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Van LEGO ontwerper naar lesmateriaal ontwerper 

 Ontwerpen - Cyclisch proces om tot een goed product te komen 
 Ontwerptaak (Wat) 

 Ontwerpaanpak (Hoe) 

 Alleen of gezamenlijk (Wie) 

 Context (Waar) (e.g., Nieveen et al., 2013) 

 

 Waarom zelf ontwerpen? 
 Product ‘eigen’ maken (e.g., Fullan, 2001; Huizinga et al., 2013) 

 Bevordering invoering in de klas (e.g., Handelzalts, 2009) 

 Mogelijkheden voor professionele ontwikkeling (e.g., Borko, 2004) 



Lesmateriaal ontwerpen in teams - DocentOntwikkelTeams 

 Ontwerpen is een teamactiviteit 
 Expertise delen binnen het team (e.g., Havnes, 2009) 

 Gezamenlijk ontwerpuitdagingen oplossen (Huizinga et al., 2013) 

 

 

 DocentOntwikkelTeams 
 Teams van docenten die gezamenlijk een ontwerpproces doorlopen ten einde een 

kwalitatief goed product op te leveren 



Diversiteit aan DOTs 

 Groepsgrootte 
 Tenminste 2 docenten 

 
 Doelstellingen 
 Maken producten, professionele ontwikkeling, etc. 

 
 Ondersteuning 
 Ontbreekt, proactief, reactief 

 
 Duur van het traject 

 



Invloeden op het proces van DOTs 

 Randvoorwaarden (e.g., Handelzalts, 2009; Kerr, 1981; Vescio, Adams, & Ross, 2008) 

 Tijd 

 Ruimte 

 Middelen 

 
 Teamsamenstelling 
 Voorkennis teamleden 

 Verwachtingen teamleden 

 Achtergrond teamleden 

 Gemeenschappelijke kennisbasis 

 



 



Ondersteuning aan DOTs 

 Ondersteuning noodzakelijk (Huizinga et al., 2013; Voogt et al, 2011) 

 Procesbegeleiding 

 Inbreng exteren expertise 

 Waarborgen kwaliteit van de producten 

 

 Ondersteuningsvormen (Nieveen et al., 2005; Huizinga, et al., 2013) 

 Proactief vs. reactief 

 Voorbeeldmaterialen 

 Directe coaching (just-in-time support) 

 Helpen bij (en feedback op) uitvoering 

 



Ondersteuning op Ontwerpexpertise 

 Ontwerpexpertise: Kennis en vaardigheden benodigd voor doorlopen 
ontwerpproces (Hardré, 2003; Hardré et al., 2006; Huizinga et al., 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

(Huizinga, 2009; Huizinga et al., 2013, submitted) 
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Curriculum ontwerpexpertise 

 Analyseren – Doelgroep , context, probleem 
 Ontwerpen – Maken van een blauwdruk 
 Ontwikkelen – Toevoegen inhoud en activiteiten 
 Implementeren – In de praktijk brengen 
 Evalueren – Continu waarborgen kwaliteit  

 
 Kwaliteit (Kessels & Plomp, 1999) 

 Interne consistentie (Praktisch? Relevant? Effectief?) (Nieveen, 2009) 

 Externe consistentie (Gemeenschappelijk kader? Implementatie?) 



‘Beruchte’ valkuilen tijdens ontwerpen 

 Soms lastig om bestaande materialen te vinden en te integreren (e.g., Huizinga 

et al., 2013) 

 
 Weinig aandacht voor analyse  direct ontwerpen (Handelzalts, 2009; Hoogveld, 2003; 

Kerr, 1981) 

 
 Amper evalueren van lesmateriaal (Handelzalts, 2009) 

 
 Vragen over kwaliteit materiaal (e.g., Huizinga et al., 2013) 

 



Stap voor stap vooruit 

 Afspreken beoogde opbrengst 
 Wat wordt er gemaakt en binnen welke tijd? 

 Inventariseren van expertise binnen team 
 Welke ervaring is aanwezig en welke expertise is nog nodig? 

 Wie doet wat? 
 Alles gezamenlijk of deelproducten? 

 Afstemming met ondersteuner 
 Hoe vaak ondersteuning? Welke ondersteuningsvorm?  

 Evalueer met collega’s en in de lespraktijk 



Elke schakel is van belang! 

 



BEDANKT VOOR DE AANDACHT 
VOOR MEER INFORMATIE E-MAIL:   T.HUIZINGA@UTWENTE.NL 
           TWITTER:  @THZ584 
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