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Onderwijs Ontwerpen in de Praktijk 

Samenvatting 

Onderwijskundig ontwerpers maken tijdens hun studie kennis met een of meer ontwerpmodellen. Ze 

leren deze vervolgens toe te passen door aan de hand van een ontwerpmodel een instructie te 

ontwerpen. Een mogelijk nadeel van deze wijze van leren ontwerpen is dat ontwerpmodellen niet 

altijd goed aansluiten bij de ontwerppraktijk. Waar ontwerpmodellen een zekere eenvormigheid lijken 

te suggereren, verlopen ontwerpprocessen vaak meer divers en heterogeen. Om toekomstige 

onderwijskundigen voor te bereiden op hun taak als ontwerper kan het van belang zijn om, als 

aanvulling op het verwerven van kennis over ontwerpmodellen en ze leren toe te passen, tijdens de 

opleiding ook aandacht te besteden aan kennis over de ontwerppraktijk. Kennis over de 

ontwerppraktijk is echter relatief schaars. Daarom is meer inzicht in de ontwerppraktijk van 

onderwijskundigen nodig.  

 Dit kwalitatieve onderzoek probeert antwoord te geven op twee onderzoeksvragen: hoe 

ontwerpen onderwijskundig ontwerpers die werkzaam zijn als docent in het hoger beroepsonderwijs 

hun onderwijs, en welke dilemma´s en beperkingen ervaren deze onderwijskundig ontwerpers bij het 

ontwerpen van hun onderwijs?  

Hiervoor zijn interviews gehouden met tien onderwijskundigen die werkzaam zijn bij een 

hogeschool en daar onderwijs ontwerpen en uitvoeren, zowel individueel als in teamverband. Tijdens 

de interviews werden aan de hand van een interviewleidraad gegevens verzameld over een recent 

doorlopen ontwerpproces.  

 Aan de hand van een grounded theory procedure zijn gesprekstranscripten geanalyseerd, wat 

een overzicht heeft opgeleverd van 137 open codes. Deze zijn vervolgens geïntegreerd in 33 meer 

abstracte categorieën, die op hun beurt weer zijn samengevat in 5 kerncategorieën, te weten Context, 

Autonomie, Ervaring en routine, Onderwijsconcept en Creatief proces.  

 Ten aanzien van de eerste onderzoeksvraag kan geconcludeerd worden dat voor de 

onderwijskundig ontwerpers in dit onderzoek ontwerpen vooral een creatief proces is waarbij wordt 

geprobeerd tijd en ruimte te nemen om een goede probleemanalyse te doen, ideeën te laten rijpen en 

ontwerpen te evalueren. Hierbij wordt over het algemeen niet expliciet een ontwerpmodel gebruikt. Er 

wordt sterk geleund op ervaring. Tijdens het ontwerpproces streven de onderwijskundig ontwerpers 

naar vrijheid ten aanzien van ontwerpbeslissingen, terwijl zij ook hun best doen om te opereren binnen 

de context, die van grote invloed is op het uiteindelijke ontwerpproduct.  

 Wat betreft de tweede onderzoeksvraag blijkt dat een gebrek aan tijd wordt ervaren. Daarnaast 

ervaren de onderwijskundig ontwerpers in dit onderzoek een teveel aan opgelegde kaders, die 

dilemma´s veroorzaken die lastig opgelost kunnen worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om de mogelijke 

plek van docentgestuurd aanbod binnen het hogeschoolbreed ingevoerde onderwijsconcept. 



[ONDERWIJS ONTWERPEN IN DE PRAKTIJK] 

4 

 

 Dit onderzoek bevestigt dat het ontwerpen van onderwijs in de praktijk divers verloopt en 

levert kennis op over de ontwerppraktijk van onderwijskundig ontwerpers in het hoger 

beroepsonderwijs. Een belangrijke aanbeveling is om voortaan de praktijk van onderwijs ontwerpen 

deel uit te laten maken van de opleiding tot onderwijskundig ontwerper, zodat onderwijskundig 

ontwerpers na hun studie vollediger zijn voorbereid op hun toekomstige rol. Deze praktijkkennis is 

binnen de studie nadrukkelijk complementair aan kennis over en ervaring met ontwerpmodellen. 

Ontwerpmodellen blijven voor onderwijskundig ontwerpers van wezenlijk belang om onderwijs op 

vakkundige wijze te ontwerpen.   

 

 

Keywords: onderwijskundig ontwerpen, Instructional Design, Instructional Design practice, 

ontwerpmodellen, practical knowledge, grounded theory design. 
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Summary 

Instructional designers learn about Instructional Design (ID) theories and one or more ID models 

during their studies. They learn to apply them by designing an instruction on the basis of a design 

model. However, a possible disadvantage of this way of learning to design instructions is that design 

models are not always in line with design practice. ID models seem to suggest a certain uniformity, 

while research has shown that design processes are often more diverse and heterogeneous. In order to 

prepare future instructional designers for their task, it may be important, in addition to acquiring 

knowledge about design models, to pay attention during the training to knowledge about design 

practice. However, knowledge about design practice is relatively scarce. Therefore, this research 

focusses on design practice. 

 This qualitative research aims to answer two questions: (1) how do instructional designers in 

higher professional education design instruction, and (2) what dilemmas and limitations do they 

experience in the process of designing instruction? 

 To answer these questions, ten instructional designers working in higher professional 

education were interviewed. Those interviewed design and provide instruction for students, as 

individuals as well as in teams. During the interviews data was collected about a recent design process, 

using an interview guideline.  

 Interview transcripts were analysed using a grounded theory procedure, yielding an overview 

of 137 open codes. The open codes were then integrated into 33 more abstract categories, which in 

turn were summarised in to 5 main categories. The main categories are: Context, Autonomy, 

Experience and routine, Educational concept and Creative process. 

 Regarding the first research question we concluded that for the instructional designers in this 

research the process of designing is mainly a creative process, in which they attempt to take the time 

to conduct a thorough problem analysis, allow ideas to develop and evaluate the design. In general, ID 

models are not explicitly used in this process. Designers tend to rely strongly on experience. During 

the process the instructional designers strive for as much freedom as possible in making design 

decisions, while at the same time operating within the boundaries of the given context. The context 

turns out to have a major influence on the final design. 

 Regarding the second research question we concluded that the instructional designers in this 

research experience are challenged by a lack of time. In addition they are faced with an excess of 

imposed frameworks, which cause dilemmas which are difficult to resolve. An example of such a 

dilemma is how to consolidate a learning curriculum within the new educational concept of their 

University of applied sciences. 

 This research confirms that instructional design is diverse in practice and generates knowledge 

of design practice in higher profesional education. Based on the conclusions we recommend that the 

knowledge of design process as performed in practice is incorporated into the training of instructional 
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designers. This will prepare them more fully for their future role. Knowledge of design practice should 

explicitly be complementary to knowledge of ID models and the ability to use them, as ID models 

continue to be important in the process of designing instructions.   
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1. Inleiding  

Voor het ontwerpen van onderwijs zijn in de afgelopen decennia vele ontwerpmodellen ontwikkeld 

(Gustafson & Branch, 2002; Reigeluth & Carr-Chellman, 2009; Valcke, 2018). Ontwerpmodellen zijn 

heuristieken die leiden tot repliceerbare en betrouwbare ontwerpen van effectieve en efficiënte 

instructie (Parrish, 2017), zoals bijvoorbeeld het model van Dick en Carey (1996) of het 4C/ID model 

(Van Merriёnboer, 1997). Onderwijskundigen maken tijdens hun opleiding kennis met een of meer 

ontwerpmodellen en de achterliggende theorieën. Welke ontwerpmodellen worden behandeld in een 

onderwijskundige opleiding is over het algemeen afhankelijk van de expertise en ervaringen van de 

opleiders (Carr-Chellman & Rowland, 2017; Reigeluth & Carr-Chellman, 2009). Dat komt mede 

doordat er geen eenduidige kennisbasis van ontwerpmodellen bestaat (Gustafson & Branch, 1997, 

2002; Merill, 2002; Reigeluth & Carr-Chellman, 2009; Valcke, 2018). Nadat kennis is gemaakt met 

een of meer ontwerpmodellen, wordt vaak geoefend met toepassen door aan de hand van een 

ontwerpmodel een instructie te ontwerpen (Tracey, Hutchinson, & Grzebyk, 2014). 

Een mogelijk nadeel van deze manier van leren onderwijs ontwerpen is dat de wijze waarop 

ontwerpmodellen het ontwerpproces beschrijven, niet altijd aansluit bij de wijze waarop ontwerpen in 

de praktijk verloopt (Kirschner, Carr, Van Merriënboer, & Sloep, 2002; Visscher-Voerman & 

Gustafson, 2004). In de praktijk verloopt onderwijskundig ontwerpen namelijk vaak meer heterogeen 

en divers dan  ontwerpmodellen suggereren (Brown & Green, 2018; Reigeluth, 1997; Rowland, 1992; 

Visscher-Voerman & Gustafson, 2004). Tijdens het ontwerpproces moet immers rekening gehouden 

worden met de specifieke context waarin de ontwerpopdracht wordt uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld 

verwachtingen vanuit de opdrachtgevers, de complexiteit van de ontwerpopdracht en beperkingen op 

het gebied van budget en tijd (Boling, 2017; Kirschner et al., 2002; Tracey, Hutchinson, & Grzebyk, 

2014).  

 Om toekomstige onderwijskundigen voor te bereiden op hun taak als ontwerper kan het van 

belang zijn om, aanvullend aan kennis over ontwerpmodellen en ontwerpen, ook kennis over de 

praktijk van onderwijskundig ontwerpen een plek te geven in een opleiding tot onderwijskundige 

(Lachheb & Boling, 2018). Hiervoor is inzicht in de ontwerppraktijk van onderwijskundigen nodig. 

Eerder onderzoek wijst uit dat de aanpak van het ontwerpproces per individu varieert (Rowland, 1992; 

Visscher-Voerman & Gustafson, 2004), dat ontwerpers selectief elementen uit de ontwerpmodellen 

kiezen (Kirschner et al., 2002; Visscher-Voerman & Gustafson, 2004) en dat zij vele hulpmiddelen 

gebruiken tijdens het ontwerpproces (Lachheb & Boling, 2018). Toch is over de wijze waarop 

onderwijskundig ontwerpers in de praktijk onderwijs ontwerpen relatief weinig bekend (Brown & 

Green, 2018; Lachheb & Boling, 2018; Ritzhaupt & Kumar, 2015; Rowland, 1992; Sugar, 2014; 

Visscher-Voerman & Gustafson, 2004).  

Dit kwalitatieve onderzoek richt zich op de ontwerppraktijk van onderwijskundig ontwerpers 

die een universitaire opleiding in de onderwijswetenschappen of onderwijskunde hebben voltooid en 
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werkzaam zijn in het hoger beroepsonderwijs. Zij ontwerpen daar onderwijs voor voltijd- en 

deeltijdstudenten, mede op basis van de kennis die zij opdeden tijdens hun opleiding tot 

onderwijskundig ontwerper. Dit onderwijs ontwerpen en verzorgen zij zowel individueel als in 

teamverband. Het onderzoek heeft als doel zicht te krijgen op de manier waarop deze onderwijskundig 

ontwerpers in de praktijk vormgeven aan het ontwerpproces. Kennis over de praktijk gebaseerd op 

authentieke, uitgebreide beschrijvingen van die praktijk kan toekomstig onderwijskundig ontwerpers 

tijdens hun opleiding beter voorbereiden op hun taak (Lachheb & Boling, 2018, p. 41) en zou daarmee 

de aansluiting van onderwijskundige opleidingen op de ontwerppraktijk kunnen verbeteren. 

 

1.1 Theoretische kader 

Het theoretische kader beschrijft eerst de bredere context, te weten de ontwikkeling van 

onderwijskundig ontwerpen als wetenschapsgebied en van ontwerpmodellen. Daarna wordt in 

paragraaf 1.1.2 ingegaan op verschillende definities van onderwijskundig ontwerpen. Paragraaf 1.1.3 

beschrijft hoe theorie en praktijk van onderwijskundig ontwerpen zich tot elkaar verhouden en 

paragraaf 1.1.4 geeft een overzicht van resultaten uit eerdere onderzoeken naar de praktijk van 

onderwijskundig ontwerpers. Paragraaf 1.1.5 gaat in op het belang van onderzoek vanuit het 

perspectief van onderwijskundig ontwerpers.  

 

1.1.1 Onderwijskundig ontwerpen en ontwerpmodellen 

Onderwijskundig ontwerpen, ook wel ´Instructional Design´ genoemd, is als wetenschapsgebied 

ontstaan in de jaren veertig van de vorige eeuw (Valcke, 2018). Tijdens de Tweede Wereldoorlog 

moesten in de Verenigde Staten in korte tijd vele militairen opgeleid worden in uiteenlopende 

vaardigheden. Dit vereiste efficiënte instructieprogramma´s (Dicks & Ives, 2009). Voor het 

samenstellen daarvan werden ontwerpmodellen ontwikkeld. In die tijd was de leertheorie van het 

behaviorisme populair (Driscoll, 2014), wat ertoe leidde dat behavioristische leertheoretische principes 

en instructieprincipes de basis vormden van de eerste ontwerpmodellen.  

Eén van die eerste ontwerpmodellen is Gagné´s Conditions-based model of Learning (Gagné, 

1965). Dit model is gebaseerd op het idee dat er vijf leerresultaten zijn, namelijk ´attitudes, motor 

skills, cognitive strategies, verbal information, intellectual skills´ (Valcke, 2018). Afhankelijk van het 

gewenste leerresultaat, is een ander ontwerp voor instructie nodig. Gagné´s ontwerpmodel bestaat uit 

negen stappen, waaronder het trekken van de aandacht; voorkennis activeren; nieuwe kennis 

presenteren; informatieve feedback geven. De eerste generatie ontwerpmodellen hebben als 

belangrijke tekortkoming dat het evalueren van het uiteindelijke ontwerp geen plaats heeft in de 

ontwerpcyclus (Valcke, 2018). Tweede generatie ontwerpmodellen hebben daar wel aandacht voor en 

houden bovendien rekening met elementen van de instructiesetting. Deze ontwerpmodellen hebben 

vooral cognitivistische leertheoretische principes als uitgangspunt. Valcke (2018) noemt als voorbeeld 
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van die tweede generatie modellen onder meer het model van Dick en Carey en het 4C/ID model van 

Van Merriёnboer. Dick en Carey beschrijven een tienstappenmodel, ook wel het Systems Approach 

Model genoemd, dat start met het vaststellen van de doelen van de instructie en eindigt met een 

evaluatie van het uitgevoerde ontwerp (Dick & Carey, 1996). Vier van de tien stappen uit dit model 

focussen op het daadwerkelijke ontwerpen van de instructie, zoals het bepalen van de 

instructiestrategie en het selecteren en ontwikkelen van instructiemateriaal. Het 4C/ID model is een 

tienstappenmodel dat focust op het analyseren van de taken en inhouden die geleerd moeten worden 

en vervolgens op het ontwerp. Dit model levert een gedetailleerde blauwdruk op voor een instructie en 

het bijbehorende instructiemateriaal (Van Merriёnboer & Kirschner, 2018). Beide modellen zijn stap-

voor-stap-ontwerpmodellen die rekening houden met de complexiteit van het ontwerpproces. Zo is er 

bijvoorbeeld aandacht voor de context waarbinnen de ontwerpopdracht uitgevoerd wordt, voor de 

doelgroep waarvoor de instructie bedoeld is, voor de ervaring van de ontwerper, of voor de middelen 

die de ontwerper tot zijn beschikking heeft. Ook het ADDIE-model is een stap-voor-stap-

ontwerpmodel. Het is een model waarop veel van de ontwerpmodellen in het onderwijs gebaseerd zijn 

(Branch, 2009). ADDIE is een procesmodel dat ervan uit gaat dat een ontwerpproces bestaat uit vijf 

fases, namelijk ´analysis, design, development, implementation, evaluation´. Het geeft, net als andere 

ontwerpmodellen, een kader voor een systematische benadering van het ontwerpen van onderwijs 

(Branch, 2009). 

Naast de hierboven beschreven ontwerpmodellen zijn er binnen het ontwerpen van onderwijs 

invloeden zichtbaar vanuit andere, meer bèta-georiënteerde, ontwerpdisciplines, zoals computer 

science, automotive en architectuur. Nieuwe inzichten en aanpakken daaruit worden overgenomen en 

toegepast. Het gaat dan bijvoorbeeld om Design Thinking (Brown & Green, 2017), ontwerpgericht 

onderwijsonderzoek (McKenney & Reeves, 2019) en SCRUM (Schwaber, 1997). Design Thinking, 

ontstaan binnen de ontwerpdisciplines architectuur en industrieel ontwerp, is een creatieve manier om 

complexe problemen op te lossen. Het verloopt volgens de fases: inspiratie opdoen, ideeën genereren, 

ontwikkelen en testen van een prototype, en implementatie. Design Thinking is een iteratief 

ontwerpproces waarin doen en denken steeds tegelijkertijd plaatsvinden (Brown, 2008). Bij 

ontwerpgericht onderwijsonderzoek wordt een interventie ontworpen en ontwikkeld als oplossing voor 

een complex probleem in het onderwijs. Stakeholders worden in de verschillende stadia van het proces 

nauw betrokken. Ook dit is nadrukkelijk een iteratief ontwerpproces (Plomp, 2013). Ook het SCRUM-

model heeft een plek gekregen in de onderwijsontwerppraktijk. SCRUM is oorspronkelijk een 

software-ontwikkelmethode die als uitgangspunt heeft dat ontwerpprocessen gecompliceerd en 

onvoorspelbaar zijn. Werken met SCRUM verhoogt de flexibiliteit tijdens het ontwerpproces en de 

mogelijkheid om aanpassingen te doen aan eventuele nieuwe ontwikkelingen of inzichten (Schwaber, 

1997). Terwijl in de onderwijspraktijk al ervaring wordt opgedaan met het ontwerpen van onderwijs 

vanuit deze trends uit aanverwante disciplines, krijgen sommige van deze ontwerpstromingen nog 
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betrekkelijk weinig aandacht in opleidingen voor onderwijskundig ontwerpers (Micheli, Wilner, 

Hoessainn Bhatti, Mura & Beverland, 2018).  

 

1.1.2 Definities van onderwijskundig ontwerpen 

De definitie van onderwijskundig ontwerpen varieert. Reigeluth & Carr-Chellman (2009) beschrijven 

Instructional Design als het ontwerpen van een instructie, waarbij ze een instructie definiëren als 

“anything that is done purposely to facilitate learning” (p. 1). De definitie van Kirschner et al. (2002) 

sluit hierbij aan maar is gedetailleerder. Zij stellen dat “Instructional Design (ID) comprises the ideas, 

plans and rules of what has to be done or could be done in order to develop instruction, that is, the 

explanations and assignments to promote learning and reach a learning outcome that is described in 

advance” (p. 92). Gustafson (1996) beschrijft onderwijskundig ontwerpen als het complete proces van 

het analyseren wat men wil bereiken met de instructie; hoe men dit wil aanpakken; hoe men de aanpak 

uittest en reviseert en hoe men lerenden evalueert die het ontwerp gebruiken.  

 Dit onderzoek haakt aan bij de definitie van Morrison, Ross & Kemp (2011) die 

onderwijskundig ontwerpen definiëren als een “process for designing instruction based on sound 

practices” (p. 6). Deze definitie geeft expliciet aan dat de praktijk een belangrijke basis is voor het 

ontwerpproces. Dit wordt nader uitgewerkt in 1.1.5. Het begrip instructie dat in de definitie van 

Morrison, Ross & Kemp wordt gebruikt, definiëren we in dit onderzoek, in navolging van Valcke 

(2018, p. 78), als: de concrete acties van een instructieverantwoordelijke om leeractiviteiten bij 

lerenden uit te lokken. 

 

1.1.3 Het toepassen van ontwerpmodellen in de praktijk 

Uit onderzoek blijkt dat onderwijskundig ontwerpers de voorgeschreven stappen uit de 

ontwerpmodellen niet strikt volgen (e.g. Kenny, Zhang, Schwier, & Campbell, 2005). Een van de 

oorzaken hiervan is dat de modellen over het algemeen gebaseerd zijn op het idee dat ontwerpen een 

technisch en rationeel proces is, dat stap voor stap doorlopen kan worden. In de praktijk verlopen 

ontwerpprocessen echter meer iteratief (Kirschner et al., 2002; Rowland, 1992). Zo worden 

ontwerpoplossingen vaak al in het begin van het proces geformuleerd in plaats van daarmee te 

wachten tot er volledig begrip bestaat over het ontwerpprobleem, zoals voorgeschreven in veel 

ontwerpmodellen (Rowland, 1992). Daarnaast blijken ontwerpprocessen in de praktijk meer 

heterogeen en divers dan stap-voor-stap-ontwerpmodellen suggereren (Visscher-Voerman & 

Gustafson, 2004). Dit wordt onder meer veroorzaakt doordat ervaringen die de ontwerper eerder heeft 

opgedaan, invloed hebben op de wijze waarop het ontwerpproces verloopt (Kirschner et al., 2002; 

Visscher-Voerman & Gustafson, 2004). Die ervaringen zijn vanzelfsprekend voor iedereen 

verschillend. Ook heeft de aanwezige theoretische kennis invloed op het ontwerpproces (Kirschner et 

al., 2002; Visscher-Voerman & Gustafson, 2004). Ook die kennis is, zoals beschreven in 1.1.1, niet 

voor elke onderwijskundig ontwerper gelijk.  



[ONDERWIJS ONTWERPEN IN DE PRAKTIJK] 

11 

 

 De afstand tussen de voorschriften van ontwerpmodellen enerzijds, en het ontwerpproces zoals 

in de praktijk uitgevoerd anderzijds (Kirschner et al., 2002, p. 102), maakt dat ontwerpmodellen zoals 

voorgeschreven in de wetenschappelijke literatuur soms onpraktisch kunnen zijn (Rowland, 1992, p. 

67). Ook volgens Boling (2017) sluiten theorie en praktijk onvoldoende bij elkaar aan. Zij stelt dat de 

ontwerpmodellen geen recht doen aan de complexiteit van de ontwerppraktijk. Dit alles overziend, zou 

meer inzicht in de wijze waarop het ontwerpproces in de praktijk wordt uitgevoerd een begin kunnen 

zijn van het verkleinen van de afstand tussen ontwerpmodellen en ontwerppraktijk.   

 

1.1.4 Onderwijskundig ontwerpen in de praktijk 

In de afgelopen decennia zijn vanuit verschillende invalshoeken onderzoeken gedaan naar de 

ontwerppraktijk van onderwijskundig ontwerpers. Een van de eerste onderzoeken is dat van Rowland 

in 1992. Hij wilde weten wat ontwerpers in de praktijk daadwerkelijk doen. Rowland verrichtte 

hiermee pionierswerk; zijn onderzoek wordt nog steeds vaak geciteerd (GoogleScholar, 2021). Hij 

vergeleek de ontwerpaanpak van beginnende ontwerpers met die van ervaren ontwerpers. Acht 

ontwerpers, waarvan vier beginners en vier experts, kregen een ontwerptaak waarbij ze tijdens het 

ontwerpen hun gedachten hardop moesten uitspreken. Op basis van de resultaten concludeert Rowland 

dat ervaren onderwijskundig ontwerpers veel tijd besteden aan de analyse van het probleem, de 

ontwerptaak na eenmaal lezen goed voor ogen hebben, met meerdere oplossingen voor het 

ontwerpprobleem komen en meerdere factoren betrekken bij het maken van beslissingen. 

  Sinds 2000 zijn drie reviewstudies verschenen van onderzoeken naar de ontwerppraktijk van 

onderwijskundig ontwerpers; in 2002 van Kirschner et al., in 2005 van Kenny et al., en in 2014 van 

Sugar. In Tabel 1 op pagina 12 staat per studie de (globale) onderzoeksvraag en een overzicht van 

gereviewde onderzoeken. De tabel wijst uit dat over dit onderwerp de afgelopen decennia een beperkt 

aantal onderzoeken is uitgevoerd. In de periode van 1983 tot 2014 (het jaar waarin de laatste 

reviewstudie, van Sugar, verscheen) gaat het in totaal om 25 onderzoeken. Zes van de 25 onderzoeken 

komen in meerdere reviewstudies terug. De reviewstudie van Kirschner et al. is ook meegenomen in 

de reviewstudie van Sugar (2014). De belangrijkste resultaten uit de drie reviewstudies worden 

hieronder in chronologische volgorde kort beschreven. Dit geeft een samenvattend beeld van wat reeds 

bekend is over de ontwerppraktijk van onderwijskundig ontwerpers. 
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Tabel 1 

Overzicht per reviewstudie van onderzoeken naar de praktijk van onderwijskundig ontwerpers. 

Volledige referenties zijn opgenomen in Bijlage A. 

 

Reviewstudie Kirschner et al. (2002) Reviewstudie Kenny et al. (2005) Reviewstudie Sugar (2014) 

 

What do designers actually do? How do instructional designers 

practice Instructional Design? 

How do ID professionals design: 

what are common ID activities? 

Kerr, 1983 Tessmer & Wedman, 1990 Zemke, 1985 

Rowland, 1992 Wedman & Tessmer, 1993  Wedman & Tessmer, 1993 

Wedman & Tessmer, 1993  Roberts, Jackson, Osborne,  

& Somers Vine, 1994 

Pieters & Bergman, 1995 

Perez & Emery, 1995 Winer & Vásquez-Abad, 1995 Winer & Vásquez-Abad, 1995 

Pieters & Bergman, 1995 Allen, 1996 Allen, 1996 

Winer & Vásquez-Abad, 1995 MacPherson & Smith, 1998 Holcomb, Wedman & Tessmer, 1996 

Le Maistre, 1998 Bichelmeyer, Misanchuk,  

& Malopinsky, 2001 

Cox, 2003 

Visscher-Voerman, 1999 Glacken & Baylen, 2001 Visscher-Voerman & Gustafson, 2004 

 Liu, Gibby, Quiros,  

& Demps, 2002 

How do ID professionals design: how 

do they make decisions? 

 Cox, 2003 Le Maistre & Weston, 1996 

 Cox & Osguthorpe, 2003 Weston, Le Maistre, Mcalpine, & 

Bordano, 1997 

  Le Maistre, 1998 

  Rowland & DiVasto, 2001 

  Kirschner Carr, Van Merriënboer, & 

Sloep, 2002 

  Ertmer, Stepich, York, Stickman, Wu, 

Zurek, & Goktas, 2008 

 

Kirschner et al. (2002) voerden een reviewstudie uit naar een achttal onderzoeken over de 

ontwerppraktijk van onderwijskundig ontwerpers. De onderzoeken werden gedaan tussen 1983 en 

1999. Geconcludeerd wordt dat onderwijskundig ontwerpers een ontwerpprobleem diepgaand 

exploreren, meerdere mogelijke oplossingen overwegen en daarbij kennis over de context van het 

ontwerpprobleem gebruiken, onvoldoende tijd nemen voor het ontwerpen van prototypes en voor 

evaluatie, interactief en samenwerkend ontwerpen, waarde hechten aan communicatie met gebruikers 

en belanghebbenden, en er vanuit gaan dat de beschikbaarheid van middelen en een goede 

implementatie van het product bijdragen aan succes (p. 94, 97). 

Kenny et al. (2005) wilden weten of onderwijskundig ontwerpers, met name in het hoger 

onderwijs, ontwerpmodellen toepassen in hun werk en welke andere activiteiten en processen ze 

daarnaast toepassen. Ze vonden tien onderzoeken die hierop ingaan, wat ze beoordelen als weinig. 
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Zeven hiervan zijn empirische studies en drie zijn casestudies. De onderzoeken werden uitgevoerd 

tussen 1990 en 2003. Kenny et al. concluderen dat onderwijskundig ontwerpers gebruikmaken van 

voorschriften en technieken uit ontwerpmodellen, maar dat ze daarnaast ook vele andere activiteiten 

ontplooien die niet direct terug te voeren zijn op ontwerpmodellen. Voorbeelden van dat soort 

activiteiten die in het onderzoek worden genoemd zijn: redigeren van geschreven materiaal, 

projectmanagement, teambuilding en het gebruik van technologische kennis. Onderwijskundig 

ontwerpers doen dus tijdens het ontwerpproces meer dan werken volgens de stappen die beschreven 

staan in ontwerpmodellen.  

 Het doel van de reviewstudie van Sugar (2014) was om een uitgebreid overzicht te geven van 

het onderzoek naar de praktijk van Instructional Design (ID). Sugar reviewde 102 artikelen en richtte 

zich daarbij op drie categorieën: ID professionals, ID studenten en verschillen tussen beginners en 

experts. Ten aanzien van ID professionals formuleerde hij vijf onderzoeksvragen waarvan de eerste, 

“How do ID professionals design?”, direct relevant is voor dit onderzoek. Van twee deelvragen van 

die onderzoeksvraag, te weten “What are common ID activities?” en “How do ID professionals make 

decisions”, worden de resultaten hier beschreven. In Figuur 1 staat een schematisch overzicht van alle 

onderzoeksvragen van Sugars reviewstudie. 

 

Figuur 1. Onderzoeksvragen m.b.t. publicaties over ID professionals. Overgenomen uit: Sugar (2014). 

Studies of ID practices: A review and synthesis of research on current ID practices. New York: 

Springer, p. 65. 

 

Op basis van acht onderzoeken uitgevoerd tussen 1985 en 2004 (zie Tabel 1) constateert Sugar 

dat er veel variatie is in de ontwerpactiviteiten die onderwijskundig ontwerpers uitvoeren. Er is dus 

geen sprake van een uniforme aanpak van het ontwerpproces. Toch zijn er enkele ontwerpactiviteiten 

die vrijwel alle ontwerpers uitvoeren: het formuleren van leerdoelen, het ontwikkelen van testitems, 

het selecteren van de mediaformats voor het ontwerp en het schrijven van instructiestrategieën. Bij 

instructiestrategieën gaat het om een omvattend plan van activiteiten waarmee leerdoelen wordt 
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bereikt (Dick, Carey & Carey, 2001). Effectieve instructiestrategieën zijn bijvoorbeeld: werken met 

advance organizers; vergelijken door te zoeken naar overeenkomsten en verschillen; hypotheses 

opstellen en toetsen; (Marzano, Pickering & Pollock, 2000). Daarnaast blijkt het ontwerpproces in de 

praktijk iteratief; verschillende ontwerpfases (analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, implementeren, 

evalueren) worden tegelijkertijd en/of in willekeurige volgorde uitgevoerd. 

 Om zicht te krijgen op de manier waarop ID professionals beslissingen nemen reviewde Sugar 

zes onderzoeken die tussen 1996 en 2008 werden uitgevoerd (zie Tabel 1). De volgende resultaten 

komen uit de review naar voren. Het blijkt dat ervaren onderwijskundig ontwerpers een combinatie 

van kennis en ervaring gebruiken om beslissingen te nemen tijdens het ontwerpproces. Daarnaast 

hechten ze belang aan feedback van de lerenden, meer dan aan feedback van deskundigen. Om tot 

goede beslissingen te komen propageren ontwerpers een iteratieve aanpak, aandacht voor de behoeften 

van de lerenden en het betrekken van belanghebbenden tijdens het ontwerpproces. Sugar concludeert 

tenslotte in zijn reviewstudie dat kennis over de praktijk van onderwijskundig ontwerpers relatief 

schaars is en dat een holistisch perspectief op de huidige ontwerppraktijk vanuit het gezichtspunt van 

onderwijskundig ontwerpers ontbreekt (Sugar, 2014, p. 106). 

Het meest recente onderzoek naar de ontwerppraktijk van onderwijskundig ontwerpers dat in 

Nederland is uitgevoerd is uit 2004 (Visscher-Voerman & Gustafson, 2004). De onderzoekers 

interviewden 24 ontwerpers uit verschillende disciplines over een recentelijk door hen uitgevoerd 

ontwerpproces. Ook analyseerden ze documenten behorende bij dat ontwerpproces. Het doel was om 

de ontwerpprocessen te reconstrueren aan de hand van ontwerpactiviteiten. Per ADDIE-fase (zie 

paragraaf 1.1.1. op pagina 7) bekeken ze welke overeenkomsten en verschillen er zijn tussen de 

voorschriften en wat de ontwerpers daadwerkelijk doen. De algemene conclusie was dat de 

ontwerpprocessen verschilden in de volgorde waarin ze de ADDIE-fases uitvoeren. Zo waren er 

ontwerpers die de fases successievelijk uitvoerden, maar er waren ook ontwerpers die steeds heen en 

weer gingen tussen de fases. Ook verschilden de ontwerpprocessen voor wat betreft de activiteiten die 

per fase werden uitgevoerd. Zo bleek de frequentie en omvang van voorgeschreven activiteiten per 

fase in elk ontwerpproces verschillend. Op basis van literatuuronderzoek formuleerden de 

onderzoekers vervolgens vier paradigma’s, te weten instrumenteel, communicatief, pragmatisch en 

artistiek. In het instrumentele paradigma staat ontwerpen op basis van geformuleerde doelen centraal. 

De probleemanalyse neemt een belangrijke plek in, om op basis daarvan doelstellingen van het 

ontwerp kunnen vaststellen. Het systematisch doorlopen van de vijf ontwerpfases van het ADDIE-

model wordt van belang geacht om tot een goed ontwerp te komen. In het communicatieve paradigma 

staat het bereiken van consensus over het ontwerpproduct centraal. Overleg tussen het ontwerpteam en 

de stakeholders is het vertrekpunt, meer dan een probleemanalyse van de situatie. De dialoog die 

wordt gevoerd zou moeten leiden tot een goed ontwerp. In het pragmatische paradigma, dat volgens 

Visscher-Voerman en Gustafson vooral voorkomt bij het ontwerpen van applicatiesoftware, worden in 

een kort-cyclisch ontwerpproces gebruikers vanaf het begin betrokken bij het testen van het ontwerp. 
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Dat kan zijn door prototypen met hen te bespreken of door ze uit te laten proberen en zo de 

effectiviteit ervan vast te stellen. In het artistieke paradigma staat de unieke expertise en ervaring van 

de ontwerper centraal. Op basis daarvan, en van hun eigen interpretatie van de situatie, focussen ze 

tijdens het ontwerpproces op bepaalde kenmerken van de situatie, terwijl ze andere kernmerken juist 

negeren. Het zijn de subjectieve opvattingen van de ontwerper die bepalen of een ontwerpproduct 

goed is. Aan de hand van deze vier paradigma’s deelden Visscher-Voerman en Gustafson de 

verschillende ontwerpbenaderingen van de door hen onderzochte onderwijskundig ontwerpers in. Het 

bleek dat het instrumentele paradigma het meest voorkwam, gevolgd door het communicatieve 

paradigma. Het pragmatische paradigma kwam ook wel voor, maar het artistieke paradigma helemaal 

niet. Een verklaring voor dat laatste zou volgens de onderzoekers onder meer kunnen zijn dat de 

onderzochte ontwerpers allemaal werkzaam waren voor betalende klanten waar verantwoording aan 

afgelegd moet worden met betrekking tot gemaakte keuzes en het uiteindelijke ontwerpproduct. Dat 

laat wellicht minder ruimte voor de eigen normen, waarden en overtuigingen van de ontwerper 

(Visscher-Voerman & Gustafson, 2004). 

 

1.1.5 Het perspectief van onderwijskundig ontwerpers 

Sinds de reviewstudie van Sugar uit 2014 zijn in de internationale literatuur enkele artikelen 

verschenen die zich specifiek richten op de ontwerppraktijk vanuit het perspectief van 

onderwijskundig ontwerpers. Dit blijkt uit een zoektocht naar literatuur vanaf 2014 met de zoektermen 

Instructional Design en Instructional Design Practice in de databases van EBSCOhost en 

GoogleScholar. Met name Gray et al. (2015) en Lachheb en Boling (2018) stellen het perspectief van 

onderwijskundig ontwerpers centraal. Gray et al. (2015) benadrukken in hun onderzoek dat om de 

praktijk goed te kunnen definiëren, het van belang is dit te doen zonder een vooraf vastgesteld 

theoretisch kader. Het onderzoeken van de praktijk vanuit een theoretisch kader zal er volgens hen toe 

leiden dat zaken buiten beschouwing blijven. De praktijk zou juist beoordeeld moeten worden op zijn 

eigen merites, zodat een gedetailleerd inzicht ontstaat en er geen dingen over het hoofd gezien worden 

omdat die buiten het theoretisch kijkkader vallen dat van tevoren is vastgesteld. Alleen dat kan 

volgens hen leiden tot een betere overeenstemming tussen theorie en praktijk (p. 43). Ook Lachheb en 

Boling (2018) benadrukken het belang van onderzoek waarin uitgebreid wordt beschreven wat 

ontwerpers daadwerkelijk doen. Zonder dergelijke onderzoeken is er een kans dat ontwerpmodellen 

worden ontwikkeld en aangeleerd die in de praktijk niet worden gebruikt, wat volgens de auteurs een 

verspilling is van tijd en geld (Lachheb & Boling, 2018, p. 36). De praktijk van onderwijskundig 

ontwerpen bestaat niet alleen uit ideeën die voortkomen uit de wetenschappelijke literatuur, maar is 

verweven met ideeën die voortkomen uit persoonlijke ervaringen en sociale normen (Lachheb & 

Boling, 2018, p. 36). De werkwijze van onderwijskundig ontwerpers ontstaat in de loop van de jaren 

en is een optelsom van alle gemaakte ontwerpkeuzes en de resultaten waartoe die keuzes hebben 

geleid (Tracey & Boling, 2013). Een manier om deze werkwijze in beeld te brengen is door 
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onderwijskundig ontwerpers uitgebreid te bevragen over wat zij daadwerkelijk doen tijdens het 

ontwerpproces.    

 

1.2 Vraagstellingen en hypothesen  

Het doel van dit onderzoek is om zicht te krijgen op de manier waarop onderwijskundig ontwerpers in 

de praktijk van het hoger beroepsonderwijs vormgeven aan het ontwerpproces. Met onderwijskundig 

ontwerpers wordt in dit onderzoek bedoeld: ontwerpers van onderwijs die geschoold zijn in de 

onderwijswetenschappen. Het onderzoek richt zich op onderwijskundig ontwerpers die werkzaam zijn 

in het hoger beroepsonderwijs en daar als docent hun eigen onderwijs ontwerpen en uitvoeren. De 

onderzoeksvragen zijn als volgt:  

 

 1. Hoe ontwerpen onderwijskundig ontwerpers die werkzaam zijn als docent in het hoger 

 beroepsonderwijs hun onderwijs? 

 

2. Welke dilemma´s en beperkingen ervaren onderwijskundig ontwerpers die werkzaam zijn 

als docent in het hoger beroepsonderwijs bij het ontwerpen van hun onderwijs? 

 

2. Methode 

2.1 Ontwerp 

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden is gekozen voor een kwalitatief design, namelijk een 

grounded theory design (Creswell, 2014; Glaser & Strauss, 2017). In een grounded theory design 

worden op systematische wijze kwalitatieve gegevens verzameld, die vervolgens worden geanalyseerd 

door de ongestructureerde data te coderen en daarna op zoek te gaan naar patronen in die gecodeerde 

data. Zo kan op basis van de ervaringen van enkele individuen een algemene beschrijving en 

verklaring worden gegeven van een bepaald proces (Creswell, 2014). Het begrip ‘proces’ wordt vanuit 

grounded theory design gedefinieerd als ‘een reeks van acties, interacties tussen personen en 

gebeurtenissen, allen behorende bij een onderwerp’ (Corbin & Strauss, 2008). In het huidige 

onderzoek ging het om het proces van het ontwerpen van onderwijs door onderwijskundigen die 

werkzaam zijn als docent in het hoger beroepsonderwijs. 

 

2.2 Participanten  

Het onderzoek is uitgevoerd binnen een afdeling tweedegraadslerarenopleidingen van een hogeschool 

in Noord-Nederland. Om deelnemers te werven voor het onderzoek is gebruik gemaakt van purposeful 

sampling (Creswell, 2014). De drie vooraf gestelde inclusiecriteria waren: in bezit van een afgeronde 
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universitaire master onderwijskunde of onderwijswetenschappen; minimaal vier jaar ervaring met het 

ontwerpen van zijn/haar onderwijs; momenteel nog steeds actief als ontwerper van zijn/haar 

onderwijs. Nadat de directeur van de lerarenopleidingen goedkeuring gaf voor de uitvoering van dit 

onderzoek, kreeg de onderzoeker de beschikking over een e-mailadressenlijst van de Groep 

Onderwijskundigen van de afdeling. Deze lijst telde in totaal 30 personen, waarvan er 18 zijn 

benaderd voor deelname. Van de 30 personen op de lijst ‘Groep Onderwijskundigen’ van deze 

afdeling, is via hun LinkedIn-profielen gecontroleerd of ze voldeden aan de gestelde criteria. In twee 

gevallen gaf de informatie op het LinkedIn-profiel geen uitsluitsel. Deze twee personen zijn via e-mail 

benaderd met de vraag of zij voldeden.  

 Het bleek dat twee personen de functie van coördinator hadden, zonder zelf een 

onderwijskundige achtergrond te hebben. Eén persoon was onderwijsconsultant van de afdeling 

zonder zelf een onderwijskundige achtergrond te hebben, en één bleek per 1 januari 2021 niet meer 

werkzaam bij de hogeschool. Van de resterende 26 personen bleken er zeven geen master 

onderwijskunde te hebben gedaan. Deze in totaal elf personen vielen dus af voor deelname aan dit 

onderzoek. Eén persoon bleek geen universitaire master onderwijskunde te hebben gedaan, maar een 

hbo-master onderwijskunde. Besloten is om de inclusiecriteria hieraan aan te passen. Dit om de 

respons te verhogen.  

 De 18 personen die volledig voldeden aan de criteria, plus de persoon met de hbo-master, zijn 

benaderd voor deelname aan het onderzoek. Zij ontvingen een e-mail van de onderzoeker met als 

bijlage een uitgebreide informatiebrief. In de informatiebrief werd het doel van het onderzoek 

beschreven, hoeveel tijd deelname ongeveer zou kosten en werd ingegaan op de mogelijke 

opbrengsten voor de docent. De brief was ondertekend door de begeleider van dit onderzoek, tevens 

lector van de hogeschool, en de onderzoeker. Negen van de benaderde docenten gaven aan niet deel te 

nemen. De redenen die zij hiervoor gaven waren: langdurig ziek (viermaal); geen tijd door te hoge 

werkdruk (driemaal); nog maar kort werkzaam bij de hogeschool (eenmaal); net terug van 

zwangerschapsverlof (eenmaal).  

 In totaal hebben tien docenten met een onderwijskundige achtergrond deelgenomen, zes 

vrouwen en vier mannen. De leeftijden varieerden van 34 tot 61 jaar, met een gemiddelde leeftijd van 

bijna 46 (M = 45,9; SD = 9,68). Het gemiddeld aantal jaren ervaring met het ontwerpen van onderwijs 

was ruim 20 jaar (M = 20,4; SD = 10,8). Het aantal jaren werkzaam bij de huidige werkgever liep 

uiteen van 2,5 tot 27 jaar, met een gemiddelde van ruim 8 jaar (M = 8,05; SD = 7,00).  

 

2.3 Materialen  

2.3.1 Documenten 

Om het ontwerpproces zo uitgebreid mogelijk te reconstrueren, zijn er interviews gehouden en 

documenten bestudeerd. De documenten zijn gebruikt als voorbereiding op de interviews en om na het 
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interview de transcripten aan te vullen met feitelijke informatie. Voor het verzamelen van documenten 

ontvingen de deelnemers per e-mail een instructie (zie Bijlage B). Gevraagd werd onder meer naar: 

documenten die betrekking hadden op het ontwerp zelf; eventuele notulen van vergaderingen; of 

schriftelijke feedback van collega’s op conceptversies van het ontwerp. In totaal werden 9 

verschillende typen documenten aangeleverd, waaronder feedback van collega’s, handleidingen voor 

studenten en PowerPoints van gegeven colleges. In Tabel 2 staat een compleet overzicht van alle typen 

documenten die zijn aangeleverd.  

 

Tabel 2  

Type document naar aantal geïnterviewden 

Type document Aangeleverd door 

aantal geïnterviewden 

Handleiding voor studenten  9 

Rubric  7 

PowerPoints college  5 

Studentmateriaal* 4 

Feedback van collega’s  3 

Feedback van studenten 1 

Eigen werkdocument met aantekeningen 1 

Documenten met uitgangspunten 1 

Opdracht voor flankerende module 1 

Note. * = Onder meer: opdrachten voor tijdens colleges, ontwerpschema voor studenten, instructie 

voor eindopdracht, formatieve rubric, voorbeelduitwerking eindopdracht. 

 

2.3.2 Interviewleidraad 

Met elke docent is een individueel interview gehouden aan de hand van een lijst met open vragen. De 

vragen zijn opgesteld op basis van beide onderzoeksvragen en daarnaast geïnspireerd op het 

onderzoek van Visscher-Voerman & Gustafson (2004). Het interview begon met een korte uitleg door 

de onderzoeker over het doel van het interview. Daarna werd eerst een aantal vragen gesteld met 

betrekking tot de persoonlijke achtergrond van de geïnterviewden, zoals leeftijd, aantal jaren ervaring 

met het ontwerpen van onderwijs en aantal jaren werkzaam bij de huidige werkgever. Vervolgens 

werden de volgende elf thema’s besproken: type ontwerp-product; doelgroep; uitgangspunten; 

randvoorwaarden; samenwerken; bestede aantal uren; ontwerpproces; eventueel gebruikte 

ontwerpmodel; leerpunten; dilemma’s; beperkingen. Zo werd bijvoorbeeld bij het thema samenwerken 

gevraagd wie er betrokken waren en hoe de taakverdeling tot stand kwam, en werd bij het thema 

ontwerpproces gevraagd welke stappen allemaal zijn gezet tijdens het proces. De gehele 

interviewleidraad is opgenomen in Bijlage C. 
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2.3.3 Audio-opnames  

Om de data uit de interviews zo volledig mogelijk vast te kunnen leggen, is van elk van de tien 

interviews een audio-opname gemaakt. Hiervoor werd aan het begin van het interview toestemming 

gevraagd aan de geïnterviewde. De opnames zijn gemaakt met een digital voice-recorder. Na het 

interview zijn de opnames opgeslagen als mp3-bestand en gebruikt om een woordelijke transcriptie te 

schrijven.  

 

2.4 Procedure 

De selectieprocedure van de deelnemers is beschreven in 2.2. Participanten. In totaal tien docenten 

gaven aan deel te willen nemen aan het onderzoek. Zij ontvingen een e-mail van de onderzoeker met 

een voorstel voor een interviewafspraak, de instructie voor het verzamelen van documenten en een 

toestemmingsverklaring. Met het ondertekenen van de toestemmingsverklaring legden de docenten 

hun deelname aan het onderzoek schriftelijk vast. De afspraken voor de interviews zijn via e-mail 

gemaakt. De tien interviews vonden plaats tussen 12 maart en 21 april 2021. Voor aanvang van het 

interview, en in één geval direct na het interview, mailden de deelnemers de door hen verzamelde 

documenten. De interviews duurden ongeveer anderhalf uur en vonden vanwege de 

coronamaatregelen online plaats, via Microsoft Teams. Het interview is uitgevoerd aan de hand van de 

interviewleidraad die is beschreven in 2.3.2 Interviewleidraad. De gehele interviewleidraad is 

opgenomen in Bijlage C. Binnen twee weken na het interview ontvingen de geïnterviewden via e-mail 

een woordelijk transcript van het gesprek, met de vraag of zij akkoord waren en anders eventuele 

opmerkingen wilden doorgeven.  

 

2.5 Data-analyse  

De voorbereiding van de analyse van de kwalitatieve data uit de interviews en de documenten bestond 

uit drie onderdelen. Het eerste onderdeel betrof het transcriberen van de audio-opnamen. Per interview 

is door de onderzoeker in een Wordbestand een woordelijk transcript gemaakt (Creswell, 2014). Het 

interviewverslag dat zo ontstond, bevatte drie onderdelen; (a) persoonlijke achtergrond, (b) 

reconstructie van het ontwerpproces en (c) ervaren dilemma´s en beperkingen. Ten tweede zijn de data 

in de verslagen vergeleken met de data uit de documenten. Doel hiervan was om de reconstructie van 

het ontwerpproces indien nodig aan te vullen, bijvoorbeeld als zaken die wel relevant waren, tijdens 

het interview niet ter sprake zouden zijn gekomen. De vergelijking van de data is met de hand gedaan. 

Op basis hiervan zijn enkele feitelijke gegevens aangevuld, zoals het aantal bijeenkomsten per week 

(eenmaal) en het gebruik van een afdelingsbreed gehanteerde rubric (eenmaal). Tenslotte zijn de 

verslagen voorgelegd aan de betreffende geïnterviewde, met de vraag of deze nog op- en 
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aanmerkingen had. Doel hiervan was om de betrouwbaarheid van het onderzoek te verhogen. Door het 

verslag voor te leggen was er de mogelijkheid om interpretatiefouten door de onderzoeker recht te 

zetten. Vijf van de tien geïnterviewden waren akkoord met het verslag, drie hebben niet gereageerd en 

twee hadden een opmerking bij de eerste versie. De ene opmerking betrof een aanvulling, namelijk de 

gegevens van twee bronnen die ter sprake waren gekomen tijdens het interview, de andere opmerking 

betrof een zin die bij nader inzien beter geschrapt kon worden. Beide opmerkingen zijn verwerkt.   

 Na bovenstaande voorbereidingen zijn de data geanalyseerd. Stap 1 van de analyse bestond uit 

het handmatig analyseren van de gegevens over de persoonlijke achtergrond van de tien 

geïnterviewden (deel a), zoals geslacht, leeftijd en aantal jaren werkzaam als onderwijsontwerper. 

Deze gegevens zijn gerapporteerd in 2.2 Participanten.  

 Stappen 2, 3 en 4 bestonden uit het coderen van de data uit delen (b) en (c) aan de hand van 

constant comparative data analysis (Creswell, 2014; Glaser & Straus, 2017). De constant comparative 

procedure is een inductieve analysemethode waarbij in de ruwe data op zoek wordt gegaan naar 

bepalende gebeurtenissen of informatie, die vervolgens worden gecodeerd en daarna geïntegreerd in 

meer abstracte categorieën. De codes en categorieën worden gegenereerd vanuit de data. Er wordt dus 

niet gewerkt met een vooraf opgesteld categorieënsysteem. Het coderen bestaat uit drie fases: open 

coderen, axiaal coderen en selectief coderen. De thema’s uit de interviewleidraad, die dienden als 

startpunt van het gesprek, kunnen worden beschouwd als een eerste ordening van de data, dus 

voorafgaand aan het coderen. In Figuur 2 staan de stappen weergegeven van de eerste ordening tot de 

uiteindelijke kerncategorieën.  

 

 

Figuur 2. Overzicht van stappen van eerste ordering naar kerncategorieën   

 

Over het vaststellen van de thema’s is in paragraaf 2.3.2 op pagina´s 12 en 13 beschreven dat zij 

uit de interviewleidraad komen, die op zijn beurt weer gebaseerd is op de onderzoeksvragen. De 

thema’s staan hieronder opgesomd in Figuur 3. Het open coderen, stap 2, is als volgt gedaan. In deel 

(b) en (c) van de verslagen zijn de stukken tekst gemarkeerd die informatie gaven over alle elf thema’s 

die onderwerp waren van gesprek, waarbij elk thema zijn eigen kleur kreeg (zie Figuur 3 op pagina 

21).  
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Type Ontwerp - Product 

Doelgroep 

Ontwerpkeuze - Uitgangspunt 

Randvoorwaarden 

Samenwerken 

Duur Ontwerp en Bestede Aantal Uren 

Ontwerpproces 

Eventueel Gebruikte Ontwerpmodellen 

Zelfbenoemde Leerpunten 

Dilemma’s 

Beperkingen 

Figuur 3. Elf thema’s en hun markeerkleur 

 

Regelmatig bleek dat er binnen één alinea sprake was van het bespreken van meerdere thema’s. 

Bijvoorbeeld als een geïnterviewde tijdens het vertellen over het ontwerpproces ook iets vertelde over 

de samenwerking, of alvast vooruitliep op ervaren dilemma´s. Een illustratie van een tekstfragment 

waarin meerdere thema’s aan de orde kwamen is opgenomen in Figuur 4. 

 

 

Figuur 4. Voorbeeld van gemarkeerd tekstfragment uit verslag 3. 

 

Alle gemarkeerde tekstfragmenten zijn hierna in een tabel gezet. De tekstfragmenten zijn daarin 

samengevat. De samenvattingen van de thema’s ‘type ontwerp – product’ en ‘doelgroep’ zijn gebruikt 
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om kenmerken van de onderzochte ontwerpproducten te beschrijven (zie 3.1 Resultaten). Aan de 

overige negen thema’s zijn open codes toegewezen. Achter elke code is een korte definitie 

opgenomen. De indeling van de analysetabel staat in Figuur 5.  

 

 

 

Figuur 5. Indeling Open code tabel 

 

Vanaf het tweede verslag dat is geanalyseerd, zijn de analysetabellen van voorgaande verslagen er 

steeds naast gehouden om onderling te vergelijken (constant comparison). Codes en hun definities zijn 

naar aanleiding daarvan regelmatig aangepast. Om de betrouwbaarheid van de analyse te verhogen, 

waren hierbij twee onderzoekers betrokken. De eerste twee gemarkeerde verslagen en bijbehorende 

analysetabellen zijn door een mede-masterstudent in de afstudeerfase doorgenomen en voorzien van 

feedback. Deze feedback heeft ertoe geleid dat de samenvattingen uitgebreider beschreven zijn, dat 

ervoor gekozen is om de begrippen in de samenvattingen meer overeen te laten komen met de 

begrippen in de tekstfragmenten, en dat de definities van enkele codes zijn uitgebreid. De fase van het 

open coderen is afgesloten met het maken van een overzicht van alle open codes en hun definitie (zie 

Bijlage D).  

 Voor stap 3, het axiaal coderen, is in het overzicht van open codes per thema over de tien 

interviews heen gezocht naar patronen die een categorie vormen. Concreet is binnen elk van de negen 

thema’s geanalyseerd of er sprake was van open codes die bij elkaar pasten doordat ze bijvoorbeeld 

een bepaalde aanpak of keuze vertegenwoordigden. Er is gekeken naar open codes die samen 

voorkwamen, ook wel co-occurance genoemd (Miles & Huberman, 1994). Daarnaast zijn alle open 

codes die driemaal of vaker voorkwamen verwerkt in de categorieën. Bij dit formuleren van 

categorieën werden de open codes van de tien interviews en de categorieën steeds weer met elkaar 

vergeleken (constant comparison). Hierdoor zijn (definities van) open codes alsnog aangescherpt. De 

categorieën hebben, net als de open codes in de fase hiervoor, elk een korte definitie gekregen. In 

Figuur 6 staat de indeling van de tabel met categorieën weergegeven. De gehele tabel is opgenomen in 

Bijlage E.  

 

 

Figuur 6. Indeling tabel met categorieën 

 

Om de betrouwbaarheid van deze fase in de analyse te waarborgen waren bij dit axiaal coderen twee 

onderzoekers betrokken. De patronen, categorieën en definities van de eerste drie thema’s zijn 

Thema Gemarkeerde tekstfragmenten Samenvatting Open codes Definitie codes 

Thema Patronen in de open codes van 10 interviews 

(Axiaal coderen) 

Categorie Definitie  
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voorgelegd aan de begeleider van het onderzoek. Dit leverde twee aanpassingen op. In de eerste plaats 

zijn de definities van enkele categorieën aangescherpt. Een voorbeeld hiervan is het herschrijven van 

de categorie ´online onderwijs´ van deze eerste versie: ‘Als gevolg van de coronamaatregelen is er 

gekozen om in de context van het online onderwijs leergroepen van studenten homogener samen te 

stellen en meer interactiemomenten in te plannen tijdens colleges’ naar deze definitieve versie: 

‘Coronamaatregelen nopen tot homogene leergroepen van en meer interactiemomenten tijdens 

colleges’. In de tweede plaats is besloten om alle open codes die drie keer of vaker voorkwamen in 

ieder geval mee te nemen in deze stap van de analyse.  

 De laatste stap van de analyse, stap 4, betrof het selectief coderen. Doel hiervan was om te 

komen tot kerncategorieën. Hiervoor zijn de categorieën van elk thema, dus elke rij in de 

categorieëntabel, onderling met elkaar vergeleken en gecombineerd tot kerncategorieën. Ook hierbij is 

weer gezocht naar patronen en verbanden. Een overzicht van de kerncategorieën is opgenomen in 

Bijlage F. 

 

3. Resultaten 

Dit hoofdstuk beschrijft de resultaten van het onderzoek. In paragraaf 3.1 worden een aantal 

kenmerken van de tien ontwerpproducten weergegeven. Deze kenmerken vormen de context van de 

overige resultaten. Paragraaf 3.2 gaat in op onderzoeksvraag 1, hoe onderwijskundig ontwerpers die 

werkzaam zijn als docent in het hoger beroepsonderwijs hun onderwijs ontwerpen. Paragraaf 3.3 

beschrijft dilemma´s en beperkingen die deze docenten ervaren bij het ontwerpen van hun onderwijs 

(onderzoeksvraag 2). 

 

3.1. Kenmerken ontwerpproducten 

In Tabel 3 op pagina 24 staan enkele kenmerken van de ontwerpproducten. Deze resultaten zijn 

gebaseerd op de thema´s ‘type ontwerp – product’ en ‘doelgroep’, die zijn besproken in de interviews. 

De kenmerken geven informatie over de situatie waarbinnen de ontwerpprocessen plaatsvinden. Uit de 

tabel blijkt dat het vier nieuwe ontwerpproducten en zes herontwerpen betrof. Zes van de ontwerpen 

werden in teamverband (gezamenlijk) ontworpen, vier docenten ontwierpen zelfstandig. Het aantal 

studenten per ontwerp varieerde van vijftien tot tweehonderd. Het onderwijsconcept van de 

hogeschool, Design Based Education (DBE), werd in acht van de tien ontwerpen toegepast.  
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Tabel 3 

Kenmerken van de tien ontwerpen 

Ontwerp Nieuw of 

herontwerp 

Gezamenlijk 

of zelfstandig  

Leerjaar Aantal 

studenten 

Duur 

module 

DBE  

1 Nieuw Gezamenlijk Voltijd jaar 2 32 20 weken DBE 

2 Herontwerp Zelfstandig Voltijd jaar 1 15 10 weken Geen DBE 

3 Nieuw  Zelfstandig Deeltijd jaar 2/3 17 10 weken DBE 

4 Nieuw Zelfstandig Voltijd jaar 2 15 20 weken DBE 

5 Herontwerp Gezamenlijk Voltijd jaar 1 16 10 weken DBE 

6 Herontwerp Gezamenlijk Voltijd jaar 2 60 20 weken DBE 

7 Herontwerp Gezamenlijk Voltijd jaar 2 33 20 weken DBE 

8 Nieuw  Zelfstandig Voltijd jaar 2 19 20 weken DBE 

9 Herontwerp Gezamenlijk Voltijd jaar 1 50 4 weken Geen DBE 

10 Herontwerp Gezamenlijk Voltijd jaar 3 200 20 weken DBE 

 

Het aantal (werk)colleges gedurende de uitvoering van het ontwerp liep uiteen van wekelijks 

tweeëneenhalve dag tot om de week drie uur. Bij twee ontwerpen was er sprake van ingeplande 

onbegeleide werkcolleges. De ontwerpproducten richtten zich inhoudelijk op kennis over vakinhoud, 

vakdidactiek, pedagogiek, onderwijskunde en digitale didactiek en daarnaast op het ontwikkelen van 

onderzoeksvaardigheden, docentvaardigheden, IT-vaardigheden en samenwerkend leren.  

 

3.2 Het ontwerpen van onderwijs door onderwijskundig ontwerpers  

Deze paragraaf gaat in op de resultaten uit de tien interviews met betrekking tot onderzoeksvraag 1, 

hoe onderwijskundig ontwerpers die werkzaam zijn als docent in het hoger beroepsonderwijs hun 

onderwijs ontwerpen. Deze resultaten zijn gebaseerd op de thema´s ´ontwerpkeuzes en 

uitgangspunten’, ‘randvoorwaarden´, ‘samenwerken’, ‘duur proces en bestede uren’, ‘gebruikte 

ontwerpmodellen’, ‘ontwerpproces’ en ‘zelfbenoemde leerpunten’, die zijn besproken in de 

interviews. 

 Bij ontwerpkeuzes en uitgangspunten noemen negen van de tien geïnterviewden dat het 

ontwerp een logisch geheel moet zijn met een duidelijke verbinding met andere onderdelen van de 

lerarenopleiding. Belangrijk daarbij is dat doelen van het ontwerp aansluiten bij voorgaande en/of 

flankerende vakken, in dit onderzoek alignment genoemd. Een voorbeeld hiervan uit interview 2 is: 

‘Voor mij is juist de kunst om wel de rode draad te spannen tussen de drie vakken. Zodat je een stukje 

herhaling en verdieping kunt aanreiken en het geen losse steentjes zijn.’ Andere elementen die zorgen 

dat het ontwerp een logisch geheel vormt is dat het relevante leerstof biedt voor het einddoel van de 

beroepsopleiding en dat het de student uitdaagt om theorie en praktijk met elkaar te verweven. Een 

voorbeeld van dat verweven uit interview 6: ‘Het [vak] is ondersteunend aan het werkplekleren, dus 
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aan de stage. (…) De bedoeling is dat ze gaan kijken: waar loop ik nu tegenaan tijdens mijn stage, dat 

ze aan de hand daarvan leervragen gaan formuleren en dat ze daar literatuur bij gaan zoeken om te 

zien: hoe kan ik hiermee omgaan.’ Een ander belangrijk uitgangspunt is dat het onderwijsconcept van 

de hogeschool toegepast moet worden. Dit geldt voor acht van de tien onderzochte ontwerpproducten. 

Elementen daarvan, zoals samenwerkend leren, geplande feedbackmomenten en eigenaarschap van het 

leerproces ligt bij de student, sturen de inrichting van het ontwerp. Een voorbeeld van eigenaarschap 

bij de student uit interview 4: ‘En dat betekent ook een beetje dat je het onderwijs samen maakt, met 

de groep. (…) Door ook te vragen: wat wil je zelf leren, ze keuzes geven (…) zodat ze zelf een soort 

verantwoordelijkheid nemen in wat ze willen leren.’ Eigenaarschap bij de student leidt tot het 

uitgangspunt dat er aandacht moet zijn voor de balans tussen docentgestuurde en leerlinggestuurde 

elementen in het ontwerp, dit wordt door twee geïnterviewden benoemd. Twee meer praktische 

uitgangspunten zijn de aandacht voor werkdruk voor zowel studenten als docenten (resp. vijfmaal en 

viermaal benoemd), en de samenstelling van leergroepen (zesmaal benoemd). Die leergroepen moeten 

volgens de geïnterviewden bij online onderwijs aan andere eisen voldoen dan bij fysiek onderwijs. 

Geïnterviewde 7: ‘(…) dat zij aangaven dat het overleggen in heterogene groepen, met studenten die 

ze niet kennen, dat dat lastig is als het allemaal op afstand online moet. Daarom hebben we die 

leergroepen per opleiding ingedeeld. Normaal gesproken zouden we die vakoverstijgend hebben 

gemaakt.’ Tenslotte valt op dat de tien ontwerpers elk eigen, uiteenlopende onderwijskundige 

inzichten toepassen in hun ontwerp. Hierover zijn binnen de afdeling geen afspraken gemaakt. Het 

lijken eerder persoonlijke voorkeuren te zijn, gebaseerd op kennis en ervaringen. Het gaat onder meer 

om: growth mindset, teach what you preach, herhalen van leerstof, zorgen dat studenten zich ‘gezien’ 

voelen, of de kracht van excursies. Zo zegt geïnterviewde 2 over herhalen van leerstof: ‘Dan bedenk ik 

waar ik het accent op wil leggen in deze periode. (…). En dat probeer ik ook terug te laten komen in 

mijn PowerPoints, de kracht van herhaling (…), dat je ervanuit gaat dat als de studenten het een 

aantal keren horen, dan blijft het ook beter in hun hoofd zitten.’ De zes categorieën die op basis van 

bovenstaande zijn gedefinieerd staan in Tabel 4.  

 

Tabel 4 

Categorieën bij ontwerpkeuze/uitgangspunt 

Thema Categorie Definitie  

Ontwerpkeuze/ 

Uitgangspunt 

 

 

Logisch geheel 

 

 

 

 

Uitgangspunten 

onderwijsconcept 

Ontwerp is onderdeel van een geheel; kenmerken daarvan 

zijn: aansluiten bij voorgaande en/of flankerende vakken, 

bieden van relevante leerstof en verweven van theorie en 

praktijk.  

 

Uitgangspunten van het onderwijsconcept van de hogeschool 

worden in het ontwerp verwerkt. 
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Werkdruk 

 

Online onderwijs 

 

 

Docent- en leerlinggestuurd 

 

 

Onderwijskundige inzichten 

 

Realistische werkdruk voor studenten en docenten. 

 

Coronamaatregelen nopen tot homogene leergroepen en meer 

interactiemomenten tijdens colleges. 

 

Goede balans tussen aanbod door de docent en ruimte voor 

leervragen van de student. 

 

Ontwerpers passen zonder onderlinge afstemming 

uiteenlopende onderwijskundige inzichten toe. 

 

 Bij randvoorwaarden valt op dat alle ontwerpers de afdelingsbreed voorgeschreven 

leeruitkomsten en rubrics noemen als vastgestelde randvoorwaarde. In drie gevallen geven ze daar 

vervolgens toch hun eigen draai aan, zoals geïnterviewde 6: ‘We hebben de afdelingsbrede rubric 

Onderwijs ontwerpen een beetje aangepast, bijvoorbeeld bij de voorwaardelijke eisen.’. De helft van 

de geïnterviewden ervaart deze voorgeschreven kaders als top-down vastgesteld. Geïnterviewde 3: 

‘Die leeruitkomsten vanuit de afdeling zitten mij in de weg. (…) Als ik het voor het zeggen zou hebben 

dan zou ik wat meer los willen komen van die afdelingsbrede leeruitkomsten.’ Vier omschrijven deze 

kaders als ‘onduidelijk’, zoals door geïnterviewde 2: ‘Dit [is] voor mij het meest mistige gedeelte 

geweest. Dus: wat is het kader waarbinnen ik hoor te werken.’ Geïnterviewde 5 vindt het zowel 

onduidelijk als top-down: ‘Maar waarom die leeruitkomsten allemaal precies zo gehanteerd moeten 

worden, en waarom studenten dat elk jaar ingevuld moeten krijgen, en waarom precies deze 

leeruitkomsten daar staan, dat vind ik vaag. Ik heb er in elk geval geen invloed op gehad. Ik vind het 

ook slecht onderbouwd, ik ken de achterliggende overwegingen niet.’ Een andere randvoorwaarde, 

door acht van de tien genoemd, wordt gevormd door de inhoudelijke landelijke kennisbases zoals de 

Generieke Kennisbasis en vakinhoudelijke kennisbases. Tenslotte wordt door de helft online onderwijs 

als gevolg van de coronamaatregelen benoemd als randvoorwaarde. Niet alle doelen kunnen online 

behaald worden, zoals dat in een fysieke leeromgeving wel kan. Geïnterviewde 8 hierover: ‘En ik heb 

een presentatieopdracht vervangen met dat ze een informatieve PowerPoint moeten opnemen, en die 

moeten ze dan via Teams delen en elkaar feedback geven. Dus dat er niet constant een les is waarvan 

ze verzuchten ´zitten we weer online´, want zo kunnen ze zelf bepalen wanneer ze het gaan bekijken.’ 

De drie categorieën die op basis van bovenstaande zijn gedefinieerd staan in Tabel 5 op pagina 27. 
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Tabel 5 

Categorieën bij randvoorwaarden 

Thema Categorie Definitie  

Rand-

voorwaarden  

 

 

 

 

 

Voorgeschreven kaders 

 

 

 

Inhoudelijke kaders 

 

 

Online onderwijs 

Er zijn leeruitkomsten en rubrics voorgeschreven voor het 

ontwerp, die door de helft ervaren worden als top-down 

opgelegd en/of onduidelijk.  

 

Er zijn inhoudelijke landelijke kennisbases waaraan de 

ontwerpen moeten voldoen. 

 

Online onderwijs is meegenomen als randvoorwaarde. 

 

 Ten aanzien van samenwerken blijkt dat er wordt afgestemd en overlegd met collega’s binnen 

en buiten het ontwerpteam, zowel op geplande overlegmomenten (vijf geïnterviewden) als informeel 

(vier geïnterviewden). In één geval komt het beide voor; zowel overleg op geplande momenten als 

informeel. In de twee gevallen dat er niet wordt afgestemd of gespard met collega´s, komt dat doordat 

de mogelijkheid er niet is. De wens is er wel. In het geval van een gezamenlijk ontwerp is er vaak 

sprake is van gestructureerd afstemmen, dus op vooraf geplande momenten. Bij samenwerking worden 

verder kritische kanttekeningen geplaatst die te maken hebben met tijdgebrek of prioritering; er is een 

gebrek aan bemensing van de opleiding wat ertoe leidt dat er niet afgestemd of gespard kan worden 

(tweemaal), er is weinig feedback ontvangen op het ontwerp (eenmaal), en er is sprake van een 

spanningsveld tussen collega’s die meer of juist minder tijd willen investeren in ontwikkeling 

(eenmaal). Geïnterviewde 10 over dat spanningsveld: ‘Het begint uit elkaar te lopen nu. Mensen die 

zeggen: ik vind dat heel lastig om een periode lang elke vrijdagmiddag met die kwaliteitsslag bezig te 

gaan, ik heb daar geen tijd voor. En je hebt een aantal collega´s die zeggen: ik maak daar tijd voor 

want het is belangrijk dat we dat doen.’ In vijf van de zes gezamenlijke ontwerpen doen de betrokken 

ontwerpers vanzelf hun deel, zij kiezen deeltaken bijvoorbeeld op basis van expertise of interesse. Uit 

interview 7: ‘Er is niet een hele duidelijke taakverdeling van wie wat doet. Meer dat we het samen 

bespreken en dan pakt de een het ene op, en de ander een andere taak.’ Dat het van belang is om ruim 

de tijd te nemen om te overleggen met elkaar, om op één lijn te komen, wordt aangegeven door drie 

van de zes ontwerpers van een gezamenlijk ontwerp. Geïnterviewde 6: ‘We hebben wel een tijd (…) 

moeten (…) kijken: wat vinden we nou belangrijk. Want die lijst werd in eerste instantie natuurlijk 

groter en groter en groter, zo van ´we moeten ook iets met…´ en ´we moeten ook iets met …´. En dat 

moest gewoon een beetje indikken en dat heeft wel heel wat gesteggel en bespreken met elkaar gekost. 

Dat was wel even zoeken.’ Van de zes ontwerpers die betrokken waren bij een gezamenlijk ontwerp 

geven er drie aan de samenwerking constructief te hebben gevonden. In deze ontwerpteams werd ook 

gestructureerd afgestemd. Bij twee gezamenlijke ontwerpen verliep de samenwerking meer informeel 
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dus ‘tussen de bedrijven door’. De vijf categorieën die op basis van bovenstaande zijn gedefinieerd 

staan in Tabel 6. 

 

Tabel 6 

Categorieën bij samenwerken 

Thema Categorie Definitie  

Samenwerken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afstemmen en sparren 

 

 

Prioriteiten 

 

 

Organisch 

 

Tijd voor overleg 

 

 

Constructieve samenwerking 

Afstemmen met collega’s binnen en buiten het ontwerpteam is 

gewenst, zowel op geplande overlegmomenten als informeel.  

 

Uiteenlopende prioriteiten door tijdgebrek of andere oorzaken  

beïnvloeden het ontwerpproces negatief. 

 

Taakverdeling gebeurt op organische, niet-formele wijze. 

 

Bij een gezamenlijk ontwerp is het nemen van tijd aan het 

begin van het ontwerpproces van belang. 

 

Gestructureerd afstemmen, in tegenstelling tot een meer 

informeel verlopend ontwerpproces, lijkt een voorwaarde voor 

een constructieve samenwerking.  

 

 Met betrekking tot duur van het ontwerpproces blijkt met name dat dit zeer uiteenlopend is. 

Het varieert van ruim een jaar tot starten op de ochtend van het eerste college. Geïnterviewde 4, die 

het minst tijd besteedde: ‘Er liepen nog allerlei andere dingen, er waren lessen die ineens digitaal 

gegeven moesten worden, dus ik had dat niet voor elkaar. Dus ik heb de wekker om 07.00u gezet en ik 

ben gaan lesgeven.’ Het aantal bestede uren is in vier gevallen onbekend en loopt bij de overige zes 

ook sterk uiteen, namelijk van 2 tot 68 uren. Geïnterviewde 3 besteedde 68 uren: ‘Daar heb ik dus 2, 3 

dagen aan besteed. En daar zit dan nog een sudderproces vóór en daar zit een ontwikkelproces nà.’ 

Twee geïnterviewden geven aan dat het aantal bestede uren de taaktoekenning overschrijdt. Deze 

geïnterviewden besteedden resp. 68 en 40 uren, terwijl zij er resp. 43 en 20 uren voor toegekend 

kregen. De categorie die op basis van bovenstaande is gedefinieerd staat in Tabel 7.

 Ontwerpmodellen worden door negen van de tien geïnterviewden niet gebruikt tijdens het 

ontwerpproces. Eén van de geïnterviewden geeft aan dat juist wel te doen en het ontwerpmodel op 

meerdere momenten tijdens het proces te raadplegen. De categorie die op basis van bovenstaande is 

gedefinieerd staat in Tabel 7 op pagina 29. 
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Tabel 7 

Categorieën bij duur proces en bij bestede aantal uren en gebruikte ontwerpmodellen 

Thema Categorie Definitie  

Duur proces en 

bestede uren 

 

Gebruikte 

ontwerp-

modellen 

Zeer uiteenlopend 

 

 

Geen ontwerpmodel 

Aantal bestede uren en duur proces varieert sterk. 

 

 

Ontwerpers gebruiken niet expliciet een ontwerpmodel. 

 

 Ten aanzien van het ontwerpproces valt op dat acht van de tien geïnterviewden aangeven dat 

‘sudderen’ belangrijk is tijdens het ontwerpproces. Hiermee wordt bedoeld dat er tijd moet zijn om 

ideeën te laten rijpen en ook dat ideeën zich vaak aandienen op ongeplande momenten. Uit interview 

8: ‘Ik ga tussen de middag vaak fietsen (…) en dan ga je over dingen nadenken en dan komen de 

ideeën, zo van: misschien moet ik dingen zo doen of zo doen.’, en uit interview 4: ‘Dus dat suddert een 

tijdje in mijn hoofd en op enig moment sta ik onder de douche en dan denk ik oké, dat ga ik zo doen, 

en dan is dat het.’ In vijf gevallen wordt dit sudderen genoemd in combinatie met het steeds heen en 

weer gaan tussen kaders, uitgangspunten en ontwerp. De ervaring van de betrokken ontwerpers speekt 

bij acht van de tien een grote rol in het ontwerpproces. Geïnterviewde 7: ‘We hebben allemaal veel 

bagage en ervaring en van daaruit ontstaat een nieuw vak, en hoewel we niet alle stappen steeds 

geëxpliciteerd hebben, hebben we allemaal een duidelijk beeld van de doelgroep en de doelen.’ Zes 

geïnterviewden geven aan dat ze in de beginfase van het ontwerpproces hebben moeten puzzelen om 

overzicht te krijgen over waar het ontwerp aan moet voldoen, zoals de verschillende kaders en de te 

gebruiken literatuur. Uit interview 3: ‘Ik heb dan dus de hele keukentafel vol liggen met papieren en 

dan ben ik twee dagen bezig en dan heb ik wel 15 blaadjes voor me liggen. En dan ben ik iedere keer 

weer bezig op het ene blaadje en dan weer op het andere blaadje. En dan heb ik ook per bijeenkomst 

een blaadje.’ Het expliciet maken van de ontwerpkeuzes tijdens het proces gebeurt bij zes van de tien 

geïnterviewden. Deze zes ontwerpprocessen werden tevens gekenmerkt door ‘sudderen’ en door het 

steeds heen en weer gaan tussen kaders, uitgangspunten en ontwerp. Ontwerpkeuzes blijven juist 

impliciet bij drie van de vijf ontwerpprocessen die als pragmatisch, ofwel taakgericht, gekenmerkt 

zijn. Zes geïnterviewden geven aan dat ze voortbouwen op ontwerpen van voorgaande jaren. Twee 

van die zes geven ook nog aan dat ze nadrukkelijk sterke punten proberen te behouden. Vier van de 

zes benadrukken dat ze bij dit voortbouwen de studentenfeedback van voorgaande runs meenemen in 

het ontwerp. Geïnterviewde 9: ‘We hebben het steeds goed geëvalueerd, nadat de modules gegeven 

waren werden de studenten wel gevraagd om evaluatieformulieren in te vullen.’ Het ontwerpproces 

verloopt incrementeel bij zes van de tien geïnterviewden, in die zin dat het ontwerp gedurende de 

periode van uitvoering geleidelijk verder wordt ontwikkeld. Het gaat dan concreet om het ontwerpen 
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van de colleges. Binnen de gestelde kaders ervaren zes geïnterviewden voldoende ruimte voor de 

inrichting van het ontwerp: behalve de geïnterviewden en hun eventuele samenwerkingspartners, is er 

niemand die zich op uitvoeringsniveau bezighoudt met (de uitvoering van) een ontwerp. 

Geïnterviewde 9 hierover: ‘Voor de rest hadden we wel heel vrijheid in hoe je het wilt gaan 

vormgeven. De studiewijzers zijn wel heel veel op elkaar gaan lijken, want de eerste studiewijzer is 

eigenlijk een beetje gekopieerd door de anderen. Maar niet dat dat heel voorschrijvend is geweest, 

nee.’ Van de vier die aangeven dat ze tijdens het proces daadwerkelijk samenwerken, dus samen 

ontwerpen, ontwikkelen en schrijven, zijn er drie die tevens aangeven dat het belangrijk is om de tijd 

te nemen om te overleggen over het ontwerp. De acht categorieën die op basis van bovenstaande zijn 

gedefinieerd staan in Tabel 8.  

  

Tabel 8 

Categorieën bij ontwerpproces 

Thema Categorie Definitie  

Ontwerpproces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creatief proces 

 

Ervaring 

 

 

Puzzelen 

 

Expliciteren ontwerpkeuzes 

 

 

Voortbouwen  

 

 

 

Incrementeel 

 

 

Ruimte 

 

 

Samenwerken 

Ontwerpen is een creatief, iteratief proces dat tijd vergt. 

 

De ontwerpers baseren zich op hun ervaring met ontwerpen en 

uitvoeren van onderwijs. 

 

Overzicht krijgen over de kaders van het ontwerp kost tijd. 

 

Het expliciteren van ontwerpkeuzes gebeurt vooral bij 

ontwerpprocessen die niet taakgericht zijn. 

 

Eerdere ontwerpen zijn in ruim de helft van de gevallen de 

basis voor het huidige ontwerp, feedback van studenten wordt 

hierbij meegenomen. 

 

Ontwerp wordt tijdens de uitvoering stap voor stap verder 

ontwikkeld. 

 

Ontwerpers ervaren binnen de kaders veel ruimte voor het 

maken van ontwerpkeuzes. 

 

Om daadwerkelijk samen te ontwerpen, in een ontwerpteam, 

is het van belang om de tijd te nemen voor overleg. 

 

  Ten aanzien van zelfbenoemde leerpunten is zes keer door de geïnterviewden opgemerkt dat 

het ontwerpproces anders aangepakt zou kunnen worden. In dit kader werd tweemaal benoemd dat het 
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goed zou zijn om zich te verdiepen in meerdere ontwerpstrategieën. Andere leerpunten over het 

ontwerpproces werden elk eenmaal benoemd, namelijk: het meer systematisch aanpakken van het 

ontwerpproces; meer aandacht besteden aan de voorbereiding; voortaan vastleggen van 

ontwerpkeuzes; het beter expliciteren van ontwerpkeuzes. Over dat expliciteren zegt geïnterviewde 6: 

‘Er is geen onderliggend document dat je er zo bij kan pakken waarin dit beschreven wordt. En op 

zich zou dat wel mooi zijn als het er wel is. Want om elke keer het wiel opnieuw uit te vinden … 

misschien zouden we een stuk sneller zijn als we dit wel eens zouden doen. Ook om andere docenten 

erin mee te nemen (…) de docenten die het atelier op gang hebben gebracht, die weten hoe dat 

allemaal organisch zo ontstaan is, maar die nieuwe docenten denken: waarom?’ Vijfmaal is er een 

leerpunt benoemd dat te maken heeft met het onderwijsconcept van de hogeschool. Het betreft meer 

kennis krijgen en afstemmen over het onderwijsconcept en hoe dat vertaald kan worden in de 

onderwijspraktijk; elementen van het concept explicieter opnemen in het ontwerp, namelijk 

feedbackmomenten en samenwerken door studenten; het beter uitleggen van het concept aan de 

studenten die het ondergaan. Geïnterviewde 3 legt uit waarom dat laatste belangrijk is: ‘Ik denk dat ik 

net even iets te snel was gegaan, even niet genoeg rekening gehouden met die verandering van denken 

die nodig is om met DBE te kunnen werken. En dat je dat als docent heel expliciet moet maken.’ 

Tenslotte is als leerpunt drie keer benoemd dat de feedback die gevraagd wordt aan studenten, 

bijvoorbeeld na voorgaande runs of voorgaande andere vakken, meer systematisch zou kunnen worden 

verwerkt in het (her)ontwerp. 

 

De drie categorieën die op basis van bovenstaande zijn gedefinieerd staan in Tabel 9.  

 

Tabel 9 

Categorieën bij zelfbenoemde leerpunten 

Thema Categorie Definitie  

Zelfbenoemde 

leerpunten 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbeteren kwaliteit 

ontwerpproces 

 

 

Onderwijsconcept beter 

implementeren  

 

 

 

Feedback studenten 

Kwaliteit ontwerpproces verbeteren door: kennis over 

ontwerpstrategieën en expliciteren en vastleggen van 

ontwerpkeuzes. 

 

Beter implementeren van het voorgeschreven 

onderwijsconcept door: meer kennis en afstemming onder 

docenten, beter terug laten komen in het ontwerp en meer 

helderheid voor studenten. 

 

Studentenfeedback meer systematisch verwerken 
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3.3 Ervaren dilemma’s en beperkingen  

Deze paragraaf gaat in op de resultaten uit de tien interviews met betrekking tot onderzoeksvraag 2, 

welke dilemma´s en beperkingen onderwijskundig ontwerpers die werkzaam zijn als docent in het 

hoger beroepsonderwijs ervaren bij het ontwerpen van hun onderwijs. 

 Als dilemma wordt door vijf geïnterviewden genoemd de balans tussen enerzijds een 

docentgestuurd aanbod en anderzijds ruimte voor de eigen leervragen van de student. Dit dilemma 

wordt (mede) opgeworpen door het onderwijsconcept van de hogeschool, waarin veel ruimte is voor 

de leervragen van de student, terwijl de docenten van mening zijn dat ook docentgestuurd aanbod van 

wezenlijk belang is. Een ander dilemma dat samenhangt met het onderwijsconcept is dat van het 

eigenaarschap voor het leerproces. Dit wordt door drie geïnterviewden benoemd. Het uitgangspunt is 

dat dit bij de student zou moeten liggen. Maar hoe je studenten zover krijgt, is nog de vraag. 

Geïnterviewde 2: ‘Dat is iets dat ik ook bij Velon [congres voor Lerarenopleiders] hoorde, namelijk 

dat we denken dat we wel even dat eigenaarschap bij de studenten aanbrengen, maar dat is niet zo.’ 

De vraag hoeveel structuur er geboden moet en kan worden binnen het onderwijsconcept is een 

dilemma voor twee geïnterviewden. Daarnaast worden er nog zeven dilemma’s, elk eenmaal, genoemd 

die te maken hebben met het onderwijsconcept van de hogeschool: over de vraag of het proces of juist 

de inhoud beoordeeld moet worden; hoe studenten geleerd kan worden om de stap ‘ideeën genereren’ 

niet over te slaan; hoe studenten geleerd kan worden om feedback te geven aan elkaar; wat de 

optimale balans is tussen samenwerken en individueel werken; hoe er meer afstemming en 

uitwisseling plaats kan vinden over de onderwijsontwerpen waarin het onderwijsconcept toegepast is; 

of docenten wel voldoende gecommitteerd zijn aan het onderwijsconcept; en over de rol van 

onderzoek doen in een lerarenopleiding. Geïnterviewde 1 over die rol van onderzoek: ´Sowieso, als we 

het hebben over onderzoek doen dan is dat op de [universiteit] een heel ander verhaal dan wat wij 

doen op onze applied sciences opleidingen. (…) Daar hebben we echt enorm veel tijd in moeten 

steken, dat wij research zien als ondersteuning van, en niet als doel op zich.´ In totaal gaan elf van de 

25 genoemde dilemma’s over het onderwijsconcept. Vier geïnterviewden geven aan dat een vraag 

blijft hoe losse onderdelen beter geïntegreerd kunnen worden. Het gaat dan om afstemmen tussen 

verschillende vakken in het curriculum, maar ook verschillende onderdelen van leerlijnen binnen 

vakken. Twee anderen noemen specifiek als dilemma het beter integreren van de drie bekwaamheden 

voor leraren, te weten vakinhoudelijk, vakdidactisch en pedagogisch (Rijksoverheid, z.d.). Voor 

studenten is het kortom niet altijd duidelijk hoe de verschillende dingen die ze leren, inhoudelijk met 

elkaar samenhangen. Geïnterviewde 6 zegt hierover: ‘Je wilt dat het ondersteunend is voor het 

werkplekleren en dat het niet er bovenop is. En dat is nog niet helemaal optimaal gelukt. Studenten 

zien het toch als twee verschillende dingen.’ Zevenmaal wordt een dilemma genoemd dat voortvloeit 

uit het feit dat de ontwerper werkzaam is in een afdeling waarbinnen bepaalde keuzes afdelingsbreed 

gemaakt worden. Tweemaal werd in dit verband genoemd de belasting van studenten die onder druk 

staat, de volgende zes dilemma’s werden elk eenmaal genoemd: theorie aanbieden op het juiste 
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moment; het gebruik van de afdelingsbrede rubrics; de wens om de eindverantwoordelijkheid voor het 

bepalen van het eindniveau meer bij de opleidingen te leggen; het gebrek aan regie op de onderdelen 

van de generieke kennisbasis; de vraag wie overzicht heeft over het curriculum en de vraag of de 

expertise van onderwijskundigen wel voldoende benut wordt in de opleidingen. De drie categorieën 

die op basis van bovenstaande zijn gedefinieerd staan in Tabel 10.  

 

Tabel 10 

Categorieën bij dilemma’s 

Thema Categorie Definitie  

Dilemma’s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toepassen onderwijsconcept 

 

 

 

 

Integreren 

 

 

Afdelingsbrede keuzes 

 

Er zijn dilemma’s rondom het toepassen van (de elementen 

van) het onderwijsconcept, waaronder: de plek van 

docentgestuurd aanbod, eigenaarschap van het leerproces en 

bieden van structuur.  

 

Er zijn dilemma’s rondom het beter integreren van de 

onderdelen en inhouden van de opleiding. 

 

Afdelingsbrede aansturing hindert soms de kwaliteit van het 

ontwerp, onder meer door: gebrek aan regie en onvoldoende 

benutten van aanwezige expertise. 

 

Ten aanzien van beperkingen blijkt dat tijdgebrek een belangrijk punt is. Het wordt in totaal 

dertien keer genoemd. Het gaat dan om tijdgebrek tijdens het ontwerpproces (zesmaal genoemd), 

tijdens de uitvoering van het ontwerp (zesmaal genoemd) en tijdgebrek voor het afstemmen binnen het 

curriculum (eenmaal genoemd). Geïnterviewde 10 vertelt: ‘Wij hebben overal te weinig tijd voor, dat 

is zo´n platgeslagen argument bijna, maar wil je echt kunnen ontwikkelen dan moet je kunnen 

heroverwegen, dan moet je het om kunnen gooien, dan moet je met collega´s nog eens in gesprek 

kunnen over welke versie het beste is. Die tijd, die suddertijd bijna, om tot een gerechtje te komen dat 

goed gaar is, dat ontbreekt ons altijd. En dat is doodzonde.’ Een andere beperking wordt ervaren door 

de afdelingsbreed opgelegde kaders. Dit wordt elf keer genoemd, waarbij zeven geïnterviewden de 

kaders ervaren als te veel top-down opgelegd, en twee aangeven de kaders onduidelijk te vinden. Met 

betrekking tot het top-down opleggen van kaders merkt geïnterviewde 4 op: ‘Er worden heel veel 

aardige pogingen gedaan, maar die zijn net niet goed genoeg. Die lijken heel plausibel maar die zijn 

het niet, en die trekken dan de boel weer overhoop en ze timmeren de boel vast voor jaren.’ Online 

onderwijs wordt door negen geïnterviewden als beperking genoemd, volgens acht van deze 

geïnterviewden kunnen niet alle doelen behaald worden in de context van online onderwijs. De drie 

categorieën die op basis van bovenstaande zijn gedefinieerd staan in Tabel 11 op pagina 34.  
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Tabel 11 

Categorieën bij beperkingen  

 

Thema Categorie Definitie  

Beperkingen 

 

 

Tijdgebrek  

 

 

Afdelingsbreed opgelegde 

kaders 

 

Online vs fysiek onderwijs 

De ontwerpers ervaren een gebrek aan tijd tijdens het 

ontwerpproces en de uitvoering. 

 

De afdelingsbreed opgelegde kaders worden ervaren als een 

beperking, met name door het top-down karakter. 

 

Online onderwijs beperkt behalen van doelen. 

 

 Een overzicht van alle 33 categorieën uit paragraaf 3.2 en paragraaf 3.3. is opgenomen in 

Bijlage E. Deze 33 categorieën zijn onderling met elkaar vergeleken om te zoeken naar patronen en 

verbanden. Dit levert uiteindelijk een vijftal kerncategorieën op die inzicht geven in de 

ontwerppraktijk van de doelgroep. Deze inzichten worden beschreven in hoofdstuk 4. Een overzicht 

van de kerncategorieën is opgenomen in Bijlage F. 

 

4. Conclusie en discussie 

Het doel van dit onderzoek was om zicht te krijgen op de manier waarop onderwijskundig ontwerpers 

in de praktijk van het hoger beroepsonderwijs vormgeven aan het ontwerpproces. De grounded theory 

procedure die in dit onderzoek gevolgd is heeft geleid tot een vijftal kerncategorieën, namelijk 

Context, Autonomie, Ervaring en routine, Onderwijsconcept en Creatief proces (zie Bijlage F). Aan de 

hand van deze vijf categorieën kunnen de twee onderzoeksvragen beantwoord worden. De eerste 

onderzoeksvraag luidde: hoe ontwerpen onderwijskundig ontwerpers die werkzaam zijn als docent in 

het hoger beroepsonderwijs hun onderwijs? De conclusie ten aanzien van deze vraag is dat voor de 

onderwijskundig ontwerpers in dit onderzoek ontwerpen een creatief proces is waarbij wordt 

geprobeerd tijd en ruimte te nemen om een goede probleemanalyse te doen, ideeën te laten rijpen en 

ontwerpen te evalueren. De ontwerpers gebruiken, op één uitzondering na, tijdens het ontwerpproces 

niet expliciet een ontwerpmodel. Daarnaast leunen de onderwijskundig ontwerpers sterk op hun 

ervaring. Ze geven zelf aan dat dit de kwaliteit van het ontwerp in de weg kan staan, omdat het risico 

bestaat dat er routinematig gewerkt wordt. Het ontwerpproces wordt dan eerder pragmatisch 

doorlopen in plaats van ontwerpkeuzes te bediscussiëren, expliciteren en onderbouwen. Het is voor de 

onderwijskundig ontwerpers van belang om zelf ontwerpkeuzes te kunnen maken en eigen accenten in 

het ontwerp te kunnen leggen. Dit geeft een gevoel van vrijheid en autonomie. Zij zoeken en nemen, 

binnen de kaders die er zijn, dan ook zoveel mogelijk ruimte. Tenslotte is de context waarbinnen 
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wordt ontworpen van grote invloed op het ontwerp. De context beïnvloedt over het algemeen in hoge 

mate de randvoorwaarden voor het ontwerpproduct en het verloop van het ontwerpproces. Ontwerpen 

is hierdoor vaak maatwerk.  

 De tweede onderzoeksvraag betrof de dilemma´s en beperkingen die de onderwijskundig 

ontwerpers ervaren tijdens het ontwerpproces. Uit het onderzoek blijkt dat zij in de eerste plaats een 

gebrek aan tijd ervaren. Hierdoor kan het creatieve ontwerpproces volgens de ontwerpers niet optimaal 

doorlopen worden, wat volgens hen de kwaliteit van het ontwerp niet ten goede komt. Daarnaast 

ervaren de onderwijskundig ontwerpers in dit onderzoek een teveel aan opgelegde kaders. Deze 

opgelegde kaders veroorzaken dilemma´s die volgens de onderwijskundig ontwerpers lastig opgelost 

kunnen worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om de balans tussen het bieden van structuur aan de ene 

kant en het bij de student leggen van eigenaarschap voor het leerproces aan de andere kant. Andere 

voorbeelden van dilemma’s die de onderwijskundig ontwerpers ervaren zijn de mogelijke plek van 

docentgestuurd aanbod binnen het hogeschoolbreed ingevoerde onderwijsconcept, en de vraag hoe 

verschillende onderdelen van de opleiding beter geïntegreerd kunnen worden, zoals bijvoorbeeld 

kennis over theorie en kennis van de praktijk.  

 

De resultaten en conclusies komen voor een belangrijk deel overeen met de literatuur zoals 

beschreven in het theoretische kader. Zo overwegen de onderwijskundig ontwerpers in dit onderzoek 

meerdere mogelijke oplossingen en gebruiken zij daarbij hun uitgebreide kennis over de context van 

het ontwerpprobleem. Die context bestaat in dit onderzoek onder meer uit de kaders die zijn 

vastgesteld en de doelgroep van het ontwerpproduct. Dit komt overeen met de bevindingen van 

Kirschner et al. (2002) en Rowland (1992). Daarnaast nemen (of: krijgen) de onderwijskundig 

ontwerpers onvoldoende tijd voor het ontwerpen van prototypes, iets dat ook naar voren komt in het 

onderzoek van Kirschner et al. (2002). De onderwijskundig ontwerpers in dit onderzoek ontwerpen in 

de meeste gevallen interactief, door te overleggen en sparren met anderen. Ook dit komt overeen met 

de bevindingen van Kirschner et al. (2002) en met die van Sugar (2014). Verder geven ze ieder op hun 

eigen manier vorm aan het ontwerpproces; ze hebben elk hun eigen ontwerpaanpak en zetten een 

variatie aan stappen tijdens het proces. Dit komt overeen met de conclusies van Sugar (2014) en van 

Visscher-Voerman & Gustafson (2004), die constateerden dat er geen sprake van een uniforme aanpak 

van het ontwerpproces. Het ontwerpproces blijkt, net als in de reviewstudie van Sugar (2014), 

iteratief; verschillende ontwerpfases worden tegelijkertijd en/of in willekeurige volgorde uitgevoerd. 

De conclusie van Sugar (2014) dat ervaren onderwijskundig ontwerpers een combinatie van kennis en 

ervaring gebruiken om beslissingen te nemen tijdens het ontwerpproces, lijkt ook in dit onderzoek 

terug te zien in de bevinding dat tijdens het ontwerpproces geleund wordt op ervaring.  

 Een aspect dat in de besproken literatuur niet expliciet naar voren komt, is de conclusie in dit 

onderzoek dat onderwijskundig ontwerpers hechten aan hun autonomie bij het maken van 

ontwerpkeuzes. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de onderwijskundig ontwerpers in dit 
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onderzoek gewend lijken te zijn aan een betrekkelijk hoge mate van autonomie en dat ook waarderen. 

De hoge mate van autonomie blijkt uit het feit dat er geen directe verantwoording hoeft te worden 

afgelegd aan collega´s, leidinggevenden of gebruikers over het ontwerpproces noch het 

ontwerpproduct. Wellicht hangt een ander gevonden verschil tussen de bevindingen in de literatuur 

(Kirschner et al., 2002; Sugar, 2014) en dit onderzoek hiermee samen, namelijk dat de 

onderwijskundig ontwerpers in dit onderzoek relatief weinig belang lijken te hechten aan feedback van 

de gebruikers, zowel tijdens het ontwerpproces als na evaluatie van het uiteindelijke ontwerpproduct. 

Gebruikers worden niet systematisch betrokken tijdens het ontwerpproces en ontvangen feedback 

wordt niet systematisch verwerkt. We zien deze punten overigens ook terug als we de resultaten 

leggen naast de paradigma’s zoals geformuleerd door Visscher-Voerman en Gustafson (2004). Het 

lijkt erop dat het  paradigma dat in hun onderzoek niet voorkwam, het artistieke paradigma, in dit 

onderzoek juist veel voorkomt. In het artistieke paradigma staan de unieke expertise en ervaring van 

de ontwerper centraal en bepalen de subjectieve opvattingen van de ontwerper of een ontwerpproduct 

goed is. De onderwijskundig ontwerpers in dit onderzoek ervaren zoals hierboven beschreven, en 

streven ook naar, een bepaalde mate van autonomie: het zelf kunnen maken van ontwerpkeuzes en het 

kunnen leggen van eigen accenten op basis van ervaring en persoonlijke onderwijskundige inzichten. 

Dit past binnen het artistieke paradigma. Dat dit paradigma veel voor lijkt te komen zou mede 

veroorzaakt kunnen worden door het feit dat, in tegenstelling tot de ontwerpers in het onderzoek van 

Visscher-Voerman en Gustafson, de geïnterviewde onderwijskundig ontwerpers niet werkzaam zijn 

voor betalende klanten waaraan verantwoording over keuzes hoeft te worden afgelegd. De gebruikers 

van deze ontwerpproducten zijn studenten en een systeem van accountability binnen de organisatie 

lijkt er nauwelijks te zijn, zoals wordt opgemerkt in een van de interviews. Een andere mogelijke 

verklaring is wellicht dat er in de huidige tijdgeest meer ruimte is voor onderwijskundig ontwerpers 

om te functioneren als autonome professional. Het paradigma dat in het onderzoek van Visscher-

Voerman en Gustafson het meest voorkwam, het instrumentele paradigma, lijkt in dit onderzoek 

slechts deels voor te komen. Kenmerken van dit paradigma zijn onder meer dat de probleemanalyse 

een belangrijke plek inneemt en dat het systematisch doorlopen van de vijf ontwerpfases van het 

ADDIE-model van belang wordt geacht om tot een goed ontwerp te komen. Uit de resultaten van dit 

onderzoek blijkt dat er inderdaad uitgebreid aandacht wordt besteed aan de probleemanalyse (zoals 

bijvoorbeeld het ‘puzzelen’ tussen kaders, uitgangspunten en literatuur), maar dat het systematisch 

doorlopen van de ontwerpfases nauwelijks een rol speelt tijdens het proces. Het communicatieve 

paradigma is wel duidelijk te herkennen in dit onderzoek. Meerdere geïnterviewden geven aan 

uitgebreid de tijd te nemen om binnen het ontwerpteam te komen tot consensus over het 

ontwerpproduct. Het pragmatische paradigma lijkt in dit onderzoek niet voor te komen. Geen van de 

geïnterviewden geeft bijvoorbeeld aan al vanaf het begin van het ontwerpproces gebruikers te 

betrekken bij het testen van het ontwerp.  
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De conclusies van dit onderzoek moeten met enige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd 

vanwege een aantal kanttekeningen. Een eerste kanttekening betreft de bevinding dat de ontwerpers in 

dit onderzoek tijdens het ontwerpproces niet expliciet een ontwerpmodel blijken te gebruiken. Dit sluit 

echter niet uit dat zij onbewust wellicht toch (elementen uit) geleerde ontwerpmodellen toepassen. Als 

gevolg van de in dit onderzoek gebruikte onderzoeksmethode is het mogelijk dat de expertise van de 

geïnterviewden niet volledig benoemd is tijdens de interviews. Bijvoorbeeld doordat kennis 

geautomatiseerd is en dus onbewust ingezet wordt, en daardoor in het interview niet geformuleerd is.  

 Een tweede kanttekening betreft het zoeken naar literatuur over de ontwerppraktijk vanuit het 

perspectief van onderwijskundig ontwerpers. Dit is gedaan op basis van de zoektermen Instructional 

Design en Instructional Design Practice. Er is daarmee niet gezocht naar artikelen die ingaan op de 

ontwerppraktijk van meer specifieke toepassingsgebieden van onderwijsontwerp, zoals bijvoorbeeld 

Massive Open Online Courses (MOOCs) of specifieke stromingen binnen Instructional Design zoals 

Learning Design. Dat had wellicht andere relevante bronnen opgeleverd. Voor dit onderzoek met de 

beschreven doelgroep leken de bovengenoemde zoektermen, die zich richten op het gehele 

wetenschapsgebied van Instructional Design zonder daarbinnen te specificeren, echter passend.  

 Een derde kanttekening betreft de rol van de onderzoeker in het analyseproces. Keuzes en 

formuleringen zijn ongetwijfeld beïnvloed door het referentiekader van de onderzoeker. Om de 

invloed hiervan te beperken is op verschillende manieren geprobeerd de betrouwbaarheid te 

waarborgen. Zo zijn de interviewverslagen ter controle voorgelegd aan de geïnterviewden; is de open 

codering voorgelegd aan een tweede onderzoeker, te weten een mede-masterstudent; en zijn in de fase 

van het axiaal coderen categorieën voorgelegd aan de begeleider van het onderzoek. Alle ontvangen 

feedback uit deze zogenoemde reliability tests (Creswell, 2014) is verwerkt.  

Een vierde kanttekening betreft de periode waarin het onderzoek is uitgevoerd, namelijk in maart 

en april 2021. Dit was een bijzondere periode, namelijk tijdens de covid-19-pandemie. Vrijwel al het 

werk bij de hogeschool vond door de coronamaatregelen online plaats. Hierdoor was de werkdruk van 

de geïnterviewden wellicht hoger dan normaal. Misschien is er meer tijdgebrek ervaren dan normaal, 

waardoor dat in dit onderzoek als belangrijke beperking naar voren is gekomen. Ook waren er 

nauwelijks mogelijkheden om elkaar fysiek te ontmoeten en te overleggen. Dit kan invloed hebben 

gehad op het ontwerpproces. Aan de andere kant geven alle geïnterviewden aan dat het ontwerpproces 

zoals ze dat hebben geschetst tijdens het interview, representatief is voor hun aanpak.  

Tenslotte de kanttekening dat het onderzoek is uitgevoerd binnen één van de veertien afdelingen 

van de hogeschool, dus niet in meerdere afdelingen. Een onderzoek binnen twee of meer afdelingen 

had wellicht andere resultaten opgeleverd. Binnen een afdeling kunnen randvoorwaarden en 

werkprocessen meer op elkaar lijken dan tussen verschillende afdelingen. Overigens geldt het 

onderwijsconcept DBE voor de gehele hogeschool en dus voor alle afdelingen, en is de doelgroep voor 

elke afdeling vergelijkbaar, althans op kenmerken zoals vooropleiding en leeftijd.  
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Uit de hierboven beschreven kanttekeningen volgen een drietal aanbevelingen voor 

vervolgonderzoek. Om zicht te krijgen op het eventuele onbewuste, impliciete gebruik van kennis over 

ontwerpmodellen zou in een vervolgonderzoek de beschreven ontwerppraktijk vergeleken kunnen 

worden met (voorschriften uit) een ontwerpmodel. Ook zou nader onderzoek gedaan kunnen worden 

naar de manier waarop onderwijskundigen, die in de praktijk werkzaam zijn als ontwerper, 

gestimuleerd kunnen worden om geleerde ontwerpmodellen daadwerkelijk en expliciet toe te passen. 

Om meer kennis op te doen over de manier waarop onderwijskundig ontwerpers in de praktijk 

onderwijs ontwerpen, zou meer kwalitatief onderzoek binnen andere afdelingen van de hogeschool, of 

binnen andere scholen voor hoger (beroeps)onderwijs, gedaan kunnen worden. 

 

Dit onderzoek begon met de constatering dat het ontwerpen van onderwijs in de praktijk 

heterogeen en divers verloopt en dat ontwerpmodellen daardoor niet altijd goed aansluiten bij de 

ontwerppraktijk. Gesteld werd dat kennis over de ontwerppraktijk een goede aanvulling zou kunnen 

zijn op de kennis over ontwerpmodellen die toekomstige onderwijskundigen onderwezen krijgen 

tijdens hun opleiding. Dit onderzoek heeft bevestigd dat onderwijs ontwerpen in de praktijk diverser 

verloopt dan ontwerpmodellen over het algemeen suggereren, dat ontwerpmodellen niet expliciet 

gebruikt worden tijdens het ontwerpproces en heeft kennis opgeleverd over de ontwerppraktijk van 

onderwijskundig ontwerpers in het hoger beroepsonderwijs.  

Op grond van dit onderzoek zijn er een tweetal aanbevelingen te doen. De eerste aanbeveling 

betreft de kennis over de ontwerppraktijk en dat die kennis tijdens de opleiding tot onderwijskundige 

wellicht een aanvulling zou kunnen zijn op de kennis over ontwerpmodellen. Hierbij is onder meer 

van belang dat geïnterviewden aangaven dat het goed zou zijn om zich te verdiepen in meerdere 

ontwerpstrategieën. Christensen en Osguthorpe (2004) formuleren twaalf verschillende 

ontwerpstrategieën, zoals brainstormen met anderen die betrokken zijn bij het ontwerp; vergelijken 

van het huidige ontwerpprobleem met eerdere eigen ontwerpen en daaruit effectieve onderdelen 

overnemen; overnemen en aanpassen van instructiestrategieën die bij anderen goed werken; 

overleggen met deskundigen over het ontwerp. Zij concluderen dat er vaker gebruik gemaakt wordt 

van dit soort ontwerpstrategieën, dan dat Instructional Design theorieën of -modellen expliciet als 

uitgangspunt voor het ontwerpproces worden genomen. Dat zou volgens hen gevolgen moeten hebben 

voor de opleiding van onderwijskundig ontwerpers. Aangezien Instructional Design theorieën zeker 

wel geraadpleegd worden door onderwijskundig ontwerpers, maar altijd in combinatie met andere 

ontwerpstrategieën, zouden onderwijskundig ontwerpers volgens Christensen en Osguthorpe tijdens 

hun opleiding het gebruik van theorieën en modellen moeten leren in de context van die andere 

ontwerpstrategieën. In navolging hiervan is onze aanbeveling om tijdens de opleiding tot 

onderwijskundige meer aandacht te besteden aan de authentieke ontwerppraktijk en de 

ontwerpstrategieën die daarin gebruikt worden, om op deze manier toekomstige onderwijsontwerpers 

beter voor te bereiden op de daadwerkelijke ontwerppraktijk. Deze praktijkkennis is binnen de studie 
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nadrukkelijk complementair aan kennis en ervaring over ontwerpmodellen. Het aanleren van 

ontwerpmodellen blijft voor onderwijskundig ontwerpers van wezenlijk belang om het onderwijs op 

een adequate en vakkundige wijze te ontwerpen.    

De tweede aanbeveling betreft de specifieke context van dit onderzoek, namelijk de hogeschool en 

de afdeling waar de geïnterviewden werkzaam zijn. Uit het onderzoek blijkt dat het implementeren 

van een nieuw onderwijsconcept gepaard zou moeten gaan met voldoende voorlichting en training 

voor onderwijskundig ontwerpers, met hun commitment en met voldoende tijd en ruimte voor het 

ontwerpproces (zie Bijlage F). Dit lijkt onvoldoende het geval geweest te zijn de afgelopen jaren. De 

hogeschool zou kunnen kijken waar wellicht lacunes zijn en hiervoor een oplossing zoeken. Daarnaast 

zou het management van de betreffende afdeling zich kunnen informeren over de ervaren dilemma´s 

en beperkingen en constructief-kritisch meedenken met de onderwijskundig ontwerpers over 

mogelijke aanpassingen. 
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B. Instructie voor het verzamelen van documenten 

 

Voorafgaand aan het interview verzamelt u enkele documenten. Op basis van die documenten en het 

interview reconstrueren we het ontwerpproces. 

 

Te verzamelen documenten (bij voorkeur digitaal): 

 

1. Het ontwerp.  

Denk aan: de studiewijzer, de Blackboard course, formatieve en/of summatieve opdrachten, de 

rubric, een voorbeeld van ontworpen lessen. 

 

2. Een lijst van hulpmiddelen die u tijdens de ontwerptaak heeft gebruikt.  

Denk aan: Word, Excell, een e-mailprogramma, BlackBoard, digitale tools zoals LessonUp of 

Nearpod, pen en papier, flipover, stiften, kleurpotloden, kaartjes, (studie)boeken. 

 

3. Notulen van overleggen over de ontwerptaak, indien aanwezig (graag met datum). 

 

4. Ontvangen schriftelijke feedback van collega´s, studenten of andere belanghebbenden op 

conceptversies, dit kan ook schriftelijke feedback zijn op een onderdeel van het uiteindelijke 

ontwerp (graag met datum). 
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C. Interviewleidraad 

 

I. Persoonlijke achtergrond 

1. Sekse 

2. Leeftijd 

3. Functie 

4. Genoten opleiding(en) relevant voor de functie 

5. Aantal jaren ervaring met het ontwerpen van onderwijs 

6. Aantal jaren werkzaam bij de huidige werkgever, in de huidige functie 

7. Vakgebied waarin lesgegeven wordt 

 

II. Het ontwerpproces 

8. Om welke ontwerptaak (module) gaat het?  

9. Kunt u het ontwerp (product en doelgroep) kort beschrijven? 

10. Wat waren volgens u uitgangspunten en randvoorwaarden bij deze ontwerptaak? 

11. Wanneer startte en eindigde het ontwerpproces? 

12. Hoeveel uren heeft u aan de ontwerptaak besteedt (schatting)? 

13. Wat was het vertrekpunt van het ontwerp: begon u met niets, of lag er al een ontwerp waarop u 

kon voortborduren, bijvoorbeeld van eerdere jaren? 

14. Wie waren er, behalve u, betrokken bij het ontwerpproces? Wie had welke rol in het proces, hoe 

waren de taken verdeeld? Hoe onderhield u contact met hen tijdens het proces?  

15. Kunt u stap voor stap vertellen hoe u het ontwerpen van start tot einde heeft aangepakt; wat deed u 

eerst, wat deed u daarna?  

16. Maakte u tijdens het ontwerpen gebruik van een of meerdere ontwerpmethoden of – modellen? Zo 

ja, welke? Hoe gebruikte u die bij deze ontwerptaak? 

17. Is dit ontwerpproces representatief voor uw wijze van onderwijs ontwerpen? Hoe wijken andere 

ontwerpprocessen waarbij u betrokken bent, eventueel af van dit ontwerpproces? 
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III. Dilemma´s en beperkingen 

18. Heeft u dilemma´s ervaren tijdens het ontwerpproces, zo ja, welke? Het gaat hierbij bijvoorbeeld 

om dilemma´s zoals: Focus op kennis of op vaardigheden?; Samenwerken of individueel?; 

Sturen of begeleiden?; Baseren op een evidence based ontwerpmodel of baseren op 

persoonlijke ervaring? 

19. Heeft u beperkingen ervaren tijdens het ontwerpproces, zo ja, welke? Het gaat hierbij bijvoorbeeld 

om beperkingen in beschikbare tijd, beschikbare middelen, beschikbare informatie.  

20. Kunt u aangeven in hoeverre u op dit moment tevreden bent over het ontwerp (product)? 

 



D. Open Codes 

 

Thema Code Definitie  Frequentie 

Ontwerpkeuze/ 

Uitgangspunt 

(28 codes) 

 

Alignment  

DBE  

Betekenisvol 

Samenwerkend leren 

Integratie 

Feedback 

Begeleiding 

Belasting student 

Samenstelling leergroepen 

Eigenaarschap 

Belasting docent 

Integreren bekwaamheden  

Maatwerk 

Vakoverstijgend 

Interactie 

Ontwikkelingsgericht werken 

Maatwerk begeleiding 

Inspireren 

Herhaling  

Ontwerpmodellen 

Growth mindset 

Balans docent- en leerlinggestuurd 

Aandacht 

Teach what you preach 

Actief leren 

Kennis aanbod 

Excursies 

Enthousiasmeren 

 

Afstemming met voorgaande en/of flankerende vakken 

De DBE-stappen worden doorlopen door de studenten 

Relevante leerstof maakt het geleerde betekenisvol 

Samenwerkend leren is onderdeel van het vak 

Samenbrengen van theorie en praktijk 

Feedbackmomenten leiden tot diepere vorm van leren 

Studenten worden actief begeleid op proces en op inhoud 

Bewuste aandacht voor werkbelasting voor studenten 

Online onderwijs vormt een drempel voor samenwerken 

Verantwoordelijkheid voor het leerproces bij de student 

Tijdsinvestering voor de docent beperken 

Vakdidactiek, onderwijskunde en pedagogiek integreren 

Studenten krijgen de mogelijkheid tot afronding op maat 

Studenten uit verschillende opleidingen inspireren elkaar 

Online onderwijs vraagt om meer geplande interactie 

Interesses, behoeften en ontwikkeling student centraal  

Studenten worden begeleid naar (leer-)behoefte 

Een geïnspireerde docent, inspireert de studenten 

Leerstof herhalen leidt tot betere beklijving 

Onderwijs leren ontwerpen aan de hand van modellen 

Growth mindset als uitgangspunt voor het onderwijs 

Studenten krijgen ruimte voor eigen leervragen 

Het is belangrijk dat studenten zich gezien voelen 

Het ontwerp is een voorbeeld voor toekomstige leraren 

Kennis over Actief leren is doel van dit vak 

Docentgestuurd aanbieden van kennis is onmisbaar 

Studenten eropuit laten gaan 

Een enthousiaste docent, enthousiasmeert studenten 

9 

8 

7 

7 

5 

5 

5 

5 

4 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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Rand-

voorwaarden 

(10 codes)  

 

Generieke Kennisbasis 

Generieke leerlijnen (en rubric) 

Coronamaatregelen 

Top-down 

Onduidelijkheid 

Generieke Leeruitkomsten 

Leerplanschema 

Lectoraat vakdidactiek 

Invloed 

Vakinhoudelijke kennisbasis 

 

GKB-onderdelen voor dit vak zijn vastgesteld 

De afdelingsbrede leerlijnen worden gehanteerd 

Coronamaatregelen hadden invloed op het ontwerp 

Beslissingen over kaders worden van bovenaf opgelegd 

Kaders vanuit de afdeling zijn niet helder 

Leeruitkomsten zijn afdelingsbreed vastgesteld 

Het leerplanschema van de opleiding is een kader 

Expertise uit het lectoraat vakdidactiek wordt gebruikt 

Ontwerper ervaart invloed op de verschillende kaders 

Onderdelen uit vakinhoudelijke kennisbasis vastgesteld 

7 

7 

5 

5 

4 

3 

2 

1 

1 

1 

Samenwerken 

(11 codes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestede aantal 

uren & Duur 

proces 

(4 codes) 

Organisch 

Gestructureerd afstemmen 

Informeel 

Overleggen 

Constructief 

Bemensing opleiding 

Strijd 

Inspiratie voorlopers 

Spanningsveld 

Weinig feedback ontvangen 

Afstemming opleidingsschool 

 

Duur proces  

Uiteenlopend  

Onbekend  

Overschrijding 

 

Ieder doet vanzelf zijn deel 

Afstemming vindt plaats tijdens geplande afspraken 

Overleg met collega’s vindt veelal informeel plaats 

Tijd nemen om te overleggen over het ontwerp 

Samenwerking wordt als constructief ervaren 

Geen collega’s beschikbaar om mee samen te werken 

Samenwerking wordt als strijd ervaren 

Inspiratie opgedaan bij een opleiding die voorloopt 

Niet iedereen is bereid te investeren in ontwikkeling 

Heeft weinig feedback gekregen van collega’s 

De afstemming met opleidingsschool is niet toereikend 

 

Duur proces varieert van ruim een jaar tot ochtend zelf 

Aantal bestede uren loopt uiteen van 2 tot 68 

Aantal bestede uren is onbekend 

Aantal bestede uren overschrijdt de taaktoekenning 

6 

5 

4 

3 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

 

10 

6 

4 

2 

 

Ontwerpproces 

(24 codes) 

 

Sudderen 

Ervaring  

Voortbouwen 

De tijd nemen om ideeën tussendoor te laten rijpen 

Ervaring van de docent speelt grote rol in ontwerpproces 

Wat er ligt van eerdere jaren is de basis voor het ontwerp 

8 

8 

6 
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Puzzelen 

Incrementeel 

Expliciteren ontwerpkeuzes  

Ruimte 

Heen&weer 

Studentenfeedback 

Pragmatisch 

Samenwerken 

Impliciet 

Overleggen 

Evalueren 

Tijd genoeg 

Actueel 

Logisch geheel 

Behouden wat goed is 

Ontwerpmodel 

Focus 

Dialoog met studenten 

Visualiseren 

Digitaal overleg 

Beelden synchroniseren 

 

Overzicht krijgen over kaders, literatuur en variabelen 

Ontwerp wordt tijdens de periode geleidelijk ontwikkeld 

Ontwerpkeuzes worden expliciet gemaakt 

Binnen de kaders veel ruimte voor ontwerpkeuzes 

Heen&weer tussen kaders, uitgangspunten, ontwerp 

Studentenfeedback van vorige run wordt meegenomen 

Taakgerichte aanpak van het ontwerp 

Samen ontwerpen, ontwikkelen en schrijven 

Ontwerpkeuzes blijven impliciet 

Tijd nemen om te overleggen over het ontwerp 

Evalueren van dit ontwerp is nodig (eerste run) 

Voldoende tijd gehad voor het ontwerpproces 

Nieuwe inzichten worden verwerkt in het ontwerp 

Ontwerp moet voor de studenten een logisch geheel zijn 

Sterke punten van eerdere ontwerpen behouden 

Ontwerpen op basis van een ontwerpmodel 

Concentratie tijdens het ontwerpproces is belangrijk 

In een dialoog met studenten het onderwijs vormgeven 

Docent gebruikt visualisaties tijdens het ontwerpproces 

Digitaal overleg verloopt functioneler dan fysiek overleg 

Dezelfde taal leren spreken over het ontwerp 

6 

6 

6 

6 

5 

5 

5 

4 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Gebruikte 

ontwerp- 

modellen 

(2 codes) 

 

Geen ontwerpmodel 

Ontwerpmodel 

 

 

Er is niet bewust gewerkt op basis van een ontwerpmodel 

Er is bewust gewerkt op basis van een ontwerpmodel 

9 

1 

 

Zelfbenoemde 

leerpunten  

(16 codes) 

 

Feedback studenten 

DBE-concept vertalen 

Feedbackmomenten 

Alignment 

Studentenfeedback meer systematisch verwerkt  

Kennis krijgen over DBE-concept in onderwijsontwerp 

Feedbackmomenten expliciet in ontwerp opnemen 

Betere afstemming met andere onderdelen is gewenst 

3 

2 

2 

2 
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Ontwerpstrategieën 

Systematisch 

Integreren onderdelen  

DBE en student 

Online samenwerken 

Online onderwijs 

Voorbereiding 

Vastleggen van ontwerpkeuzes 

Expliciteren ontwerpkeuzes 

Veelheid programma  

Samenwerken studenten 

Beelden synchroniseren 

Meer verdiepen in andere ontwerpstrategieën 

Systematischer ontwerpen leidt tot beter resultaat 

Integreren onderwijskunde, vakdidactiek en vakinhoud 

DBE-concept explicieter bespreken met studenten 

Meer kennis opdoen over online samenwerken 

Online onderwijs vraagt geplande ruimte voor dialoog 

Meer aandacht besteden aan ontwerpproces  

Vastleggen van ontwerpkeuzes en hun onderbouwingen 

Expliciteren van ontwerpkeuzes zou beter moeten 

Programma minder vol i.v.m. belasting studenten 

Studentsamenwerking vraagt om goede structuur  

Dezelfde taal leren spreken over het ontwerp 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Dilemma 

(25 codes) 

 

Sturen of begeleiden 

Integreren onderdelen 

Eigenaarschap 

Structuur bieden 

Belasting studenten 

Integreren bekwaamheden 

Afstemming curriculum 

Leren leren  

Complexiteit 

Onderzoek doen 

Theorie aanbieden 

Afstemming 

Afdelingsbrede rubrics 

Inhoud of proces 

Eindverantwoordelijkheid 

Regie GKB-onderdelen 

Consensus onderzoeksvaardigheden 

Ideeën genereren 

Hoe krijg je balans tussen aanbod en eigen leervragen? 

Hoe kunnen we de losse onderdelen beter integreren? 

Hoe de verantwoordelijkheid bij de student krijgen? 

Hoeveel structuur bied je binnen het DBE-concept? 

Hoe voorkomen we dat studenten overbelast raken? 

Hoe kunnen we de drie bekwaamheden beter integreren? 

Hoe onderwijskunde deel maken van hele curriculum? 

Is leren leren een verantwoordelijkheid van de opleiding? 

Is het vak te complex om zelfstandig af te ronden? 

Welke rol heeft onderzoek doen in een lerarenopleiding? 

Hoe kunnen we theorie op het juiste moment aanbieden? 

Wat doen anderen binnen dit atelier? 

Hoe gebruiken we de afdelingsbrede rubrics bij dit vak? 

Beoordelen we het proces of toch de inhoud? 

Eindverantwoordelijkheid zou bij de opleiding moeten. 

Wie bepaalt wat wanneer aangeboden moet worden? 

Binnen opleiding 1 lijn t.a.v. onderzoeksvaardigheden. 

Studenten slaan de stap ‘ideeën genereren’ vaak over. 

5 

4 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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Onderlinge feedback studenten 

Samenwerken of individueel 

Diepgang thema’s 

Robuust curriculum 

Overzicht curriculum 

Commitment onderwijsconcept 

Expertise onderwijskundigen 

 

Hoe leren we studenten feedback geven aan elkaar? 

Welke balans samenwerken - individueel werken? 

Diepgang of globaal overzicht op inhoudelijke thema’s? 

Bereiken we het doel van een robuust curriculum? 

Is er afdelingsbreed overzicht over het curriculum? 

Zijn docenten gecommitteerd aan DBE? 

Wordt de expertise van onderwijskundigen goed benut? 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Beperking 

(21 codes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(137 codes) 

Online vs fysiek onderwijs 

Top-down 

Tijdgebrek 

Snelkookpan 

Tijdgebrek uitvoering  

Onduidelijkheid  

Alleen 

DBE afstemmen 

Beginmoeilijkheden 

Accountability 

Online omgeving 

DBE-concept 

ICT 

Onderwijsconcepten 

Ontmoedigd 

Tijdgebrek afstemming 

Interactie 

Online werkplekleren 

Blinde vlekken 

Gebrek aan expertise 

Belasting student 

Online onderwijs beperkt behalen alle doelen 

Beslissingen over kaders worden van bovenaf opgelegd 

Onvoldoende tijd voor het ontwerpproces 

Te weinig tijd om alles goed te kunnen behandelen 

Onvoldoende tijd om overal bij te zijn 

Kaders vanuit afdeling en opleiding zijn niet helder 

Geen collega-deskundigen om mee te sparren 

Afdelingsbreed loopt de toepassing DBE te veel uiteen 

Eerste run van een vak kent altijd ‘kinderziektes’ 

Nauwelijks sprake van accountability 

Online lesgeven in Teams is niet optimaal 

Niet iedereen is vaardig met het DBE-concept 

Niet alle collega’s zijn voldoende ICT-vaardig 

Opgelegde onderwijsconcepten onvoldoende doordacht 

Discussie aangaan over afdelingsbrede keuzes is zinloos 

Onvoldoende tijd voor afstemming binnen curriculum. 

Online onderwijs vraagt om meer geplande interactie 

Online werkplekleren vergt extra energie van studenten 

Door onbewust ontwerpproces blinde vlekken houden 

Door brede inzet soms gebrek aan expertise  

Curriculum is te vol, studenten raken overbelast  

8 

7 

6 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 



 

E. Categorieën en definities per thema 

 

Thema Categorie Definitie  

Ontwerpkeuze/ 

Uitgangspunt 

(6 categorieën) 

 

Logisch geheel 

 

 

 

 

Uitgangspunten 

onderwijsconcept 

 

Werkdruk 

 

Online onderwijs 

 

 

Docent- en leerlinggestuurd 

 

 

Onderwijskundige inzichten 

Ontwerp is onderdeel van een geheel; kenmerken daarvan 

zijn: aansluiten bij voorgaande en/of flankerende vakken, 

bieden van relevante leerstof en verweven van theorie en 

praktijk.  

 

Uitgangspunten van het onderwijsconcept van de hogeschool 

worden in het ontwerp verwerkt. 

 

Realistische werkdruk voor studenten en docenten. 

 

Coronamaatregelen nopen tot homogene leergroepen van en 

meer interactiemomenten tijdens colleges. 

 

Goede balans tussen aanbod door de docent en ruimte voor 

leervragen van de student. 

 

Ontwerpers passen zonder onderlinge afstemming, 

uiteenlopende onderwijskundige inzichten toe. 

 

 

Rand-

voorwaarden  

(3 categorieën) 

 

 

 

 

 

 

 

Samenwerken 

(5 categorieën) 

 

 

 

 

 

Voorgeschreven kaders 

 

 

 

Inhoudelijke kaders 

 

 

Online onderwijs 

 

 

Afstemmen en sparren 

 

 

Prioriteiten 

 

 

 

Er zijn leeruitkomsten en rubrics voorgeschreven voor het 

ontwerp, die door de helft ervaren worden als top-down 

opgelegd en/of onduidelijk.  

 

Er zijn inhoudelijke landelijke kennisbases waaraan de 

ontwerpen moeten voldoen. 

 

Online onderwijs is meegenomen als randvoorwaarde. 

 

 

Afstemmen met collega’s binnen en buiten het ontwerpteam is 

gewenst, zowel op geplande overlegmomenten als informeel.  

 

Uiteenlopende prioriteiten door tijdgebrek of andere oorzaken, 

beïnvloedt het ontwerpproces negatief. 
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Duur proces en 

bestede uren 

(1 categorie) 

 

Gebruikte 

ontwerp-

modellen 

(1 categorie) 

 

Ontwerpproces 

(8 categorieën) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisch 

 

Tijd voor overleg 

 

 

Constructieve samenwerking 

 

 

 

 

Zeer uiteenlopend 

 

 

 

Geen ontwerpmodel 

 

 

 

 

Creatief proces 

 

Ervaring 

 

 

Puzzelen 

 

Expliciteren ontwerpkeuzes 

 

 

Voortbouwen  

 

 

 

Incrementeel 

 

 

Ruimte 

 

 

Samenwerken 

Taakverdeling gebeurt op organische, niet-formele wijze. 

 

Bij een gezamenlijk ontwerp is het nemen van tijd aan het 

begin van het ontwerpproces van belang. 

 

Gestructureerd afstemmen, in tegenstelling tot een meer 

informeel verlopend ontwerpproces, lijkt een voorwaarde voor 

een constructieve samenwerking.  

 

 

Aantal bestede uren en duur proces varieert sterk. 

 

 

 

Ontwerpers gebruiken niet expliciet een ontwerpmodel. 

 

 

 

 

Ontwerpen is een creatief, iteratief proces dat tijd vergt. 

 

De ontwerpers baseren zich op hun ervaring met ontwerpen en 

uitvoeren van onderwijs. 

 

Overzicht krijgen over de kaders van het ontwerp kost tijd. 

 

Het expliciteren van ontwerpkeuzes gebeurt vooral bij 

ontwerpprocessen die niet taakgericht zijn. 

 

Eerdere ontwerpen zijn in ruim de helft van de gevallen de 

basis voor het huidige ontwerp, feedback van studenten wordt 

hierbij meegenomen. 

 

Ontwerp wordt tijdens de uitvoering stap voor stap verder 

ontwikkeld. 

 

Ontwerpers ervaren binnen de kaders veel ruimte voor het 

maken van ontwerpkeuzes. 

 

Om daadwerkelijk samen te ontwerpen, in een ontwerpteam, 
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Zelfbenoemde 

leerpunten 

(3 categorieën) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dilemma’s 

(3 categorieën) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beperkingen 

(3 categorieën) 

 

 

 

 

 

 

(Totaal: 

33 categorieën) 

 

 

 

 

Verbeteren kwaliteit 

ontwerpproces 

 

 

Onderwijsconcept beter 

implementeren  

 

 

 

Feedback studenten 

 

 

Toepassen onderwijsconcept 

 

 

 

 

Integreren 

 

 

Afdelingsbrede keuzes 

 

 

 

 

Tijdgebrek  

 

 

Afdelingsbreed opgelegde 

kaders 

 

Online vs fysiek onderwijs 

is het van belang om de tijd te nemen voor overleg. 

 

 

Kwaliteit ontwerpproces verbeteren door: kennis over 

ontwerpstrategieën en expliciteren en vastleggen van 

ontwerpkeuzes. 

 

Beter implementeren van het voorgeschreven 

onderwijsconcept door: meer kennis en afstemming onder 

docenten, beter terug laten komen in het ontwerp en meer 

helderheid voor studenten. 

 

Studentenfeedback meer systematisch verwerken. 

 

 

Er zijn vragen over het toepassen van (de elementen van) het 

onderwijsconcept, waaronder: de plek van docentgestuurd 

aanbod, eigenaarschap van het leerproces en bieden van 

structuur.  

 

Er zijn vragen over hoe de onderdelen en inhouden van de 

opleiding beter geïntegreerd kunnen worden. 

 

Afdelingsbrede aansturing hindert soms de kwaliteit van het 

ontwerp, onder meer door: gebrek aan regie en onvoldoende 

benutten van aanwezige expertise. 

 

 

De ontwerpers ervaren een gebrek aan tijd tijdens het 

ontwerpproces en de uitvoering. 

 

De afdelingsbreed opgelegde kaders worden ervaren als een 

beperking, met name door het top-down karakter. 

 

Online onderwijs beperkt het behalen van doelen. 
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F. Kerncategorieën en definities  

 

Kerncategorie  Definitie  

 

Context 

 

 

 

 

 

Autonomie 

 

 

 

 

 

Ervaring en routine 

 

 

 

 

Onderwijsconcept  

 

 

 

 

Creatief proces 

 

 

 

 

 

 

 

De context waarbinnen wordt ontworpen is van grote invloed 

op het ontwerp. Randvoorwaarden, het verloop van het 

ontwerpproces, dilemma´s en beperkingen worden in hoge 

mate beïnvloed door de context. Ontwerpen is hierdoor altijd 

maatwerk. 

 

Het zelf kunnen maken van ontwerpkeuzes, het kunnen leggen 

van eigen accenten in het ontwerp, ook al is dat binnen 

vastgestelde kaders, geeft ontwerpers een gevoel van vrijheid 

en autonomie. Zij zoeken en nemen dan ook de ruimte die er 

binnen de kaders is. 

 

Ontwerpen op basis van ervaring brengt de ´valkuil´ met zich 

mee dat er routinematig gewerkt wordt. Het ontwerpproces 

wordt dan pragmatisch doorlopen in plaats van ontwerpkeuzes 

te bediscussiëren, expliciteren en onderbouwen.  

 

Het implementeren van een onderwijsconcept moet gepaard 

gaan met voldoende voorlichting en training, commitment van 

de gebruikers en tijd en ruimte voor het ontwerpproces 

inclusief sparren, afstemmen, evalueren en bijstellen.  

 

Ontwerpen is een creatief proces waarbij tijd en ruimte 

genomen moet worden om een goede probleemanalyse te 

doen, ideeën te laten rijpen en ontwerpen te evalueren. Hierbij 

maken ontwerpers niet expliciet gebruik van een 

ontwerpmodel. Ze ervaren tijdgebrek en soms ook een teveel 

aan opgelegde kaders om dit creatieve proces goed te 

doorlopen, dit staat de kwaliteit van het ontwerp in de weg. 

 

 

 


