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Inleiding 
 
 
1.1 Aanleiding 
Een centraal issue in de lerarenopleiding is de verbinding van theorie en praktijk. Voor 
toekomstige leraren is het essentieel dat zij hun onderwijs theory-informed vormgeven en 
onderbouwde keuzes maken voor een specifieke context: er is behoefte aan cognitief 
flexibele professionals die praktijksituaties met een onderzoekende houding benaderen.  
Om studenten hierin inhoudelijk te begeleiden werken de Pabo-opleiding van Saxion 
Enschede en de basisscholen in de regio nauw met elkaar samen in opleidingsscholen. Alle 
studenten worden opgeleid op basis van het concept ‘opleiden in de school’. 
 
Zowel schoolopleiders als instituutsopleiders in Enschede hebben de behoefte uitgesproken 
om het opleiden in de beroepscontext inhoudelijk te verdiepen. Schoolopleiders hebben 
behoefte aan voorbeelden om de begeleiding van studenten op de basisschool meer inhoud 
te geven. Zij zijn zoekende naar hun rol daarin. Instituutsopleiders en vakdocenten wijzen er 
ook op dat het lastig blijft om theorie betekenisvol te maken voor de beroepspraktijk van 
studenten. Het voorliggende project komt tegemoet aan die behoeften en beoogt de nadere 
uitwerking van ‘het ontwerpatelier’ als een didactisch scenario waarin theorie en praktijk 
heel dicht bij elkaar worden gebracht. Ontwerpateliers zijn, kort gezegd, bijeenkomsten op 
een basisschool waarin studenten, schoolopleiders en leerkrachten werken aan 
praktijkvraagstukken die relevant zijn voor de ontwikkeling van student en basisschool. Het 
ontwerpatelier als vorm biedt dus de gelegenheid theorie en praktijk nauw met elkaar te 
verbinden. Het project heeft als globale doelstelling om hiermee het opleidingsconcept 
‘opleiden in de school’ verder te ontwikkelen en een kwaliteitsimpuls te geven.  
 
Het project is opgezet vanuit de gedachte dat samen opleiden betekent dat de betrokkenen 
een grondige kennis hebben van elkaars contexten. Opleidingstrajecten zijn gebaat bij het 
integreren van praktijkkennis en conceptuele kennis (Kemmeren 2015; Vervoort, 2013) en 
dit vraagt een actieve, nieuwe rol van de diverse stakeholders: geen afstand houden maar 
juist kennis nemen van elkaars deskundigheid om een optimaal eindresultaat te halen.  
Met het project Versterking Samenwerking (2014-2017) is een lijn ingezet van ontwikkeling 
en onderzoek door de verschillende stakeholders zoals schoolopleiders, instituutsopleiders, 
vakdocenten, onderzoekers en studenten. Het huidige project past in deze lijn van 
gezamenlijke ontwikkeling.  
 
1.2 Context en betrokkenen 
Het project is uitgevoerd binnen het Kennisnetwerk Lerende Leraren, een partnerschap van 
onderwijsorganisaties in Twente dat voortgekomen is uit het project Versterking 
Samenwerking. Vanuit het werkveld hebben zes schoolopleiders van vijf verschillende 
schoolbesturen geparticipeerd: Keender, KOMT, Marcant, Roos, en Qua Vadis. Vanuit de 
Academie voor Pedagogiek en Onderwijs van Saxion Enschede (APO) hebben drie  



  

 
 
vakdocenten en twee onderzoekers geparticipeerd. Tijdens de ontwikkeling en uitvoering 
van de ontwerpateliers hebben diverse eerste, tweede- en derdejaars studenten input 
geleverd. 
Op basis van een inventarisatie in het werkveld is gekozen om de ontwerpateliers inhoudelijk 
te richten op de domeinen ‘digitale didactiek’ en ‘drama’. De deelnemende schoolopleiders 
hebben voor deze domeinen specifieke interesse getoond en de  deelnemende vakdocenten 
zijn gespecialiseerd op deze terreinen. De onderzoekers hebben ervaring in het ontwikkelen 
van onderwijs en uitvoeren van (ontwerp)onderzoek. 
 
1.3 Doel 
De ontwerpateliers hebben als belangrijk doel het verbinden van theorie en praktijk bij het 
oplossen van praktijkvraagstukken. De overkoepelende vraag waarop het project zich richt, 
is: Wat zijn succesfactoren voor het verbinden van theorie en praktijk in het ontwerpatelier?  
Om antwoord op deze vraag te krijgen is het project opgezet als een ontwikkel- en 
onderzoeksproject. Aan het ontwikkeldeel wordt concreet gestalte gegeven door 
ontwerpateliers te maken in twee teams van onderwijsprofessionals uit het werkveld en de 
lerarenopleiding. Die ontwerpateliers worden in de basisschool uitgevoerd door de 
schoolopleiders met studenten en leerkrachten. Met de ontwikkeling van ontwerpateliers 
wordt in praktische zin tegemoet gekomen aan de wens van alle schoolopleiders om 
voorbeelden te krijgen van een inhoudelijke invulling van hun rol.  
Met het begeleidende onderzoek wordt beoogd inzicht te verkrijgen in het gezamenlijke 
ontwerpproces en in de uitvoering van het onderwijs. Op basis van een evaluatie van het 
ontwerpproces en de uitvoering van het onderwijs worden succesfactoren voor het verbinden 
van theorie en praktijk geïdentificeerd. 
 
1.4 Voor de lezer 
In hoofdstuk 2 wordt beknopte achtergrondinformatie gegeven over de ontwikkeling van het 
ontwerpatelier als didactisch scenario en de leertheoretische basis voor het leren van de 
praktijk. Vervolgens geeft hoofdstuk 3 een beeld van de opzet van het ontwikkel- en 
onderzoeksproject. In hoofdstuk 4 worden de bevindingen gepresenteerd en in hoofdstuk 5 
worden de conclusies en opbrengsten beschreven. 
  



  

 
 

2 Achtergrond  
 
2.1 Leren in het ontwerpatelier 
Binnen de opleidingsscholen van de Pabo Saxion in Enschede wordt geprobeerd door middel 
van onderzoek en ontwikkeling het opleidingsconcept continue te verbeteren. Om studenten 
een goede inhoudelijke basis te geven is het van belang praktijkkennis uit de 
opleidingsscholen en conceptuele kennis uit het opleidingsinstituut betekenisvol met elkaar 
te verbinden (Kemmeren 2015; Vervoort, 2013). In het project Versterking Samenwerking 
(2014-2017) is daaraan gewerkt door gezamenlijk praktijkkennis en conceptuele kennis te 
ontsluiten en toegankelijk te maken voor betrokken lerarenopleiders. Voor het ontsluiten van 
conceptuele kennis zijn in samenwerking met het werkveld onder andere digitale kennisclips 
en digitale praktijkvoorbeelden gemaakt. Het begeleidende onderzoek heeft ook 
ontwerprichtlijnen opgeleverd voor het produceren van praktijkvoorbeelden (Kemmeren & 
Hesselink, 2016, http://www.rbbh.nl/praktijkvoorbeeld).  
 
Aanvankelijk lag de focus op de ontwikkeling van leermiddelen en materialen, later is de 
focus verschoven naar de ontwikkeling van een didactisch scenario voor de verbinding van 
theorie en praktijk. Het leren verbinden van theorie en praktijk vraagt namelijk niet alleen de 
beschikbaarheid van bepaalde leermiddelen maar ook een didactiek waarin deze 
leermiddelen effectief worden ingezet. In een aantal verkennende projecten is ervaring 
opgedaan met het ontwikkelen van een didactiek waarbij theorie en praktijk dichtbij elkaar 
komen en een onderzoekende houding wordt gestimuleerd. Het ‘ontwerpatelier’ is daarbij 
ervaren als een veelbelovende didactische aanpak.  
Ontwerpateliers zijn, kort gezegd, bijeenkomsten op een basisschool waarin studenten, 
schoolopleiders en leerkrachten werken aan praktijkvraagstukken die relevant zijn voor de 
ontwikkeling van student en basisschool. De projecten hebben onder andere laten zien dat 
de schoolopleiders zich beter in staat achten theorie en praktijk te verbinden en zich 
ondersteund voelen in hun rol als opleider voor studenten. Omdat de ervaringen met het 
ontwerpatelier positief waren wordt in het voorliggende project voortgebouwd op de 
voorgaande jaren en wordt ‘het ontwerpatelier’ als didactisch instrument verder ontwikkeld. 
Vernieuwend is dat in de ontwerpateliers consequent theoretische concepten uit het 
opleidingscurriculum geïntegreerd worden om een betekenisvolle wisselwerking te 
bewerkstelligen tussen praktijk en theorie voor en door studenten. Daarmee sluit dit 
onderzoek tevens aan op een aantal belangrijke thema’s uit het Strategisch Plan van Saxion 
omtrent onderwijs en praktijkgericht onderzoek (Saxion, 2016).  
 
Het theoretisch kader voor het verbinden van theorie en praktijk wordt in hoofdlijnen 
gevormd door de cognitive flexibility theory en de learn to notice-theorie (van Es & Sherin, 
2002, 2008). De cognitive flexibility theory (CFT) erkent expliciet de complexiteit van het 
verwerven en toepassen van concepten (theorie) op uiteenlopende, complexe 
praktijksituaties (Spiro, Collins, & Ramachandran, 2007; Spiro & DeSchryver, 2009). Zij gaat 
uit van een leerproces op basis van cases als veelbelovendste voorbereiding op het handelen 
in praktijksituaties. De theorie geeft vanuit een ken- en leertheoretisch perspectief inzicht in  
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het samenspel van factoren dat maakt dat de toepassing van conceptuele kennis 
problematisch is in bepaalde domeinen zoals het onderwijs. De cognitive flexibility theory 
geeft vanuit een leertheoretisch perspectief aan dat voor een diep begrip van theoretische 
concepten het beste meerdere realistische situaties kunnen worden bestudeerd. Ook is het 
van belang dat dit vanuit meerdere perspectieven plaatsvindt (Derry, H’mlo-Silver, 
Nagarajan, Chernobilsky, & Beitzel, 2006; Kolodner 2006). 
Een belangrijke doelstelling van de cognitieve flexibiliteitstheorie is het aanleren van open 
kennisstructuren die flexibel kunnen worden toegepast met gevoel voor de specifieke 
situatie. Volgens Kemmeren (2015) kan cognitieve flexibiliteit kan in de lerarenopleiding 
worden opgevat als ‘beredeneerd professioneel handelen dat als volgt wordt 
geoperationaliseerd:  

• de onderbouwing van professioneel handelen in realistische situaties met behulp van 
een conceptuele structuur, waarbij 

• verschillende perspectieven en 
• specifieke contextfactoren worden betrokken (p. 208) 

 
2.2 Doelstellingen van het ontwerpatelier  
Ontwerpateliers vormen voor studenten een soort ‘linking pin’ tussen theorie en praktijk 
waarin studenten cognitieve flexibiliteit kunnen ontwikkelen. Met het leren in 
ontwerpateliers worden verscheidene doelen nagestreefd. Ten eerste het ‘oplossen’ van 
praktijkvraagstukken door theorie en praktijk te verbinden. Hiermee wordt bedoeld dat 
studenten vraagstukken uit de praktijk theory-informed leren benaderen ofwel dat zij leren 
theorie zinvol toe te passen op praktijksituaties zodat dit ten goede komt aan een beter 
begrip van de situatie én aan goed onderbouwd professioneel handelen. Wat goed 
professioneel handelen is in een bepaalde situatie, wordt altijd medebepaald door de 
specifieke context. Daarom is het, in overeenstemming met de cognitive flexibility theory,  
van belang dat studenten leren hun handelen te baseren op inhoudelijke argumenten en op 
contextspecifieke afwegingen. 
Ten tweede wordt met het leren in ontwerpateliers beoogd dat studenten een 
onderzoekende houding ontwikkelen. Dit betekent dat studenten (en eventueel andere 
deelnemers aan het ontwerpatelier) een juist verwachtingspatroon hebben met betrekking 
tot het ontwikkelen van professionaliteit: antwoorden op (complexe) professionele 
vraagstukken liggen niet kant-en-klaar te wachten maar moeten worden verworven. In de 
ontwerpateliers wordt op basis van authentieke situaties en eigen praktijkervaring een 
leervraag geformuleerd waarop ‘mogelijke antwoorden’ gezocht gaan worden met behulp 
van medestudenten, schoolopleider en andere (theoretische) bronnen. Verdieping in de 
achtergronden van een vraagstuk en verkenning  van de mogelijke antwoorden vormen de 
basis voor goed gemotiveerd professioneel handelen in een specifieke situatie. Immers, voor 
complexe praktijksituaties geldt dat altijd inhoudelijke kennis en contextspecifieke factoren 
moeten worden betrokken, aldus de cognitive flexibility theory. 
Ten derde wordt met het leren in ontwerpateliers op de lange termijn beoogd bij te dragen 
aan een lerende en onderzoekende cultuur in de basisschool. Dit kan ontstaan door niet  
 



  

 
 
alleen studenten, maar ook beginnende en ervaren leraren of andere deskundigen te 
betrekken in het ontwerpatelier – en de thema’s te laten aansluiten bij de schoolontwikkeling 
  



  

 
 

3 Opzet van het project  
 
 
3.1 Ontwikkeling van de ontwerpateliers 
 
Samenstelling ontwerpteams 
Alle deelnemers zijn op grond van hun rol als school- of instituutsopleider bekend met de 
idee van een ontwerpatelier en hebben er ervaring mee. Tot nu toe is dat een bijeenkomst op 
de basisschool waarbij schoolopleider en studenten vormgeven aan de begeleiding van de 
student. De uitdaging is nu om deze begeleiding meer inhoudelijke invulling te geven. 
Daartoe zijn twee ontwerpteams gevormd die elk bestaan uit drie ervaren schoolopleiders 
van verschillende basisscholen/schoolbesturen en een of twee (vak)inhoudelijk deskundige 
docenten van de APO. Deze zijn tevens instituutsopleider. De onderzoekers zijn goed 
ingevoerd in het gedachtengoed van ‘het ontwerpatelier’ en ondersteunen als 
procesbegeleiders de ontwerpteams in hoofdlijnen bij het ontwerpproces. Zie Tabel 3.1 voor 
de precieze samenstelling van de teams. Eén team heeft zich gericht op het vakgebied drama 
en het andere team op digitale didactiek. Deze domeinen zijn bepaald op basis van vragen 
uit het veld.  
 
Tabel 3.1 Samenstelling ontwerpteams 
 
Ontwerpteam Drama 
Marieke Hagemans docent drama/ 

instituutsopleider 
APO Enschede, Saxion 

Anneloes Muller schoolopleider Stichting Roos, Holten 
Annette van der Velde schoolopleider  Stichting Marcant, Hengelo/Borne 
Paul Groeneveld schoolopleider Stichting Komt, Borne 
Anita Voortman/ 
Christine Kemmeren 

procesbegeleider Saxion, APO Enschede/lectoraat 
Rich Media & Teacher Learning 

 
Ontwerpteam Digitale Didactiek 
Stephanie Lutjen hoofddocent digitale 

didactiek/instituutsopleide
r 

Saxion, APO Enschede 

Jeroen van der Veen docent digitale 
didactiek/instituutsopleide
r 

Saxion, APO Enschede 

Herma Eppink schoolopleider Almelo, Stichting Quo Vadis 
Eveline Ekkelenkamp schoolopleider Stichting Keender, Haaksbergen 
Martine van de Ploeg schoolopleider Stichting Marcant, Goor 
Anita Voortman/ 
Christine Kemmeren 

procesbegeleider Saxion, APO Enschede/lectoraat 
Rich Media & Teacher Learning 



  

 
 
Condities 
Alle deelnemers participeren op basis van belangstelling. De schoolopleiders zijn 
gefaciliteerd voor 30 uur, de vakdocenten voor 40 uur. Het project loopt van oktober 2017 
tot eind juni 2018.  
De ontwikkeling van de ontwerpateliers vindt deels plaats tijdens de zogenaamde WOS-
dagen voor school- en instituutsopleiders in het studiejaar 2017-2018. Op deze 
gezamenlijke scholingsdagen worden ontwikkelingen op het gebied van ‘samen opleiden’ 
gedeeld. Daarnaast plannen de teams naar eigen inzicht bijeenkomsten. De uitvoering van 
de ontwerpateliers in de basisscholen vindt ook gedurende het studiejaar plaats. 
 
Werkwijze 
De ontwerpteams hebben de opdracht gekregen om inhoudelijke ontwerpateliers te 
ontwikkelen die overdraagbaar zijn naar andere schoolopleiders. Dat betekent dat de 
ontwerpateliers helder beschreven zijn en zodanig opgezet dat ze aan verschillende 
contexten kunnen worden aangepast. 
De opdracht is inhoudelijk open geformuleerd, er is vrijheid om de precieze inhoud 
gezamenlijk te bepalen. Richtlijnen zijn wel gegeven voor het tijdpad en er is een 
rolbeschrijving gemaakt voor de vakdocent, de schoolopleider en de procesbegeleider. 
Tevens zijn de uitgangspunten voor de opzet van een ontwerpatelier gedeeld. Voorafgaand 
aan het ontwerpproces hebben de vakdocenten en de procesbegeleiders overleg gehad om 
de uitgangspunten van het ontwerpatelier en het ontwerpproces te verhelderen. Ook tijdens 
het ontwerpproces hebben de procesbegeleiders en vakdocenten een aantal keren overleg 
gevoerd over de voortgang. De procesbegeleiders onderling hebben steeds met elkaar 
ervaringen gedeeld en diverse (informele) overleggen gevoerd. 
 
 
3.2 Opzet van het onderzoek 
 
Onderzoeksvragen 
Het onderzoek beoogt succesfactoren te identificeren voor het verbinden van theorie en 
praktijk in de ontwerpateliers op de basisschool. Om dit te kunnen doen, is inzicht nodig in 
het ontwerpproces waarin lerarenopleiders uit het werkveld en het opleidingsinstituut samen 
werken- en in de uitvoering van de ontwerpateliers op de basisschool. 
Het onderzoek richt zich ten eerste op de evaluatie van het ontwerpproces. Onderzocht is 
hoe schoolopleiders, vakdocenten en procesbegeleiders het gezamenlijke ontwerpproces 
hebben ervaren – en welke factoren zij beschouwen als bevorderend voor een effectief 
ontwerpproces. De onderzoeksvragen luiden: 
1. Hoe ervaren schoolopleiders, vakdocenten en procesbegeleiders het gezamenlijke 

ontwerpproces? 
2. Welke factoren beschouwen de ontwerpteams als bevorderend voor een succesvol 

ontwerpproces? 
 
 



  

 
 
Ten tweede is in kaart gebracht hoe de ontwerpteams bij de uitgevoerde ontwerpateliers in 
de basisschool ‘de verbinding van theorie en praktijk’ hebben ervaren.  
Op grond van de bevindingen wordt ten slotte geformuleerd welke factoren bevorderend zijn 
voor het verbinden van theorie en praktijk in ontwerpateliers. De onderzoeksvragen voor de 
uitvoering van de ontwerpateliers luiden: 
3. Hoe ervaren schoolopleiders en vakdocenten de uitvoering van de ontwerpateliers? 
4. Welke factoren beschouwen de ontwerpteams als bevorderend voor een succesvolle  

uitvoering van de ontwerpateliers? 
5. Hoe ervaren studenten de relatie theorie-praktijk in de ontwerpateliers drama en digitale 

didactiek? 
In Tabel 2.2. is een overzicht opgenomen van de onderzoeksvragen en databronnen. 
 
 
Tabel 2.2 Overzicht van onderzoeksvragen en dataverzameling 
 
Onderzoeksvragen ontwerpproces Dataverzameling 
1 Hoe ervaren schoolopleiders, vakdocenten  

en procesbegeleiders het gezamenlijke 
ontwerpproces in het ontwerpteam? 

• Semi-gestructureerd groepsinterview 
ontwerpteam drama  

• Semi-gestructureerd groepsinterview 
ontwerpteam digitale didactiek 

• Observaties procesbegeleider 
2 Welke factoren beschouwen de 

ontwerpteams als bevorderend voor een 
succesvol ontwerpproces? 

idem 

 
Onderzoeksvragen uitvoering Dataverzameling 
3 Hoe ervaren schoolopleiders en vakdocenten 

de uitvoering van de ontwerpateliers? 
• Semi-gestructureerd groepsinterview 

ontwerpteam drama  
• Semi-gestructureerd groepsinterview 

ontwerpteam digitale didactiek 
4 Welke factoren beschouwen de 

ontwerpteams als bevorderend voor een 
succesvolle uitvoering van de 
ontwerpateliers? 

idem 

5 Hoe ervaren studenten de relatie theorie-
praktijk in de ontwerpateliers drama en 
digitale didactiek?  

• Semi-gestructureerd groepsinterview 
met studenten 
 

 
 
Dataverzameling, dataverzamelingsprocedure en instrumenten 
Inzicht in het ontwerpproces is verkregen door de ontwerpteams drama en digitale didactiek 
na afloop van het ontwerpproces in een semi-gestructureerd groepsinterview te bevragen op  
 



  

 
 
hun ervaringen (zie Bijlage A). In de interviews zijn de volgende aspecten aan de orde 
geweest: 
 
 

• verloop ontwerpproces (samenwerking, rol schoolopleider, vakdocent, 
procesbegeleider) 

• ervaren opbrengst 
• bevorderende factoren voor succesvol ontwerpproces. 

De observaties van de procesbegeleider zijn gedurende het ontwerpproces schriftelijk 
vastgelegd en uitgesproken tijdens de interviews.  
 
Semi-gestructureerde groepsinterviews met de ontwerpteams zijn ook afgenomen na afloop 
van de uitvoering van de ontwerpateliers in de basisschool (zie Bijlage B). In dit geval is ook 
gekozen voor een groepsinterview - en niet voor een (misschien voor de hand liggend) 
interview met alleen de schoolopleiders als uitvoerders van de ontwerpateliers- aangezien 
de ontwerpateliers soms op alternatieve wijze werden uitgevoerd: bij drama was het gehele 
ontwerpteam aanwezig toen één schoolopleider de ontwerpateliers uitvoerde en bij digitale 
didactiek werden de ontwerpateliers uitgevoerd door twee schoolopleiders (en twee groepen 
studenten) samen. In het interview zijn verschillende aspecten aan de orde geweest die 
invloed hebben op de verbinding van theorie en praktijk:  

• de rol van de schoolopleider 
• het gebruik van bronnen 
• de opbrengst voor studenten 
• bevorderende factoren voor succesvol verloop ontwerpateliers. 

 
Tenslotte is een eerste verkenning gedaan naar de ervaringen van studenten met de 
ontwerpateliers digitale didactiek en drama (Zie Bijlage C). In dit semi-gestructureerde 
interview is het volgende bevraagd:  

• de relatie met het Pabo-curriculum  
• de ervaren leeropbrengst 
• de rol van de schoolopleider 
• het gebruik van bronnen 
• tips 

Vanwege praktische omstandigheden (o.a. vakanties, overstap naar andere stageschool, 
toetsingen, stages in buitenland etc.) is het interview met de studenten drama op een 
informele wijze uitgevoerd door de procesbegeleider.  
 
Dataverwerking en data-analyse 
Tijdens de interviews zijn aantekeningen gemaakt. Tussentijds heeft de onderzoeker 
verhelderende vragen gesteld en samenvattingen gegeven om te controleren of het gezegde 
goed was begrepen. Alle groepsinterviews zijn opgenomen als audiobestand en uitgewerkt 
in een protocol. 
 



  

 
 
Vervolgens zijn de bevindingen van de ontwerpteams over het ontwerpproces en de 
uitvoering per onderwerp samengevat. In de samenvattingen zijn soms illustratieve citaten 
opgenomen. Informatie die buiten de bevraagde onderwerpen onverwacht naar voren kwam 
in de interviews, is beoordeeld op relevantie en indien relevant opgenomen in de resultaten.  
Dezelfde werkwijze is gehanteerd bij de interviews met studenten.   
 
In het volgende hoofdstuk worden eerst de bevindingen gepresenteerd die betrekking 
hebben op het ontwerpproces, daarna de bevindingen die betrekking hebben op de 
uitvoering van het onderwijs. Daarbij worden de ervaringen van beide ontwerpteams apart 
weergegeven, zodat ook de verschillen tussen beide ontwerpteams helder worden. 
Ten slotte worden de ervaringen van studenten worden ook weergegeven in samengevatte 
vorm per bevraagd onderwerp. 
 
  



  

 
 

4 Bevindingen  
 
4.1 Evaluatie van het ontwerpproces – team digitale didactiek 
 
Verloop van het ontwerpproces 
Het ontwerpteam heeft zich in de eerste bijeenkomst georiënteerd op de inhoud en heeft 
besloten welke inhoud de ontwerpatelierbijeenkomsten moesten krijgen. Daarna heeft het 
team zich opgesplitst in twee groepen met een taakverdeling: vakdocenten gingen een 
kennisclip maken van centrale conceptuele kennis, schoolopleiders gingen een ICT- 
kijkwijzer voor studenten maken.  
Na een interventie van de procesbegeleiders op het ontwerpproces is de werkwijze 
aangepast. Vakdocenten en schoolopleiders hebben eerst kennis genomen van elkaars 
expertise. Uitwisseling heeft plaatsgevonden: Welke conceptuele kennis krijgen studenten in 
het Pabo-curriculum aangeboden, op welke manier zetten de basisscholen digitale didactiek 
in, welke vraagstukken leven er op de basisschool, wat is interessant voor studenten?  
Op basis van deze uitwisseling heeft het team theorie en praktijk voor studenten op elkaar 
kunnen betrekken. Vervolgens heeft het team efficiënt in hoofdlijnen de opzet van drie 
ontwerpateliers bepaald. Deze zijn meer in detail uitgewerkt door de schoolopleiders. 
De inbreng van de procesbegeleiders is achteraf door alle betrokkenen ervaren als 
noodzakelijk. Lachend: ‘We trapten in de valkuil van snel taken verdelen zonder de 
bedoeling van het ontwerpatelier nieuwe stijl te doorgronden’.  
Het ontwerpteam heeft in overleg met de procesbegeleiders een format gemaakt voor de 
beschrijving van de ontwerpateliers dat ook bruikbaar is voor het ontwerpteam drama. 
Afgesproken is dat beide teams dit gebruiken om de herkenbaarheid en het 
gebruikersgemak voor andere schoolopleiders te vergroten. 
 
Ervaren opbrengst 
Alle betrokkenen benoemen dat ze meer kennis van elkaars context hebben gekregen en 
vinden dat verdiepend. Voor twee schoolopleiders was de theorie nieuw. Eén van de 
schoolopleiders was bekend met de conceptuele kennis, maar ‘die is wel opgefrist’. De 
schoolopleiders vonden het prettig om door middel van de kennisclip (voor studenten) de 
belangrijkste concepten te leren kennen. Ze vinden het ook belangrijk dat ze nu kennis 
hebben van het Pabo-curriculum, omdat dit hen meer zekerheid geeft bij de begeleiding van 
studenten.  
Een (jonge) vakdocent ervaart meer begrip voor de complexiteit van het opleiden: ‘Ik ben 
nog maar één jaar schoolopleider en ik heb wel veel meer gevoel gekregen voor het proces 
dat plaatsvindt: van theorie op de opleiding naar wat dat dan betekent voor een basisschool.’ 
 
Bevorderende factoren voor ontwerpproces 
Genoemd wordt dat het voor een goed verloop van de samenwerking nodig is elkaar 
daadwerkelijk te ontmoeten, dus niet alleen samenwerken op afstand. 
Het ontwerpteam vindt de rol van de procesbegeleiders gedurende het ontwerpproces 
noodzakelijk om op koers te blijven. 



  

  
 
Overige opmerkingen 
4.2 Evaluatie van het ontwerpproces – team drama 
 
Verloop van het ontwerpproces 
In het ontwerpteam drama heeft een intensief samenwerkingsproces plaatsgevonden. Het 
team kwam aanvankelijk ongeveer elke twee weken bij elkaar, steeds op een van de 
basisscholen. De deelnemers zijn enthousiast over het onderwerp drama en over de 
inspirerende samenwerking. Het ontwerpteam had in het begin moeite met het bepalen van 
en vasthouden aan de inhoud en doelstelling van de ontwerpateliers. De procesbegeleider 
heeft hierop diverse keren interventies gedaan.  
Toen eenmaal helder was hoe ontwerpatelier 1 invulling zou krijgen, is naar grote 
tevredenheid gewerkt met een taakverdeling in subgroepen. In een later stadium kon deze 
intensieve samenwerking niet langer plaatsvinden ‘omdat het praktisch onmogelijk was 
iedereen bij elkaar te krijgen’.  
Het team heeft studenten betrokken bij de formatieve evaluatie van ontwerpatelier 1. De 
eerste versie van dit ontwerpatelier werd uitgevoerd door één schoolopleider (in 
aanwezigheid van het gehele ontwerpteam). Vervolgens is op basis van deze ervaring en de 
evaluatie van studenten het ontwerpatelier definitief vormgegeven. (Studenten gaven 
bijvoorbeeld aan dat zij drama alleen willen oefenen in een groep van maximaal 10 
studenten vanwege het gevoel van veiligheid). 
De schoolopleiders uiten grote waardering voor de conceptuele inbreng en het enthousiasme 
van de vakdocent. De vakdocent benoemt het belang van de inbreng van de schoolopleiders, 
‘vooral om de haalbaarheid van  inhouden en activiteiten te bepalen in de beperkte duur van 
de ontwerpateliers’. Alle betrokkenen benoemen de noodzaak van de inbreng van de 
procesbegeleiders om inhoudelijk op koers te blijven en waarderen deze positief. ‘Wij 
verliezen ons in ons enthousiasme en vliegen alle kanten op’. Meer sturing op de 
eindproducten is wenselijk.  
 
Ervaren opbrengst 
De theoretische begrippen waren aanvankelijk nieuw voor de schoolopleiders. Door het 
gezamenlijke ontwerpproces hebben ze zich de begrippen eigen gemaakt en die worden nu 
ervaren ’als deel van mijn eigen kennis’. Dit geeft meer zekerheid in de begeleiding van 
studenten. Verder noemen twee schoolopleiders dat ze nieuwe ideeën hebben opgedaan 
voor het vak drama – en dat ze daarvan profiteren als docent en als begeleider.  
De vakdocent heeft meer besef van de (beperkte) mogelijkheden die schoolopleiders hebben 
om inhoudelijk met studenten aan drama te werken. 
 
Bevorderende factoren voor ontwerpproces 
Het ontwerpteam noemt enkele bevorderende factoren voor het ontwerpen: 
• Samenstelling van vier personen was ideaal: genoeg voor inhoudelijke uitwisseling, 

handig voor splitsen in deelgroepen en niet te complex. 
• Rol van de procesbegeleiders moet gehandhaafd blijven en mag sterker.  
 



  

 
 
Ook enkele tips worden gegeven: 
• Afspraken meteen voor gehele jaar vastleggen. 
• Handig om vooraf een ‘format’ te hebben waarin ontwerpateliers worden beschreven.  
• Bij formatieve evaluatie (‘uitproberen’) van een ontwerpatelier vakdocent en studenten 

betrekken.  
 
4.3 Ervaringen in het ontwerpatelier – team digitale didactiek 
 
Verloop ontwerpateliers/De situatie 
Het ontwerpteam heeft drie ontwerpateliers beschreven, hiervan zijn er twee uitgevoerd. 
Twee schoolopleiders hebben de ontwerpateliers gezamenlijk uitgevoerd door de studenten 
van twee basisscholen samen te brengen. Betrokkenen waren eerste- en tweedejaars 
studenten. Er waren geen andere deelnemers aan de ontwerpateliers. De mentoren van de 
studenten waren wel op klassenniveau betrokken bij inventarisatie van digitale middelen die 
de studenten uitvoerden.  
 
Rol van de schoolopleider 
De schoolopleiders hebben samen met de studenten de kennisclip bekeken waarin de 
belangrijkste concepten die op de Pabo aan de orde waren geweest terugkwamen. Daarmee 
werd voorkennis opgefrist. Vervolgens hebben de schoolopleiders de studenten vooral 
vragen gesteld die leiden tot een bewuste toepassing van de theorie op de praktijk. ‘Wij 
vonden vooral bewustwording heel belangrijk. Ga eens kritisch kijken naar het gebruik van 
zo’n digibord bijvoorbeeld. We hebben besproken hoe je de begrippen kunt opvatten. Is het 
nodig dat elke les bijvoorbeeld die fase 4 moet hebben (van het SAMR-model). Nee, het is 
belangrijk dat hetgene wat je doet, goed is.’  
De schoolopleiders hebben studenten kritisch leren kijken door het gebruik van theoretische 
begrippen te integreren in hun vragen en studenten een verdiepingsslag te laten maken naar 
de toepassing in een specifieke klas. Wat zie je in deze school, wat ga je doen in jouw klas, 
waarom maak je deze keuze? 
 
Gebruik van bronnen 
Alle bronnen waren goed toegankelijk voor schoolopleiders via Blackboard of een website – 
en dat vinden ze ook belangrijk. Een schoolopleider vindt dat zij zelf ook actief moet zoeken 
naar bronnen. ‘Ik ben gewoon zelf gaan zoeken, je moet je ook zelf verdiepen in het 
onderwerp. Ik heb zelf nog wat aanvullingen gedaan. Dat beeld van die café ter verheldering 
van de SAMR-theorie.’ 
 
Opbrengst voor studenten 
De schoolopleiders hebben opgemerkt dat de tweede- en eerstejaars studenten actief van 
elkaar leerden door praktijkervaringen te verbinden aan theoretische begrippen. Zij maakten, 
onder begeleiding, de transfer van ‘voorbeelden en theorie op de Pabo’ naar de toepassing 
van theorie op deze concrete school, in deze concrete klas. Het is de schoolopleiders daarbij 
ook opgevallen dat het spontaan en actief gebruiken van theoretische begrippen in het  



  

 
 
professioneel taalgebruik van de studenten nog beperkt is. De eenvoudigste begrippen 
worden wel gehanteerd.  
Verschil was merkbaar tussen de eerste- en tweedejaars studenten. Vanwege een 
curriculumwijziging hadden eerstejaars al wel theorie op de Pabo gehad en de tweedejaars 
niet. De schoolopleiders zagen een leerproces op gang komen: ‘De tweedejaars gaven de 
eerstejaars veel mooie tips, vanuit de praktijk. Maar die hadden de theorie beter onder de 
knie. Zij legden die uit aan de anderen. De eerstejaars herkenden de begrippen die we 
gebruikten uit de module op de Pabo. De tweedejaars maakten, na die uitleg, wel de 
verbinding met wat ze al wisten uit de praktijk, konden er voorbeelden bij geven. ‘Zo kun je 
het doen in deze klas’, of ‘Zo’n les heb ik al gegeven’’ 
De schoolopleiders beschouwen het als hun taak om het kritisch-analytisch denken te 
blijven modelen, niet alleen in het ontwerpatelier maar ook bijvoorbeeld bij lesbezoeken.  
Verder merkten de schoolopleiders dat de studenten blij verrast waren dat ze hun mentoren 
iets nieuws konden laten zien.  
 
Opbrengst voor schoolopleiders en vakdocent 
De schoolopleiders zien het brengen van vernieuwing naar de mentoren als een meerwaarde 
van de ontwerpateliers. Zij vinden het motiverend dat vernieuwing op het gebied van digitale 
didactiek via studenten bij de mentoren in de klassen terecht komt. ‘Heel motiverend om te 
merken dat ik via de studenten ook mijn collegae bereik! Die leren van de studenten. Die 
wisselwerking was er eerst minder, nu veel meer. Collegae blijven heel vaak in hun eigen 
stramien zitten, dat probeer je nu een beetje te prikkelen, zo van ‘ga maar eens vragen aan 
je mentor’. Het is voor mentoren laagdrempelig om via studenten in aanraking te komen met 
digitale didactiek’. De schoolopleiders hebben de indruk dat het meer effect heeft dan via 
collegae of externe deskundigen.  
Daarnaast ervaren schoolopleiders bij zichzelf een toegenomen deskundigheid om 
studenten te begeleiden. ‘Ik heb meer kennis en meer houvast gekregen in dit domein. Ik 
heb meer begrippen ter beschikking om iets uit te leggen, meer taal. Bijvoorbeeld met dat 
digibord dat maar blijft aanstaan, nu kan ik daar iets over zeggen.’ 
De vakdocenten zijn tevreden over het feit dat hun vakinhoud via de schoolopleider en het 
ontwerpatelier door studenten verbonden wordt aan de concrete situatie in een school en 
klas.  
 
Bevorderende factoren 
De schoolopleiders benoemen verschillende bevorderende factoren voor het realiseren van 
een verbinding tussen theorie en praktijk door studenten.  
• Belangrijk is de juiste timing van het ontwerpatelier in relatie tot het Pabo-curriculum. De 

theorie moet voorafgaan aan het ontwerpatelier. Een praktische idee is geopperd om aan 
de beschrijving van de ontwerpateliers een poster toe te voegen waarop duidelijk wordt 
wat wanneer in het curriculum aan bod komt. Dit helpt de schoolopleider bij de timing 
van de ontwerpateliers en de differentiatie.  

• Het is noodzakelijk dat de schoolopleider de waarde inziet van de koppeling theorie-
praktijk. De schoolopleider moet studenten helpen de theorie toe te passen op specifieke  



  

 
 

• situaties, door theoretische begrippen vanzelfsprekend te integreren in haar interactie en 
aldus te modelen. Dit niet alleen tijdens de ontwerpateliers maar in allerlei 
begeleidingssituaties. 

• Het is belangrijk dat de school de studenten voldoende gelegenheid biedt om nieuwe 
ervaringen in de klas op te doen en dat de mentoren een lerende houding hebben. 
 

Verder wordt opgemerkt dat het werken in de ontwerpateliers ook positieve gevolgen heeft 
voor het lerende karakter van de school als geheel: 
• De schoolopleider ziet dat vernieuwing op het gebied van digitale didactiek via de 

studenten in de klassen van de mentoren terecht komt. Dit draagt op een laagdrempelige 
manier bij aan vernieuwing in het onderwijs – en aan het ontwikkelen van een lerende 
cultuur. 

 
4.4 Ervaringen in het ontwerpatelier – team drama  
 
De situatie 
Het ontwerpteam heeft drie ontwerpateliers beschreven, hiervan zijn er twee uitgevoerd. 
Twee schoolopleiders hebben de ontwerpateliers gezamenlijk uitgevoerd door de studenten 
van twee basisscholen samen te brengen. Deze situatie was voor de studenten een beetje 
onwennig, omdat ze elkaar niet allemaal goed kenden. Betrokkenen waren eerste-, tweede- 
en derdejaars studenten. Er waren geen andere deelnemers aan de ontwerpateliers.  
 
Rol van de schoolopleider/gebruik van bronnen 
De schoolopleiders hebben gebruik gemaakt van verscheidene kennisclips en 
praktijkvoorbeelden (videobeelden). De schoolopleiders hebben samen met de studenten 
dramatische praktijksituaties aan de hand van een vragenlijst geanalyseerd. Daarbij werden  
theoretische begrippen die bij het vakgebied drama horen vanzelfsprekend gehanteerd als 
analysekader. Studenten herkenden de theorie (o.a. het MVB-model) uit het Pabo-
curriculum, omdat deze in verscheidene creatieve vakken wordt gebruikt.  
In de ontwerpateliers werden ook dramatische vaardigheden geoefend, waaronder het 
gebruik van de handpop. De schoolopleiders benoemen dat het begeleiden van drama-
activiteiten soms lastig is in verband met weerstand bij studenten tegen dit creatieve 
onderwerp. Studenten hebben in het algemeen weinig ervaring met drama en voelen zich 
vaak niet vrij om te gaan ‘spelen’. Schoolopleiders ervaarden de grootse uitdaging niet per 
se in het concreet maken van de theorie voor specifieke situaties, maar meer in het 
enthousiasmeren van studenten voor het oefenen van dramatische werkvormen- en het 
toepassen ervan in de klassen. Door in kleine groepen te werken hebben de schoolopleiders 
dit probleem ondervangen en een veilige situatie gecreëerd waarin de studenten zich 
durfden te uiten.  
Alle bronnen waren goed toegankelijk voor schoolopleiders via Blackboard of de website van 
Kennisnetwerk lerende Leraren Twente.  
 



  

 
 
Opbrengst voor studenten 
De schoolopleiders hebben opgemerkt dat studenten de theoretische begrippen herkennen 
en onder begeleiding ook toepassen om situaties te analyseren. Oefenen en bespreken van 
dramatische werkvormen in de ontwerpateliers heeft ertoe geleid dat studenten ook in hun 
stagegroep drama hebben toegepast. 
 
Opbrengst voor schoolopleiders en vakdocent 
De schoolopleiders ervaren bij zichzelf een toegenomen deskundigheid in de begeleiding 
van studenten op het vlak van drama. De schoolopleiders gebruiken nieuwe conceptuele 
kennis van het vak drama – en merken dat studenten deze concepten herkennen. Deze 
aansluiting bij het Pabo-curriculum geeft de schoolopleiders meer zekerheid en 
duidelijkheid over wat ze van studenten kunnen verwachten.  
De schoolopleiders voelen zich nu ook meer toegerust voor het begeleiden van studenten bij 
het vak drama. ‘Ik kan nu kleinere stappen maken met de studenten door gebruikmaking 
van het model. De opbouw is veel beter. Voorheen gaf ik meer een ‘totaalopdracht, nu kan ik 
inhoudelijker reageren’. 
De vakdocent is tevreden met ‘elke mogelijkheid om het vak drama beter verankerd in de 
basisschool te krijgen’. Zij heeft gemerkt dat voor studenten een veilige setting en een kleine 
groep mensen, om dramatische vaardigheden te oefenen, nog belangrijker zijn dan ze dacht. 
Het ontwerpatelier is daarvoor een geschikte ‘plek’.  
 
Bevorderende factoren 
De schoolopleiders en vakdocent benoemen verschillende bevorderende factoren voor het 
realiseren van een verbinding tussen theorie en praktijk door studenten.  
• Belangrijk is de juiste timing van het ontwerpatelier in relatie tot het Pabo-curriculum. 

Het is goed als de schoolopleider kan refereren aan het curriculum.  
• Het is wenselijk dat de schoolopleider affiniteit heeft met het vak drama en de waarde 

inziet van de koppeling theorie-praktijk. De schoolopleider moet studenten niet alleen 
helpen de theorie toe te passen op specifieke situaties, maar dient ook de student te 
helpen ‘vrij’ te worden in het gebruik van dramatische uitingsvormen. 

• Benadrukt wordt dat studenten bij een vak als drama vaak in de scholen geen (goede) 
voorbeelden zien. Het team leert zelf vaak van een student die iets gaat doen met drama. 
Dat vraagt open houding van het team – en durf van studenten. Het is belangrijk dat de 
school de studenten voldoende gelegenheid biedt om nieuwe ervaringen in de klas op te 
doen. Het ontwerpatelier maakt het mogelijk om als school vorm te geven aan het 
concept van ‘een lerende organisatie’. 

 
4.5 Ervaringen in het ontwerpatelier - studenten 
 
Relatie ontwerpatelier met Pabo-curriculum 
De studenten van het ontwerpatelier digitale didactiek verwoorden helder de bedoeling van 
het ontwerpatelier: ‘Het toepassen van theoretische begrippen op het onderwijs in deze 
school, in deze klas; dus een link leggen met jouw klas. Door het ontwerpatelier krijg je  



  

 
 
handvatten voor het toepassen van theorie in de praktijk, en voor het betrekken van de 
mentoren om de theorie de klas in te brengen’.  
Spontaan vertellen ze over het belang om eerst theorie op de Pabo te krijgen en daarna een 
‘herhaling in de context’. Eerstejaars: ‘Wij hadden op de Pabo de theorie over digitale 
didactiek gehad – SAMR, T-PACK en Mayer enzo -, de tweedejaars wisten daar niks van! Zij 
hadden meer voorbeelden, want zij hebben meer ervaring. Voor ons zijn de begrippen 
duidelijk, we hebben ze even kort herhaald, dat was fijn. Bij Eveline gingen we echt 
nadenken over hoe je dat kon toepassen in de klas. Bijvoorbeeld, wij hebben hier vijftien 
Ipads, maar sommige scholen hebben helemaal niks. Wat doe je dan? Op de Pabo kun je wel 
in het algemeen kijken wat je kunt doen, maar hier ga je precies kijken wat er mogelijk is. 
We hebben bijvoorbeeld gekeken naar de apps die we hier hebben. 
De tweedejaars studenten geven aan dat ze de theorie wel opgepikt hebben, maar dat de 
diepgang ontbreekt: ‘Ik heb wel nieuwe begrippen geleerd, maar die kan ik nu niet meer 
zomaar ophalen, er zit geen diepgang in. Het is wel nodig om de stof eerst op de Pabo te 
krijgen – daarna kun je er pas beter over nadenken, over de toepassing in de praktijk. Als je 
in het ontwerpatelier die begrippen nog moet leren, dan is het teveel, dan gaat het te snel.’ 
De eerstejaars studenten hebben nadrukkelijk ervaren dat er een verband is tussen het 
curriculum en de opleidingsschool en waarderen dit positief, voor de tweedejaars studenten 
is dit minder het geval.  
 
Ervaren leeropbrengst  
De studenten benoemen dat ze een kritischer blik hebben gekregen op de inzet van digitale 
middelen in het onderwijs en hun keuzes beter kunnen onderbouwen door de toepassing 
van theorie op concrete situaties en de motiverende rol van de schoolopleider daarbij. 
Tweedejaars student: ‘Nu heb ik geleerd om veel kritischer te kijken, van ‘waarom doe je dat 
eigenlijk zo?’ Eveline vraagt daar ook heel goed op door, dat is wel heel motiverend. Toen we 
het eenmaal begrepen, konden we wel onze ervaringen daaraan koppelen.’ 
Een eerstejaars student geeft enkele voorbeelden van toegenomen kritisch vermogen. ‘Ik 
gebruik die theorie nu wel om bijvoorbeeld mijn lessen te ontwerpen. Ik denk heel goed na 
of de inzet van ict-middelen zinvol is of niet. Bijvoorbeeld bij een les wereldoriëntatie, 
kinderen gingen iets opzoeken, dat had echt toegevoegde waarde. Maar een filmpje kijken 
op de ipad, ja, dat had net zo goed op het digibord gekund.’ 
De studenten vinden dat de ontwerpateliers doordachter zijn opgezet dan gewoonlijk: We 
gingen echt iets ontwerpen, maar nu in verband met theorie van de Pabo. Andere 
ontwerpateliers zijn ook leuk, maar die hebben geen aansluiting met de theorie op de Pabo’.  
Een tweede leeropbrengst die wordt genoemd is een toegenomen durf om te experimenteren 
in de klas. Studenten geven aan dat ze gestimuleerd zijn door de schoolopleider om in de 
gehele school te inventariseren wat de digitale mogelijkheden zijn, te bepalen wat in hun 
eigen klas mogelijk zou zijn en op basis van ervaring in de klas verder te experimenteren.  
Deze aanpak leidt tot een derde genoemde leeropbrengst, namelijk het leren met en van de 
mentor. Voor de studenten is het verrassend te merken dat de verschillen tussen mentoren 
op het gebied van digitale didactiek groot zijn. Soms kan een student iets nieuws in de klas 
brengen, soms leert een student juist van een digitaal vaardige leerkracht. ‘Mijn mentor had  



  

 
 
nog nooit Gynzy gezien of Prowise. Ik had laatst een Kahoot gedaan, mentor en kinderen 
waren helemaal enthousiast. Maar het kost voor haarzelf teveel moeite om het over te 
nemen. Een andere mentor is juist superdigitaal ingesteld. Daar leer ik ook weer iets van, 
hoe ze het gebruikt in haar lessen.’ Dit inzicht leidt tot een gevoel van gelijkwaardigheid 
tussen student en mentor. 
 
Rol schoolopleider 
De studenten benoemen dat de rol van de schoolopleider wezenlijk is voor hun leren. De 
schoolopleider heeft de theorie eerst kort ‘opgehaald’ en vervolgens consequent gehanteerd 
in de toepassing op concrete situaties. Zij heeft studenten uitgedaagd tot kritisch nadenken, 
het onderbouwen van hun handelen, tot experimenteren in de klas en tot overleg met hun 
mentor. Dit is door de studenten ervaren als motiverend en enthousiasmerend. 
 
Gebruik bronnen 
De studenten benoemen diverse bronnen die ze hebben geraadpleegd: de gezamenlijk 
bekeken kennisclip in het ontwerpatelier, zelf gezochte websites, de powerpointpresentaties 
van een module op de Pabo. Hoe en hoe diepgaand deze bronnen zijn bestudeerd wordt niet 
duidelijk.   
 
Tips 
De studenten noemen enkele praktische tips voor succesvolle ontwerpateliers: 
• Heel belangrijk is dat de schoolopleider een expliciet verband legt met theorie uit het 

Pabo-curriculum.  
• Een ontwerpatelier moet inhoud hebben. Mooi om per kwartiel een onderwerp te kiezen, 

en daaraan samen met de schoolopleider te werken.  
• Heterogene groep studenten (eerste,- tweede en derdejaars) kan goed, als het maar 

verdiepend is voor iedereen. 
• De planning van ontwerpateliers digitale didactiek kan vanaf kwartiel 2; eerder is lastig 

voor eerstejaars studenten in verband met het uitvoeren van lesactiviteiten; wel kan de 
inventarisatie van ict-middelen in de school al eerder plaatsvinden. 

 
  



  

 
 

5 Conclusie en opbrengsten 
 
 
5.1 Materialen 
Het project heeft concrete materialen opgeleverd waarmee schoolopleiders in de 
basisscholen studenten kunnen begeleiden: voor de domeinen digitale didactiek en drama 
zijn bruikbare beschrijvingen van ontwerpateliers opgeleverd met daarin doelen, 
rolbeschrijvingen van de schoolopleider, bronnen en mogelijke leeractiviteiten voor 
studenten en andere betrokkenen. Deze beschrijvingen zijn beschikbaar gemaakt voor alle 
lerarenopleiders via de website van het Kennisnetwerk Lerende Leraren Twente. Het format 
voor de beschrijvingen is tevens ontwikkeld door het team digitale diactiek. 
Om het gebruik van de ontwerpateliers voor schoolopleiders die niet hebben meegewerkt 
aan het ontwerp te vergemakkelijken, zijn de ontwerpateliers structureel opgenomen in het 
scholingsprogramma van ‘Opleiden in de school’ van de Saxion Pabo-opleiding in Enschede.  
 
5.2 Ontwerpproces en succesfacoren 
De evaluatie van het ontwerpproces heeft inzicht opgeleverd in het gezamenlijke 
ontwerpproces van schoolopleiders, vakdocenten en procesbegeleiders.  
Ten eerste hebben beide ontwerpteams het ontwerpproces ervaren als een leerzaam en 
verrijkend traject. De combinatie van perspectieven, -schoolopleiders, instituutsopleiders en 
procesbegeleiders-, wordt positief gewaardeerd. Het ontwerpproces heeft 
deskundigheidsbevorderend gewerkt voor de deelnemers. Schoolopleiders voelen zich door 
het ontwerpproces deskundiger in de domeinen drama en digitale didactiek omdat ze (deels 
nieuwe) kennis hebben opgedaan van de inhouden van het huidige Pabo-curriculum. Deze 
kennis van het curriculum geeft hen meer zekerheid bij de begeleiding van studenten, omdat 
ze beter kunnen aansluiten bij de beginsituatie van studenten. De vakdocenten hebben meer 
begrip gekregen voor de uiteenlopende situaties (de verschillen) in de basisscholen en zien 
het ontwerpatelier als een kans vakkennis en vakdidactiek daadwerkelijk in de school te 
brengen. 
Ten tweede is het ontwerpproces heel verschillend verlopen in beide teams. Het 
ontwerpproces van het ontwikkelteam drama is te karakteriseren als (tijds)intensief, gericht 
op inhoudelijke uitwisseling en licht chaotisch. Sturing door de procesbegeleider heeft vooral 
plaatsgevonden op de doelgerichtheid. Bij het team digitale didactiek bestond de 
samenwerking aanvankelijk uit een pragmatische taakverdeling die gebaseerd was op oude 
routines. Na bijsturing werd de samenwerking inhoudelijk en resultaatgericht. Sturing 
gedurende het gehele ontwerpproces wordt door beide teams beschouwd als noodzakelijk 
voor het realiseren van de inhoudelijke doelstellingen en het bewaken van de voortgang.  
 
Op basis van deze ervaringen zijn de volgende succesfactoren voor het ontwerpproces 
afgeleid: 
• Samenwerking en uitwisseling van expertise werken deskundigheidsbevorderend voor 

schoolopleiders en vakdocenten. 



  

 
 

• Procesbegeleiding bij het ontwerpproces is noodzakelijk voor de inhoudelijke focus en 
de voortgang. 

 
• Het betrekken van studenten en vakdocent bij formatieve evaluatie in het ontwerpproces 

is nuttige toevoeging. 
• Ontwerpen gaat goed in een kleine groep (ongeveer 4 personen), afspraken moeten tijdig 

worden vastgelegd. 
 
5.3 Uitgevoerde ontwerpateliers en succesfactoren 
De evaluatie van de uitgevoerde ontwerpateliers heeft ten eerste inzicht gegeven in de 
manier waarop de schoolopleiders de begeleiding van studenten hebben vormgegeven.  
Hoewel de inhoud van de ontwerpateliers heel verschillend was (drama en digitale didactiek), 
hebben de schoolopleiders in hoofdlijnen eenzelfde aanpak getoond. De schoolopleiders 
brengen de theorie uit het Pabo-curriculum in herinnering door middel van kennisclips en 
praktijkvoorbeelden (video). Ze brengen contextspecifieke informatie in en tonen 
voorbeeldgedrag door de toepassing van theorie op concrete situaties te modelen. De 
schoolopleiders dagen studenten door middel van vragen uit tot kritisch nadenken over 
concrete situaties en het onderbouwen van hun keuzes. De schoolopleiders stimuleren 
studenten verder tot experimenteren in hun stagegroep en tot overleg met hun mentor. 
Een accentverschil was merkbaar tussen beide ontwerpateliers: bij drama werd meer 
aandacht aan ‘oefenen’ van vaardigheden in het ontwerpatelier, bij digitale didactiek was 
meer aandacht voor het analyseren van didactische situaties.  
 
De evaluatie laat ten tweede zien dat schoolopleiders op drie terreinen opbrengsten ervaren 
van het ontwerpatelier: hun eigen deskundigheid, het leerproces van studenten en het leren 
binnen de school. De schoolopleiders voelen zichzelf inhoudelijk deskundiger en kunnen 
door hun kennis van het Pabo-curriculum beter aansluiten bij de beginsituatie van 
studenten. Verder zien ze dat de studenten door hun inhoudelijke begeleiding stappen 
maken in het toepassen van theorie op beroepssituaties en kritischer nadenken over hun 
handelen. Ook zien ze dat studenten in een heterogene groep leren van elkaar. Tevens 
beschouwen de schoolopleiders het brengen van vernieuwing naar de mentoren als een 
belangrijke meerwaarde van de ontwerpateliers. Zij vinden het motiverend dat vernieuwing 
op het gebied van digitale didactiek via studenten laagdrempelig bij de mentoren in de 
klassen terecht komt.  
 
De evaluatie laat ten slotte ook zien hoe studenten de relatie theorie-praktijk in het 
ontwerpatelier hebben ervaren.  
Studenten herkennen dat de schoolopleider dezelfde taal spreekt als de vakdocent op de 
Pabo en ervaren dit als verdiepend. Het geeft hen een gevoel van samenhang in de opleiding. 
Ze benoemen dat het belangrijk is eerst theorie in het Pabo-curriculum te krijgen en die 
daarna te kunnen concretiseren in het ontwerpatelier. De studenten bevestigen het beeld dat 
de schoolopleiders hebben en benoemen soortgelijke leeropbrengsten: kritisch nadenken 
over keuzes die ze maken in hun eigen onderwijs door theorie te gebruiken en durven  



  

 
 
experimenteren in de klas. De studenten vinden dat het leren in een heterogene groep 
waardevol kan zijn als er wordt gedifferentieerd.  
 
 
Op basis van deze ervaringen zijn de volgende succesfactoren voor het ontwerpatelier  
afgeleid: 
• Schoolopleiders voelen zich door hun kennis van het Pabo-curriculum inhoudelijk 

deskundiger en kunnen beter aansluiten bij de beginsituatie van studenten. 
• De rol van de schoolopleider is wezenlijk voor het betekenisvol maken van de theorie 

voor studenten. De schoolopleiders brengen de theorie uit het Pabo-curriculum in 
herinnering door middel van kennisclips en praktijkvoorbeelden (video). Ze brengen 
contextspecifieke informatie in en tonen voorbeeldgedrag door de toepassing van 
theorie op concrete situaties te modelen. De schoolopleiders dagen studenten door 
middel van vragen uit tot kritisch nadenken over concrete situaties en het onderbouwen 
van hun keuzes. Dit gebeurt bij voorkeur niet alleen tijdens de ontwerpateliers maar in 
allerlei begeleidingssituaties. De schoolopleiders stimuleren studenten verder tot 
experimenteren in hun stagegroep en tot overleg met hun mentor.  

• Belangrijk is de juiste timing van het ontwerpatelier in relatie tot het Pabo-curriculum. De 
theorie moet voorafgaan aan het ontwerpatelier. Studenten herkennen dat 
schoolopleiders ‘dezelfde taal spreken’ als de vakdocenten en ervaren dit als verdiepend. 

• Het is belangrijk dat de school de studenten voldoende gelegenheid biedt om nieuwe 
ervaringen in de klas op te doen en dat de mentoren een open en lerende houding 
hebben. Vernieuwing kan via de studenten in de klassen van de mentoren terecht komen. 
Dit draagt op een laagdrempelige manier bij aan vernieuwing in het onderwijs – en aan 
het ontwikkelen van een lerende cultuur in de basisschool.  

 
5.4 Kanttekeningen en vervolgonderzoek  
Ten slotte volgen hier ook enkele kritische kanttekeningen bij het ontwerpproces zoals het 
in dit project heeft plaatsgevonden en een paar ideeën voor vervolgonderzoek.  
Om gezamenlijk onderwijs te ontwerpen is het nodig dat de uitgangspunten en de 
doelstellingen voor het leren van studenten (en schoolteams) door alle participanten worden 
gedeeld en doorgrond. Bovendien vraagt het van de ontwerpteams het vermogen om 
onderwijs vorm te geven dat kan bijdragen aan ‘de competentieontwikkeling van de student, 
het onderzoekend vermogen van de student en ’de lerende cultuur van de organisatie’. Het 
blijkt lastig om los te komen van vaste patronen zoals bijvoorbeeld het verstrekken van 
‘opdrachten’ aan de student, of een andere vorm van verdieping te bedenken dan ‘een 
lesontwerp maken’. Het ontwerpen van onderwijs door schoolopleiders en vakdocenten 
vraagt bepaalde curriculumontwerp-kwaliteiten die niet vanzelfsprekend bij iedereen 
aanwezig zijn. De rol van de procesbegeleider is mede daarom van belang: deze kan helpen 
de doelstellingen te verhelderen en het proces kwalitatief te verdiepen. 
Kortom, de kwaliteit van het ontwerpproces en de eindproducten kan nog verbeterd worden 
door de doelstellingen van het ontwerpatelier te verhelderen en de rol van procesbegeleider 
meer uitwerking te geven. 



  

 
 
Het ontwerpatelier blijkt op basis van de huidige ervaringen goede perspectieven te bieden 
voor het betekenisvol maken van theorie in de praktijk. Het zou de moeite waard zijn om in 
een vervolgproject het leren van de student in het ontwerpatelier nader te volgen. De 
bevindingen in dit kleinschalige project duiden er op dat studenten in ieder geval herkennen 
dat de schoolopleiders ‘dezelfde taal spreken’ als de vakdocenten. Er is een indicatie dat 
studenten in het ontwerpatelier leren algemene theorie betekenisvol toe te passen op 
concrete situaties – en dit is te beschouwen als een indicatie voor het ontwikkelen van 
cognitieve flexibiliteit (Kemmeren, 2015; Spiro, Collins, & Ramachandran, 2007; Spiro & 
DeSchryver, 2009). Maar leidt de inhoudelijke begeleiding van de schoolopleider ook 
daadwerkelijk tot doordacht en onderbouwd professioneel handelen van de student? Hoe 
wordt het onderzoekend vermogen van de student aangesproken?  
Dergelijke kwesties zijn in het huidige project niet onderzocht. Het ontwerpatelier als 
didactisch scenario voor de verbinding van theorie en praktijk is nog volop in ontwikkeling – 
en dergelijke vragen zullen in een vervolgproject aandacht moeten krijgen. Er liggen verder 
ook nog kansen om het ontwerpatelier breder in de scholen in te zetten en expliciet aan te 
laten sluiten bij de schoolontwikkeling: het ontwerpatelier wordt dan niet alleen ingezet als 
middel voor de ontwikkeling van studenten, maar ook doelbewust voor de ontwikkeling van 
de meer ervaren leraren en schoolteams. 
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Bijlagen 
 
 

Bijlage A - Interviewrichtlijn evaluatie ontwerpproces 
 
Doel:  Ervaringen van ontwerpteams in kaart brengen m.b.t. gezamenlijke ontwerpproces. 
Wat:  Semi-gestructureerd interview met twee ontwerpteams (digitale didactiek + drama). 
 
Onderzoeksvragen:   
1) Hoe ervaren schoolopleiders en instituutsopleiders het gezamenlijke ontwerpproces?  
2) Welke factoren zijn bevorderend voor het ontwerpproces?  
 
 
Introductie 
• Welkom 
• Doel noemen + verwerking van gegevens in onderzoeksrapport 
• Opzet interview toelichten  
 
Deel A. Ervaringen met gezamenlijk ontwerpproces 
1. Hoe is ontwerpproces in hoofdlijnen verlopen? 
• Wijze van samenwerking 
• Rol/inbreng van schoolopleiders, instituutsopleiders  
• Rol/inbreng van procesbegeleiders 
 
2. Wat heb je geleerd van ontwerpproces? 
 
3. In hoeverre voel je je toegerust voor de uitvoering van de ontwerpateliers? 
 
 
Deel B. Bevorderende factoren voor ontwerpproces 
1. Waarover ben je tevreden? 
• Randvoorwaarden 
• Praktische organisatie 
• Inhoudelijke inbreng 
• Samenwerking 
• … 
 
2. Wat zou je een volgend ontwerpteam aanraden, qua aanpak? 
 
 
 



  

Bijlage B - Interviewrichtlijn evaluatie uitvoering ontwerpateliers  
 
Doel: Ervaringen van ontwerpteams in kaart brengen m.b.t. uitvoering ontwerpateliers + 

succesfactoren voor uitvoering bepalen 
Wat: Semi-gestructureerd interview met twee ontwerpteams (digitale didactiek + drama). 
 
Onderzoeksvragen 
1) Hoe ervaren schoolopleiders en vakdocenten de uitvoering van de ontwerpateliers? 
2) Welke factoren beschouwen de ontwerpteams als bevorderend voor een succesvolle 

uitvoering van de ontwerpateliers? 
 
Introductie 
• Welkom 
• Doel noemen + verwerking van gegevens in onderzoeksrapport 
• Opzet interview toelichten  
 
Deel A. Ervaringen met uitvoering van ontwerpateliers 
1. Hoe/met wie is uitvoering in hoofdlijnen verlopen? 
• Hoeveel ontwerpateliers? 
• Type studenten? 
• Andere betrokkenen? 
• Rol instituutsopleiders  
 
2. Rol schoolopleider/gebruik bronnen 
• Hoe heb je de relatie theorie-praktijk gelegd voor studenten? 
• Waren de bronnen toegankelijk voor je?  
• Wat heeft bijgedragen aan het goed uitvoeren van je rol? 
• Voel je je voldoende toegerust voor de uitvoering van de ontwerpateliers?  
 
3. Opbrengst voor studenten?  
• Waaraan kun je zien dat studenten verdiepend te werk gaan?  
• Hoe zie je differentiatie? 
 
Deel B. Bevorderende factoren voor uitvoering 
1. Wat beschouw je als essentiële punten om ontwerpateliers succesvol te laten verlopen? 
• Randvoorwaarden 
• Praktische organisatie 
• Cultuur basisschool 
• Samenwerking met vakdocent 
• … 
 
2. Wat heeft jou geholpen om ontwerpatelier goed te laten verlopen? 
 
3. Wat heeft dit traject je opgeleverd? 



  

 
Bijlage C - Interviewrichtlijn evaluatie studenten 
 
Doel:  Inventariseren ervaringen van studenten .  
Wat:  Semi-gestructureerd interview met twee groepen studenten. 
 
Onderzoeksvraag:  
Hoe ervaren de studenten de relatie theorie-praktijk in de ontwerpateliers digitale didactiek  
en drama?  
 
 
Introductie 
• Welkom 
• Doel noemen + verwerking van gegevens in onderzoeksrapport 
• Opbouw en bedoeling interview toelichten 
 
 
1) Wat was volgens jullie de bedoeling van de ontwerpateliers? 
 
2) Hoe hebben jullie gewerkt? 
Wat hebben jullie precies ontworpen en onderzocht? 
Hoe heb je je verdiept? Welke bronnen heb je gebruikt? (onderzoekend vermogen) 
Hoe heb je ervoor gezorgd dat je iets kon doen dat toegepast was op jouw 
context/klas/school? (betrekken mentor, praktijkkennis, contextspecifiek) 
 
3) Herkende je onderdelen van de Pabo in het ontwerpatelier? 
 
4) Hoe hielp de schoolopleider jullie? 
 
5) In hoeverre vond je deze ontwerpateliers anders dan andere? 
 
6) Waar heb je het meest van geleerd? 
 
7) Overige opmerkingen … ervaringen … 
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