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Onderzoeksdoel 

Het vervullen van de rol van ontwerper tijdens onderwijsvernieuwingen wordt gezien als een 

succesvolle strategie voor professionele ontwikkeling, het creëren van meer draagvlak voor de 

vernieuwing en de ontwikkeling van betere afgestemde curricula (o.a. Handelzalts, 2009; McLaughlin 

& Talbert, 2006). Daarom staat binnen dit onderzoek de ontwerpexpertise van docenten centraal. 

Deze kan, aansluitend op de definitie  van Hardré (2003),  beschreven worden als „de mate waarin 

docenten zich vaardig vinden om gezamenlijk taaltaken (lesmaterialen inzetbaar voor één of meerdere 

lessen) te ontwikkelen‟.  

 

Theoretisch kader 

Ontwerpexpertise van docenten bestaat o.a. uit het analyseren van de huidige situatie (context, 

leerlingen, etc.), het ontwerpen (of maken) van de taaltaken en het uitvoeren van evaluaties (cf. 

Huizinga, 2009; Richey, Fields, & Foxon, 2001). Daarnaast omvat ontwerpexpertise de vaardigheid 

om met uitdagingen tijdens het ontwerpproces om te gaan (Hardré, 2003). In dit onderzoek staan de 

percepties van docenten centraal, waarbij de volgende onderzoeksvraag centraal staat: “Op welke 

wijze verandert de perceptie van docenten ten aanzien van hun ontwerpexpertise als gevolg van het 

gezamenlijk ontwerpen van leermiddelen?” 

 

Onderzoeksmethode 

Momenteel zijn diverse scholen in het voortgezet onderwijs bezig om op vrijwillige basis het Europees 

ReferentieKader (ERK) te implementeren op hun school. Vanuit het nationale expertisecentrum voor 

leerplanontwikkeling (SLO) wordt een tweejarig project uitgevoerd waarbij de 13 deelnemende 

scholen (200 docenten) ondersteuning krijgen tijdens het ontwerp- en implementatieproces.  

Om de ontwerpexpertise te meten zijn twee self-report instrumenten gecombineerd en aangepast aan 

de onderzoekscontext (Hardré, et al., 2006; Huizinga, 2009). Het instrument omvatte 18 items waarbij 

de respondent op een vijf-punt Likert schaal kan aangeven in hoeverre hij/zij het met de stelling eens 

is. in een exploratieve factoranalyse zijn de validiteit en betrouwbaarheid van de vragenlijst 

vastgesteld (Huizinga, Handelzalts, Nieveen, & Voogt, 2012). Dit resulteerde in twee schalen: 

“oplossen van ontwerpproblemen” met zes items en “systematische ontwerpvaardigheden”  met vijf 

items (beiden α=0.82). Vervolgens werden de resultaten per afname en over de afnames heen 

geanalyseerd (longitudinaal multi-level analyse). 

Op drie momenten (begin, halverwege en het eind van het traject) hebben respectievelijk 74, 44 en 49  

moderne vreemde talendocenten de vragenlijst ingevuld. Daarnaast zijn docenten gedurende het 
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proces drie keer geïnterviewd over hun (leer)ervaringen. De derde ronde van gegevensverzameling 

(interviews en vragenlijst) loopt nog.  

 

Resultaten 

Uit de voor- en tussenmeting blijkt dat de docenten hun eigen vaardigheden ten aanzien van het 

ontwerpen van leermiddelen relatief hoog percipiëren (cf. Hardré, et al., 2006). Eerste analyses van de 

ontwikkelingen in de ontwerpexpertises laten een gemengd beeld zien. Voor geen van de teams is  er 

een significante groei ten aanzien van „systematisch ontwerpexpertise‟ terwijl bij een (beperkt) aantal 

teams een significant groei is in het „oplossen van ontwerpproblemen‟. Tijdens de ORD kunnen de 

resultaten gepresenteerd worden en ook de link worden gelegd met de kwalitatieve gegevens over de 

verschillende teams.  

 

Wetenschappelijke betekenis 

Dit onderzoek draagt bij aan kennisontwikkeling rondom professionele ontwikkeling van docenten door  

gezamenlijk werk aan de onderwijsvernieuwing en de ondersteuning die hierbij effectief is (cf. Allayar, 

2011; Borko, 2004; Hardré, Ge, & Thomas, 2006). 
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