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in de onderwijspraktijk
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Een gezond onderwijsontwerp?
• Een korte introductie 10 min
• Actief aan de slag  45 min
• Terugblik 20 min



De onderwijspraktijk .. 

is complex en weerbarstig
kent vele actoren, belanghebbenden en betrokkenen
speelt zich op meerdere niveau’s af

…



Het voorwerk (community)

• Onderzoek (evidentie)
• Implicaties voor de praktijk
• Mogelijk vervolgonderzoek
• Leervragen
• …

Implementatie in de praktijk?



Onderzoek voor de praktijk? 
– Dagelijks gymles geven?
– Schoolontbijt invoeren?
– Lessen later starten?
– Ijzerrijk ontbijt? 
– Geen late disco? 
– Aparte (m/v) lessen? 
...
– Meer voorlichting?
– Meer onderzoek? 



Wat gaan we doen?
Nadenken over ...
Afstemmen ...
Kiezen ...
Bespreken ...
Conclusies trekken?

• Doelgroep(en)
• Doel(en) en ambities
• Reikwijdte: actoren, niveaus, hoe duurzaam
• Randvoorwaarden
• Valkuilen
• .......



Nadenken over …

Binnen de school:

docenten, MT …

Buiten de school:

bovenschoolse

bestuur

gemeente

ouders …….



Nadenken over …

Vooral enthousiast

Vooral sceptisch



Nadenken over …
Vooral enthousiast

Vooral sceptisch

intern extern

MT/directie, 
docenten

Bovenschools 
management, 

gemeente, 
ouders 

Bovenschools
management, 

gemeente, 
ouders

MT/directie, 
docenten



Nadenken over …

• Een gezonde interventie
• Huidige situatie (vertrekpunt)
• Doelgroepen
• Doelen en ambities 
• Reikwijdte: niveau, actoren, duurzaamheid
• Randvoorwaarden
• Valkuilen

• What else?



Opdracht 1

• Bedenk vragen en aandachtspunten vanuit je rol
• Heb je zelf antwoorden?
• Noteer je vragen e/o antwoorden op je kleurenkaart 
• Praat (evt.) met je groepsgenoten [dezelfde rol/kleur]
• Neem alleen punten mee die jij kunt verdedigen. Negeer 

punten waar je niet achterstaat

• Resultaat: je hebt zo veel mogelijk punten voor verdere 
discussie met andere steekholders verzameld





Afstemmen & kiezen …

1 2 3 ...



Afstemmen en kiezen ... 

Een gezonde interventie
• Vertrekpunt
• Doelgroepen
• Doelen en ambities 
• Reikwijdte: niveau, actoren, duurzaamheid
• Randvoorwaarden
• Valkuilen



Opdracht 2 

• Leg je vragen, aandachtspunten en antwoorden naast 
elkaar 

• Noteer punten waarover de groep een oveenstemming 
bereikt in steekwoorden op een poster

• Noteer ook vragen, bedenkingen en meningsverschillen
• Bereid je als groep voor om het resultaat toe te lichten

• Hang je poster op en bekijk andere posters



Conclusies?



Tijdschema

• 14.25 – 14.45 - taak 1
• 14.45-14.50 - wisselen van groep
• 14.50-15.10 - t aak 2
• 15.10-15.15  - afronding taak 2
• 15.15-15.20 - gezamenlijk max 2 posters
• 15.20-15.30 - terublik
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