middel voor profes-
sionele ontwikkeling, en als doel op zich; 
informatie opzoeken en verslaglegging van 
de uitkomsten van onderzoek. Daarnaast 
komt bij kunstopleidingen een ongemak 
met onderzoek naar voren wanneer ruimte 
voor experiment en creatieve vrijheid naar 
de achtergrond lijkt te verdwijnen (zie de 
bijdrage van Floris de Jonge elders in dit 
magazine). In een aantal van die gesprekken 
benadrukte de docent dat in een artistiek 
onderzoeksproces niet alles te beredeneren 
is, en dat we intuïtie moeten erkennen; “Als 
het gaat om creativiteit is er een esthetisch 
gevoel waar je aan appelleert, en dat moet 
je in zijn kracht laten”. 

Opleidingsdidactiek binnen DBE-ateliers 
Met opleidingsdidactiek bedoelen we de 
(onderzoeks)activiteiten die studenten 
uitvoeren of waaraan ze deelnemen en de wijze 
waarop docenten hen daarin begeleiden of 
ondersteunen. Docenten sluiten veelal aan bij 
het eerder omschreven DBE-concept, name-
lijk dat het onderzoekend vermogen wordt 
ontwikkeld door ‘ervaringsleren’: leren door 
te doen. Andere vaker genoemde elementen 
waren het belang van (peer)feedback, indivi-
duele begeleiding of coaching, de reflectie 
op het proces, de resultaten, en de eigen 
ontwikkeling en uitwisseling daarover. De 
omschrijvingen van de ingezette didactiek 
lopen per opleider sterk uiteen, met name 
met betrekking tot de mate van docentstu-
ring. Dit zou ook kunnen liggen aan opbouw 
in leerjaren; de ‘input’ (wat kan worden gezien 
als docentgestuurd aanbieden van infor-
matie) lijkt te worden gedaan naar behoefte 
van de student en deze ‘scaffolding’ lijkt af te 
nemen in de loop van de opleiding. Ook zijn 
verschillen zichtbaar in de mate waarin een 
opleider de nadruk legt op onderzoekskennis 
over het eigen vakgebied en kennis over 

het fenomeen van onderzoek. Dit is direct 
ook één van de discussiepunten die naar 
voren komen in de onderbouwing voor een 
bepaalde didactiek. Dat wil zeggen dat een 
aantal docenten in de didactiek de nadruk 
legt op onderzoeksvaardigheden, zoals lite-
ratuur- of bronnenonderzoek, terwijl anderen 
aandacht besteden aan het ervaren van het 
doen van onderzoek of het verdiepen van 
de inhoud (of dat nu wiskunde of beeldende 
kunst is) waarnaar onderzoek wordt gedaan. 
Enkelen veronderstellen dat het doorlopen 
van gegeven onderzoeksstappen niet leidt 
tot meer onderzoekskennis over het feno-
meen onderzoek. Illustratief is de uitspraak: 
“Het lijkt wel alsof heel veel studenten het 
[onderzoeks]proces ondergaan en daar nog 
niet een actieve deelnemer in zijn”. Deze 
docent trekt in twijfel of er sprake is van eige-
naarschap in de uitvoering van het onder-
zoek. 

Conclusie en discussie
Concluderend kunnen we stellen dat de taal, 
denkbeelden en opvattingen over onder-
zoekend vermogen bij verschillende lera-
renopleiders (nog) niet overeen komen. De 
beelden over onderzoek in het algemeen die 
tijdens de gesprekken en in de logic models 
naar voren komen zijn erg divers: van keurslijf 
tot een manier om te professionaliseren. Op 
die plekken waar onderzoek wordt gezien als 
doel op zich, wordt het ook als minst waar-
devol beschouwd. In het algemeen lijkt het 
erop dat docenten hun didactische interven-
ties goed kunnen worden verantwoorden, 
maar dat dit niet altijd is gericht op de ontwik-
keling van onderzoekend vermogen. 

DBE bestaat onder andere uit het iteratief 
onderzoeken van een oplossing door een 
product te ontwikkelen en te evalueren. Het 
is de vraag of dit leidt tot de ontwikkeling van 
onderzoekend vermogen waarbij de student 
niet alleen leert hoe iets onderzocht moet 
worden, maar ook waartoe hij of zij zich op 
dit vlak ontwikkelt. De keuze voor een didac-
tiek die draait om authentieke of levensechte 
opdrachten waarbinnen ruimte is voor eigen-
heid wordt tijdens de gesprekken verant-
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woord door te beargumenteren dat het zelf 
ervaren leidt tot actief leren en eigenaar-
schap, en - later in de opleiding - tot een 
visie op het beroep. Dit kan echter leiden 
tot het intuïtief en onbewust ‘uitproberen’, 
waarmee het ‘onderzoeken’ uit het model in 
de eerste leerjaren minder naar voren komt. 
Dit roept de vraag op in hoeverre en op welk 
moment onderzoek en onderzoeksactivi-
teiten gedurende de opleiding expliciet aan 
de orde moeten komen.

Dit onderzoek heeft een aanzet willen geven 
om de ontwikkeling van het onderzoe-
kend vermogen zichtbaar te maken en het 
gesprek hierover op gang te brengen. Wat 
verschillende opleidingen aan onderzoekend 
vermogen van studenten verwachten en hoe 
deze ontwikkeling in de loop van de oplei-
ding vorm krijgt, is nog niet duidelijk. In een 
volgende fase van het onderzoek willen we 
daarom in beeld brengen of studenten de 
door docenten beoogde ontwikkeling ten 
aanzien van onderzoekend vermogen bij DBE 
ook herkennen en ervaren. Hiermee beogen 
we nog scherper zicht te krijgen op óf en hoe 
het werken met DBE bijdraagt aan de ontwik-
keling van onderzoekend vermogen.
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Het zelfstandig kunnen doorlopen van een onderzoeksproces is een belangrijk onderdeel van de opleiding 
Docent Beeldende Kunst en Vormgeving (DBKV) van NHL Stenden Hogeschool. Volgens het in 2018 ingevoerde 
Design Based Education (DBE; Geitz & Sinia, 2018) ontwikkelen studenten producten, diensten en handelingen 
die een mogelijk antwoord of oplossing zijn voor vraagstukken uit de beroepspraktijk door het doen van onder
zoek. De manier waarop een opleiding invulling geeft aan dit onderwijsconcept en hoe onderzoek daarin 
verweven is, is afhankelijk van het beeld dat een opleiding heeft van het toekomstig werkveld en het hboniveau 
(Van Rij, 2020). De opleiding DBKV stelde zichzelf daarom de vraag hoe het discipline-eigen onderzoekend 
vermogen van studenten, binnen zowel een artistieke als educatieve context, kan worden getypeerd. 

De vrije val in onderzoek

Floris de Jonge

In een eerdere bijdrage (De Jonge, 2021) is 
het discipline-eigen onderzoekend vermogen 
omschreven als een creatief maakproces 
dat wordt gewaardeerd als een innovatief 
onderzoeksproces, waarbij denken en doen 
samengaan en waarvan reflectie en validatie 
voortdurend onderdeel zijn. Hierin werden 
verschillende voorbeelden van afstudeer-
onderzoeken beschouwd en werd geput uit 
inzichten van artsbased research (ABR) (Van 
Heijst et al., 2019; Leavy, 2015) en artistiek 
onderzoek waarbij het maken van het artistieke 
product onderwerp, context, methode én 
uitkomst van het onderzoek is (Borgdorff, 2015). 
De opleiding wil stimuleren dat studenten 
putten uit deze artistieke onderzoeksbenade-
ringen, naast de sociaal-wetenschappelijke, 
maar worstelt ermee hoe dat kan.

In dit artikel concentreer ik me op de vraag 
hoe docenten van de opleiding DBKV het 
discipline-eigen onderzoekend vermogen 
zien, door welke didactiek en activiteiten zij 
dat denken te stimuleren, welke onderbou-
wing zij daarvoor geven, en in hoeverre artis-
tiek onderzoek en ABR, volgens hen, een expli-
ciete rol of meerwaarde hebben. Het doel is 

om in kaart te brengen hoe discipline-eigen 
onderzoekend vermogen in de opleiding vorm 
krijgt en welke ontwikkeling van studenten 
de opleiding beoogt. Dit moet resulteren in 
een scherper beeld van het discipline-eigen 
onderzoekend vermogen en inzicht in welke 
didactiek kan worden ingezet om dit te stimu-
leren en te ontwikkelen.

Onderzoekend vermogen in het 
kunstonderwijs
In het artikel van De Jonge, Van Katwijk, Eising 
en Streutker elders in dit magazine bespreken 
we verschillende aspecten van onderzoekend 
vermogen gebaseerd op Losse (2018) en 
Van Katwijk (2020) (zie Figuur 2). Hieronder 
bespreek ik op basis van literatuur welke manier 
de samenhangende aspecten ‘onderzoekende 
houding’, ‘onderzoekend handelen’ en ‘onder-
zoekend denken’ zich specifiek kunnen mani-
festeren binnen het kunstonderwijs.

Centraal in het model staat de ‘onderzoekende 
houding’ waarmee de (aankomend) profes-
sional kritisch en open naar de beroepspraktijk 
kijkt waarbinnen hij of zij een beroepsproduct 
maakt. Binnen ABR kan worden gesteld dat 

Wat is de beoogde ontwikkeling van het disciplineeigen 
onderzoekend vermogen bij de opleiding DBKV?
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‘verwondering’ een belangrijke rol speelt: een 
manier van ervaren van de wereld waarbij alle 
zintuigen een rol spelen.

Het ‘onderzoekend denken’ omvat het in - 
zichtelijk en navolgbaar reflecteren op en 
verantwoorden van keuzes in het onderzoek.  

Figuur 1. Header webshop ontwerpersduo Makkink en Bey (2020)

Figuur 2. Model van onderzoekend vermogen

Binnen de artistieke praktijk wordt echter een 
individuele, persoonlijke, eigen denkwereld of 
manier van kijken gewaardeerd waarbij asso-
ciaties en verbindingen niet altijd rationeel 
te verantwoorden zijn (Hovens, 2014). Maar 
hoewel een kunstenaar vaak onderzoekend te 
werk gaat, staat deze persoonlijke zoektocht 
volgens Van Heijst et al. (2019) niet gelijk aan 
het doen van onderzoek. Dat wordt het pas als 
er gezamenlijk kan worden gereflecteerd op 
de vraag of het een ervaring betreft die voor-
bijgaat aan de subjectieve beleving van de 
kunstenaar. En daarvoor is reflectie en verant-
woording noodzakelijk.

Van Heijst et al. (2019) zien een directe relatie 
tussen ABR en de criteria voor hbo-onderzoek: 
waarbij onderzoek methodisch grondig, prak-
tisch relevant, en ethisch verantwoord dient te 
zijn en moet doorwerken in de beroepsprak-
tijk (Pijlman et al., 2017; Andriesen, 2014). Voor 
ABR vertalen Van Heijst et al. deze criteria als 
volgt: onder methodische grondigheid wordt 
verstaan of er recht wordt gedaan aan de 
ervaring van mensen (de auteurs noemen dat 
‘het ware’), in plaats van de feitelijkheid van de 
verzamelde data te beoordelen. De praktische 
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relevantie en de ethische verantwoording 
van een onderzoek kan worden ingeschat op 
basis van concrete verbeteringen die worden 
toegepast (‘het goede’), maar in het kader 
van ABR ook doordat kunstenaar-onderzoe-
kers een perspectief geven op allerlei maat-
schappelijke vraagstukken en verschijnselen 
en een stem kunnen geven aan onderdrukte 
of gemarginaliseerde groepen (Van Heijst 
et al., 2019). Naast ‘het ware’ en ‘het goede’ 
wordt ‘het schone’ als criterium genoemd: we 
kunnen door woorden, klanken, beelden of 
bewegingen geraakt worden en iets leren over 
onszelf en de wereld. Ten opzichte van andere 
onderzoeksbenaderingen kan dit als een extra 
kwaliteitscriterium worden beschouwd, uniek 
voor ABR: de esthetische waarde en de evoca-
tieve kracht van het onderzoek door de inzet 
van kunst, die onder andere zichtbaar worden 
in de stem en stijl van de onderzoeker (Van 
Heijst et al., 2019).

Methode:
dataverzameling en data-analyse 
Om te onderzoeken hoe het onderzoekend 
vermogen vormt krijgt bij de opleiding DBKV 
is het proces van de ontwikkeling van het 
onderzoekend vermogen zoals beoogd door 
docenten tijdens specifieke curriculumonder-
delen bestudeerd. Dit is gedaan aan de hand 
van een binnen de kenniskring ontwikkelde 
kaartenset, waarbij een aan de context van de 
Academie (Educatie) en de onderwijsvisie van 
de hogeschool (DBE) aangepaste door Mirjam 
Losse (z.d.) pilotproject als basis diende. Het 
idee van de kaartenset is dat het docenten 
stimuleert om het beoogde onderzoekend 
vermogen bij studenten te verwoorden. De 
kaartenset is gebruikt voor interviews met 
vijf docenten uit het opleidingsteam over vijf 
verschillende onderdelen, waarbij docenten uit 
elk studiejaar vertegenwoordigd waren. Voor 
deze dwarsdoorsnede zijn naast docenten van 
theorievakken ook gesprekken gevoerd met 
docenten die ateliers begeleiden waarin beel-
dend werk wordt gemaakt.

De interviews zijn in logic models omgezet. 
Deze bevatten opvattingen over waarom een 
bepaald aspect van onderzoekend vermogen 

belangrijk wordt geacht, hoe studenten dat 
ontwikkelen, hoe ze daarin worden begeleid 
en gestimuleerd (Losse, 2016) en een argu-
mentatie waarom deze interventies zouden 
bijdragen aan de ontwikkeling. De zo in 
beeld gebrachte ontwikkeling is steeds aan 
de geïnterviewden voorgelegd en gecheckt 
(‘member check’) of het in overeenstemming 
was met hun bedoeling. De logic models 
bieden op deze manier inzicht in de rationale 
van een docent: de argumentatie waarom 
bepaalde keuzes worden gemaakt of inter-
venties worden gedaan. De vijf logic models 
zijn naast elkaar gelegd en vergeleken op 
relevantie om inzicht te krijgen in opvattingen 
over onderzoekend vermogen, de opleidings-
didactiek en de verantwoording daarvan. De 
indeling ‘onderzoekende houding, onder-
zoekend denken, onderzoekend handelen’ is 
gebruikt voor de uiteenzetting van de resul-
taten hieronder.

Resultaten

1.  Opvattingen over onderzoekend vermogen 
Houding: Het écht willen weten
Voor alle bevraagde docenten vormt de onder-
zoekende houding een belangrijk punt in de 
ontwikkeling tot professional. Uit de analyse 
van de logic models ontstaat een indruk van 
een gedeelde opvatting onder docenten dat 
het uitvoeren van een onderzoek iets moet 
zijn dat vanuit de eigen intrinsieke nieuwsgie-
righeid, interesse of motivatie van studenten 
ontstaat. Om jezelf als professional te kunnen 
blijven ontwikkelen moet je in staat zijn jezelf te 
kunnen afvragen wat je kunt uitbreiden, verbe-
teren en aanpassen in de beroepspraktijk en 
daar moet je je eigen handelen en omgeving 
voor kunnen bevragen. Vervolgens moet je 
je eigen oplossingsstrategieën verkennen en 
maken, waarbij je in eerste instantie je eigen 
oordeel uitstelt.

Je moet als docent (in opleiding) de keuze 
voor een (didactische) aanpak kunnen verant-
woorden en bijstellen op basis van het resul-
taat hiervan. In één van de gesprekken wordt 
geopperd dat er zowel in het contact met 
leerlingen, als in het maken van beeldend 
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werk er sprake is van een reflectief, schep-
pend proces waarbij je met weerbarstig 
‘materiaal’ naar iets toe bouwt en werkt, 
waarbij bedoelingen niet automatisch leiden 
tot het gewenste resultaat. Immers, ook 
binnen een maakproces is het belangrijk om 
te kunnen bedenken welke eigenschappen of 
kenmerken van een proces of werk bijdragen 
aan de zeggingskracht van het resultaat. Ook 
al kan dat esthetische gevoel niet altijd onder 
woorden worden gebracht, je moet wel 
kunnen nadenken over wat beeldend werk 
doet met een beschouwer: om te kijken of 
wat het effect is van wat je had bedacht.

Reflectie: In gedachten worden gejaagd 
In de gesprekken wordt de mate waarin 
studenten bewust een onderzoeksproces door-
lopen en de mate waarin daarbij door de bege-
leidende docent een structuur wordt aange-
boden ter discussie gesteld. Dit wordt zowel 
bij artistieke maakprocessen als bij educatieve 
ontwerpprocessen onder woorden gebracht. 
Om als student een open blik te houden, is 
het lang niet altijd zinvol om taak- of resultaat-
gericht bezig te zijn. En door elke vervolgstap 
te moeten beredeneren en te verantwoorden 
verdwijnt de spontaniteit van ergens induiken 
en in een flow je te laten meevoeren door wat 
je tegenkomt en is er minder ruimte voor asso-
ciatie en intuïtie. Eén van de docenten gaf aan 
dat het vastleggen en reflecteren tijdens het 
maakproces door studenten vaak ten koste 
gaat van het plezier en de concentratie, en dat 
het vooral bijdraagt aan de controleerbaarheid 
voor de beoordeling door docenten.

De opvatting die naar voren komt is dat het 
belangrijk is om als begeleidend docent 
het opzoeken van grenzen te stimuleren, 
en ruimte te bieden voor het zelf bedenken 
van oplossingen en vervolgstappen aanslui-
tend bij de eigen voorkeuren, talenten en 
signatuur. Daarbij is het voorstructureren van 
opdrachten en het aanreiken van specifieke 
handvatten niet altijd passend. Het volgen van 
verplichte stappen draagt bij aan de uitvoe-
ring en beoordeling van opdrachten, maar 
niet aan de ontwikkeling van onderzoekend 
denken, zo lijkt te worden verondersteld. 

Immers, het cyclische ontwerponderzoek 
kent geen vaste volgorde. En wellicht geldt 
voor het artistiek onderzoek nog wel sterker 
dat transparantie en navolgbaarheid moeilijk 
vast te stellen is. Eén van de docenten werpt 
dan ook de vraag op welke functie verplichte 
stappen vervullen, aangezien de uitkomsten 
van artistiek onderzoek niet kunnen worden 
gerepliceerd. Hoewel de haalbaarheid van 
het navolgbaar tonen van een maakproces 
als onderzoeksproces ter discussie wordt 
gesteld, wordt wel genoemd dat je als 
docent in opleiding je proces moet kunnen 
verwoorden, omdat je immers ook anderen 
daarin moet kunnen begeleiden en je bege-
leidingsarsenaal breder moet zijn dan je eigen 
aanpak en voorkeuren.

Handelen: De overgang van 
zoeken naar maken
Opvallend in de logic models is dat volgens 
de docenten studenten moeite hebben om 
inzichten uit het onderzoek naar de praktijk 
te vertalen. De relatie tussen de ervaringen 
tijdens het eigen proces en het proces van 
lerenden wordt vaak niet gelegd. Ook de 
inzichten uit het bestuderen van het proces 
van andere kunstenaars wordt door studenten 
niet benut in het eigen proces: “we zien ook 
dat dat bij studenten niet automatisch leidt 
tot een rijker inzicht in processen. Studenten 
lijken dat veel uit te voeren als een taakje”. 
Daarnaast zien studenten hun activiteiten niet 
altijd als onderzoek. Studenten herkennen een 
literatuurstudie bijvoorbeeld wel als onder-
zoek, maar het ontwerpen uitvoeren van een 
les of het maken van beeldend werk niet.

2. Opleidingsdidactiek
De transfer van de uitvoering van taken of 
opdrachten naar bewust onderzoekend 
handelen of denken lijkt dus niet vanzelf plaats 
te vinden. Een begeleider kan een student 
daar bewust van maken. Dat kan bijvoorbeeld 
door het eindproduct voor ogen te houden en 
te vragen naar het ‘waarom’: wat is het doel 
van een les en waarom is dat belangrijk en wat 
is de beste manier om dat te bereiken en hoe 
werk je daar dan naartoe? Je moet daarom als 
begeleider studenten serieus nemen in hun 
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intenties en beweegredenen, zo zegt één van 
de docenten. Dat kan je als docent echter ook 
te lang doen: uiteindelijk moet het onderzoek 
namelijk iets opleveren en bijdragen aan het 
beroepsperspectief van de student.

Een aantal docenten expliciteert dat er in 
het beginstadium van het onderzoek tijd en 
ruimte is voor impliciet handelen en een werk-
wijze die zich kenmerkt door ‘trial and error’ 
waardoor de spanning tussen het bieden 
van structuur en vrijheid wordt opgelost. Dit 
wordt door docenten getypeerd als een zoge-
naamde ‘rommelfase’ of ‘vrije val’, waarbij één 
van hen een uitspraak van ontwerper Jurgen 
Bey in een interview uit 2011 aanhaalt: “ook in 
een wat meer onbewust onderzoek ben je je 
toch heel erg bewust van het feit dat je op 
dat moment in die onbewuste fase zit […] Dat 
is eigenlijk een ultieme vorm van bewust met 
onderzoek bezig zijn: dat je jezelf die ruimte 
gunt of inbouwt”. 

3. Onderbouwing opleidingsdidactiek
De docenten is gevraagd om toe te lichten op 
welke manier de door studenten ondernomen 
onderzoeksactiviteiten en de gebruikte 
didactiek bijdragen aan de ontwikkeling 
van het onderzoekend vermogen. Dit wordt 
vaak gekoppeld aan de visie op het beroep 
waartoe ze studenten opleiden. Een kritische 
houding wordt altijd belangrijk gevonden. Een 
hbo-opgeleide kunstvakdocent moet name-
lijk zijn eigen handelen en omgeving kunnen 
bevragen. Niet alleen de informatie die wordt 
verzameld, van welke bron dat afkomstig is, en 
de methodes die daarvoor worden ingezet, 
maar ook van de eigen beeldende of didac-
tische oplossingen die worden ontwikkeld. 
De eerste voor de hand liggende oplossingen 
zijn namelijk vaak het minst vernieuwend ten 
opzichte van de bestaande artistieke of educa-
tieve praktijk. Het vraagt nieuwsgierigheid 
en doorzettingsvermogen om hier voorbij te 
komen en onderbouwde keuzes en verbe-
teringen te maken. Door een kritische blik te 
ontwikkelen wordt het referentiekader van 
methodes voor dataverzameling, didactische 
middelen, en de kennis van de professionele 
kunstpraktijk voortdurend vergroot.

Het plezier van studenten in het maken en 
ontwikkelen van artistieke en educatieve 
producten door middel van onderzoek zijn 
ook belangrijk voor de docenten. Positieve 
ervaringen in deze processen tijdens de oplei-
ding zijn essentieel wanneer studenten het 
werkveld ingaan en hun leerlingen hierin bege-
leiden. Dit wordt een aantal keer genoemd als 
reden om kennis over het fenomeen onder-
zoek niet als onderwerp te expliciteren. De 
keerzijde hiervan is volgens docenten dat 
impliciete onderzoeksmatige activiteiten voor 
studenten weinig betekenis kunnen krijgen. 
Dat blijkt volgens een docent bijvoorbeeld 
uit de reflecties op onderzoeksactiviteiten, 
waarbij praktische overwegingen belangrijker 
lijken dan inhoudelijke argumenten.

Discussie
Hierboven is beschreven welke opvattingen 
over onderzoekend vermogen bij vijf docen-
tenopleiders van het opleidingsteam DBKV 
leven, welke opleidingsdidactiek zij toepassen 
om het onderzoekend vermogen te helpen 
ontwikkelen, en met welke onderbouwing 
zij dat doen. Met dit verkennend onderzoek 
wordt daarmee geen algemeen beeld van de 
opvatting van de opleiding gegeven, noch 
een volledig overzicht van de opbouw van 
de ontwikkeling van onderzoekend vermogen 
door de opleiding heen. Er is sprake van een 
momentopname, zowel in de registratie van 
individuele opvattingen, als in de ontwikkeling 
van de opleiding. Verder gaan een aantal van 
de hierboven beschreven resultaten van de 
gesprekken over observaties bij en ervaringen 
van studenten. Dit onderzoek wordt daarom 
voortgezet door studenten aan de hand van 
de kaartenset te interviewen over de leererva-
ringen en -processen die zij in de betreffende 
curriculumonderdelen doormaken. 

Uit de resultaten blijkt dat het onderzoekend 
vermogen in een artistieke of kunsteducatieve 
context zich lijkt te kenmerken door verschil-
lende tegenstrijdige eisen of verwachtingen. 
Een aantal kenmerken die door docenten 
specifiek worden gewaardeerd binnen de 
kunstvakken, worden namelijk gezien als 
tegen gesteld aan de criteria die zijn opge-
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steld voor praktijkgericht onderzoek. Hierbij 
kan worden gedacht aan het als docent geven 
van kaders tegenover het bieden van ruimte, 
of de expliciete verantwoording van keuzes als 
student tegenover het laten leiden door asso-
ciatieve ervaringen en intuïtie. Zoals onder 
‘Onderzoekend vermogen in het kunston-
derwijs’ beschreven, hoeft dat echter geen 
tegenstelling te zijn. 

Het onderzoekend handelen wordt door 
docenten van het opleidingsteam DBKV veelal 
getypeerd als ‘experimenteren’ en ‘uitpro-
beren’. Dat wil zeggen: het door trial en error 
intuïtief en experimenteel handelen. Het disci-
pline-eigen onderzoekend vermogen kan 
worden gestimuleerd als studenten bewust 
worden van het inzetten van ‘strategie 1: 
uitproberen’ (zie model Figuur 2) als ‘strategie 
3: onderzoeken’. Hiervoor is specifieke onder-
zoekskennis van het vakgebied, zoals kennis 
over ABR en artistiek onderzoek, noodzakelijk, 
evenals de vaardigheden om  deze vormen te 
gebruiken en expliciet te maken.

De opleiding DBKV leidt kunstvakdocenten 
op die leerlingen begeleiden in het creatieve 
maakproces. Dat vereist ervaring uit de eerste 
hand van dat maakproces (onderzoekend 
handelen) en kennis van het veld (onderzoeks-
kennis van het vakgebied). Ondanks dat geen 
kunstenaars maar docenten worden opgeleid, 
is dat de reden om het artistieke onderzoek 
als belangrijk onderdeel van het maakproces 
te zien. Onderzoekscriteria kunnen binnen 
de context van de beeldende kunst met het 
oog op het kunsteducatieve werkveld dus 
anders - disciplineeigen - worden geïnter-
preteerd of ingevuld. Dit onderzoek vormt een 
eerste aanzet om perspectieven daarop weer 
te geven en het gesprek daarover op gang 
te brengen. De visie op het discipline-eigen 
onderzoekend vermogen staat niet vast, maar 
is in beweging, en tot de parachute opengaat 
en een landingsplek in zicht komt, wordt de 
ruimte genomen voor een vrije val.
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Growing pains: international schools 
and Differentiated Instruction
Across national and international education 
systems, there has been a growing body 
of research highlighting the importance of 
DI in the modern classroom (Hattie, 2012; 
Tomlinson, 2014). This has led to widespread 
agreement amongst policymakers, adminis-
trators and teachers on the value of differenti-
ation for responding to the variance between 
learners. However, studies on differentiation 
are traditionally confined to national primary 
and second-level schools, with little research 
on how the needs of learners are responded 

to within international schools (Dulfer, 2019), 
despite the increased linguistic, cultural and 
ethnic diversity of these institutions (Hayden 
and Thompson, 2013). Given its importance 
in international curricula, the research gap 
poses a problem for teacher trainers who 
understand the need for working on DI with 
future international educators, but lack a 
clear conceptualisation of the reality for its 
successful implementation.

This required us as lecturers to present the 
topic to student-teachers through the limited 
but evolving understanding of differentiation 

Janneke Eising and Callum Philbin 

“Research sparks curiosity,
and curiosity sparks research”

At ITESS (International Teacher Education for Secondary Schools), we are tasked with preparing the 
next generation of innovative subject practitioners for international schools. But given the diverse nature 
of these classrooms, how do we encourage critically reflective teachers who can provide highquality 
teaching and learning throughout the world of international education? This past academic year we 
attempted to inspire our studentteachers in this endeavour exploring Differentiated Instruction (DI) 
through the module Researchbased Educational Design 3 (RBED 3). Together we examined how inter
national students’ learning and behavioural needs could be addressed by fostering an inclusive class
room. The Lesson Study (LS) approach was used as a way to design and implement mock lessons at 
ITESS focused on DI, before applying it in reallife situations during their third teaching practice in class
rooms all around the world. To aid this, students completed a research paper on an identified area of 
growth for DI, to further their understanding of the dynamics of international classrooms and, crucially, 
to further develop their Inquiry Stance (IS). This article explores the studentteachers’ perspectives on 
the course, examining how it contributed towards their professional development, while considering 
areas for future development. We briefly introduce the core elements covered in the course: DI, LS and 
the various facets of IS, before exploring the methodology, student feedback and finally the lessons we 
have learned. Towards this end, we look to critique how we develop international teachers who value 
the uniqueness of all individuals within the classroom and aim for evidenceinformed teaching for the 
changing world we live in.

Preparing the next generation of international teachers 
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for academic diversity within a globalised 
world. But by depicting it as a developing 
theory, as well as relying on Tomlinson’s 
framework (2014) for the concrete classroom 
practice (see figure 1), student-teachers could 
examine the value for themselves of using DI 
to proactively respond to learner needs in 
the international school environment. The LS 
approach, alongside lectures, labs and read-
ings, meant that students could explore for 
themselves the theory and practice behind 
differentiation to create their own inclusive 
international classrooms whether they be in 
Berlin, Istanbul or Mexico City.

Developing inquiring educators  
for a rapidly changing world
Before, during and after these teaching 
practices around the world, students look 
to develop their inquisitive attitude through 
reflecting on the new insights and behaviours 
to increase professional knowledge actively 
and purposefully. We explicitly examine and 
apply Van Katwijk’s six aspects of IS (2020) 
to achieve this type of critical reflection for 
implementing DI. 
Student-teachers are challenged with deliv-
ering their own differentiated lessons for their 
subject field, focusing on a specific area for 
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Differentiation

is a teacher's proactive response to leamer needs

and guided by general principles of differentiation 

Teachers can differentiate through 

according to the student's 

through a variety of instructional strategies, such as

Learning/Interest Centers • RAFTs • Graphic Organizers • Scaffolded Reading/Writting 
Intellegence Preferences • Tiered assignments • Learning Contracts • Menus • Tic-Tac-Toe 

Complex Instruction • Independent Projects • Expression Options • Small Group instructlon

shaped by mindset
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lnterests
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Passions, 
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motivate learning

Learning profile
Preferred 

approaches 
to learning

Figure 1. Tomlinson’s framework from Tomlinson (2014)

development. By applying and intertwining 
the six aspects of IS (see figure 2), students 
examine the practical problem by inter-
viewing experts, critiquing relevant, contem-
porary literature, working systematically to 
explore the impact of their interventions and 
to share their product and way of working in 
a well-written research report. 

As supervising lecturers we intend to model 
the necessary IS and assist, just in time, with 
research knowledge and skills, as per the 
advice from research (Kennisrotonde, 2019). 
This encourages a critical habit of mind that 
aids the students in developing their DI skills 
in the classroom.
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Lesson Study: an approach for  
developing professional inquiry
The final facet for encouraging this critical 
reflection is LS, an approach to teacher profes-
sional development that comes from Japan. It 
consists of a classroom inquiry in which several 
teachers collaboratively plan, teach, observe, 
revise, and share the results of a single lesson 
(see figure 3). It focuses on students’ learning 
rather than the teaching, by investigating the 
impact of the planned teaching activity on 
different learners. These different learners could 
be represented by ‘case’ students, typifying 
three different learning groups, what makes  
LS ideal to work on differentiated lessons and 
inclusive education (Goei et al, 2021).

According to De Vries et al. (2017) and Lewis 
et al. (2019), LS positively impacts teaching 
knowledge and skills by strengthening (1) 
instructional strategies and routines; (2) Peda-
gogical Content Knowledge (PCK); (3) an 
inquiry stance in observing and (4) profes-
sional collaborations skills. This made it the 
ideal tool for student-teachers to deepen their 
thinking about students’ learning in diverse 
international classrooms, which should benefit 
student learning by the end. 

What did the students think of our 
course?
Our research started with a general survey 
of the course that demonstrated how almost 
all student-teachers perceived it as a valu-
able learning experience contributing to 
their development in becoming a secondary 
teacher in international education. On 
average the course scored 4 out of 5 in the 
student feedback, with over 90% stating 
that it contributed to their development as a 
secondary teacher.

But what exactly did students learn from 
the DI/RBED 3 module, and what did they 
perceive as challenging? In addition to the 
survey, all student teachers filled in reflection 
forms after the first part of the course. Once 
students returned from TP, an online focus 
group in which participated five students 
was organized. Both the reflection forms and 
the focus group were analysed by making use 
of the grounded theory approach, utilizing 
coding by looking for emerging patterns. We 
present our main findings regarding students 
perspectives on DI, IS and LS in the para-
graphs below.

Figure 2. Six aspects of Inquiry Stance (Van Katwijk, 2020)

Research skills
Needed skills to conduct research, e.g.
analysing problems related to practice,

literature reviews, collecting and analysing
data and communicating results.

An inquiry habit of mind 
in conducting research

Having an open mindset, being curious
and critical, leading to deeper insights.

Research knowledge
General research knowledge: 

e.g. different research paradigms 
and methodology.

Knowledge about research 
in own discipline

Knowledge about (current) theories,
concepts and previous research regarding

the topic to research.

Ability to apply research
Ability to make use of

previous findings in own
teaching activities.

An inquiry habit of mind in practice
Combination of inquisitiviness and research 

knowledge, e.g.being curious about and alert 
to students’ change in behaviour and sharing 

experiences of own educational practice.
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“Differentiation is key, but challenging”
The student-teachers indicated that learning 
about differentiation is crucial, for now and 
in the future, and that they deepened their 
knowledge through the module.

The concept of academic diversity will 
always be on my mind.

Due to the inquiry approach, students identi-
fied their own practical problems to explore 
in the international classroom that we had not 
considered. English language skills came up 

as a barrier to student learning in an inclu-
sive classroom, and many student-teachers 
investigated how to scaffold student learning 
through additional language support across 
subject areas. Others explored mixed-ability 
grouping or involving more reticent and less 
vocal students in group activities. Through 
applying, researching and reflecting students 
iteratively embedded and redeveloped DI 
tools, which they felt increased their skills and 
knowledge of how to differentiate within their 
subject field. Students commented to say the 
following:

1
Defining lesson 

study goals

2
Chosing research 
lesson topic and 

classification 
of students

3
Designing 

research lesson,
writing lesson plan

6
Reflecting on whole 

cycle and 
sharing results

5
Teaching research 

lesson 2,
observing case 
pupils, doing

interviews, sharing
observations, evaluating

research lesson

4
Teaching research 
lesson 1, observing 
case pupils, doing
interviews, sharing

observations, 
redesigning lesson

Figure 3.  The classic LS cycle combined with the concept of casestudents  
(taken from Goei et al. (2021, based on Dudley (2013))
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I do think that it [the module] has 
enriched my awareness of differentiated 
instruction. We realized that this method 
[Tomlinson’s framework] worked.

An understanding of the importance was clear, 
but most importantly, the approach led to deep 
reflection on teaching and learning with DI:

The main insight I had […] is how big of an 
impact the flexible grouping has on the 
students that are lower achieving. These 
students really benefit from working 
together and being assisted by higher 
achieving students, while also being an 
effective learning moment for the higher 
achieving students.

However, almost all students conceded the 
same downside to the course, focusing on 
how differentiated instruction is a process 
that takes a long period of time to develop:

It feels like two months is very little time 
to be able [to apply it] because […] 
differentiation requires a longer time.

Due to the time constraints of teaching prac-
tice, at times the research is limited to a snap-
shot, which does not suit the longitudinal 
approach needed for DI. Akin to this, students 
felt DI applications are time consuming 
and a difficult part of being an international 
educator.

“Research sparks curiosity,  
and curiosity sparks research”
Our study also explored how the students 
applied the six aspects of IS, and if the student-
teachers were positive about the development 
of their inquisitiveness. They explained how 
they were eager to learn about DI in practice, 
how it works in their subject field and how they 
learned from their peers and colleagues. One 
student encapsulated the focus on the inquiry 
habit of mind, saying that

Research sparks curiosity, and curiosity 
sparks research. 

And explained this as follows:

As there is so many to read about it, 
it was a satisfying process to find the 
correct classroom approach to fit the 
learning difficulty our group picked out 
to research. It makes me want to apply 
the same technique to different aspects 
of my teaching, to improve myself and 
also back my teaching with more theo
retical evidence.

Other students, honestly indicated that 
sometimes they feel overwhelmed by all the 
different theories and different perspectives, 
which impacts negatively their self-confi-
dence or that it could be challenging to be 
really open-minded:

I think I am open to trying new things, but 
when it comes to doing research I often 
have a strong expected outcome in mind 
and sometimes disregard research from 
an opposing view completely.

Student-teachers indicate that, compared to 
their first research experience last year, they 
also increased their research knowledge and 
skills, especially when it comes to applying 
knowledge and findings in practice. They feel 
more confident about what steps to take, 
how to set up design criteria, what the meth-
odology encompasses, and how to work in a 
systematic way.

Being this the second research experi
ence during ITESS […], I’m better aware 
of what each theoretical step means, 
and what is expected from a research 
and a topic of inquiry

.
Besides that student-teachers indicate 
that they would like to learn more about 
different research paradigms and methodol-
ogies, they struggle the most with writing a 
concise and cohesive research report. They 
feel overwhelmed by the amount of sources 
and data, and experience difficulties to 
process them:
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I still need to develop the skill to filter 
information efficiently and evaluate 
sources and their relatedness. I tend to 
want to include everything, which then 
leads to a lack of conciseness and focus.
I find it very difficult to analyse the data 
and discuss the outcomes.

Despite their struggles, after this module,  
student-teachers are still in favour of doing 
(practioner) research, now and in the future:

The approach we did for this research 
made me more aware about how bene
ficial research is and how it can help us 
to improve as a teacher […]. To see the 
shortcomings by trying it out and then 
develop and work from there. 
Research is important for the future 
because there will be many changes in 
the educational field.

The value of the Lesson Study approach
Our research after the course showed that 
student-teachers perceived LS as a valuable 
approach to improve their teaching skills and 
knowledge about applying DI combined with 
developing an IS:

Lesson Study has offered a good view on 
the differences there can be in your class
room, and the importance of fostering all 
of them. As a next step I am going to keep 
this in mind when planning my lessons 
and applying certain techniques that we 
have explored in our research lesson. I 
also want to base my didactic decisions 
on theory more than I did before, so I can 
back up my decisions by things that are 
proven to work. This will give me more 
confidence in my decisions.

Observing case-students in a systematic way, 
helped student-teachers to understand the 
impact of their teaching activity:

I believe it is a great way to observe 
student behaviour, as it is impossible for 
the teacher to observe everything that is 
happening in their classroom.

Student-teachers also emphasized the added 
value of collaborating with peer student-
teachers or colleagues:

Thanks to my group mates, I was inspired 
to always deepen my knowledge about 
flexible grouping and differentiation

Again, the pragmatic reality of TP is where 
the students ran into trouble for conducting 
their research. The main problem they expe-
rienced was the workload for the teachers at 
the placement school:

[…] teachers don’t have time […] they 
are doing so many things that it’s a bit 
difficult to ask other teachers to enter the 
class and to observe.

Lessons learned
Despite these challenges, the course was 
deemed valuable by the students. By focusing 
on DI and IS through the LS tool, students 
heightened their critical habit of mind and 
furthered their application of DI in the interna-
tional classroom. 
However, we do have areas to consider 
for the future development of the course. 
Students expressed that DI in the interna-
tional classroom is difficult given the nature 
of the diversity and the learning needs. The 
time consuming aspect will be explored in 
more detail next year, as well as viewing DI 
as a goal that is challenging to attain but still 
well worth pursuing. In terms of IS, students 
explicated the need for deeper awareness 
of certain research skills, and these will be 
embedded more throughout the programme. 
Finally, the challenges of working with collab-
orating teachers for LS will be explored before 
carrying it out so that they can be mitigated. 
As we improve these areas, we hope to 
continue developing teachers’ DI application 
in classrooms in the present, but more impor-
tantly, improving their critically reflective skills 
to be successful and innovative teachers in 
their future careers in international education.
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In dit artikel bespreken we loopbaantheorieën die de loopbaanontwikkeling van jongeren en jongvolwas
senen inzichtelijk kunnen maken. Er zijn in Nederland jongeren en jongvolwassenen in een kwetsbare positie 
die niet goed in staat zijn om regie te nemen in hun loopbaan. Deze groep ervaart drempels of lopen tegen 
reële drempels aan die ze niet zelf of met hulp kunnen overbruggen. In een onderzoek volgen wij gedurende 
drie tot vier jaar circa veertig jongeren en jongvolwassen in een kwetsbare positie en brengen we belem
meringen en mogelijkheden in beeld die zij ervaren en tegenkomen bij het vormgeven van hun loopbanen. 
Door vergelijking van de veertig casestudies worden mechanismen van regie in de loopbaan en interventies 
die de jongeren en jongvolwassenen ondersteunen in hun loopbaanontwikkeling geïdentificeerd. In dit artikel 
bespreken we de theorieën die deze mechanismen bloot kunnen leggen. We doen dat door één casus met 
het perspectief van de verschillende theorieën te bekijken.

Stap voor stap 
naar de arbeidsmarkt

Inleiding
Kwetsbaarheid heeft niet alleen te maken met 
de jongeren en jongvolwassenen die moeite 
ervaren om stappen in hun loopbaan te zetten 
maar ook met de contexten waaraan zij deel-
nemen. Zij zijn kwetsbaar omdat zij in deze 
contexten worden geremd in het nemen van 
stappen of omdat zij door eerdere ervaringen 
moeite hebben om in nieuwe contexten deel 
te nemen. Kwetsbare jongeren definiëren we 
daarom als

Jongeren die onvoldoende hulp
bronnen hebben en weinig ruimte 
ervaren of hebben in hun omgeving om 
bepaalde tegenslagen te overwinnen 
en om hun leven vorm te geven op de 
manier die zij wensen (SCP, 2015).

Uit onderzoek blijkt dat extra loopbaan-
begeleiding veel voor deze doelgroep kan 
betekenen (De Hek et al., 2019; De Lange 

Marijn Neuman, Marco Mazereeuw en Monique Volman

Perspectief op de ontwikkeling van loopbanen van jongeren en 
jongvolwassenen in een kwetsbare positie.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met Fryslânwerkt!. Fryslânwerkt! is een 
samenwerkingsverband in de arbeidsregio Friesland met vertegenwoordigers van UWV, FNV, 
VNO-NCW, provincie, gemeenten en mbo’s. Naast een bestuur kent Fryslânwerkt! meerdere 
werkgroepen waaronder de werkgroep ‘aanpak jeugdwerkloosheid’. Het onderzoek is één van 
de initiatieven die worden ingezet om jeugdwerkloosheid tegen te gaan.
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et al., 2020). Echter, inzicht in mechanismen 
achter het succes van dergelijke begeleiding 
ontbreekt. Loopbaantheorieën benadrukken 
veelal wat men uiteindelijk moet kunnen om 
succesvol te zijn op de dynamische arbeids-
markt en zeggen weinig over hoe de loop-
baan zich ontwikkelt en hoe die ontwikke-
ling kan worden versterkt. In ons onderzoek 
zoeken we naar een theoretisch perspectief 
dat wel inzicht kan geven in de individuele en 
contextuele belemmeringen van de jongeren 
en ook in het doorbreken daarvan. 
In dit artikel laten we daar iets van zien door 
één specifieke casus te beschrijven vanuit 
loopbaantheorieën waarin regie in de loop-
baan, die door deze theorieën loopbaan-
agency wordt genoemd, centraal staat (Chen 
& Hong, 2020; De Vos et al., 2020; Muijen et 

al., 2018). Met deze perspectieven als analyti-
sche lens worden belemmeringen, mogelijk-
heden of doorbraken in de loopbaan van deze 
jongvolwassen vrouw geduid. We maken 
inzichtelijk dat deze loopbaantheorieën 
inzicht geven in waar de ontwikkeling kan 
stokken. Ze geven echter geen handvatten 
om de belemmeringen te doorbreken en de 
loopbaan agency bij de jongeren en jong-
volwassenen te versterken. In dit artikel wordt 
een suggestie gedaan voor een alternatieve 
theorie die daar wel perspectief op geeft.

We beantwoorden daarmee de volgende 
onderzoeksvraag:
Hoe kunnen we de ontwikkeling van eigen 
regie in de loopbaan (loopbaanagency) in 
deze casus begrijpen? 
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Jorni
Een van de jongvolwassenen uit het onder-
zoek is Jorni. Jorni is 27 jaar en een alleen-
staande moeder van twee kinderen. Ze 
woont met haar kinderen in een eengezins-
woning. Jorni is geboren in de Dominicaanse 
Republiek en rond haar dertiende jaar naar 
Nederland gekomen. Ze heeft anderhalf 
jaar gewerkt in een non-food discounter en 
daarna drie jaar bij een supermarkt. Na een 
onderbreking van twee jaar heeft ze nog 
een half jaar productiewerk gedaan. Op het 
moment van het interview (maart 2022) komt 
ze rond van een bijstandsuitkering en volgt 
ze een schoonmaakcursus. Het is haar wens 
om in de ouderenzorg te werken als schoon-
maker.

Theorie en casus

Het perspectief van een duurzame 
loopbaan en loopbaanagency
Een duurzame loopbaan wordt volgens De 
Vos et al. (2020) en De Hauw en Greenhaus 
(2015) gedefinieerd als een loopbaan waarin 
een persoon gezond, gelukkig en productief 
is. Met gezondheid wordt zowel de fysieke 
als de mentale gezondheid bedoeld. Onder 
geluk wordt de ervaren werktevredenheid en 
het ervaren succes verstaan en met produc
tiviteit wordt de inzetbaarheid, uitdaging en 
het prestatieniveau bedoeld. Gezondheid, 
geluk en productiviteit beïnvloeden elkaar 
en hebben een positieve of negatieve impact 
op de loopbaanontwikkeling en vice versa. 
De auteurs stellen daarnaast dat de verschil-
lende leefwerelden waarin een persoon parti-
cipeert, zoals het gezinsleven, niet los van 
de loopbaan gezien kunnen worden en dat 
ook de andere contexten dan werk invloed 
kunnen hebben op de loopbaanontwikkeling.
De Vos et al. (2020) zien het als de verant-
woordelijkheid van de persoon om regel-
matig naar zijn of haar loopbaan te kijken 
en te bepalen of de werkzaamheden nog 
overeenkomen met de interesses en vaar-
digheden. De persoon bepaalt idealiter zelf 
of er een mogelijkheid opgepakt zou kunnen 
worden, een bepaalde training gevolgd kan 
worden of juist een stap terug gedaan moet 

worden. Naast deze persoonlijke verantwoor-
delijkheid stellen De Vos et al. (2020) dat de 
persoon om moet kunnen gaan met verande-
ringen in de loopbaan of met veranderingen 
die gevolgen hebben voor de loopbaan zoals 
veranderende taken, digitalisering of veran-
deringen in de gezinssituatie. Het verant-
woordelijk zijn voor de eigen loopbaan en het 
reageren op veranderingen in de loopbaan 
noemen de auteurs loopbaanagency. 
Wanneer we vanuit het perspectief van De 
Vos et al. (2020) naar de situatie van Jorni 
kijken, zien we dat er enkele gebeurtenissen 
hebben plaatsgevonden die impact hebben 
gehad op haar loopbaan. Jorni heeft bijvoor-
beeld op jonge leeftijd kinderen gekregen 
en de vader van de kinderen is niet in beeld. 
Daarnaast heeft Jorni een klein netwerk om 
zich heen. De enige persoon waar Jorni min 
of meer op terug kan vallen is haar moeder. 
Haar moeder woont bij haar in de buurt. Ze 
hebben wel veel contact maar geen goede 
band. Haar moeder steunt haar bijvoorbeeld 
niet door op haar kinderen te passen.
We zien ook dat Jorni vanuit persoonlijke 
overwegingen voor de zorg van haar kinderen 
kiest. Hierin speelt mee dat ze zelf als kind 
heeft ervaren hoe het is om achtergelaten 
te worden. Haar moeder is eerder geëmi-
greerd dan zijzelf. Ze wil haar kinderen het 
gevoel van alleen gelaten worden besparen 
en ze heeft besloten niet te gaan werken tot 
beide kinderen naar de basisschool gaan. De 
combinatie van haar eigen ervaring, eigen 
waarden en een klein netwerk zijn bepalend 
geweest voor het niet willen en kunnen zetten 
van stappen in haar loopbaan.
Het perspectief van De Vos et al. (2020) erkent 
haar gezinssituatie en de manier waarop ze 
de zorg voor haar kinderen wil dragen en 
geeft aan dat het van belang is dat Jorni een 
loopbaan kiest die passend is. Dit theoretisch 
perspectief laat echter niet zien hoe Jorni 
kan leren om tot een passende loopbaan te 
komen.  
Ook de gezondheid van Jorni heeft gevolgen 
voor haar loopbaan. Ze heeft rug- en bekken-
klachten die haar beperken. Ze kan niet lang 
zitten of staan en fysiek zwaar werk is niet 
mogelijk. Ze vindt het vervelend om bij een 
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eventuele baas aan te moeten geven dat 
ze zitten en staan moet afwisselen. Ze wil 
daarom graag wachten met werken tot ze  
dat fysiek weer meer aankan. 
Vanuit het perspectief van De Vos et al. (2020) 
zien we enerzijds dat ze niet kan of durft te 
werken vanwege haar gezondheid maar 
ook dat haar werkloosheid impact heeft op 
haar gevoel van geluk. Ze ervaart regelmatig 
stress omdat ze voor haar gevoel niets doet 
en geen productiviteit ervaart. Volgens De 
Vos et al. (2020) zou ze zelf stappen kunnen 
en moeten nemen om dit te overwinnen. 
Hoewel dit een zeer rijk perspectief is, biedt 
het geen handvatten om stappen te nemen 
en laat het ons niet zien hoe Jorni het nemen 
van stappen door begeleiding kan ontwik-
kelen.

Het perspectief van career 
human agency theory
De Career Human Agency Theorie van Chen 
en Hong (2020) is gericht op het proces 
dat ontstaat als iemand een verandering 
meemaakt in zijn of haar loopbaan of als er 
een verandering is die invloed heeft op de 
loopbaan. Het proces van veranderen in de 
loopbaan en de loopbaan aanpassen op 
veranderingen is volgens de auteurs nodig 
om te kunnen functioneren op de arbeids-
markt en zo tot een duurzame loopbaan te 
komen. 
De auteurs bekijken loopbaanontwikkeling 
vanuit het perspectief van de sociaal cogni-
tieve theorie van Bandura. Bandura et al. 
(2001) definiëren agency als 

Het menselijk potentieel dat een 
persoon helpt om controle uit te 
oefenen op de aard en kwaliteit van 
zijn of haar eigen leven. 

Bandura bedoelt met dit potentieel persoon-
lijke eigenschappen zoals anticiperen, regu-
latie van motivatie, zelfsturing, zelfbewustzijn, 
betekenis kunnen geven en een levensdoel 
hebben. Gebaseerd op de theorie van 
Bandura hebben Chen en Hong vier stappen 
gedestilleerd die ingezet kunnen worden 
door de persoon om tot een loopbaanbe-

slissing te komen. De stappen zijn: (1) intentie 
hebben tot stap maken in de loopbaan (2) 
doelen stellen om de loopbaan in beweging 
te krijgen (3) reageren op veranderingen in 
de loopbaan en (4) reflecteren op de loop-
baan. Ze kunnen worden ingezet zodra er een 
bijzonder moment, zoals een verandering, 
plaatsvindt. 
Vanuit het perspectief van Chen en Hong 
(2020) zien we dat Jorni een aantal van de 
hierboven genoemde stappen maakt. Jorni 
verwoordt de intentie om een loopbaanstap 
te maken. Ze heeft zich voorgenomen om als 
schoonmaker te gaan werken. Ze heeft als 
doel om dat te gaan doen in de ouderenzorg 
zodat ze oudere mensen gezelligheid kan 
bieden. Het reageren op verandering van de 
loopbaan zien we een beetje terug bij Jorni. 
Ze is een cursus aan het volgen om een stap 
dichter bij haar doel te komen, maar ze denkt 
nog niet na over vervolgstappen. Reflecteren 
op de loopbaan zien we ook bij Jorni terug. 
Ze denkt veel na over waar ze nu staat en ze 
weet waarom ze op dit moment tegenge-
houden wordt in de ontwikkeling van haar 
loopbaan. 
Met Career Human Agency Theory als lens 
wordt zichtbaar welke stappen Jorni kan 
nemen om tot verandering te komen en welke 
stappen ze heeft genomen. We zien dus wel 
welke stappen genomen worden maar de 
intrapersoonlijke en contextuele processen 
die een rol spelen worden met deze lens niet 
zichtbaar. 

Het perspectief van loopbaanagency 
als opkomend fenomeen
Muijen et al. (2018) zien loopbaanagency als 
een wisselwerking tussen de persoon en 
de contexten waaraan deze deelneemt. De 
auteurs omschrijven loopbaanagency als het 
kunnen zien en nemen van ruimte die door 
anderen geboden wordt en het zelf creëren en 
nemen van ruimte. In beide gevallen ontstaat 
er een grotere handelingsruimte. Vanuit dit 
perspectief is loopbaanagency niet iets wat 
je bezit maar een fenomeen dat in interactie 
tussen personen en omgevingen opkomt. 
Personen die vaak loopbaansucces ervaren 
kunnen in situaties terechtkomen waarin ze 
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juist geen handelingsmogelijkheden zien, 
waardoor het toch niet lukt om een stap te 
zetten. Personen die veelal minder loopbaan-
succes ervaren kunnen bij bepaalde omstan-
digheden toch nieuwe handelingsmogelijk-
heden zien en wel een loopbaanstap zetten. 
Vanuit het perspectief van Muijen et al. (2018) 
ziet en neemt Jorni op dit moment weinig 
ruimte om een duurzame loopbaan op te 
bouwen. Ze ziet wel veel redenen om geen 
stappen te zetten, zoals er voor kinderen 
moeten zijn en een gebrekkige gezondheid. 
Jorni heeft een begeleider waarmee ze regel-
matig gesprekken heeft. De gesprekken 
met de begeleider van Jorni hebben ervoor 
gezorgd dat Jorni ruimte is gaan zien voor 
het volgen van een cursus. Samen met de 
begeleider heeft Jorni een oplossing gezocht 
voor de opvang van haar kinderen. De oplos-
sing was om toch in gesprek te gaan met 
de moeder van Jorni waardoor ze acht keer 
een middag op haar kinderen wilde passen. 
De belemmering van haar gezondheid werd 
opgelost toen Jorni in ging zien dat op de 
juiste manier schoonmaken rugpijn voorkomt. 
De interactie met de begeleider heeft het 
verschil gemaakt in de ruimte die Jorni is gaan 
zien en nemen. 
Als we met de genoemde perspectieven 
naar een begeleidende rol kijken valt op dat 
geen van deze perspectieven daar expliciet 
rekening mee houden. Terwijl juist de bege-
leidingsinterventie ervoor gezorgd heeft dat 
Jorni wel ruimte is gaan zien. Oftewel, bege-
leiding kan iets doen om ruimte te bieden of 
de ander ruimte te laten zien zodat er een 
doorbraak plaatsvindt.

Discussie
Jorni is waarschijnlijk exemplarisch voor een 
deel van de kwetsbare jongeren en jong-
volwassenen. Haar verhaal laat zien dat er 
contextuele en intrapersoonlijke processen 
spelen die de loopbaanontwikkeling van Jorni 
mede bepalen. Het perspectief van de Vos 
et al. (2020) benadrukt kenmerken van een 
proces die ook herkenbaar zijn bij Jorni. Name-
lijk de relatie met haar privécontext zoals de 
zorg voor haar kinderen en haar gebrekkige 
gezondheid. Echter, met de lens van De Vos 

et al. zien we niet hoe het voor Jorni mogelijk 
is om een ontwikkeling op gang te brengen 
waarbij Jorni tot een passende, duurzame 
loopbaan komt. Met de bril van career human 
agency theorie (Chen & Hong, 2020) wordt 
zichtbaar dat Jorni acties onderneemt. In 
principe doorloopt ze alle stappen die de 
auteurs beschrijven. Echter, deze theorie laat 
niet zien welke interactie er plaatsvindt tussen 
Jorni en de contexten waaraan zij deelneemt 
en welk proces dit bij Jorni oproept. Ook 
wordt niet zichtbaar hoe er door eventuele 
anderen geïntervenieerd kan worden als Jorni 
geen acties onderneemt. Het perspectief 
van Muijen et al. (2018) brengt de interactie 
tussen context en individu wel weer sterk 
naar voren. Met deze theoretische bril wordt 
duidelijk dat de oplossing zit in het geven, 
zien en nemen van ruimte om loopbaanont-
wikkeling op gang te brengen. Hoewel het 
zichtbaar maakt dat een mogelijke oplos-
sing zit in de interactie tussen persoon en 
contexten, maakt geen van de perspectieven 
zichtbaar welke begeleidingsinterventies de 
belemmerende gedachten van Jorni en de 
reële belemmeringen in haar situatie kunnen 
doorbreken. Oftewel, wat een begeleider bij 
de persoon en in de contexten kan doen om 
de loopbaanagency te versterken. 

We vinden voor het incorporeren van bege-
leidingsinterventies aanknopingspunten in 
het principe van Double stimulation (DS). 
DS is een van Vygotsky afkomstige onder-
zoeksmethodiek, begeleidingsprincipe en 
model voor een psychologisch verschijnsel 
(Sannino, 2015; 2022). DS als psychologisch 
verschijnsel beschrijft waar personen tegen-
aanlopen door te focussen op de conflicte-
rende motieven die blokkerend werken. In 
het geval van Jorni is dat enerzijds de wens 
om betekenisvol werk in de ouderenzorg te 
willen doen maar anderzijds er ook voor de 
kinderen willen zijn. DS als begeleidingsprin-
cipe en onderzoeksmethodiek gaat eerst via 
het zoeken naar motievenconflicten na waar 
personen in contexten tegenaan lopen om 
vervolgens na te gaan wat deze personen 
zelf kunnen doen om daaruit te komen. Als de 
personen daar zelf niet uitkomen, kan vervol-
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gens worden nagegaan wat met begeleiding 
toegevoegd kan worden om wel tot een 
doorbraak te komen (Sannino, 2015; 2022). 
Vanuit het perspectief van DS zien we bijvoor-
beeld bij Jorni dat belemmerende gedachten 
en reële belemmeringen prominent aanwezig 
zijn maar ook dat de gesprekken die Jorni 
heeft gehad met haar begeleider voor haar 
een doorbraak hebben gerealiseerd. Voor de 
gesprekken kon Jorni geen ruimte zien om iets 
te gaan ondernemen omdat ze werd belem-
merd door haar gedachten over haar gezond-
heid en de zorg voor haar kinderen. Tijdens 
de gesprekken is het de begeleider van Jorni 
gelukt om haar ruimte te laten zien waardoor 
Jorni wel een cursus is gaan volgen. Door DS 
als lens te gebruiken kunnen we duiden waar 
Jorni vastloopt en ook achteraf bepalen welke 
begeleidingsinterventie(s) aan de doorbraak 
hebben bijgedragen. 
In het vervolg van ons onderzoek gaan we 
samen met begeleiders zoeken naar hoe 
jongeren en jongvolwassenen als Jorni hun 
eigen belemmerende gedachtes en reële 
belemmeringen doorbreken en hoe bege-
leiders daaraan kunnen bijdragen. Zo krijgen 
we inzicht in hoe we deze jongeren en jong-
volwassenen kunnen ondersteunen in hun 
stappen richting een duurzame loopbaan en 
ontwikkelen we samen manieren van bege-
leiden die goed kunnen werken.
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Het ontwerpen van de nieuwe 
leerafdeling ‘Westerpoort’ 
in een Change lab

Vier docenten van twee mboscholen en twee medewerkers van een zorginstelling zijn door 
de stuurgroep gevraagd om samen met ons een ontwerpgroep te vormen. De ontwerpgroep 
heeft de opdracht gekregen om een eerste prototype van een leerafdeling aan te leveren voor 
de zomervakantie van 2022. Wij dragen bij aan het ontwerpproces en we voeren tegelijkertijd 
onderzoek uit naar de werkende mechanismen die bijdragen aan de nieuwe leerafdeling. Dat 
doen wij volgens de methodiek van een Change lab (CL). In dit artikel beschrijven we wat een 
CL is en wat onze praktijkervaringen zijn vanaf de start tot heden.

Naar aanleiding van het personeelstekort 
en krapte op de stagemarkt voor mbo-stu-
denten in de provincie Friesland zijn een 
manager van zorginstelling Westerpoort 
Noorderbreedte en twee managers van 
Friese mbo-scholen, ROC Friese Poort en 
Friesland College, bijeengekomen om geza-
menlijk na te denken over een oplossing voor 
dit probleem. Het idee is ontstaan om een 
nieuwe leerafdeling te ontwerpen binnen de 
Westerpoort waarin een leercultuur centraal 
staat. Zo ontstaat een plek waar medewer-
kers uitgedaagd worden waardoor het werk 
aantrekkelijker wordt en kunnen studenten 
doorlopend worden opgeleid. De drie mana-

gers vormen een stuurgroep en zij hebben 
twee onderzoekers van het practoraat en 
het lectoraat Beroepsgerichte didactiek en 
Leven Lang Ontwikkelen gevraagd om een 
bijdrage te leveren aan het vormen van de 
nieuwe leerafdeling. De focus ligt hierbij op 
het realiseren van individueel en gezamenlijk 
wendbaar- en basisvakmanschap voor zowel 
studenten als medewerkers als wezenlijk 
onderdeel van een leercultuur. De wens is dat 
de leerafdeling een fysieke ruimte wordt in 
de Westerpoort, bestaande uit acht bedden, 
waar zowel medewerkers als studenten zorg 
gaan verlenen aan mensen met een psycho-
geriatrisch ziektebeeld.

Astrid van Beusekom en Rachel Nijkamp
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Een Change Lab
Een CL is een door onderzoek onder-
steunde veranderomgeving waarin ontwer-
pers de mogelijkheid krijgen om hun dage-
lijkse routines los te laten (Bruining, 2016). 
De ontwerpers worden in de gelegenheid 
gesteld om in dit geval zowel zelfstandig als 
in gezamenlijkheid de nieuwe leerafdeling te 
ontwerpen. Bij aanvang van de samenwer-
king heeft de ontwerpgroep wel beelden bij 
de leerafdeling op basis van de opdrachtfor-
mulering. Toch weet niemand hoe het eruit 
komt te zien of wat er gaat gebeuren op het 
moment dat de leerafdeling er is. Van hieruit 
ontstaat er ruimte om een nieuwe situatie te 

creëren en dat is precies de bedoeling van 
het werken in een CL. Een CL is gebaseerd op 
vijf kernprincipes (Bruining, 2016):
•   expansief leren 
•   zone van naaste ontwikkeling
•   formatieve interventie 
•   leren van frictie 
•   dubbele stimulatie 

Praktijkervaringen in een Change lab
De vijf kernprincipes van een CL maken het 
voor ons mogelijk om de probleemanalyse, 
inclusief fricties en doorbraakmomenten, in 
kaart te brengen om zo het hele ontwerp-
proces te kunnen monitoren. Dit vraagt van 

Het ontwerpen van de nieuwe 
leerafdeling ‘Westerpoort’ 
in een Change lab
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ons om een beschouwende en stimulerende 
rol aan te nemen in het proces. Vanuit onze 
rol kijken we naar een specifieke vorm van 
leren. Namelijk het leren dat plaatsvindt als 
mensen gezamenlijk iets creëren dat er nog 
niet is. Engeström (2007) noemt dat expan-
sief leren. Wij hebben een bijdrage geleverd 
aan het expansieve leren door te observeren, 
te luisteren en vooral door vragen te stellen. 
Volgens Bruining (2016) kan dat leiden tot 
een fysieke, sociale en mentale ruimte waarin 
de ontwerpers uitgenodigd worden elkaar 
kritisch te bevragen, een analyse te maken 
van de huidige situatie en deze van betekenis 
te voorzien. Het is opvallend dat de ontwer-
pers bij de start van de samenwerking er zelf 
op natuurlijke wijze voor hebben gezorgd dat 
die mogelijkheid is ontstaan. Dat is gebleken 
tijdens de eerste werkbijeenkomst waarin de 
ontwerpers elkaar spontaan vragen hebben 
gesteld om op die manier betekenis te 
kunnen geven aan de opdrachtformulering. 
Het bevragen van elkaar valt onder de eerste 
fase van de cyclus van expansief leren (zie 
Figuur 1) (Engeström & Sannino, 2010). Het 
werken volgens de cyclus van expansief leren 
maakt het mogelijk om gezamenlijk vanuit het 

ongewisse te leren en te ontwikkelen door 
in een onbekend sociaal proces te stappen 
met een onbekende uitkomst: de zone van 
naaste ontwikkeling (Engeström, 2007). Dit 
wordt gefaciliteerd door een CL waarin de 
ontwerpers uitgenodigd worden om zich los 
te maken van de dagelijkse werkzaamheden 
waarbij ze geen hulp nodig hebben. Op deze 
manier kan er ruimte ontstaan voor het geza-
menlijke ontwerp van de nieuwe leerafdeling. 
Engeström  (2007) stelt dat de cyclus van 
expansief leren zich ervoor leent om nieuwe 
situaties, nieuwe ideeën en nieuwe manieren 
van werken te bedenken, uit te proberen, te 
implementeren, te evalueren en te consoli-
deren.

We hebben het werken in de eerste fase 
proberen te versterken door verdiepende 
vragen te stellen en formatieve interven-
ties in te zetten. Formatieve interventies 
zijn tijdelijke interventies met als doel om 
problemen die zich in het (ontwerp)proces 
voordoen op te lossen en deze te trans-
formeren (Bruining, 2016). Hoe het proces 
zich ontwikkelt na dergelijke interventies is 
vooraf niet te bepalen, maar kan achteraf 

Figuur 1. Cyclus van expansief leren (Engeström & Sannino, 2010, p. 8)
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wel bepaald en gewaardeerd worden. Wij 
hebben in het geval van het ontwerpen van 
de leerafdeling vragen gesteld die nieuws-
gierigheid bij de docenten en werknemers 
hebben ontlokt. Bijvoorbeeld: 

‘Wat is een leercultuur en hoe stimuleer 
je deze?’ En ‘Wat is er al bekend over 
de leercultuur binnen bestaande leeraf
delingen?’ En: ‘Wat kunnen de ontwerp
principes zijn die passen bij een lerende 
cultuur?’ 

Bruining (2016) beschrijft dat het juist de 
probleemsituaties zijn tijdens het ontwerp-
proces, ook wel fricties genoemd, waarvan 
geleerd kan worden. Het oplossen van fricties 
maakt de kwaliteit van de professionele ruimte 
inzichtelijk doordat niet alleen een oplossing 
wordt gezocht voor een probleem maar omdat 
er ook vaak ander werkgedrag getoond moet 
worden om het probleem echt op te lossen.  
Een ervaren frictie is veelal het begin van 
expansief leren. Bij geuite fricties konden wij 
het proces stimuleren door dubbele stimu-
latie toe te passen. We signaleren fricties van 
individuen of van de groep, maar we interve-
niëren nog niet. Zo geven we de ruimte om, 
als de groep zoekt naar een oplossing, zelf 
een interventie te initiëren: een ‘zelfgecre-
eerde stimulus’. Deze stimulatie bestaat vaak 
uit het verschaffen van informatie, het delen 
van kritische incidenten en/of dilemma’s. De 
informatie die daaruit voortkomt fungeert 
als ‘spiegel-materiaal’ en draagt bij aan het 
in kaart brengen van de frictie en bijbeho-
rende uitdagingen (Bruining, 2016). Als de 
interventie (het delen van informatie en erva-
ringen) onvoldoende effect blijkt te hebben 
kunnen we als begeleiders of onderzoekers 
een ‘extern gecreëerde stimulus’ uitproberen. 
In deze stimulatie dragen we ‘tools’ aan die 
een bijdrage kunnen leveren aan het oplossen 
van de frictie. Bijvoorbeeld door literatuur of 
methodieken in te brengen of ervaringen van 
andere leerafdelingen op te halen en te delen. 
Er is sprake van een ‘dubbele stimulatie’ als 
deze stimulus geaccepteerd wordt en zorgt 
voor een doorbraak omdat het denken en/of 
doen van de deelnemers verandert. 

Tijdens de tweede bijeenkomst van de 
ontwerpgroep is er frictie ontstaan bij een 
van de ontwerpers. De ontwerper heeft 
structuur gemist in de samenwerking (frictie) 
en heeft voorgesteld een ontwerpmodel toe 
te passen bij het vormgeven van de leeraf-
deling (eerste stimulus). Aan het einde van 
dezelfde bijeenkomst zijn wij gevraagd om 
een geschikt ontwerpmodel aan te dragen. 
Dat model is tijdens de derde bijeenkomst 
ingebracht en aangenomen als goede oplos-
sing (tweede stimulus en dubbele stimu-
latie). Tijdens de derde bijeenkomst hebben 
de ontwerpers opnieuw frictie geconsta-
teerd, toen zij zich realiseerden dat er kennis 
ontbrak over de huidige leer- en werkcul-
tuur van de zorginstelling om deze in kaart 
te kunnen brengen. Vanuit deze frictie is het 
idee ontstaan om de ontwerpers, die werk-
zaam zijn bij de zorginstelling, te interviewen. 
Dit kan worden gezien als een eigen gecre-
eerde stimulus. Op dat moment hebben wij 
drie interventies uitgeprobeerd. We hebben 
(1) geadviseerd om voorafgaand aan het 
interview zelf vragen te formuleren, we 
hebben (2) onze hulp daarbij aangeboden, en 
(3) we hebben voorgesteld om bij het inter-
view aanwezig te zijn. Alle interventies zijn 
benut door de ontwerpers (externe stimulus 
en dubbele stimulatie). Resumerend hebben 
wij tijdens de eerste drie bijeenkomsten 
kennis opgehaald en ingebracht aansluitend 
bij de eerste en tweede fase van de cyclus 
van expansief leren: vragen stellen en analy-
seren (zie figuur 1). Deze interventies dragen 
bij aan het zetten van een volgende stap in 
de cyclus: een of meerdere modellen van de 
nieuwe situatie vormgeven die kunnen leiden 
tot het experimenteren met die modellen.

Expansief leren is een spontaan 
proces dat versterkt kan worden
We hebben tijdens de bijeenkomsten ervaren 
dat expansief leren een spontaan proces is 
dat versterkt kan worden door het toepassen 
van de vijf kernprincipes van een CL. Om als 
onderzoekers een rol te kunnen vervullen in 
een CL is het van belang dat we ons bewust 
zijn van onze positie ten opzichte van de 
ontwerpgroep en het ontwerpproces. Vanuit 
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dat bewustzijn hebben we afwegingen 
gemaakt om wel of niet te interveniëren. 
Uiteindelijk hebben we fricties gesignaleerd 
en geëxpliciteerd, verdieping aangebracht in 
de analyse en kennis ingebracht ter onder-
steuning van het proces. 

De cyclus van expansief leren, die wij in onze 
hoofden aan het vormgeven waren, heeft 
bijgedragen aan de bewustwording van de 
verschillende rollen die professionals in zo’n 
leerproces aan kunnen nemen. Het creëert 
een ruimte om met en van elkaar te leren. Het 
waarborgen van de integriteit van het indi-
vidu en van de groep is daarbij voor ons een 
belangrijk uitgangspunt geworden. Proberen 
integriteit te realiseren doet een beroep op 
ons vertrouwen in het proces van een ander 
en dat proces is per definitie goed.
Een tweede nieuw inzicht dat Bruining (2016) 
en de observaties in het CL ons hebben 
geleerd, is dat de nieuwe leerafdeling kan 
inbedden als wij herhaaldelijk analyses van 
de inhoudelijke ontwikkeling maken. Deze 
analyses dragen bij aan het behalen van het 
doel van het onderzoek, namelijk het gene-
reren van kennis over werkende mechanismen 
van een leerafdeling waarin een leercultuur 
centraal staat.
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De doelstellingen van het beroepsonderwijs lijken de afgelopen jaren te verschuiven. Waar men voor
heen studenten opleidde voor beroepen die aan redelijk vaststaande kenmerken voldoen, zien we tegen
woordig dat collega’s in het beroepsonderwijs zich realiseren dat beroepen vaak in beweging zijn en dat 
er vakmensen nodig zijn die deze verandering willen en kunnen bewerkstelligen: wendbare vakmensen. 
Deze verschuiving heeft gevolgen voor de rol van de docent; waar de docent eerder een ‘kennisbron met 
krijtbord’ was, wordt er nu een andere vorm van onderwijs én begeleiding gevraagd. Bij het Centrum 
voor Innovatief Vakmanschap Water (CIV Water) is er vanaf 2013 veel ervaring opgedaan met dergelijke 
begeleiding in hybride leerwerkomgevingen. Samen met ervaren begeleiders van CIV Water zijn wij op 
zoek gegaan naar het antwoord op de vraag hoe studenten kunnen worden begeleid in hun ontwik
keling naar wendbaar vakmanschap. Dit artikel beschrijft een onderzoek naar de ontwikkelingsgerichte  
begeleidingsmechanismen in dergelijke hybride leerwerkomgevingen en kan daarmee handvatten bieden 
voor begeleiders in vergelijkbare omgevingen.

Mechanismen boven water

Inleiding
Bij het Centrum voor Innovatief Vakman-
schap Water (CIV Water) is er vanaf 2013 veel 
ervaring opgedaan met het vormgeven van 
hybride leerwerkomgevingen (CIV Water, 
2020). Het idee hybride leerwerkomgeving 
(Zitter, Hoeve & De Bruijn, 2016) kent veel 
verschillende concrete varianten (Bouw et 
al., 2021). In de vorm waar CIV Water voor 
kiest, is het de bedoeling dat werkprocessen 
en ontwikkelingen in bedrijven samenkomen 
en vermengd worden met leerprocessen van 
studenten, zodat studenten door confron-
tatie met het dynamische in het werk uitge-
daagd worden hun wendbare vakmanschap 
te ontwikkelen. Het ontwikkelen van deze 
wendbaarheid is nodig om de verandering en 
dus de toekomst van het werk mede vorm te 
geven.  Voor studenten betekent dit concreet 

dat zij werken aan echte vraagstukken vanuit 
het bedrijfsleven waarin zij kunnen ervaren, 
leren en experimenteren. 
De begeleiders van CIV Water hebben het 
vermoeden dat de hybride leerwerkomge-
vingen en hun ontwikkelingsgerichte bege-
leiding bijdragen aan de ontwikkeling van 
wendbaar vakmanschap van hun studenten. 
De ervaring die begeleiders van CIV Water 
hiermee hebben opgedaan, biedt mogelijk-
heden om deze om te zetten in kennis waarop 
verder gebouwd kan worden. Ons onderzoek 
was erop gericht om de kennis en ervaring 
bij deze ervaren begeleiders op te halen en 
om te zetten in begeleidingsmechanismen. 
Het onderzoek richtte zich op de volgende 
vraag: Wat zijn kenmerken van begeleiding 
in hybride leerwerkomgevingen waardoor 
volgens ervaren begeleiders in de hybride 

Bianca Dusseljee en Marco Mazereeuw

Een onderzoek naar ontwikkelingsgerichte begeleidings
mechanismen in hybride leerwerkomgevingen
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leeromgevingen van CIV Water de ontwikke-
ling van wendbaar vakmanschap bij mbo-stu-
denten op gang kan worden gebracht of 
versterkt?

Aanpak
Om de impliciete ervaringskennis van de 
ervaren begeleiders te expliciteren, zijn er drie 
focusgroepgesprekken (Cyr, 2016) georgani-
seerd. De negen participanten hebben ruime 
ervaring in het vormgeven en begeleiden van 
hybride leeromgevingen. De focusgroep-
bijeenkomsten zijn zo vormgegeven dat er 
onderzocht en tegelijkertijd geleerd werd, 
door zowel de ervaringsdeskundige begelei-
ders als de onderzoekers.
Tijdens de eerste focusgroep werden de 
veelgebruikte termen vakmanschap en wend-
baar vakmanschap besproken en is gezocht 

naar overeenkomsten en verschillen in defi-
nitie en concept zoals de begeleiders dat 
voor zich zien. In de focusgroepen vroegen 
wij de begeleiders naar momenten in de 
begeleiding waarop zij zich realiseerden dat 
zij wendbaar vakmanschap zagen ontstaan 
bij studenten. Aan de hand van onderstaande 
vragen lieten we deelnemers samen de inge-
brachte situaties bespreken.
•   Wat waren momenten waarop je je 

realiseerde dat jij (of een collega) wend-
baar vakmanschap stimuleerde? 

•   Wat was de situatie? 
•   Wat maakte de student door? 
•   Waar richtte de begeleiding zich op? 
•   Wat deed je om het wendbare 

vakmanschap te stimuleren? 
•   Welke invloed had de begeleiding en/of de 

sociale omgeving op de ontwikkeling?
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Antwoorden op deze vragen expliciteerden 
de kenmerken van ontwikkelingsgerichte 
begeleiding die bij kunnen dragen aan de 
ontwikkeling van wendbaar vakmanschap. 
Deze kenmerken kunnen, wanneer met 
elkaar in relatie gebracht, een mechanisme 
beschrijven. Wij hebben ervoor gekozen om 
dat te doen in de vorm die Van den Akker 
(zoals geciteerd in Plomp & Nieveen 2013) 
eraan geeft:

als je in een hybride leerwerkomgeving met 
de kenmerken ________ studenten wilt 
begeleiden in hun ontwikkeling van wendbaar 
vakmanschap en de studenten maken een 
leerproces door waarin zij ________ dan 
wordt je aangeraden om de volgende be ge - 
leiding sactiviteiten in te zetten ________ 
omdat wij hebben meegemaakt dat studenten 
________ en dat wij dat op de volgende 
manier hebben begeleid ________ wat 
erin heeft geresulteerd dat het leerproces 
zich toen zo vervolgde: ________

De analyse van de focusgroepen bestond 
er dan ook uit dat de uitspraken van de deel-
nemers over kenmerken van de leerwerk-
omgeving, de ontwikkeling van de studenten, 
de begeleidingsinterventies en het vervolg 
van de ontwikkeling in samenhang zijn 
beschreven. Omdat de focusgroepen het 
eerste deel van het onderzoek zijn en op het 
moment van schrijven de mechanismen nog 
moeten worden bekrachtigd en aangevuld via 
individuele gesprekken, zal de methode verder 
nog bestaan uit het voeren van die “mechanis-
men-gestuurde” individuele gesprekken. Hier-
onder bespreken we de eerste resultaten van 
het onderzoek.

(Wendbaar) vakmanschap
Tijdens drie bijeenkomsten hebben we met 
de negen begeleiders gesproken over situa-
ties waarin ze zich realiseerden dat zij, of 
een collega, wendbaar vakmanschap stimu-
leerden of zagen ontstaan bij studenten. Om 
na te gaan of ze daar een vergelijkbaar beeld 
bij hadden, vroegen we wat zij verstaan onder 
vakmanschap en wendbaar vakmanschap. 
De begeleiders zien vakmanschap als het 

situationeel en bewust kunnen inzetten van 
zowel persoonlijke als beroepshouding, 
-kennis en -vaardigheden, om op deze manier 
kwalitatief werk te kunnen leveren; de taak 
en de situatie bepalen welke kwaliteit gele-
verd moet worden en een vakmens levert die 
kwaliteit. Het werk van de vakmens overstijgt 
volgens de begeleiders de grenzen van de 
werkplek en draagt bij aan de maatschappij. 
Wat dit vakmanschap precies wendbaar 
maakt, is door de begeleiders lastiger in een 
woordelijke definitie te vatten. Wendbaar 
vakmanschap is ontwikkelingsgericht, name-
lijk gericht op het ontwikkelen van het werk 
en de vakmens zelf; het gaat naast kwalitatief 
goed werk leveren ook om de ontwikkeling 
op persoonlijk vlak en vakgebied. Studenten 
kunnen op verschillende manieren wendbaar-
heid tonen. Bijvoorbeeld door oplossingen 
te bedenken die hun docent nog niet had 
bedacht, door hun vakmanschap in nieuwe 
situaties toe te passen of door buiten hun, 
wat de begeleiders noemen, comfort zone te 
treden.

Kenmerken van ontwikkelingsgerichte  
begeleiding in hybride leerwerk- 
omgevingen
Door samen in gesprek te gaan over 
concrete begeleidingssituaties ontdekten 
we een aantal van de gezochte kenmerken 
van ontwikkelingsgerichte begeleiding. We 
zochten naar kenmerken van de vraagstukken, 
de ontwikkeling van studenten, focus van de 
begeleiding, begeleidingsinterventies en de 
invloed van de geboden begeleiding. Deze 
kenmerken lijken bij te kunnen dragen aan de 
ontwikkeling van wendbaar vakmanschap. 
We presenteren ze hieronder. 

Vraagstuk in de hybride leerwerk- 
omgeving 
Een drietal kenmerken komt terug in de 
besproken activiteiten van de docenten en 
studenten. De activiteit bestaat uit een “echt” 
(1) vraagstuk vanuit de praktijk, waarvan het 
antwoord voor alle betrokkenen, zoals de 
student, docent en opdrachtgever, onbekend 
is (2) en waarmee alle drie partijen zich ook 
persoonlijk kunnen verbinden (3). De begelei-
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ders duiden dit als een ‘ruw en onversneden 
vraagstuk’, waarmee studenten worden 
uitgedaagd om out of the box te denken en 
te experimenteren. Een voorbeeld hiervan 
is een opdracht waarbij ‘de formulering van 
een probleem volgens de beschrijving van 
een operator’ gebruikt werd. Er werd over-
wogen om deze tekst voor de studenten aan 
te passen. Heel bewust is gekozen om dit 
niet te doen. Juist de onversnedenheid maakt 
het echt en daardoor kunnen studenten 
zich ermee verbinden. Hoewel begelei-
ders merken dat het op deze manier voor 
studenten kan werken, zijn niet alle studenten 
hieraan gewend en vinden sommige het 
bijvoorbeeld moeilijk om de ruimte te nemen 
die ze geboden wordt. 

Ontwikkeling van studenten
Studenten gaan aan de slag en kunnen 
verschillende ontwikkelingen doormaken, 
afhankelijk van hun persoonlijke reactie op de 
opdracht. Een belangrijke taak van de begelei-
ders is om te monitoren hoe de ontwikkeling 
van studenten zich voltrekt en wat er gebeurt 
in de groep. Volgens de begeleiders is het 
belangrijk dat studenten zicht krijgen op hun 
eigen begrip van de opdracht, op wat hun rol 
is, op hun eigen motivatie voor de opdracht, 
het vertrouwen dat ze in hun eigen kunnen 
hebben en welke mogelijkheden ze zien om 
aan de opdracht te werken. 
De ervaren begeleiders gaven aan dat zij hun 
begeleiding afstemmen op basis van wat ze 
zien en verteld krijgen door de studenten. 
Soms is het nodig om studenten te motiveren 
voor een opdracht, soms help je studenten 
met het bedenken van mogelijkheden. Maar 
het uitgangspunt blijft dat de student zelf eerst 
aan zet is, dat de student in eerste instantie 
de ruimte krijgt om zichzelf te verbinden met 
de opdracht en de eigen rol daarbinnen. De 
begeleiding wordt daarop afgestemd. 

Focus van de begeleiding
Afhankelijk van de ontwikkeling van studenten 
en wat de begeleiders daarin observeren, 
richt de begeleiding zich op het begrip van 
studenten van de opdracht of het vraagstuk, 
het groepsproces, 

ontwikkeling op vakgebied of van de 
vakmens zelf, het verkennen van moge-
lijkheden of kaders bieden. Het op gang 
brengen en houden van de intrapersoonlijke 
ontwikkeling van de studenten lijkt voor de 
ervaren begeleiders een belangrijke focus 
te zijn. Dat neemt echter niet weg dat zij 
ook letten op de gerichtheid van studenten 
op de activiteit. De begeleiders proberen 
studenten ‘in een bepaalde houding te 
krijgen en eigenaarschap over hun eigen 
leerlijn te laten nemen’ zonder te zeggen 
hoe het moet. 

Begeleidingsinterventies
Uit de groepsgesprekken blijkt dat begelei-
ders daarvoor verschillende interventies in 
kunnen zetten. Interventies kunnen bijvoor-
beeld bestaan uit doorvragen, studenten 
in nieuwe situaties brengen, expliciteren 
van ontwikkeling op vakgebied of van de 
vakmens, vertrouwen bieden en stimuleren 
om verantwoordelijkheid te nemen. Daarbij 
vinden de begeleiders het belangrijk om 
altijd het juiste voorbeeld te geven met hun 
eigen gedrag. Om de juiste interventie op het 
juiste moment in te zetten, is het van belang 
om als begeleider de studenten te kennen en 
inzicht te hebben in hun ontwikkeling. 
Doorvragen worden bijvoorbeeld gebruikt 
wanneer de begeleiding zich richt op het 
verkennen van de handelingsmogelijkheden 
die studenten zien om het vraagstuk aan te 
pakken. Het doorgronden van de handelings-
mogelijkheden kan zowel gericht zijn op de 
taak of het vraagstuk als op de ontwikkeling 
van studenten zelf. Bij het laatste kan gedacht 
worden aan strategieën om als student je 
eigen ontwikkeling vorm te geven. Om aan 
te sluiten bij het ontwikkelingsproces wordt 
er gestart met open vragen, zoals ‘wat zou 
je kunnen doen’. Indien nodig wordt er meer 
gericht: ‘dit zou je kunnen doen’ tot ‘dit 
moet je doen’. Soms blijkt dat studenten nog 
niet de juiste (vak-)kennis en vaardigheden 
beheersen om het vraagstuk te begrijpen of 
tot een goed einde te brengen. In dat geval 
wordt een interventie gericht op het begrip 
van studenten door de begeleiders uitgepro-
beerd.
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Invloed van de begeleiding op  
ontwikkeling
De geboden begeleiding kan op verschil-
lende manieren invloed hebben. Namelijk op 
de ontwikkeling van studenten gericht op het 
vraagstuk, op het vakgebied, op persoonlijk 
vlak of in het groepsproces. Concreet bete-
kent dit bijvoorbeeld dat studenten meer 
kunnen leren over hun interesses en kwali-
teiten, buiten hun comfort zone durven te 
stappen, ontdekken dat vraagstukken soms 
open eindjes hebben, of dat hun docent het 
soms ook echt niet weet. In groepsprocessen 
lijken studenten elkaar te kunnen ‘besmetten’ 
met een wendbare houding, bijvoorbeeld 
wanneer ze elkaar aan gaan spreken op 
gedrag, zonder tussenkomst van de bege-
leider. Volgens de begeleiders is het lastig om 
te bepalen wat de uiteindelijke invloed van 
hun interventies is geweest en of studenten 
zich wendbaar gedragen in alleen deze situ-
atie of echt wendbaarheid ontwikkelen dat 
mogelijk bruikbaar is in andere situatie. 

Discussie
De huidige resultaten geven inzicht in wat 
de ervaren begeleiders verstaan onder 
(wendbaar) vakmanschap en welke begelei-

dingskenmerken een rol spelen wanneer zij 
studenten begeleiden in hun ontwikkeling 
naar wendbaar vakmanschap. Figuur 1 geeft 
een overzicht van de kenmerken die we op 
basis van hun explicitering hebben kunnen 
beschrijven.
Deze resultaten vertonen gelijkenis met het 
begeleidingsprincipe double stimulation 
(Sannino, 2015). Double stimulation is een 
begeleidingsprincipe dat zich richt op het 
realiseren van wat in Engelstalige literatuur 
student agency (Mäkitalo, 2016) genoemd 
wordt. Student work agency kan worden 
gezien als ontwikkelingsgericht handelen 
tijdens het werk (cf. Harteis & Goller, 2014). 
Dat wil zeggen dat studenten niet alleen het 
werk uitvoeren maar tegelijkertijd het werk, 
zichzelf of de relatie tussen het werk en zich-
zelf in ontwikkeling brengen (zie ook Maze-
reeuw et al., 2021). De geleefde ervaring 
van studenten is in double stimulation het 
uitgangspunt. Eerst wordt er ruimte geboden 
aan de studenten om zelf stappen te zetten, 
terwijl de begeleiders het leerproces van 
studenten monitoren (zie ook Khaled et 
al., 2021; Khaled & Mazereeuw, 2022). Pas 
wanneer dit studenten zelf niet lukt, interve-
niëren de begeleiders. 

Figuur 1. Kenmerken van ontwikkelingsgerichte begeleiding in hybride leerwerkomgevingen
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De ervaren begeleiders lijken eigenaarschap 
van de studenten zelf voor het ontwikkelen 
van wendbaar vakmanschap erg belang-
rijk te vinden. De kenmerken die zij noemen 
komen sterk overeen met een onlangs gepu-
bliceerd artikel over eigenaarschap in orga-
nisaties (Nelis, Prevaas, & Ruijters, 2022). We 
zien daarin vergelijkbare aanwijzingen terug-
komen, zoals het bieden van ruimte en moge-
lijkheden, aanmoedigen om verantwoor-
delijkheid te nemen en het versterken van 
onderlinge relaties en verbondenheid. 
Kortom, de manier waarop wendbaar 
vakmanschap gezien en begeleid wordt in de 
hybride leerwerkomgevingen van CIV Water 
vertoont veel overeenkomsten met recente 
onderzoeken en voegt ook zeker iets toe 
aan de discussie die daar gevoerd wordt. De 
hierboven genoemde inzichten zijn losstaand 
te vinden in onderzoeksliteratuur, door de 
ervaren begeleiders bij CIV Water worden 
ze in samenhang genoemd. Daarmee kunnen 
de resultaten van ons onderzoek naar bege-
leidingsmechanismen in hybride leerom-
gevingen bijdragen aan de kennis over het 
begeleiden van de ontwikkeling van wend-
baar vakmanschap.
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Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) heeft zich jarenlang meer gefocust op initiële studenten 
en minder op vakmensen en werkzoekenden. Dat is de afgelopen jaren aan het veranderen. Met 
komst van leven lang ontwikkelen als thema wil het mbo een rol pakken in het leren en ontwik
kelen van zittende vakmensen en werkzoekenden. Nu nog doen de mbo’s dat door opleidingen 
en korte cursussen op maat aan te bieden. Het bedrijfsleven en organisaties ontwikkelen zich 
echter niet alleen door opleidingen en cursussen. Zij zijn bezig met het werk en de producten 
en diensten die zij leveren en het verbeteren daarvan. In dat verbeteren van werk, producten 
en diensten vindt veel leren en ontwikkelen plaats. De vraag die wij bij het Friesland College 
hebben opgepakt, is of begeleiders van het mbo daar ook een rol in kunnen spelen. Als dat zo 
is, kan er een mooie samenwerking ontstaan tussen mbo’s en organisaties in de regio. In een 
project zoeken we naar mogelijke rollen om het leren en ontwikkelen van bedrijven te onders
teunen. In dit artikel wordt een onderzoek naar die rollen beschreven.

Van underdock 
naar topdock 

Ankie Boelema en Marco Mazereeuw 

Inleiding
Momenteel zien we dat bedrijven zoekende 
zijn in hoe zij mee kunnen bewegen met 
veranderingen zoals de huidige energiecrisis 
of sterk toenemende technologisering. We 
zien ook dat bedrijven daarmee juist deze 
veranderingen mede vormgeven. Bedrijven 
die goed zijn in meebewegen of meedoen, 
worden lerende organisaties genoemd en 
de medewerkers die daar werken wendbare 
vakmensen (Van der Torre et al., 2020). De 
organisatie zorgt voor richting, ruimte en 
ruggensteun aan medewerkers waardoor 
medewerkers de ruimte krijgen om zich indi-

vidueel en als groep te ontwikkelen tot wend-
bare medewerkers. Wendbare medewerkers 
kenmerken zich door een lerende, kritische, 
proactieve houding, door het nemen van 
regie op hun eigen ontwikkeling, door adap-
tief en gericht te zijn op continu verbeteren, 
rekening houdend met de organisatie (zie 
ook Wendbaar Vakmanschap in Lerende 
Organisaties, 2022).  
Een andere ontwikkeling is dat het beroeps-
onderwijs bezig is met een transitie van 
vooral regulier opleiden naar het opleiden 
van jongeren én het scholen en ontwikkelen 
van volwassenen. Dat laatste krijgt vorm 

Een onderzoek naar de rol van begeleiders  
vanuit het mbo in het leren van bedrijven 
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onder de noemer leven lang ontwikkelen. 
Tot nu toe zien we dat mbo’s daartoe vooral 
proberen om onderwijsaanbod te maken dat 
voor organisaties in de regio interessant kan 
zijn (zie ook Van Eden, 2022). Uit ervaring met 
deze manier van werken weten we dat het 
een uitdaging is om bedrijven en werkenden 
te enthousiasmeren voor dergelijk aanbod. 
Daarom zetten we bij het Friesland College 
niet alleen in op het vormgeven van relevant 
aanbod maar ook op het aangaan van een 
wederkerig partnerschap met organisaties 
in de regio. Zo kunnen we langdurig met 
organisaties in de regio werken en leren en 

wordt leven lang ontwikkelen een continu 
proces. Een wederkerig partnerschap aan 
gaan, kan als het mbo direct iets kan doen 
voor een bedrijf en als het bedrijf direct iets 
kan doen voor het onderwijs. Dat laatste 
kennen we goed in de vorm van stages. Hoe 
mbo’s direct iets kunnen doen voor organi-
saties in de regio moeten we nog met elkaar 
ontdekken. We verwachten dat mbo’s kunnen 
helpen met de ontwikkeling richting lerende 
organisaties en het wendbare vakmanschap 
van medewerkers. In dit artikel laten we zien 
hoe we daarmee aan het experimenteren zijn 
in Noordoost Friesland.
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Context
In april 2021 heeft de gemeente Noardeast- 
Fryslân besloten een project financieel te 
ondersteunen van het Friesland College, 
Aeres mbo, Stichting Ontwikkelingsfonds 
in de Levensmiddelenindustrie (SOL) en 
verschillende bedrijven in de regio. De mbo’s 
en SOL ondersteunen het leren rond innova-
ties in de bedrijven. Dat doen ze door master-
classes aan te bieden, door leidinggevenden 
te scholen maar ook door het leren en inno-
veren dat plaatsvindt in de organisaties te 
ondersteunen met coaching. Het totale 
project heeft een looptijd van twee jaar en 
eindigt april 2023. Bij dit project is een bedrijf 
aangesloten dat hefbruggen en laadperrons 
maakt. De hoofdvestiging van het bedrijf 
staat in Friesland. Een grote productieafde-
ling van dit bedrijf heeft aangegeven door te 
willen groeien naar een lerende organisatie 
met wendbare vakmensen. Drie begeleiders 
van het Friesland College en de projectleider 
van SOL begeleiden het bedrijf en de mede-
werkers daarbij.

Onderzoeksdoel en -vragen
Het onderzoek dat meeloopt met het project 
wordt uitgevoerd door het practoraat leven 
lang ontwikkelen van het Friesland College 
en richt zich op hoe professionals van het 
Friesland College begeleiders van het leren 
en ontwikkelen in bedrijven kunnen zijn. We 
kijken daarom naar de vragen van het bedrijf 
en de medewerkers, naar de ontwikkeling die 
zij doormaken en naar hoe wij die ontwikke-
ling kunnen versterken met onze begeleiding. 
De vraag die we met het onderzoek willen 
beantwoorden luidt:

Welke rollen kunnen begeleiders van 
het Friesland College innemen ter 
ondersteuning en versterking van de 
ontwikkeling van deze organisatie tot 
een lerende organisatie en de ontwik
keling tot wendbare vakmensen?

Omdat we niet van tevoren weten wat we 
kunnen ondersteunen en versterken, vragen 
we ons gedurende het traject ook steeds af 
welke ontwikkeling plaatsvindt in het bedrijf, 

welke begeleidingsinterventies de bege-
leiders van het mbo plegen, waarom ze die 
plegen en welke gevolgen dat heeft. De deel-
vragen luiden dan ook:
•   Welke ontwikkelingen zijn gaande in deze 

organisatie waar begeleiders van het Fries-
land College bij aan kunnen en mogen 
sluiten?

•   Welke begeleidingsinterventies plegen de 
begeleiders van het Friesland College en 
waarom?

•   Wat is het gevolg van deze begeleidings-
interventies op de ontwikkeling van het 
bedrijf en de vakmensen?

•   Welke rollen zijn te onderscheiden in de 
begeleidingsinterventies?

Methode
Als onderzoeksmethode is gekozen voor 
een Change Lab (CL) (Engestrom, 1996; 
Virkunnen & Newnham, 2013). Een Change 
Lab is een groep mensen van één of meer-
dere organisaties die samen een probleem 
willen oplossen door goed te kijken wat 
het probleem is, daar oplossingen voor te 
bedenken, daarmee te experimenteren en 
de goed werkende oplossingen te imple-
menteren in de organisatie(s). Het bijzon-
dere van een CL is dat de groep experimen-
teerruimte krijgt, dat de tijd wordt genomen 
om iedere fase goed af te ronden en dat 
onderzoekers in het proces meedoen om 
perspectieven te leveren en ontbrekende 
kennis te achterhalen als dat nodig is. De 
onderzoekers hebben in een CL een spiege-
lende functie. Behalve dat de onderzoekers 
in dit geval spiegelen wat de medewerkers 
doen en wat dat voor gevolgen heeft in de 
organisatie, onderzoeken zij ook precies wat 
de begeleiders doen, waarom ze dat doen 
en wat dat voor gevolgen heeft. Voor een 
beschrijving van een CL verwijzen we naar 
het artikel van Van Beusekom en Nijkamp 
elders in dit magazine.

Dataverzameling
In het traject met het bedrijf is afgesproken 
dat één van de onderzoekers de bijeen-
komsten van de CL zowel als begeleider en 
onderzoeker fungeert en alle bijeenkomsten 
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zo nauwgezet mogelijk registreert door zo 
snel mogelijk na de CL-bijeenkomst een 
uitgebreid verslag te schrijven van alles dat 
relevant is voor het beantwoorden van de 
onderzoeksvragen. De onderzoeker werkt 
dus ook als begeleider samen met twee 
andere begeleiders. 

Data-analyse
Analyse vindt plaats door de onderzoeker 
die ook begeleider is en twee andere  
onderzoekers die zich alleen baseren op de 
rapportages. De analyse is op dit moment 
gaande en gebeurt zowel inductief als 
deductief. Inductief door de data vooral ‘te 
laten spreken’ (Wester & Peters, 2004) en 
na te gaan wat we daarin zien dat te maken 
heeft met de onderzoeksvragen. Een eerste 
stap in deze zoektocht was dat we de eerste 
verslagen gingen lezen en opschreven wat 
onze vragen daarbij waren en wat ons opviel. 
Zo werden vier belangrijke hoofdlijnen voor 
vervolg ontdekt. We herkenden kenmerken 
van de leerhandelingen in het werk (expan-
sive learning; Engeström, 2014) (1). Deze 
leerhandelingen ontstonden ondanks het 
natuurlijk laten verlopen en niet sturen van 
het proces. We herkenden verschillende 
uitingen van eigenaarschap en eigen regie 
(2) die in literatuur wel work agency worden 
genoemd. We herkenden verschillende 
interventies van begeleiders (3) die wel of 
geen gevolg kregen. Tot slot herkenden we 
invloeden van de werkomgeving op de leer-
handelingen in het werk (4). Op basis van 
verdere analyse van de eerste vijf verslagen 
is nagegaan welke literatuur relevant was en 
is een conceptueel kader gemaakt waarmee 
vervolgens deductief geanalyseerd is. Dat wil 
zeggen dat de eerste verslagen nogmaals zijn 
doorlopen maar nu met de elementen van het 
conceptuele kader als eerste categorisering 
en dat de rest van de verslagen vervolgens 
ook zo zijn en worden geanalyseerd. Uitein-
delijk is het de bedoeling om ‘het verhaal’ van 
het bedrijf en de geboden begeleiding in zijn 
geheel zo goed mogelijk te beschrijven (Van 
der Meide, 2018). De data zijn in die zin te 
vergelijken met pixels. Hoe meer pixels, hoe 
scherper het plaatje 

Bevindingen

Ontwikkelingen in het bedrijf
Op onze vraag waar de processen binnen de 
organisatie geoptimaliseerd konden worden, 
werd de afdeling dock shelters genoemd. 
Een dock shelter is een soort deur met zijkus-
sens en zijflappen waar vrachtauto’s kunnen 
laden en lossen (zie figuur 1). Deze worden 
ook door het bedrijf gemaakt.
Door het vragen naar de ambitie ontstond 
de eerste fase van het expansive learning: 
het benoemen van problemen en ambities 
in de organisatie en daarover in gesprek 
gaan. De afdeling dock shelters heeft de 
afgelopen jaren een omslag moeten maken 
naar meer maatwerk. Ze krijgen veel orders 
en werken vaak met tijdelijke krachten die 
weinig of geen expertise hebben waardoor 
slechts twee of drie goed ingewerkte mede-
werkers steeds opnieuw tijdelijk personeel 
moet ondersteunen en leren hoe het werk 
te doen. Ze redden zich prima als het gaat 
om het maken van goede dock shelters maar 
lopen niet in de pas met de rest van de orga-
nisatie. Voorheen werden de dock shelters  
standaard geleverd als bijproduct bij laad-
perrons maar de afgelopen jaren heeft dit 
product zich ontwikkeld van bijproduct 
naar ‘special’. Het is dus ook niet meer een  
standaardproduct met standaardafmetingen 
maar vaker een product dat op maat wordt 
gemaakt. De verandering in het bedrijf van 
het groter worden van de afdeling en het 
meer maatwerk leveren, vraagt om wend-
baarheid van de medewerkers die er werken 
en ondersteuning van het management.
De situatie bij de afdeling dock shelters 
heeft door de aandacht in het project en 
begeleiding een behoorlijk aantal verande-
ringen ondergaan die verbetering geven. 
Medewerkers en leidinggevenden van deze 
afdeling overleggen op dit moment nog 
steeds wekelijks en dat levert veel op, zowel  
voor het bedrijf als voor de medewerkers 
zelf. De medewerkers zijn er, naar eigen 
zeggen, gemotiveerder door geworden, 
voelen zich meer gehoord en krijgen ideeën. 
Ze overzien het werk beter en dat geeft 
ideeën omdat ze nu verder kijken dan alleen 
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Figuur 1. Dock shelters voor vrachtwagens
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de eigen afdeling. Ook spreken ze uit dat 
de samenwerking het gevoel er toe te doen 
binnen het bedrijf versterkt heeft waardoor 
zij ook weer meer invloed willen hebben op 
de werkzaamheden en waardoor ze meer 
werkplezier ervaren. 
Als bedrijfsresultaat is de samenwerking 
verbeterd én is er zichtbaar iets veranderd in 
de omgeving. De voorraad voor de assem-
blage is gelabeld en opgeruimd en mate-
rialen staan gerangschikt in de juiste volg-
orde. De eerste werknemer assemblage 
geeft bijvoorbeeld aan:
 

“Elke vrijdag kijk ik rond en dan ben ik 
trots op hoe de voorraad erbij staat.” 

Er zijn handleidingen gemaakt voor de mede-
werkers waardoor eenduidiger gewerkt 
wordt en minder instructie nodig is. De eerste 
zeilmaker laat de handleidingen inhoudelijk 
tegenlezen door de medewerkers en daar-
door ontstaat gezamenlijkheid en afstem-
ming op de zeilmakerij, horende bij de dock 
shelter-afdeling. Hij is bewuster van zijn eigen 
kennis geworden:

“Ik wist niet dat ik zoveel wist!”.  

Daarnaast zijn er in de projectgroep stan-
daarden afgesproken en worden verstoringen 
veelal opgelost. 
Hoewel er op deze afdeling in korte tijd 
veel is veranderd, zijn er nog zeker slagen te 
maken. Het worden van een lerende organi-
satie met wendbare vakmensen vraagt een 
verandering van alle betrokkenen binnen 
de organisatie. Daarmee is het volgens ons 
een cultuurverandering en vraagt het een 
lange termijnfocus van alle betrokkenen in 
de organisatie. 

Begeleidingsinterventies en gevolgen
In de ervaring die tot nu is opgedaan denken 
we dat het werkt als een begeleider zich 
opstelt als leer- en ontwikkelpartner van het 
bedrijf. Dat wil zeggen, als een gelijkwaar
dige partner die een rol pakt als meedenker 
over het leren en ontwikkelen. Als leer- en 
ontwikkelpartner kan het brengen van kennis 

wel onderdeel kan zijn, maar is het niet langer 
het hoofddoel. Het hoofddoel is om een 
lerende organisatie te worden met mede-
werkers die constructief kritisch mee kunnen 
bewegen met wat dit van hen vraagt, zowel 
in hun kennis-, vaardigheids- als houdingsont-
wikkeling. 
Het is voor begeleiders, leidinggevenden en 
managers best ingewikkeld om de balans 
te bewaken tussen enerzijds het geven 
van ruimte die nodig is voor het proces en 
anderzijds het bieden van duidelijke kaders 
en afspraken. Voor een goed verloop is het 
voorwaardelijk dat management naast hun 
medewerkers wil staan en zichzelf ziet als 
onderdeel van en ondersteunend aan het 
ontwikkelproces. 
Tot nu toe laat het onderzoek zien dat de 
begeleiders vooral erg veel vragen stellen. 
Vaak zijn dat open vragen waarop begelei-
ders zelf het antwoord niet weten. Dat klinkt 
logisch, maar is wel een omslag, omdat in 
het onderwijs vaker vragen gesteld worden 
waarbij de docent het antwoord zelf al wel 
weet of denkt te weten. We denken dat deze 
manier van vragen stellen de wederkerigheid 
in de relatie kan bevorderen.  
De begeleiders vragen ook door zodra zij 
overtuigingen van medewerkers en leidingge-
venden tegenkomen. Ze confronteren mede - 
werkers met hun beelden en tonen voor-
beeldgedrag. Dat wil zeggen dat de begelei-
ders zichzelf wendbaar, flexibel, betrouwbaar, 
aanmoedigend, positief opstellen. Ze praten 
niet óver maar mét de collega’s, staan open 
voor andere meningen, doen voorstellen in 
plaats van aan te geven hoe het moet en zijn 
meedenkend kritisch. 
De begeleiders hebben naar bestaande 
ideeën en kennis gevraagd die kon worden 
opgepakt.  Hierdoor hebben medewerkers 
op eigen initiatief het scrumbord nieuw leven 
ingeblazen en zelf ontdekt dat het handig 
is om verstoringen op het bord te noteren. 
Omdat medewerkers op basis van het vragen 
de neiging hebben om aan de begeleiders 
uit te leggen en zelf met ideeën te komen, 
ontstaat mogelijk opnieuw eigenaarschap. 
Een leidinggevende gaf na zo’n moment bij 
de begeleiders aan:
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“Hoe kan het nou dat ze het nou wel 
doen? En dan doen ze ook nog alsof het 
iets nieuws is”  

Als medewerkers er toch niet uitkomen, geen 
oplossing kunnen bedenken of blijven hangen 
in een bepaalde overtuiging, dan introdu-
ceren de begeleiders zelf soms ideeën: stel 
dat je…? Zou het mogelijk zijn om..? Vaak is de 
eerste reactie op suggesties van begeleiders 
niet direct enthousiast, maar na een paar keer 
op verschillende manieren hetzelfde idee 
opnieuw aangedragen te hebben, worden 
medewerkers dat soms wel. 

Rollen van begeleiders
In het project hebben we de volgende rollen 
onderscheiden, waarvan een deel begelei-
dersrollen:
Een projectleider die formele afspraken 
met het bedrijf maakt, leiding geeft aan het 
project, begroting maakt en managet, de 
masterclasses in de regio organiseert, en het 
project monitort.
Een ervaringsdeskundige die eerder dit type 
trajecten heeft opgezet en daar successen 
mee heeft geboekt. Deze fungeert als externe 
kritische vriend, vraagbaak en bron.
Een onderzoeker die zoveel mogelijk partici-
peert in het gehele proces en dat ook regis-
treert en analyseert.
Een begeleidersrol leercoach die het traject 
als leer- en ontwikkelpartner begeleidt en 
steeds vragen stelt om medewerkers en 
leidinggevenden aan het denken te zetten.
De begeleidersrol accountmanager die 
vanuit het mbo de bemensing uitzet, volgt 
en herijkt. De accountmanager haalt ook de 
vraag achter de vraag boven tafel.
Deze rollen zijn bij de start globaal geduid en 
hebben zich lopende het traject meer ontwik-
keld.  De rollen van de onderzoeker, de leer-
coach en de accountmanager zijn nu door 
het mbo geleverd. Hierboven wordt duidelijk 
dat de leercoach en de onderzoeker, die ook 
een leercoachrol had, een directe invloed 
hebben op het veranderproces in het bedrijf.

Ons onderzoek wijst erop dat het mbo de 
rollen van de onderzoeker, de leercoach 
en de accountmanager zouden kunnen 
vervullen. Om na te gaan hoe die er verder 
uitzien, volgen we dit buitengewoon boei-
ende proces verder met onderzoek en zullen 
we de uitkomsten inzichtelijk maken.
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Sinds 2020 heeft Openbaar Onderwijs Groningen (OOG) een zogenaamd didactoraat (Drukker, 
2021). Het didactoraat beoogt een onderzoekende leergemeenschap te zijn van leraren, lio’s, 
lerarenopleiders en onderzoekers, gericht op een didactisch ontwikkelthema (in dit geval ‘actief 
leren’), onder leiding van een zogeheten didactor. Doel is om onderzoeksmatig werken en de 
vakdidactische bekwaamheid op het gekozen thema binnen de scholen van OOG te bevorderen 
om zo het leren van leerlingen te verbeteren. Omdat de inbedding van het didactoraat in de 
structuur en cultuur van de organisatie niet vanzelf gaat, zijn we in het najaar van 2021 met een 
zogenaamd Change Lab gestart om die inbedding te versterken. In deze bijdrage schetsen we 
kort de achtergrond van het didactoraat en wat een Change Lab is, en beschrijven we welke 
verschillende fasen we doorlopen hebben en wat dit Change Lab heeft opgeleverd.

Vanuit verschillende 
perspectieven samenwerken 
aan oplossingen 

Er is veel bewijs uit onderzoek dat wanneer 
leraren op vakniveau, bijvoorbeeld in de vorm 
van Lesson Study (De Vries et al., 2017), of 
op schoolniveau, bijvoorbeeld met de data-
teammethode (Schildkamp & Kuiper, 2010) 
onderzoekend werken aan onderwijsver-
betering, dit de kwaliteit van het onderwijs 
aan leerlingen ten goede komt (bijvoorbeeld 
Grönqvist et al., 2021; Poortman & Schild-
kamp, 2016). Deze ambitie heeft OOG ook 
met het didactoraat. In de praktijk blijkt het 
echter lastig om het didactoraat in de struc-
tuur en cultuur van de scholen in te bedden 
en een echte onderzoekende leergemeen-
schap te worden. Een dergelijke spanning 

tussen ambitie en de weerbarstige praktijk, 
ook wel frictie genoemd, vormt een geschikt 
uitgangspunt voor een Change Lab.

Change Lab is een methode gebaseerd op de 
cultuurhistorische activiteitentheorie (CHAT) 
van Engeström (1987), waarmee problemen 
of uitdagingen uit de dagelijkse werkprak-
tijk systematisch geanalyseerd worden om 
de bestaande praktijk te proberen te veran-
deren. Samen met diverse betrokkenen met 
verschillende belangen worden nieuwe 
manieren van werken ontworpen, geïm-
plementeerd en onderzocht of daarmee 
de problemen overwonnen zijn (Bruining, 

Siebrich de Vries, Tom Drukker en Alex van den Berg

Een Change Lab rond het didactoraat 
van Openbaar Onderwijs Groningen 
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2016a). Tegelijkertijd met het gezamenlijk 
creëren van nieuwe manieren van werken zijn 
de deelnemers zogenaamd expansief aan het 
leren (Bruining, 2016a). Expansief leren (zie 
de cyclus in Fig. 1) kent terugkerende (leer)
handelingen als het elkaar kritisch bevragen 
(questioning), het analyseren van de praktijk 
(analysing), het bedenken en ontwerpen 
van nieuwe oplossingen (modeling), nieuwe 
oplossingen uitproberen en consequenties 
nagaan (experimenting), oplossingen kiezen 
en implementeren (implementing), op het 
leren in de cyclus reflecteren (reflecting) en 
de nieuwe manier van werken consolideren 
en fijnslijpen (consolidating). 

Omdat een Change Lab geschikt leek voor de 
situatie bij OOG, zijn we er in september 2021 
mee van start gegaan. In schooljaar 2021-
2022 hebben we de fasen 1 t/m 4 en 6 van 
de cyclus van expansief leren doorlopen. In 
dit artikel laten we zien hoe we in het Change 
Lab te werk zijn gegaan en dat het een 
iteratief proces was. De nieuw ontwikkelde 
manieren van werken zullen geïmplemen-
teerd en geëvalueerd worden in schooljaar 
2022-2023 (fase 5). 

Het didactoraat als thema voor een 
Change Lab
Ons Change Lab bestond uit 12 deelnemers 
die met elkaar hebben samengewerkt als een 
professionele leergemeenschap om de inbed-
ding van het didactoraat in de organisatie te 
versterken. Acht deelnemers waren afkomstig 
van verschillende scholen van OOG. Dat waren 
de didactor en tevens leraar, de projectleider 
onderzoeksagenda en tevens leraar, de coör-
dinator van de Groninger Opleidingsschool 
(GOS), een rector en tevens voorzitter van de 
stuurgroep GOS, een bovenbouwcoördinator, 
een onderwijskundig teamleider, een decaan, 
en een studentenonderzoeksbegeleider en 
tevens leraar. Vier deelnemers waren afkom-
stig van NHL Stenden Hogeschool, te weten 
drie studentenonderzoeksbegeleiders en de 
lector Vitale Vakdidactiek. De drie auteurs van 
dit artikel behoorden ook tot deze deelne-
mers en vormden het onderzoeksteam dat het 
Change Lab ook begeleidde. Wij bereidden 
de bijeenkomsten voor, namen de bijeenkom-
sten op en analyseerden de bijeenkomsten ter 
voorbereiding van de volgende bijeenkomst. 
In totaal hebben er zeven bijeenkomsten 
plaatsgevonden van circa 2 uur, deels online 

Figuur 1. Cyclus van expansief leren aangepast van Engeström (2001)
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en deels fysiek. Niet altijd konden alle deelne-
mers aanwezig zijn, maar omdat elke bijeen-
komst begonnen werd met een terugblik, 
konden alle deelnemers steeds goed partici-
peren.

Fase 1: Elkaar kritisch bevragen
De eerste bijeenkomst (23 september 2021) 
was oriënterend van aard om kansen en 
belemmeringen voor het didactoraat te 
verkennen en om het proces van een Change 
Lab uit te leggen. Via een digitaal formu-
lier zijn bij alle deelnemers de verschillende 
perspectieven op nut, noodzaak, belemme-
ringen en randvoorwaarden van het didac-
toraat verzameld. Alle aanwezigen bleken de 
potentie van het dictatoraat als netwerk voor 
kennisbenutting en -ontwikkeling te zien, 
en wilden graag betrokken blijven bij het 
Change Lab. Op basis van deze bijeenkomst 
is een eerste concept van de ambitie voor het 
didactoraat opgesteld.
Ter voorbereiding op de tweede bijeenkomst 
(9 november 2021) hebben de deelnemers 
de concept-ambitie en de volledige digitale 
inventarisatie van alle verschillende perspec-
tieven van de betrokkenen ontvangen. Tijdens 
het eerste deel van deze tweede bijeenkomst 
werd de ambitie voor het didactoraat geza-
menlijk aangescherpt (zie Fig. 2).

Fase 2: De praktijk analyseren
In het tweede deel van de tweede bijeen-
komst werd het activiteitensysteem van 
Engeström (zie Fig. 3) geïntroduceerd als 
hulpmiddel en ‘bril’ om het eigen werk op 
school of lerarenopleiding mee te analyseren. 
De werkplek van elke stakeholder kan name-
lijk gezien worden als een apart activiteiten -
systeem. Om met het activiteitensysteem 
kennis te maken, hebben de deelnemers als 
oefening eerst individueel het activiteiten-
systeem van de eigen school of leraren-
opleiding in kaart gebracht en is vervolgens 
gezamenlijk gekeken wat overeenkomsten en 
verschillen waren, hoe het didactoraat hier in 
zou passen en waar al mogelijke fricties zicht-
baar werden. 
Tussen de tweede en derde bijeenkomst (18 
januari 2022) heeft het onderzoeksteam het 
gesprek van de tweede bijeenkomst geana-
lyseerd en alle gemaakte opmerkingen gela-
beld aan de hand van het activiteitensysteem 
(zie voor het resultaat Fig. 4). 
Bovendien is een korte vragenlijst verstuurd 
naar de betrokken lerarenopleiders bij de 
GOS over de betekenis van het didactoraat 
voor de lerarenopleiding. De resultaten uit 
deze vragenlijst leverde input voor de derde 
bijeenkomst (18 januari 2022). Deelnemers 
bevroegen elkaar en analyseerden samen de 

Ambitie didactoraat

Het didactoraat is een leergemeenschap van leraren, lio’s, lerarenopleiders en onderzoekers voor profes-
sionalisering en kennisontwikkeling rondom het thema van actief leren. De opgedane inzichten worden 
ingezet om het leerproces van leerlingen te bevorderen. 
•  Het didactoraat stimuleert daarbij het onderzoeksmatig werken, waarbij onderbouwen en evalueren 

van leeractiviteiten centraal staan:
 -  Cyclisch, in fasen van analyseren, ontwerpen en uitvoeren;
 -  Empirisch, door gebruik te maken van data en literatuur;
 -  Systematisch, door gebruik te maken van onderzoeksmethoden .
•  Het didactoraat is een levend en zichtbaar orgaan, ingebed in de structuur en cultuur van de scholen: 
 -  Leraren weten wat het is, wat ze eraan kunnen hebben, wat ze kunnen halen en brengen.

Figuur 2. Ambitie van het didactoraat.
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huidige werkwijzen, doelen en fricties (ques
tioning en analysing) in de samenwerking 
tussen school en lerarenopleiding. Deelnemers 
kregen zo steeds meer zicht op de belemme-
ringen en de daarmee gepaard gaande kansen. 
Hieruit bleek ook dat de fasen van expansief 
leren niet strikt op elkaar volgen, maar meer 
samenvallen. De samenwerking van de school 
met de lerarenopleiding is vervolgens in beeld 
gebracht door twee activiteitensystemen met 

de gesignaleerde fricties gespiegeld tegen-
over elkaar te plaatsen (zie Fig. 5). 
Tussen de derde en vierde bijeenkomst (17 
februari 2022) is een digitaal formulier opge-
steld om de in beeld gebrachte fricties te 
prioriteren. De deelnemers werd gevraagd de 
fricties te scoren op urgentie en complexiteit. 
Dit is door negen van de twaalf deelnemers 
gedaan. De verschillende antwoordopties 
zijn vervolgens voor urgentie en complexiteit 

Figuur 4. Activiteitensysteem van de school met didactoraat: ambitie met actuele fricties in het lichtblauw.

Binnen een activiteitensysteem, bijvoorbeeld een school, vindt een activiteit 
plaats. Een activiteit van bijvoorbeeld een leraar (subject) is gericht op een 
concreet doel (object), bijvoorbeeld het leren van leerlingen, met het kwalifi-
ceren van leerlingen als beoogd effect (outcome). Dit vraagt om doelgerichte 
handelingen van individuen of groepen die die uitkomst dienen te realiseren. Door 
ervaringen te delen met collega’s, schoolleiding en andere belanghebbenden 
(community) wordt er geleerd. In samenspraak met elkaar worden normen en 
waarden ontwikkeld, evenals geschreven en ongeschreven regels en procedures 
(rules),  en worden ook rollen en taken verdeeld (division of labor). 
Een activiteitensysteem is nooit stabiel, omdat er altijd fricties zijn, dat wil zeggen 
spanningen, storingen, problematische situaties, waardoor zaken minder soepel 
dan gewenst lopen. Door de (leer)handelingen die mensen ondernemen om deze 
fricties aan te pakken, vinden verbeteringen en transformaties van het activitei-
tensysteem plaats. (naar Bruining, 2016b, p.30)

Figuur 3. Model van activiteitensysteem (Engeström, 1987).
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gecodeerd van -2 tot +2, waarbij een positieve 
score een hoge urgentie of een lage complexi-
teit betekent. Vervolgens is per item een totaal-
score berekend, waarbij items met een hoge 
totaalscore urgent en weinig complex zijn. De 
fricties 1, 3 en 6 bleken het meest lonend om 
aan te pakken.

Fase 3: Het bedenken en ontwerpen 
van nieuwe oplossingen
Tijdens de vierde bijeenkomst (17 februari) 
zijn we aan de slag gegaan om voor de fric-
ties 1, 3 en 6 allerlei oplossingen in kaart te 
brengen (Zie Fig. 7). 

Figuur 5.  Relatie tussen de activiteitensystemen van school en lerarenopleiding met actuele fricties in het lichtblauw. 
Op basis van analyse Alex, 11 januari 2022

Figuur 6. Scores en ordening van fricties
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Fase 4: Nieuwe oplossingen uit - 
proberen en consequenties nagaan
Ter voorbereiding op de vijfde bijeenkomst 
(29 maart 2022) heeft het onderzoeksteam 
de deelnemers gevraagd om de haalbaar-
heid van een of meer oplossingen te onder-
zoeken, bijvoorbeeld via het houden van een 
kort interview met één of enkele relevante 
betrokkene(n) over de haalbaarheid en effec-
tiviteit van de oplossing en de rol van die 
betrokkene daarbij. Doel ervan was om alvast 
te toetsen hoe kansrijk bepaalde oplossingen 
voor de fricties zouden kunnen zijn.

Fase 3: Het bedenken en ontwerpen 
van nieuwe oplossingen 
Tijdens de vijfde bijeenkomst (29 maart) zijn 
de opbrengsten van de uitgevoerde onder-
zoekjes in drie groepjes rondom de belang-
rijkste fricties besproken. Hieruit bleek dat de 
oplossingen nog wat verder uitgewerkt en 
bijgesteld dienden te worden. De hierover 
gevoerde gesprekken zijn tussen de vijfde 
en zesde bijeenkomst (19 mei 2022) door het 
onderzoeksteam geanalyseerd. Drie oplos-
singsrichtingen bleken eruit te springen om 
verder te verdiepen:

Frictie 1: Leraren vinden de weg nog niet naar het didactoraat

Mogelijke oplossingen:
•   Breng het didactoraat naar de leraren. Ga naar scholen toe. 
•   Veranker onderzoeksmatig werken in de voortgangsgesprekken. 
•   Benader leraren via de vaksecties. 
•   Zorg dat het in het meerjarenplan komt. 
•   Hang een poster op school op, maak het zichtbaar.
•   Zorg voor een loket met materiaal rondom actief leren, maak het zichtbaar. 
•   Werf leraren door uren te faciliteren.
•   Sluit aan bij de ontwikkelingen op de scholen als kapstokken.
•   Start met kleine groepjes op school.

Frictie 3: De schoolleiding is onvoldoende betrokken bij het stimuleren van onderzoeksmatig werken

Mogelijke oplossingen:
•   Zorg dat de projectleider van de onderzoeksagenda aan de juiste tafels zit:
 –  Agendeer de onderzoeksagenda bij het rectorenoverleg
  -   Stel hiervoor een notitie en presentatie op, waarin alles in relatie tot elkaar wordt benoemd. Afgestemd met GOS, 

schoolopleiders, secties en lio’s
  -   Vanuit het rectorenoverleg afspraken maken om bij de verschillende MT's langs te gaan, ook daar de school-

opleiders bij betrekken, in afstemming met GOS
 –  Schuif aan bij de MT-overleggen, sluit aan op de schoolontwikkelingen en betrek de schoolopleider 
•   Agendeer het onderzoeksmatig werken bij de rectorenintervisie. 
•   Ga in gesprek met de nieuwe manager O&K.
•   Deel successen via het weekbericht.

Frictie 6: Er komt nog geen samenwerking tussen lio’s en leraren bij onderzoek tot stand. Er is 
weinig ondersteuning vanuit scholen en docenten richting de studenten op dit vlak.

Mogelijke oplossingen:
•   Koppel de (vak)coach/werkplekbegeleider als observator aan de onderzoeksles bij lesson study, en de ruimere  

organisatie rond de lesson study. 
•   Maak het onderzoek een vast agendapunt bij de intervisie van de schoolopleider met de lio’s. 
•   Organiseer een scholenmarkt met hun onderzoeksthema voor de derdejaars, zodat lio’s ook kunnen ‘solliciteren’ op de 

onderzoeksthema’s van de school: praktijkbureau NHLS.

Figuur 7. De drie meest lonende fricties met mogelijke oplossingen
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•   Om leraren te betrekken dienen we 
het onderzoeksmatig werken anders te 
framen;

•   Om onderzoeksmatig werken op de 
scholen te stimuleren dient een structuur 
gecreëerd te worden met tijd en aandacht 
voor onderzoeksmatig professionaliseren; 

•   Om leraren te betrekken dienen we de 
coaches van de lio’s een rol te geven bij 
hun lesson studies. 

Deelnemers werd gevraagd om hierover 
verder na te denken of enkele aanwijzingen 
(documenten, gesprekken, literatuur) te 
vergaren om een duidelijker beeld te krijgen 
over een invulling van deze drie speerpunten.
Tijdens de zesde bijeenkomst (19 mei 2022) 
is op basis van de drie speerpunten concreet 
gesproken over het 'herontwerp' van het 
didactoraat voor komend schooljaar 2022-
2023. Op basis hiervan zijn gezamenlijk 
ontwerpeisen geformuleerd. Na de bijeen-
komst zijn deze ontwerpeisen nogmaals aan 
alle deelnemers voorgelegd en zijn er nog 
enkele aanpassingen doorgevoerd. Dit heeft 
geresulteerd in de ontwerpeisen in Figuur 8. 

Fase 4: Nieuwe oplossingen uit- 
proberen en consequenties nagaan
Tussen de zesde en zevende bijeenkomst  
(16 juni 2022) is de bijeenkomst van 19 mei 
geanalyseerd, en is voor de ontwerpeisen uit 
Fig. 8 door de deelnemers nagegaan of en 
hoe ze voor volgend schooljaar georganiseerd 
kunnen worden (modeling en examining). 
Tijdens de zevende en laatste bijeenkomst  
(16 juni 2022) zijn bij de ontwerpeisen de 
puntjes op de i gezet. Dit heeft voor een aantal 
oplossingsrichtingen nog enkele aanscher-
pingen opgeleverd. Gedurende het laatste 
deel van deze zevende bijeenkomst zijn er 
plannen van aanpak opgesteld om de nieuwe 
werkwijze per frictie te monitoren. Dit heeft 
geresulteerd in een planning voor focusge-
sprekken met verschillende betrokkenen per 
frictie, gericht op de ontwerpcriteria van de 
oplossingsrichtingen. 

Fase 6: Reflecteren op het leren in 
de cyclus
Na afloop van de laatste bijeenkomst is de 
deelnemers gevraagd om via een digitaal 

1. Framing en werkwijze van onderzoeksmatig werken:
 a. In plaats van onderzoeksmatig werken, noemen we het: "Kijken naar het leren van leerlingen"
 b. We benadrukken dat het erom gaat dat je dit samen doet met collega's of andere 'knowledgeable others'
 c. We zorgen dat dit op een systematische werkwijze gaat (bv als lesson study)
 d.  Het gebruiken van (wetenschappelijke) bronnen heeft in eerste instantie geen prioriteit; deze kunnen later 

aangedragen worden.
 e. Het is belangrijk dat het een succeservaring oplevert.
 f.  Het betrekken van een procesbegeleider is wenselijk. Bijvoorbeeld een oud-lio met lesson study ervaring. Eventueel 

ook intervisie voor procesbegeleiders.

2.  Het creëren van (een structuur voor) tijd en aandacht voor onderzoeksmatig werken als onderdeel van professionalisering
 a.  Het belangrijkst is dat het moet aansluiten op een thema waarvoor de urgentie bij leraren wordt ervaren.
  I. Eventueel aansluiten bij secties, onderzoeksgroep op school en/of collega's die een master doen.
 b.  Betrokkenheid en facilitering vanuit de schoolleiding is essentieel, met inbedding in schoolplan en jaarplan
 c.  Er moeten tijdig vaste momenten voor ingepland worden in het jaarrooster
 d.  Ondersteuning vanuit het didactoraat moet gepromoot worden

3. Het betrekken van de coaches van lio's bij de lesson studies
 a. We zouden de coaches graag op drie momenten willen betrekken bij de lesson studies van de lio's:
  I. Bij probleemanalyse  
  II. Bij vertaling van algemeen didactisch naar vakdidactisch 
  III. Als observator bij onderzoeksles 
 b. We willen dit dan ook laten vastleggen in de handleiding voor de studenten en hun jaarrooster
 c. Dit zal ook in het takenpakket van de coach moeten passen en vastgelegd worden.
  I. Voor deze taken is ondersteuning vanuit het didactoraat mogelijk
 d.  Om deze zaken af te stemmen met de (nieuwe) coaches en hen hierbij te ondersteunen, zouden we graag jaarlijks 

op een van de themadagen van de GOS ruimte krijgen

Figuur 8. Ontwerpeisen herontwerp didactoraat
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formulier te reflecteren op het proces van 
het Change Lab tot dan toe, aan de hand van 
vragen over wat ze geleerd hebben en hoe het 
nog leerzamer had kunnen zijn. Hieruit bleek 
dat de deelnemers het werken in de vorm van 
een Change Lab, met aandacht voor het acti-
viteitensysteem en fricties, een waardevolle 
en leerzame manier vinden om gezamenlijk 
en systematisch een probleem aan te pakken 
en prioriteiten te stellen. Ook werd genoemd 
dat het incorporeren van de verschillende 
perspectieven grote meerwaarde heeft. Het 
samenwerken aan een oplossing met verschil-
lende stakeholders zorgt voor gedeeld eige-
naarschap en commitment.
Een veel genoemde belemmering was 
gebrek aan tijd, waardoor niet iedereen altijd 
bij de bijeenkomsten kon zijn en het verza-
melen van gegevens tussen de bijeenkom-
sten in de verdrukking kwam. Volgens de 
deelnemers had aanvulling met lio’s, leraren 
die niet direct bij het didactoraat betrokken 
zijn en een grotere vertegenwoordiging van 
schoolleiders het Change Lab nog leerzamer 
kunnen maken.

Ten slotte
Het Change Lab heeft concrete ontwerpeisen 
voor een functioneler didactoraat opgeleverd 
die we in schooljaar 2022-2023 gaan imple-
menteren (fase 5 van de cyclus van expan-
sief leren). Hiervoor is commitment ontstaan 
doordat de verschillende stakeholders bij 
het proces betrokken waren en hun perspec-
tieven meegenomen zijn in de oplossingen. 
In hoeverre de opbrengsten van dit Change 
Lab uiteindelijk gaan bijdragen aan inbedding 
van het didactoraat in de organisatie gaan we 
komend schooljaar 2022-2023 monitoren. 
Daarnaast heeft het experimenteren met een 
Change Lab de deelnemers geleerd wat de 
kracht van een Change Lab kan zijn.  
We hopen deze inzichten door te kunnen 
ontwikkelen met een NRO-subsidie waarvan 
de aanvraag met een noordelijk consortium 
in voorbereiding is. Ook hier zal het Change 
Lab centraal staan met een specifieke focus 
op het studentonderzoek als vliegwiel voor 
schoolontwikkeling. Via de subsidie kan dan 
tijd voor de deelnemers gefaciliteerd worden. 
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Over het lectoraat
Vanuit de visie dat álle leerlingen en studenten succes ervaren bij hun leren en dat leraren erin excelleren om dit leren te 
organiseren en te ondersteunen, is (vak)didactiek, in een (noordelijke) context die op allerlei terreinen onderhevig is aan 
veel en snelle veranderingen, dé speerpuntbekwaamheid van (a.s.) leraren en andere begeleiders in het onderwijs.
Het lectoraat Didactiek voor Vak en Beroep van NHL Stenden Hogeschool beoogt om in een noordelijke samenwerking 
tussen opleidingsscholen voor vo en mbo, lerarenopleidingen en organisaties in de regio een levendige en krachtige 
beweging op gang te brengen en te ondersteunen op het gebied van vakdidactiek en beroepsgerichte didactiek & leven 
lang ontwikkelen. In het lectoraat staan didactische vragen gericht op het vak en beroep uit de onderwijspraktijk centraal.

Vakdidactiek

Nieuwe vormen en inhouden van onderwijs stellen hoge 
eisen aan de expertise van de leraar in het voortgezet 
onderwijs, met name aan de vakdidactische bekwaam-
heid. Deze kernbekwaamheid zorgt er als het ware voor 
dat bij leerlingen de radertjes op volle toeren gaan 
draaien en dat ze leren van hetgeen ze doen en ervaren. 
Een vakdidactisch bekwame docent stimuleert leerlingen 
om gemotiveerd het beste uit zichzelf halen.

Het lectoraat ondersteunt leraren en scholen bij het 
verder ontwikkelen en versterken van de vakdidactische 
bekwaamheid via:
•  gezamenlijk onderzoek naar leer- en begeleidings-

processen bij leerlingen in nieuwe leeromgevingen: 
samen vragen expliciteren, ontwerpen en onder-
zoeken; zo mogelijk samen subsidies aanvragen

•  advisering van de schoolleiding hoe dit onderzoeks-
proces bij leraren vorm te geven en te ondersteunen

•  begeleiding van studentenonderzoek in opleidings-
scholen en daarop voortbouwen

•  koppeling van studentenonderzoek in opleidings-
scholen aan de vakdidactische ontwikkelvraag van 
secties zodat aanstaande en ervaren leraren van 
elkaar leren

•  onderzoek naar de professionalisering van (aan -
staande) leraren op het gebied van vakdidactiek en 
het doen van praktijkgericht onderzoek

•  jaarlijkse bijdragen op landelijke conferenties zoals 
de VELON, vakconferenties en de Lesson Study-con-
ferentie van Lesson Study NL

Contact:
Lector dr. Siebrich de Vries
siebrich.de.vries@nhlstenden.com
+31 6 57 12 20 40

Beroepsgerichte didactiek  
en Leven Lang Ontwikkelen

In het beroepsonderwijs wordt steeds intensiever 
samen gewerkt met bedrijven en instellingen in de 
regio. In deze samenwerking worden nieuwe leerwerk-
omgevingen en begeleidingssituaties vormgegeven 
waarin loopbaanontwikkeling en vakmanschapsont-
wikkeling van eenieder centraal staan. Docenten, 
coaches en werkbegeleiders spelen in die ontwikkeling 
meestal een prominente rol. Zij zoeken in de samenwer-
king naar manieren om lerende, ontwikkelingsgerichte 
omgevingen te realiseren.

In het lectoraat zoeken we met de docenten, coaches 
en begeleiders mee en krijgen we inzicht in de kennis 
die deze docenten en begeleiders nodig hebben door:
•  in samenwerkingsverbanden onderzoek te doen naar 

leer- en begeleidingsprocessen in nieuwe leerwerk-
omgevingen. Dat wil zeggen, samen vragen explici-
teren, ontwerpen en onderzoeken

•  advisering over hoe dit onderzoeksproces met 
begeleiders en docenten vorm te geven en te onder-
steunen

•  onderzoeken van studenten in opleidingsscholen te 
begeleiden en daarop voort te bouwen

•  onderzoek te doen naar de professionalisering van 
docenten, begeleiders en lerarenopleiders in het 
begeleiden van loopbaan- en vakmanschapsontwik-
keling 

•  jaarlijkse bijdragen op landelijke en Europese confe-
renties

Contact:
Lector dr. Marco Mazereeuw
marco.mazereeuw@nhlstenden.com
+31 6 28 30 45 41

mailto:siebrich.de.vries@nhlstenden.com
mailto:marco.mazereeuw@nhlstenden.com
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