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1. Titel en Samenvatting 

1.1 Titel  

Design Thinking in het Hoger Onderwijs. Een Group Concept Mapping Studie voor een Gedeeld 

Denkkader vanuit de Praktijk en de Theorie.  

1.2 Samenvatting  

NHL Stenden Hogeschool heeft recent Design Based Education (DBE) ingevoerd. In DBE passen 

docenten en studenten design thinking (DT) toe bij praktijkvraagstukken. Docenten ervaren 

handelingsverlegenheid bij het werken vanuit design thinking (DT) en een expliciete visie op de 

meerwaarde van DT voor studenten en werkveld ontbreekt. Het doel van dit onderzoek is drieledig. 

Ten eerste inzicht verkrijgen in de praktijkkennis van docenten met betrekking tot toepassen van DT 

in de DBE-omgeving. Ten tweede een denkkader creëren voor DT in de DBE-omgeving op basis van 

het theoretisch perspectief van de literatuur en het praktijkperspectief van docenten. Ten derde inzicht 

verkrijgen in hoe belangrijk en haalbaar elementen zijn van het denkkader voor toepassen van DT in 

de DBE-omgeving. Om deze doelen te realiseren is Group Concept Mapping (GCM) als 

onderzoeksmethodiek ingezet. Het onderzoek vond plaats in samenwerking met de lector DBE en 

docenten van NHL Stenden. 40 docenten van de Academie Communication en Creative Business 

(CCB) en 22 docenten van de Academie Primair Onderwijs (APO) voerden de onderzoekstaken uit. 

De docenten verzamelden DT statements in de brainstormfase. Deze statements zijn aangevuld met 

gegenereerde DT statements uit de theorie, wat in totaal 125 statements opleverde. De 125 statements 

zijn in de sorteerfase door 27 docenten van CCB en 16 docenten van APO gesorteerd. 16 docenten van 

CCB en 18 docenten van APO beoordeelden de statements op belang, 14 docenten van CCB en 13 

docenten van APO beoordeelden de statements op realisatie (haalbaarheid). Het resultaat van de 

daarop uitgevoerde multidimensionale schaalanalyse en de hiërarchische clusteranalyse is een zeven-

cluster concept map met de clusters: 1) Rol docent in de DBE-omgeving, 2) Onderzoekend ontwerpen, 

3) Iteratief, cyclisch werken, 4) Inzetten Real-life (praktijk)vraagstuk, 5) Leeropbrengst student, 6) 

Informatie en feedback vergroten expertise student, en 7) (samen)werken in de DBE-omgeving. Deze 

zeven clusters vormden de aanzet voor het vormen van het gedeelde denkkader. Inhoudelijk leverden 

de zeven thema’s inzichten in de praktijkkennis van docenten over het toepassen van DT op. Vanuit 

deze inzichten zijn de uit de literatuur herleide DT statements gevalideerd. Dit leidde tot de conclusie 

dat er veel overeenkomsten zijn tussen de DT elementen van het gedeelde denkkader en de in de 

literatuur gevonden DT elementen. Dit onderzoek geeft daarbij informatie over wat voor docenten de 

belangrijkste en de meest haalbare elementen van het denkkader zijn voor het toepassen van DT in de 

DBE-omgeving. Het identificeert de rol die deze elementen spelen in het werken vanuit DT. De zeven 

clusters en de prioritering ervan in termen van belang en realisatie leveren het gedeelde denkkader 
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voor toepassen van DT in de DBE-omgeving op voor de docenten van NHL Stenden.  

 

Keywords: design thinking, group concept mapping, hbo, praktijkkennis docenten 

2. Summary 

NHL Stenden University of Applied Sciences recently introduced Design Based Education (DBE). 

In DBE, teachers and students apply design thinking (DT) in solving real life problems. Teachers  

experience difficulties when applying design thinking (DT) and there is no explicit vision on the added 

value of DT for students and the professional field. The aim of this research is threefold. Firstly, to 

gain insight into the practical knowledge of teachers regarding the application of DT in the DBE 

environment. Secondly, to create a shared thinking framework for DT in the DBE environment based 

on the theoretical perspective of literature and the practical perspective of teachers. Thirdly, to gain 

insight into how important and feasible elements of the thinking framework are for applying DT in the 

DBE environment. To realize these goals, Group Concept Mapping (GCM) is used as a research 

method. The research took place in collaboration with the DBE professor and teachers from NHL 

Stenden. 40 teachers from the Academy of Communication and Creative Business (CCB) and 22 

teachers from the Academy of Primary Education (APO) carried out the research tasks. The teachers 

collected DT statements in the brainstorming phase. These statements were supplemented with 

generated DT statements from theory, yielding a total of 125 statements. The 125 statements were 

sorted in the sorting phase by 27 teachers from CCB and 16 teachers from APO. 16 teachers from 

CCB and 18 teachers from APO rated the statements on importance, 14 teachers from CCB and 13 

teachers from APO rated the statements on realization (feasibility). The result of the multidimensional 

scale analysis and the hierarchical cluster analysis run afterwards, is a seven-cluster concept map 

containing the clusters: 1) Role of the teacher in the DBE environment, 2) Inquiry design, 3) Working 

iterative, cyclical 4) Make use of Real life problems, 5) Student learning outcomes, 6) Information and 

feedback increase student expertise, and 7) Collaboration in the DBE environment. These seven 

clusters provide the impetus for forming the shared thinking framework. In terms of content, the seven 

themes provided insights into teachers' practical knowledge of applying DT. Based on these insights, 

the DT statements derived from literature have been validated. This led to the conclusion that there are 

many similarities between the DT elements of the shared thinking framework and the DT elements 

found in literature. Furthermore this research provides information about what the most important and 

the most feasible elements of the thinking framework for applying DT in the DBE environment are for 

teachers. It identifies the role these elements play in applying DT. The seven clusters and their 

prioritization in terms of importance and realization provide the shared thinking framework for 

applying DT in the DBE environment for teachers of NHL Stenden. 

 

Keywords: design thinking, group concept mapping, higher education, practical knowledge teachers  
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3. Inleiding  

3.1 Probleemschets en doel van het onderzoek  

In het hoger onderwijs wordt design thinking erkend als belangrijke vaardigheid voor leren en 

werken. In sommige hbo-opleidingen leren studenten design thinking toepassen in een minor (Den 

Dekker, 2019), andere opleidingen baseren hun curriculum erop (Geitz & de Geus, 2019). Op NHL 

Stenden Hogeschool ligt design thinking aan de basis van het recentelijk door de instelling ingevoerde 

onderwijsconcept Design Based Education (DBE; Geitz & de Geus, 2019). Binnen DBE ondersteunen 

docenten de studenten bij het bedenken van de oplossing voor een vraagstuk vanuit de behoeften van 

de opdrachtgever (Cross, 2011; Tracey, Hutchinson & Grzebyk, 2014). Design thinking kan in dit 

oplossingsproces goed ingezet worden, vanwege de multidisciplinaire aanpak en het iteratief 

doorlopen van de ontwerpfasen (Camacho, 2016; Dorst 2011; Geitz & de Geus, 2019).  

Hoewel de praktijkkennis van NHL Stenden docenten over design thinking toeneemt en zij steeds 

meer leren over wat werkt voor docenten (Hulshof, 2011), ervaren zij handelingsverlegenheid bij het 

werken vanuit design thinking. Een belangrijk onderliggend probleem is dat de afzonderlijke 

academies van NHL Stenden Hogeschool nog geen expliciete gedeelde visie hebben ontwikkeld over 

de wijze waarop design thinking van meerwaarde kan zijn voor studenten en het werkveld (Sinia & 

Postema, 2019). Daar komt bij dat de academies design thinking terminologie hanteren uit de 

literatuur die niet is vertaald naar de praktijk (Post & Sinia, 2018). Hiermee is een belangrijke 

randvoorwaarde voor een geslaagde onderwijsinnovatie nog niet gerealiseerd (Kolster, de Boer, 

Westerheijden, & Vossensteyn, 2018). Omdat een expliciet en gedeeld denkkader ontbreekt, geven 

veel docenten naar eigen inzicht invulling aan design thinking. Dit maakt dat de fasen van design 

thinking niet altijd expliciet benoemd worden en niet altijd herkenbaar zijn voor studenten, met als 

resultaat dat het iteratief werken nog niet tot zijn recht komt (Sinia & Postema, 2019). Docenten geven 

aan behoefte te hebben aan het ontwikkelen van een denkkader voor het werken vanuit design 

thinking. Het voeren van een dialoog vanuit het praktijkperspectief van docenten kan helpen bij de 

ontwikkeling van dat denkkader. De dialoog wordt geïnformeerd vanuit het theoretisch perspectief van 

de literatuur over wat werkt over contexten heen, gevolglijk complementeren het praktijkperspectief 

en het theoretisch perspectief elkaar.  

Het doel van dit onderzoek is drieledig, namelijk: (a) inzicht verkrijgen in de praktijkkennis van 

docenten in de DBE-omgeving, (b) een denkkader creëren voor design thinking in de DBE-omgeving 

op basis van theorie en praktijk en (c) inzicht verkrijgen in hoe belangrijk en haalbaar de elementen 

van het denkkader zijn in het toepassen van design thinking in de DBE-omgeving. Docenten van NHL 

Stenden Hogeschool die ervaring hebben opgedaan met design thinking (praktijkperspectief) zullen in 

dialoog gebracht worden met het theoretisch perspectief op design thinking, door de praktijkkennis 

van deze docenten te koppelen aan uit de literatuur herleide design thinking statements. Group 

Concept Mapping (GCM) is een geschikte onderzoeksmethode om de dialoog tussen beide 
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perspectieven tot stand te brengen (Trochim, 1989; Trochim & McLinden, 2017). Het onderzoek 

levert docenten van NHL Stenden Hogeschool een gedeeld denkkader op voor het werken vanuit 

design thinking. De GCM-procedure maakt het daarnaast mogelijk om vanuit het praktijkperspectief 

de uit de literatuur herleide design thinking statements te valideren.  

 

3.2 Theoretische kader  

In het theoretisch kader komt eerst het theoretisch perspectief op design thinking aan de orde 

waarbij het construct design thinking vanuit de bestudeerde literatuur wordt verhelderd. Daarna wordt 

in de paragraaf over het praktijkperspectief op design thinking ingegaan op de design thinking 

praktijkkennis van de docenten van NHL Stenden Hogeschool en op hoe de inhoud aan deze 

praktijkkennis ontlokt wordt. Aansluitend wordt de GCM onderzoeksmethode besproken waarmee de 

praktijkkennis (praktijkperspectief) van docenten in kaart wordt gebracht en aan de hand waarvan de 

dialoog met het theoretisch perspectief tot stand komt. 

 

3.2.1. Het theoretisch perspectief op design thinking 

Ontwerpen (design) is een alomtegenwoordige menselijke activiteit, wat het volgens Razzouk en 

Shute (2012) ingewikkeld maakt om design thinking te definiëren. Micheli, Wilner, Bhatti, Mura en 

Beverland (2018) beamen dit en stellen dat er in de literatuur een verscheidenheid aan betekenissen 

van design thinking begrippen te vinden is. Toch kunnen er vanuit de literatuur wel overeenkomende 

design thinking elementen geïdentificeerd worden. Nagenoeg elk wetenschappelijk artikel start ermee 

dat design thinking geschikt is voor het oplossen van complexe (wicked) problemen (Buchanan, 1992). 

Een wicked probleem is een niet op zichzelf staand, niet duidelijk en eenvoudig te definiëren 

probleem, aldus den Dekker (2019). De behoeften van gebruikers in de probleemsituatie veranderen 

aldoor, waardoor er niet een juiste oplossing voor het probleem te vinden is (Den Dekker, 2019). De 

real-life vraagstukken, zoals die centraal staan binnen NHL Stenden, kunnen complex genoemd 

worden omdat het probleem van de opdrachtgever op verschillende manieren geformuleerd en 

geïnterpreteerd kan worden. De onzekerheid over het probleem maakt dat aannames cyclisch, iteratief 

getest zullen moeten worden om zo de oplossingsrichting te kunnen bepalen (Miller & Linder, 2015; 

Nason, 2017; Smit, 2018). Volgens Smit (2018) zijn dergelijke real-life vraagstukken met design 

thinking op te lossen vanwege het kort-cyclische karakter van de design thinking ontwerpaanpak. 

Voor het aanpakken van wicked problemen is design thinking beter geschikt dan Design Based 

Research (DBR). Beide methoden streven naar innovatief ontwerpen, maar DBR heeft als bijkomend 

doel om nieuwe algemeen geldende (wetenschappelijke) kennis op te doen (McKenney & Reeves, 

2019). Het vinden van juist een specifieke oplossing voor een bepaald probleem die waarde creëert 

voor die ene opdrachtgever vereist het meer intuïtief en creatief denken van een ontwerper die werkt 

aan de hand van de design thinking aanpak (Liedtka, 2015).  
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Design thinking als ontwerpaanpak wordt in de literatuur beschreven op organisatieniveau en op 

individueel niveau (Micheli et al., 2018). Op organisatieniveau wordt design thinking omschreven als 

een innovatieve aanpak en een creatieve manier voor het oplossen van problemen die uitgaat van 

ontwerpprocessen en gegrond is in de ontwerppraktijk (Brown, 2008; Liedtka, 2015). Naast generieke 

kenmerken als creativiteit en innovatie kent design thinking specifieke kenmerken, zoals user-centered 

ontwerpen (Micheli et al., 2018). Design thinking is een aanpak op organisatieniveau, maar is ook een 

manier van denken en handelen op individueel niveau (Den Dekker, 2019; Micheli et al., 2018). “De 

manier waarop vanuit design thinking problemen worden aangepakt, omvat een andere denkwijze bij 

het kijken naar problemen dan de traditionele, lineaire probleemaanpak en voorhanden zijnde 

onderzoeksmethoden en zij wijkt daarvan af ” (Den Dekker, 2019, p. 19). Een ‘design thinker’ zal het 

probleem zoals de opdrachtgever het definieert willen deconstrueren (Dorst, 2011). Hij bevraagt zowel 

het probleem als mogelijke oplossingen, redeneert van het probleem naar oplossingen en weer terug, 

aldus Smit (2018). Hij onderzoekt de bredere context (holistisch) om aanwijzingen te vinden voor een 

werkhypothese (frame) waarmee het complexe vraagstuk bekeken kan worden (Stompff, 2018).  

In de literatuur loopt het beschrijven van design thinking als aanpak op organisatieniveau en op 

individueel niveau nogal eens door elkaar heen. De ontwerper denkt en handelt in de praktijk immers 

als een design thinker terwijl hij een probleemsituatie vanuit design thinking op organisatieniveau 

aanpakt. Daarbij doorloopt hij verschillende ontwerpfasen om een oplossing voor het probleem te 

vinden. Van de verschillende design thinking fasenmodellen die in de literatuur terug te vinden zijn, is 

het model van de Stanford Design School het bekendste (Micheli et al., 2018). De design thinking 

ontwerpmodellen omvatten globaal de volgende fasen: (a) de startfase waarin het initiële onderzoek 

wordt uitgevoerd om het ontwerpprobleem dat opgelost moet worden te begrijpen, (b) de fase van 

ideation, het genereren van oplossingsideeën en mogelijke alternatieven, en (c) de concluderende fase 

waarin een idee of prototype getest wordt. Op basis van de test wordt vervolgens besloten of dat wat 

bedacht is bijgesteld moet worden, of er opnieuw ontworpen moet worden (iteratie) of dat het idee 

geïmplementeerd kan worden (Micheli et al., 2018). 

Het verder uitwerken van het theoretisch perspectief op design thinking is geen sinecure. Dat komt 

onder meer omdat design thinking in verschillende bronnen steeds net wat anders uitgelegd en 

geïnterpreteerd wordt (Den Dekker, 2019). Een algemeen geaccepteerde definitie van wat design 

thinking is, bestaat vooralsnog niet (Micheli et al., 2018). Er is zelfs sprake van een overvloed aan 

begrippen waarmee getracht wordt design thinking te duiden, terwijl er tegelijkertijd sprake is van een 

tekort aan theoretische ontwikkeling (Dalsgaard, 2014). Critici vragen zich onder meer om deze reden 

af of design thinking als aparte methodiek wel bestaat, of dat het eerder een andere naam is voor wat 

ontwerpers altijd al deden (Kimbell, 2012). Diverse auteurs doen desalniettemin een poging om uit de 

hoeveelheid begrippen de gemeenschappelijke elementen te onderscheiden. In een literatuurstudie 

proberen Razzouk en Shute (2012) vanuit 45 wetenschappelijke artikelen grip te krijgen op design 

thinking. Zij benoemen bijvoorbeeld design thinking kenmerken, karakteristieken en vaardigheden. 
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Micheli et al., (2018) proberen het construct design thinking te verhelderen vanuit 104 

wetenschappelijke artikelen en onderscheiden de overeenkomende design thinking kenmerken en 

design thinking technieken. Den Dekker (2019) bespreekt in zijn managementboek design thinking 

grondhoudingen, gaat in op design thinking als ontwerpcyclus en -proces en benoemt design thinking 

fasen en technieken. Net als bij Den Dekker staat bij Müller-Roterberg (2018) het toepassen van 

design thinking in de beroepspraktijk voorop. Hij noemt in zijn managementartikel design thinking 

kenmerken, design thinking principes en design thinking procesfasen. Vanuit voorgenoemde 

kernstudies kunnen overeenkomstige kenmerken van design thinking geïdentificeerd worden. Tabel 1 

geeft de overeenkomstige kenmerken van design thinking uit deze kernstudies weer en voorziet in een 

beschrijving, waar nodig aangevuld vanuit andere geraadpleegde literatuur. 

 

Tabel 1 

Design thinking kenmerken uit de kernstudies Razzouk & Shute (2012), Micheli et al. (2018), Müller-Roterberg (2018) en 

Den Dekker (2019) aangevuld vanuit de geraadpleegde literatuur.  

Kenmerken Beschrijving vanuit de literatuur 

Empathie Empathie is een grondhouding van de design thinker. Het is het vermogen om je in de gedachten en 

belevingswereld van anderen in te leven (Den Dekker, 2019). In een probleemsituatie waarin 

gebruikers om een oplossing vragen is juist design thinking geschikt, omdat deze ontwerpmethodiek 

de gebruikers centraal stelt. De ontwerper laat algemene aannames los, alleen dan is hij in staat om 

vanuit de wensen en behoeften van (toekomstige) gebruikers te ontwerpen. De gebruikers ervaren het 

probleem, dus het verbeterde of nieuwe ontwerp moet waarde voor hen creëren (user-centerdness). 

(Björgvinsson, Ehn & Hillgren, 2012; Den Dekker, 2019). McKim (Stanford) verwijst hiernaar met 

de term needfinding, i.e. het vinden van de dieperliggende drijfveren achter de letterlijke vraag van 

de gebruiker (Den Dekker, 2019; Camacho, 2016). De feedback van gebruikers op het ontwerp is 

onmisbaar. Het zorgt ervoor dat de voorgestelde oplossing daadwerkelijk aan hun wensen tegemoet 

komt, anders is het volgens de design thinking methodiek geen oplossing (Den Dekker, 2019; Miller 

& Linder, 2015; Smit, 2018; Stompff, 2018). 

Verschillende 

perspectieven 

Een team dat voor de design thinking aanpak kiest, betrekt alle belanghebbenden in het 

ontwerpproces om het ontwerpprobleem vanuit verschillende perspectieven te bekijken (Den Dekker, 

2019; Miller & Linder, 2015). Iedere belanghebbende heeft een eigen kijk op de probleemsituatie en 

een mening over de oplossing. Een probleem staat meestal niet op zichzelf, is veelal verbonden met 

andere problemen. Alle perspectieven zijn van belang voor de ontwerper om een beter beeld te 

kunnen vormen van het probleem en van een mogelijke oplossingsrichting, De ontwerper verkent 

vervolgens verschillende wegen op zoek naar de beste oplossing (Den Dekker, 2019; Stompff, 2018).  

Interdisciplinaire 

samenwerking 

Belanghebbenden vanuit verschillende disciplines worden betrokken bij het ontwerpproces, zoals 

andere ontwerpers, managers, individuen en groepen (Den Dekker, 2019; Matthews, Williams, 

Yanchar, & McDonald, 2017). De ontwerper stelt zijn ontwerpteam samen op basis van relevante 

expertise, grondhoudingen en competenties. De professionals verbinden hun vakkennis, vanuit begrip 

voor elkaars standpunten en perspectieven (Den Dekker, 2019). Vanuit de synergie die ontstaat 

tussen de kennis en kunde van de betrokkenen streeft de ontwerper ernaar waarde toe te voegen voor 

(toekomstige) gebruikers (Björgvinsson et al., 2012).  

Divergeren en De oplossingsideeën komen voort uit out of the box denken, bijvoorbeeld door te brainstormen. Dit 
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convergeren levert een veelheid aan ideeën op. Men noemt dit divergeren, i.e. het vergroten van het aantal 

alternatieven, zodat er meer te kiezen valt. Na het genereren van ideeën wordt toegewerkt naar een 

enkel idee. Dit noemt men convergeren. Er wordt een keuze voor een idee gemaakt, met als doel met 

het gekozen idee te experimenteren zonder al te snel te oordelen. De ontwerper organiseert de 

geanalyseerde, losse inzichten om mogelijke patronen te kunnen herkennen. Wanneer dit leidt tot het 

beter begrijpen van de probleemsituatie, zal de ontwerper elementen integreren tot een goed nieuw 

idee (Den Dekker, 2019, Stompff, 2018).  

Frame (kaderen) en 

reframe 

(herkaderen) door 

abductie 

Voor het oplossen van het ontwerpprobleem staan de ontwerper zoveel mogelijkheden ter 

beschikking en zijn er zoveel onduidelijkheden dat de ontwerper een frame (werkhypothese) kiest dat 

hij tijdelijk niet ter discussie stelt (Stompff, 2018). Hij doet aannames die als falsifieerbare, meetbare 

en testbare voorspellingen worden geformuleerd (Smit, 2018). De ontwerper verkent het gekozen 

frame, reflecteert erop, zal het frame mogelijk loslaten en vervolgens een nieuw frame kiezen. Dit 

kaderen en herkaderen van problemen in combinatie met het bevragen van huidige aannames, 

aanbevelingen en betekenissen voordat er naar alternatieven wordt gekeken, wordt abductief 

redeneren genoemd (Dorst, 2011; Micheli et al., 2018). 

Iteratief ontwerpen 

en experimenteren 

De ontwerper exploreert meerdere frames en maakt daarbij voortdurend gebruik van de kennis die 

eerder is opgedaan (Stompff, 2018). Terwijl geëxperimenteerd wordt met prototypes worden 

aannames getoetst, kan er door het verzamelen van feedback bijgestuurd worden of eventueel 

opnieuw ontworpen (Smit, 2018; Thompson & Schontal, 2020). Op nagenoeg elke actie volgt dus 

reflectie waaruit informatie voor daaropvolgende actie voortkomt (Dalsgaard, 2014). In dit cyclische 

ontwerpproces, bij het doorlopen van de fasen van design thinking, boekt de ontwerper progressie 

(Den Dekker, 2019; Miller & Linder, 2015; Scheer, Noweski & Meinel, 2012). 

Visualiseren Om een idee te delen worden in het ontwerpproces visualisatietechnieken ingezet. Technieken als 

sketching en een prototype maken, helpen om een beeld te krijgen van de ontwerpsituatie en die beter 

te begrijpen, om scherp te krijgen wat een mogelijke oplossingsrichting is en om betrokkenen te laten 

reflecteren op (kenmerken van) een idee en gebruikers feedback te laten geven (Dalsgaard, 2014).   

Tolerantie voor 

ambiguïteit en 

fouten maken. 

Er is bij design thinking ruimte nodig voor het verkennen van tegenstellingen en leren van 

mislukkingen. Succesvolle oplossingen voor de probleemsituatie komen voort uit zowel individuele 

als gezamenlijke ideeën en de reflectie daarop en vanuit feedback van gebruikers (Brown, 2008; Den 

Dekker, 2019; Miller & Linder, 2015; Scheer et al., 2012). 

Noot: Design thinking kenmerken uit de kernstudies beschreven vanuit de geraadpleegde literatuur. 

 

Naast overeenkomende kenmerken van design thinking als ontwerpaanpak, worden in de literatuur 

ook overeenkomende methoden en technieken onderscheiden met behulp waarvan gesprekken met 

betrokken belanghebbenden gevoerd kunnen worden (Martin & Hanington, 2012). Volgens Müller-

Roterberg (2018) combineert de design thinking aanpak analytische en synthetische methoden van 

onderzoek. Methoden zoals interviews en observaties zijn ontleend aan wetenschappelijke disciplines. 

Andere methoden, zoals experimenteren (creëren), visualiseren en iteratie komen voort uit de 

generieke ontwerpdisciplines. Uitgaande van (a) het type inhoud van het probleem, (b) de manier 

waarop informatie vergaard wordt en (c) de rollen die onderzoeker en deelnemers kunnen aannemen, 

kiest de ontwerper of het ontwerpteam de methode of methoden die het best ingezet kunnen worden. 

De ervaren ontwerper weet welke methoden wel of niet geschikt zijn om in de verschillende fasen van 
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het ontwerpproces in te zetten. Hij stelt daarbij dus altijd het gesprek met de belanghebbenden en de 

gebruikers centraal (Björgvinsson et al., 2012; Den Dekker, 2019; Martin & Hanington, 2012). 

Begrippen kunnen in de design thinking literatuur meerdere betekenissen hebben (Micheli et al., 

2018). Zo worden methoden en technieken geregeld onder eenzelfde noemer aan de orde gesteld 

(Martin & Hanington, 2012). Bovendien worden technieken vaak weer gerelateerd aan kenmerken van 

design thinking. Visualiseren wordt bijvoorbeeld genoemd als kenmerk van design thinking, maar het 

is ook het effect van het inzetten van technieken. Micheli et al. (2018) hebben in hun reviewstudie uit 

alle onderzoeken acht overkoepelende design thinking technieken geïdentificeerd, die in Tabel 2 kort 

worden uitgelegd en worden gerelateerd aan bijbehorende design thinking kenmerken.  

 

Tabel 2 

Design thinking technieken geïdentificeerd door Micheli et al. (2018) 

Technieken Korte beschrijving en relatie met design thinking kenmerken 

Etnografie Technieken als observaties in de context en dagboekaantekeningen (Björgvinsson et al., 2012) 

kunnen ingezet worden als middel om vanuit empathie het probleem, de opdrachtgever en de context 

te begrijpen. Micheli et al. (2018) stellen dat hier de ‘Wat als?’ vraag bij gesteld kan worden, wat 

abductief redeneren mogelijk maakt (Dorst, 2011). 

Personas Door een gedetailleerde en visueel ondersteunde beschrijving te maken van een typische gebruiker 

kan deze gebruiker beter begrepen worden (empathie). De persona representeert het belang van de 

gebruiker op symbolische wijze (Micheli et al., 2018).  

Journey map De ervaringen van de gebruiker, waar hij tegenaan loopt en op welke manier hij reageert op 

ervaringen worden in een journey map beschreven. Deze ervaringen kunnen zo vanuit de context 

begrepen worden (empathie). Er kan geëxperimenteerd worden door meerdere journeys te testen 

(iteratie) en daar een beeld (visualiseren) bij te krijgen (Micheli et al., 2018). 

Brainstorm Deze techniek wordt ingezet om snel, veel nieuwe ideeën voor het oplossen van het vraagstuk te 

genereren. Het out-of-the-box denken bevordert abductief redeneren, maar ook experimenteren en 

iteratie (Micheli et al., 2018).  

Mindmaps 

 

Door het maken van mindmaps wordt gezamenlijk betekenis gegeven aan een thema of aan 

ervaringen die een rol spelen in het aanpakken van het vraagstuk. Er ontstaat tolerantie voor 

ambiguïteit en de complexiteit van een thema wordt visueel gemaakt. Mindmappen vraagt om 

samenwerking en communicatie met elkaar (Micheli et al., 2018).  

Visualisatie (v) Inzetten van beelden (v), testen in het werkveld (e) en tastbaar gemaakte ideeën (p) zijn technieken 

die ingezet kunnen worden om duidelijkheid te krijgen over de bedachte oplossing, er kritisch naar te 

kijken en feedback op te geven (Dalsgaard, 2014). De technieken sporen mogelijke fouten op, wat 

leidt tot iteratie. De visualisatietechniek sketching leent zich goed voor communiceren over nieuwe 

mogelijkheden (abductief redeneren; Micheli et al., 2018).   

Experimenten (e) 

Prototypes (p) 

Noot: Design thinking technieken beschreven vanuit de geraadpleegde literatuur 

 

Naast design thinking als een ontwerpaanpak met ontwerpmethoden en -technieken die ingezet 

kunnen worden bij het oplossen van problemen, wordt in de literatuur geschreven over design thinking 

als een vaardigheid die bewust ingezet kan worden (Razzouk & Shute, 2012). Volgens Noweski et al. 
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(2012) beschikt de ontwerper over hogere orde denkvaardigheden, zoals metacognitief monitoren 

(Pintrich, Wolters & Baxter, 2000; zie Tabel 3). De ontwerper probeert bijvoorbeeld inzicht te krijgen 

in de context en de cultuur waarin het praktijkprobleem zich voordoet en schakelt tussen het 

strategische en operationele niveau (Den Dekker, 2019; Miller & Linder, 2015; Smit, 2018). Daarbij is 

hij nieuwsgierig naar hoe verwante problemen binnen maar ook buiten de organisatie opgelost 

worden. De ontwerper veronderstelt namelijk dat er een betere oplossing is dan de bestaande 

oplossingen (Brown, 2008; Den Dekker, 2019). Ook den Dekker (2019) benoemt dat voor het 

oplossen van een ontwerpprobleem zowel het grote als het kleine plaatje onmisbaar zijn. De ontwerper 

zoomt geregeld uit om het probleem op afstand te verbeelden om vervolgens weer in te zoomen en 

details uit te werken (Den Dekker, 2019; Miller & Linder, 2015; Scheer et al., 2012). Liedtka (2015) 

verwijst naar perspectiefinnemende vaardigheden die eventuele cognitive biases zoveel mogelijk 

reduceren. De ontwerper zou bijvoorbeeld de overeenkomst tussen wat hij van waarde vindt en wat de 

gebruiker van waarde vindt kunnen overschatten. Door metacognitieve monitoring, door reflectie en 

abstractie, door te leren van alle opgedane ervaringen (Miller & Linder, 2015; Scheer et al., 2012) en 

met veel discipline komt de ontwerper uiteindelijk met een concrete oplossing (Stompff, 2018). In 

Tabel 3 worden de design thinking vaardigheden uit de kernstudies beschreven, aangevuld vanuit de 

andere geraadpleegde literatuur.   

 

Tabel 3 

Design thinking vaardigheden uit de kernstudies Razzouk & Shute (2012), Micheli et al. (2018), Müller-Roterberg (2018) en 

Den Dekker (2019) aangevuld vanuit de geraadpleegde literatuur. 

Vaardigheden Korte beschrijving  

Inlevingsvermogen Het is eerst en vooral van belang dat de ontwerper beschikt over het empathisch vermogen om zich in 

de gedachten en belevingswereld van anderen in te leven (Camacho, 2016). Gedurende het hele 

ontwerpproces onderzoekt de ontwerper de behoeften van belanghebbenden en probeert hij deze 

behoeften in balans te brengen (Matthews et al., 2017). 

Metacognitief 

monitoren 

Om achter de dieperliggende drijfveren van belanghebbenden te komen probeert de ontwerper te 

denken over het denken van anderen (metacognitie; Kavousi, Miller & Alexander, 2020), met hen 

mee te bewegen, met hun blik te kijken (visualiseren) en vervolgens dit weer los te laten (Dorst, 

2018). De ontwerper zoomt geregeld uit om op afstand over het probleem na te denken en het te 

verbeelden. Vervolgens zoomt hij weer in en werkt details uit (Den Dekker, 2019; Miller & Linder, 

2015; Scheer et al., 2012).  

Open mindset De ontwerper heeft een onderzoekende houding, vanuit een open mindset. Omdat de ontwerper 

optimistisch is, veronderstelt hij dat er een betere oplossing is dan de bestaande oplossingen (Brown, 

2008; Den Dekker, 2019; Camacho, 2016; Thompson & Schonthal, 2020). De ontwerper oordeelt 

niet te snel, kan omgaan met onzekerheden en gaat ervan uit dat er van fouten geleerd wordt 

(tolerantie voor ambiguïteit en fouten; Micheli et al., 2018).  

Gespreksvoering De ontwerper voert de dialoog met betrokkenen en ontwikkelt zo relevante kennis. Kennis neemt ook 

toe door interactie met het materiaal en de context (Scheer et al., 2012; Tracey et al., 2014). De 

ontwerper weet welke methoden voor gespreksvoering wel of niet geschikt zijn om in de 
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verschillende fasen van het ontwerpproces in te zetten (Martin & Hanington, 2012). 

Creativiteit De ontwerper zet bewust creatieve oplossingsstrategieën in om complexe en creatieve uitdagingen 

aan te gaan (Den Dekker, 2019; Dorst, 2011). De ontwerper zoekt naar verklaringen in het creatieve 

proces zelf (Razzouk & Shute, 2012). 

Samenwerken De ontwerper werkt samen met belanghebbenden en met betrokkenen uit verschillende disciplines, 

zoekt verbinding en probeert samenhang te creëren (Brown, 2008; Den Dekker, 2019). 

Leren/ reflectie De ontwerper leert in het ontwerpproces, van ervaringen door reflectie (Miller & Linder, 2015; 

Scheer et al., 2012). De ontwerper neemt frames (kennis) mee die hij heeft opgedaan in 

opeenvolgende ontwerpopdrachten (Tracey & Boling, 2013). Een ervaren ontwerper zal in een 

complexe probleemsituatie deze situatie ‘lezen’ met deze frames in het achterhoofd (Dorst, 2011).  

Discipline De ontwerper deconstrueert het probleem, is kritisch en verwerpt aannames (Den Dekker, 2019). Hij 

bevraagt zowel het probleem als de mogelijke oplossing en is niet te snel tevreden (Smit, 2018). Het 

vergt veel discipline van de ontwerper om uiteindelijk met een concreet resultaat (oplossing) te 

komen (Stompff, 2018). 

Noot: Design thinking vaardigheden beschreven vanuit de geraadpleegde literatuur 

 

Razzouk en Shute (2012) stellen dat studenten net als ontwerpers hogere orde denkvaardigheden 

moeten ontwikkelen en moeten leren analyseren, synthetiseren, innoveren en omgaan met real-life 

vraagstukken. Zo zullen zij de afstand leren overbruggen van idee, via prototype naar de concrete 

oplossing, waarbij de docenten hen in dit proces begeleiden bij het leren inzetten van design thinking 

methoden en technieken (Koehler & Mishra, 2005).  

 

3.2.2. Het praktijkperspectief op design thinking  

Op NHL Stenden Hogeschool doen docenten sinds 2018 ervaring op met het begeleiden van 

studenten in een leeromgeving waarin real-life vraagstukken centraal staan. In het DBE-

onderwijsconcept van de hogeschool wordt onderwijs niet meer op de traditionele manier 

georganiseerd (Dorst, 2018). Studenten, docenten en opdrachtgevers werken samen aan het oplossen 

van een praktijkprobleem vanuit de fasen van design thinking (Geitz & de Geus, 2019). In dit 

trialogisch proces worden design thinking en leren met elkaar verbonden door te experimenteren 

(ervaren) en door te leren van feedback, evaluatie en reflectie. In deze authentieke leeromgeving zijn 

docenten verantwoordelijk voor het leren van studenten in de probleemsituatie zelf. De docenten leren 

studenten de design thinking aanpak aan, monitoren welke strategieën studenten in de 

probleemsituatie inzetten en geven daar vervolgens instructies bij (Geitz & de Geus, 2019). De 

praktijkkennis (ervaringen) die docenten hiermee opgedaan hebben representeert in dit onderzoek het 

praktijkperspectief op design thinking.   

Docenten van NHL Stenden Hogeschool doen in de DBE-omgeving ervaring op met welke design 

thinking methoden en technieken wel of niet goed werken (Dalsgaard, 2014; Tracey & Boling, 2013). 

Zij doorlopen samen met studenten en opdrachtgevers de design thinking ontwerpcyclus en proberen 

daarbij vanuit werkhypothesen praktijkvraagstukken op te lossen (Dorst, 2011; Stompff, 2018). In een 
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design-based leeromgeving leren studenten redeneren als een expert design thinker, wat vraagt om een 

transformatie van de rol van de docent (Gómez Puente, Van Eijck & Jochems, 2013). Gómez Puente 

et al. (2013) stellen dat docenten de controle over het leren overdragen aan de student. Daarbij moeten 

docenten de juiste balans vinden tussen studenten laten werken aan authentieke leertaken, hen 

complex onderzoek laten uitvoeren en daarbij ondersteunen. De rol die de docent speelt in het leren 

van de student blijft aldus essentieel. Volgens Bakker en Sinia (2019) heeft het werken vanuit design 

thinking effect op de didactiek en op de interactie tussen docent en student, maar ook op de 

samenwerking tussen docenten onderling. Docenten zijn zoekende naar het invulling geven aan een 

meer coachende rol. Ze zoeken naar de goede balans tussen sturen en loslaten, tussen het geven van 

feedback en toetsing (Sinia & Postema, 2019). Op NHL Stenden Hogeschool is er erkenning voor de 

ontdekkingstocht die de invoering van DBE is en voor de waarde van het delen en evalueren van 

opgedane ervaringen. Er is behoefte aan kennisdeling en het ontwikkelen van een gemeenschappelijke 

taal gevat in een expliciet, gedeeld denkkader (Post & Sinia, 2018). Docenten hebben aangegeven met 

elkaar in dialoog te willen gaan over de betekenis van design thinking voor de onderwijspraktijk (Sinia 

& Postema, 2019). Dit vraagt om identificatie van elementen van design thinking die een rol spelen in 

onderwijs in de DBE-omgeving. Daarvoor is het noodzakelijk om de inhoud te ontlokken aan de 

praktijkkennis van docenten, want het is voor de docent zelf lastig onder woorden te brengen wat zijn 

praktijkkennis precies is. Volgens Beijaard (2019) is praktijkkennis ‘de kennis die in het hoofd van de 

docent zit, waaruit hij onderwijs ontwerpt en die tot uiting komt in het gedrag in interacties met 

studenten en in samenwerking met partners in zijn netwerk’. Het beschrijven van praktijkkennis van 

docenten is volgens Hulshof (2011) voor een groot deel het categoriseren van cognities die uit 

voorbeelden zijn ontstaan. Daarom zullen docenten van NHL Stenden Hogeschool hun design 

thinking praktijkkennis vanuit voorbeelden, vanuit de ervaringen opgedaan in de probleemsituatie en 

vanuit het waargenomen gedrag in interacties met studenten en het werkveld gaan beschrijven 

(praktijkperspectief; Beijaard, 2019; Gero en Milovanovic, 2020; Rouder & Ratcliff, 2006). Het 

expliciet maken van de praktijkkennis van de docenten maakt het mogelijk om de al dan niet bewust 

toegepaste design thinking elementen te identificeren. Door deze elementen in ‘dialoog’ te brengen 

met elementen uit de design thinking theorie ontstaat algemeen geaccepteerde, herkenbare design 

thinking taal die de basis vormt voor een gedeeld denkkader (Hoogveld, Jansen-Noordman & Van 

Merriënboer, 2017; Hulshof, 2011; Yilmaz, Daly, Seifert & Gonzalez, 2015). Deze dialoog tussen 

docenten (praktijkperspectief) en theorie zal plaatsvinden door middel van Group Concept Mapping 

(GCM). 

 

3.2.5. De dialoog tussen theorie en praktijk; Group Concept Mapping 

Vanuit de design thinking theorie kan de onderwijspraktijk gevoed worden (Micheli et al., 2018). 

Daarvoor is het van belang om overbruggende theoretische design thinking elementen vast te stellen 
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(Dalsgaard, 2014). In de huidige situatie bij NHL Stenden Hogeschool wordt van docenten verwacht 

dat zij de in de literatuur beschreven design thinking theorie vertalen naar de dagelijkse praktijk, maar 

de overvloed aan design thinking begrippen in wetenschappelijk onderzoek bemoeilijkt deze 

vertaalslag (Dalsgaard, 2014; Micheli et al., 2018). De vertaalslag wordt in het huidige onderzoek 

gemaakt door de design thinking praktijkkennis van docenten (het praktijkperspectief) te koppelen aan 

de design thinking elementen uit de literatuur (het theoretisch perspectief). Group Concept Mapping 

(GCM) is een geschikte mixed-method onderzoeksmethode om het praktijkperspectief en het 

theoretisch perspectief op design thinking in de vorm van statements met elkaar in dialoog te brengen 

(Trochim, 1999; Wopereis, Vrieling-Teunter, De Boer-Bruggink & Stoyanov, 2018). Voor het 

herleiden van de theoretische statements zijn de op de interne website gepubliceerde DBE-

beleidsdocumenten en DBE-informatie van NHL Stenden Hogeschool geraadpleegd. In deze 

documenten en informatie wordt design thinking terminologie uit de literatuur gehanteerd die niet 

specifiek wordt vertaald naar de praktijk (Post & Sinia, 2018). De design thinking theorie in de 

documenten wordt daarom gerekend tot de literatuur en vormt samen met de kernstudies de basis voor 

het herleiden van de theoretische statements. Er is een raamwerk gemaakt met daarin design thinking 

kenmerken en begrippen en de daaruit herleide statements (zie Bijlage 1). De praktische statements 

worden door de deelnemende docenten herleid vanuit ervaringen met en voorbeelden van werken 

vanuit design thinking. De GCM-procedure leidt tot de door Hulshof (2011) genoemde categorisatie 

van de statements van docenten en van de statements uit de literatuur, levert gedeelde metataal op en 

resulteert in een gedeeld denkkader voor docenten (Gero & Milovanovic, 2020; Hulshof, 2011; 

Rouder & Ratcliff, 2006; Wopereis et al., 2018). 

 

3.3 Vraagstellingen en hypothesen  

Het doel van dit onderzoek is drieledig, namelijk: (a) inzicht verkrijgen in de praktijkkennis van 

docenten in de DBE-omgeving, (b) een denkkader creëren voor design thinking in de DBE-omgeving 

op basis van theorie en praktijk en (c) inzicht verkrijgen in hoe belangrijk en haalbaar de elementen 

van het denkkader zijn in het toepassen van design thinking in de DBE-omgeving. Door GCM in te 

zetten kunnen de aan dit onderzoek deelnemende docenten hun design thinking praktijkkennis 

koppelen aan wat bekend is over design thinking uit de literatuur (Dalsgaard, 2014).  

 

De volgende onderzoeksvragen staan in dit onderzoek centraal: 

• Hoe ziet het praktijkperspectief van docenten op design thinking in de DBE-omgeving eruit? 

• Hoe ziet een denkkader voor design thinking in de DBE-omgeving op basis van theorie en 

praktijk eruit? 

• Hoe belangrijk en haalbaar zijn de elementen van het denkkader in het toepassen van design 

thinking in de DBE-omgeving? 
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4. Methode 

Om dit onderzoek uit te kunnen voeren is samengewerkt met de lector Design Based Education 

(DBE), de opleidingsmanagers van de Academie Communication en Creative Business (CCB) en van 

de Academie Primair Onderwijs (APO) van NHL Stenden Hogeschool. Het onderzoeksonderwerp 

voor de masterthesis is vormgegeven vanuit de context van de faculteit Onderwijswetenschappen van 

de Open Universiteit en dan met name vanuit de vakgroep Sociaal Leren.  

4.1 Ontwerp  

Om de onderzoeksvragen van dit onderzoek te kunnen beantwoorden is een Group Concept 

Mapping (GCM) procedure uitgevoerd (Trochim 1989; Kane & Trochim 2007). GCM is een 

onderzoeksmethode die kwalitatieve technieken en kwantitatieve technieken combineert met als doel: 

(a) het genereren van de ideeën van een groep, (b) het sorteren van deze ideeën om ze in grotere 

categorieën te groeperen en (c) het waarderen van oplossingen op haalbaarheid en 

implementeerbaarheid (Kirschner, 2017). De docenten die deelnemen aan het onderzoek bereiken aan 

de hand van GCM objectieve ‘consensus’ over het belang en de haalbaarheid van elementen van 

design thinking in de DBE-omgeving (Kirschner, 2017; Wopereis et al., 2018). Docenten zijn als het 

ware mede-onderzoekers in het proces om te komen tot een denkkader, omdat zij zelf de ideeën 

genereren en de inhoud structureren (Kirschner & Stoyanov, 2020). Het inzetten van de software om 

vanuit patroonherkenning thematische clusters te kunnen identificeren, borgt objectiviteit in de 

omgang met de verkregen data. Dit zijn volgens Kirschner en Stoyanov (2020) de voordelen van het 

gebruik van GCM ten opzichte van andere (meer subjectieve of vooringenomen) methoden van 

expertconsultatie, zoals enquêtes, interviews en klassieke concept mapping. 

De GCM-procedure maakt gebruik van een gestructureerde methode die in zes vaste stappen 

verloopt: (a) bepalen brainstormfocus en deelnemers, (b) genereren van de ideeën, (c) structureren van 

de ideeën, (d) resultaten visualiseren, (e) resultaten interpreteren en (f) rapportage resultaten en 

aanbevelingen (zie Figuur 1; Kirschner, 2017; Kane & Trochim 2007; Trochim 1989).  

GCM is een betrouwbare en valide onderzoeksmethode. Rosas en Kane (2012) voerden een 

analyse op 69 samengevoegde GCM-studies uit en tonen in hun onderzoek aan dat concept mapping 

een methodologie is die een complexe set van multivariate data in een tweedimensionale ruimte goed 

weergeeft. Zij vonden een Cronbach’s alpha boven .96, wat aangeeft dat de procedure consistent is. 

Verder constateren zij dat de validiteit van de gegenereerde concept maps goed is, het geeft de realiteit 

goed weer. Daarnaast zijn de sorteer- en beoordelingstaken goed repliceerbaar. Ondanks variatie in 

deelname aan en voltooiing van de taken zijn zowel de validiteit als de betrouwbaarheid van GCM-

procedures consistent. De kwaliteit en grondigheid van de GCM-procedure blijven ook bij het 

genereren, sorteren en beoordelen van ideeën via het Internet behouden (Rosas & Kane, 2012; 

Trochim, 1989). 
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4.2 Participanten  

Het onderzoek is uitgevoerd onder docenten van NHL Stenden Hogeschool die vanaf de invoering 

van het DBE-onderwijsconcept ervaring hebben opgedaan met het toepassen van design thinking. Dit 

geldt onder meer voor docenten van de Academie Communication en Creative Business (CCB) en de 

Academie Primair Onderwijs (APO). De keuze voor deze academies maakt het mogelijk om de 

mening van docenten vanuit twee contexten inzichtelijk te maken. Het contact met de 

academiedirecteur en opleidingsmanagers kwam tot stand via de lector DBE. Zij stemden toe met het 

uitvoeren van het onderzoek, waarna de teamleiders docenten benaderden met de vraag om deel te 

nemen aan het onderzoek. Er is hier sprake van purposive sampling (Creswell, 2014), omdat docenten 

zijn benaderd die ervaring hebben met samenwerken vanuit design thinking in de DBE-omgeving. 

Aan de brainstormsessies van het huidige onderzoek deden 27 docenten mee, 10 van de Academie 

CCB en 17 van de APO. Een mooi aantal deelnemers, want volgens Trochim (1989) levert een groep 

van tussen de 10 en 20 deelnemers aan de brainstormfase doorgaans al een variëteit aan ideeën 

(statements) op (Trochim, 1989).  

Voorafgaand aan het uitvoeren van de taken in de online applicatie Groupwisdom, beantwoordden 

docenten de volgende participant questions: (a) Welke titel past het beste bij uw functie?, (b) Wat is 

uw geslacht, (c) Wat is uw leeftijd?, (d) Hoeveel jaar ervaring heeft u als docent in het hoger 

onderwijs?, (e) Hoeveel jaar bent u werkzaam bij uw huidige werkgever?, (f) Bij welke academie bent 

u werkzaam?, (g) Heeft u ervaring met het werken met studenten aan een real-life vraagstuk? en (h) In 

welke fase van de opleiding bent u overwegend werkzaam? Deze (demografische) gegevens zijn 

verzameld omdat binnen CCB initieel alle aanwezigen bij een teamontwikkeldag startten aan de 

sorteertaak in Groupwisdom. Het verzamelen van de gegevens was niet een doel op zich, maar de 

onderzoeker kon met de verkregen gegevens de sorteertaken van docenten met ervaring met het 

toepassen van design thinking selecteren voor de analyses.   

Voor het uitvoeren van de sorteertaken is een groep van tussen de 20 en 30 deelnemers optimaal. 

Minder dan 15 deelnemers is vanuit het oogpunt van betrouwbaarheid niet wenselijk (Rosas & Kane, 

2012). Voor het sorteren van de statements zijn docenten benaderd die werkzaam zijn bij 

bovengenoemde academies en die vanaf de invoering van DBE vanuit de design thinking aanpak 

hebben gewerkt. In het huidige onderzoek hebben 43 deelnemers de sorteertaak uitgevoerd, 27 van de 

Academie CCB en 16 van de APO. Ook hier is purposive sampling ingezet (Creswell, 2014), de  

deelnemers voldeden allen aan de criteria voor deelname.  

Gewoonlijk neemt hetzelfde aantal deelnemers deel aan zowel het brainstormen als aan het 

beoordelen (Rosas & Kane, 2012). Volgens Trochim (1989) is het niet noodzakelijk dat het in beide 

fasen dezelfde deelnemers betreft, maar de resultaten worden wel beter begrepen als deelnemers aan 

de beoordelingstaak ook aan de brainstorm hebben meegedaan of als deelnemers aan de 

beoordelingstaak voldoen aan vergelijkbare criteria voor deelname. Aan beoordelingstaak 1 deden 34 
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docenten mee (50% nam tevens deel aan de brainstormfase), 16 van de Academie CCB en 18 van de 

APO. Beoordelingstaak 2 is door 27 docenten uitgevoerd (41% nam tevens deel aan de 

brainstormfase), 14 van de Academie CCB en 13 van de APO. De gegevens verkregen uit de 

participant questions zijn ook in deze fase gebruikt om taken van deelnemers die aan de criteria 

voldeden mee te kunnen nemen in de analyses.  

 

4.3 Materialen  

In dit onderzoek zijn verschillende digitale middelen ingezet. Voor de zes brainstormsessies is 

gebruik gemaakt van Microsoft Teams. Bij de sessies waren de lector DBE van de hogeschool, de 

onderzoeker en de deelnemende docenten van CCB en APO aanwezig. In de eerste stap van de 

brainstorm reageerden de docenten individueel op de focus prompt die voor hen zichtbaar was op een 

dia in een PowerPointpresentatie. De deelnemers kregen instructies over hoe ze de prompt aan konden 

vullen met statements (ideeën). Er is geen limiet gesteld aan het aantal statements dat een deelnemer 

mocht invullen. De docenten deelden hun statements vervolgens in de chat. In de tweede stap lichtten 

de docenten mondeling hun statements toe, wat resulteerde in het toevoegen van weer nieuwe 

statements. De Teamsbijeenkomsten zijn opgenomen en naderhand door de onderzoeker 

uitgeschreven. De onderzoeker vulde de gegenereerde statements aan met statements die uit de 

literatuur herleid zijn (zie Raamwerk in Bijlage 1) en plaatste alle gegenereerde statements in een 

Excelbestand, om ze vervolgens te structureren. De onderzoeker nam de 125 gestructureerde 

statements over in de online applicatie Groupwisdom.tech van Concept Systems, Inc. (Concept 

Systems, 2021). Deze applicatie is bij alle vervolgstappen gebruikt.  

De 125 statements stonden centraal in zowel de sorteer- als in de beoordelingstaken. De 

deelnemers aan de sorteerfase en de deelnemers aan de beoordelingsfase van de concept mapping 

procedure registreerden zich met een e-mailadres en zelfgekozen wachtwoord. Ze konden vervolgens 

in en uitloggen in het systeem en bepaalden zelf wanneer ze de toegewezen taken uitvoerden. De 

deelnemers kregen bij beide taken online instructies voor het uitvoeren van de taak. Voor een zo hoog 

mogelijke respons, stuurde de onderzoeker na een aantal weken een reminder per e-mail. De 

onderzoeker voerde naderhand de GCM-analyses uit, analyseerde de gesorteerde statements en 

creëerde de concept maps met behulp van de software.  

De software voert twee geavanceerde multivariate statistische analyses uit, namelijk 

multidimensionale scaling (MDS) en hiërarchische clusteranalyse (HCA), teneinde patronen te 

identificeren in de geaggregeerde data om zo het gemeenschappelijke denken aan een populatie of een 

subpopulatie te ontlokken (Kirschner & Stoyanov, 2020).     
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4.4 Procedure  

De lector DBE van NHL Stenden Hogeschool heeft contact gelegd met de opleidingsmanagers 

van beide academies om het onderzoek op de onderzoeksagenda van beide academies te krijgen. In 

een online bijeenkomst, waar de lector en de opleidingsmanagers bij aanwezig waren, is door de 

onderzoeker het onderzoeksdoel en de opzet van het onderzoek nader uitgelegd. De docenten van 

CCB en de docenten van de APO zijn via het Management Team in een interne nieuwsbrief op de 

hoogte gesteld van het onderzoek (bestaande uit drie deelnamefasen). Vervolgens zijn zij uitgenodigd 

om deel te nemen aan de eerste fase, de brainstormsessie. De docenten die zich bij de onderzoeker 

meldden om mee te doen aan de brainstorm, ontvingen via e-mail een link om deel te kunnen nemen 

aan een van de geplande Teamsbijeenkomsten.   

De onderzoeker fungeerde als facilitator van de GCM-procedure. De facilitator overziet het GCM-

proces, communiceert met de deelnemers en coördineert het uitvoeren van de brainstorm-, sorteer- en 

beoordelingstaken door de deelnemers (Concept Systems, 2017). Voor het uitvoeren van de sorteer- en 

beoordelingstaken kregen de deelnemers toegang tot de online onderzoeksomgeving van The Concept 

System® groupwisdomTM (2021) [Web-based Platform]. Voorafgaand aan het uitvoeren van de taken 

kregen de deelnemers een bericht met als onderwerp informed consent waarin beschreven staat hoe de 

onderzoeker met de verkregen gegevens om zal gaan. Benaderde deelnemers konden op dat moment 

alsnog besluiten om wel of niet mee te doen aan het onderzoek.  

De deelnemers ontvingen een uitnodiging via e-mail met een link naar het online platform en 

waren na registratie automatisch aan hen toegewezen taken gekoppeld. De gehele procedure die de 

facilitator volgde, wordt aan de hand van de zes stappen van de GCM methode beschreven (Kirschner, 

2017).  
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Figuur 1. Stappen in Group Concept Mapping (Kirschner, 2017) 

 

Stap 1: Bepalen brainstormfocus en deelnemers. De basis voor de brainstorm is de 

focusprompt. Het formuleren van deze prompt is deels vergelijkbaar met het formuleren van een 

meerkeuzevraag, maar bij de prompt worden de statements (antwoorden op de vraag) gegeven door de 

deelnemers van het onderzoek (Trochim, 1989). In samenspraak met de opleidingsmanagers zijn de 

docenten uitgenodigd om deel te nemen aan de brainstorm. Docenten van de beide academies 

gebruiken het woord Atelier voor de DBE-omgeving, zodoende suggereerden de opleidingsmanagers 

de focusprompt als volgt te formuleren:  

‘In mijn ateliers is de DT-insteek te herkennen aan de volgende elementen…’ 
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Stap 2: Genereren van statements/ brainstormen. De deelnemers aan de brainstormsessies 

kregen in een Teamsbijeenkomst een korte introductie op het onderzoek. Ze kregen vervolgens de 

instructie om de focus prompt aan te vullen vanuit hun praktijkervaring met het toepassen van design 

thinking in het begeleiden van groepen studenten in het atelier (de DBE-omgeving). De deelnemers 

schreven eerst individueel de ideeën (statements) op die bij hen opkwamen als antwoord op de 

focusprompt. Vervolgens deelde elke docent de gegenereerde statements in de chat. In de toelichting 

mochten de deelnemers reageren op elkaar, wat stimuleerde tot het toevoegen van nieuwe statements 

(Kirschner, 2017). De facilitator vulde de statement-set uit de brainstormfase aan met de uit de 

literatuur herleide statements (zie Raamwerk in Bijlage 1). Voor het herleiden van de statements uit de 

literatuur is gebruik gemaakt van de op de interne website gepubliceerde DBE-beleidsdocumenten en 

DBE-informatie van NHL Stenden Hogeschool en van de design thinking kernstudies. De design 

thinking kenmerken die NHL Stenden als uitgangspunt neemt, zoals ‘Denkwijze/mindset’, 

‘Complexe/wicked problemen’, ‘Mensgericht’ etc. zijn aangevuld met twee kenmerken uit de 

kernstudies, namelijk ‘Abductief redeneren’ en ‘Holistisch’. Deze kenmerken dienen als kolomkop in 

het raamwerk. De design thinking begrippen uit de kernstudies die passen bij de verschillende 

kenmerken zijn in de bijbehorende kolom geplaatst. De begrippen ‘Creativiteit’ en ‘Innovatie’ passen 

bijvoorbeeld bij het kenmerk ‘Denkwijze/mindset’. In een laatste kolom worden de gelijksoortige 

begrippen gesynthetiseerd tot generieke theoretische statements met de volgende zin: ‘Een specifiek 

element van design thinking in de DBE-omgeving is…’. De statements die bijvoorbeeld van de 

kenmerken ‘Denkwijze/mindset’ en ‘Complexe/wicked problemen’ en ‘Mensgericht’ en de 

bijbehorende begrippen worden herleid, luiden: ‘Een specifiek element van design thinking in de 

DBE-omgeving is: (a) de mensgerichte denkwijze, (b) de innovatieve aanpak en (c) de creatieve 

manier voor het oplossen van complexe vraagstukken’.  

Stap 3: Structureren van statements, sorteertaak en beoordelingstaak. De onderzoeker 

schoonde de praktijkstatements van de deelnemers eerst op. Dubbele statements en statements die niet 

bij de vraag aansluiten zijn verwijderd. Uitspraken met daarin meer dan één idee zijn gesplitst. 

Idealiter staan niet meer dan 125 statements centraal in de volgende taken van het onderzoek. Teveel 

statements levert praktische problemen op (Trochim, 1989). De onderzoeker zorgde er ook voor dat 

zowel de praktijkstatements als de theoretische statements in dezelfde stijl geschreven zijn.  

Sorteertaak. De deelnemers die de sorteertaak van het onderzoek uitvoerden, sorteerden alle 

statements op voor hen zinvolle thema’s. Ze maakten online ‘stapeltjes’ van statements die volgens 

hen overeenkomstig zijn in betekenis of inhoudelijke samenhang. Ze maakten daarmee inzichtelijk 

wat de relatie is tussen de statements. Deelnemers bepaalden zelf het soort thema en kozen een naam 

(label) die bij de inhoud van elke afzonderlijke stapel passend is. In de instructie is deelnemers 

meegedeeld dat deze sorteertaak los staat van de prioriteit of waarde die ze toekennen aan de 

statements en dat de deelnemer zelf het aantal themagroepen (stapels) dat hij of zij formeert bepaalt. In 
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de instructies van de applicatie is te lezen dat gewoonlijk 5 tot 20 stapels goed te organiseren zijn 

(Concept Systems, 2021; Kirschner, 2017).  

Beoordelingstaken. De deelnemers aan de beoordelingsfase voerden met de oorspronkelijke 

statements uit de brainstorm twee beoordelingen uit op een 5-punts Likertschaal. Ze beoordeelden 

ieder statement op basis van het relatieve belang op een schaal van 1 (zeer onbelangrijk) tot 5 (zeer 

belangrijk) (Concept Systems, 2021; Kirschner, 2017; Trochim, 1989; Van Bon-Martens et al., 2019). 

De deelnemers beoordeelden het belang van elk statement op basis van de volgende instructie:  

 

‘Beoordeel voor elke idee (‘element van design thinking’) hoe onbelangrijk of belangrijk het idee 

is voor het werken in een atelier.’  

 

Daarna beoordeelden ze ieder statement op basis van hoe moeilijk of makkelijk het zou zijn om het te 

realiseren (haalbaarheid) op een schaal van 1 (zeer moeilijk te realiseren) tot 5 (zeer makkelijk te 

realiseren) op basis van de volgende instructie: 

 

‘Beoordeel voor elke idee (‘element van design thinking’) hoe moeilijk of makkelijk het is om het 

idee te realiseren in een atelier.’  

 

Stap 4: Resultaten visualiseren (zie afbeeldingen in resultatenparagraaf). In deze stap worden 

zowel de multidimensionale scaling (MDS) als de hiërarchische clusteranalyse (HCA) ingezet. De 

onderzoeker ging eerst elke sorteertaak bij langs om te beoordelen of de taak meegenomen kon 

worden in de analyses. Alle sorteertaken waarbij tenminste 75 procent van de statements gesorteerd 

zijn (minimumeis), zijn nader bekeken en beoordeeld op het wel of niet overschrijden van de 

sorteerregels. Wanneer er bijvoorbeeld een stapel met statements gevormd is vanuit een eigen mening 

over de statements, wordt de sorteertaak afgekeurd. Taken met een stapel met de titel ‘overig’ zijn 

alleen goedgekeurd als de statements in de stapel als ‘niet-gesorteerde’ statements gezien kunnen 

worden en het aantal statements in de stapel niet zo groot is dat niet voldaan wordt aan de 

bovenstaande minimumeis (Concept Systems, 2021).  

De MDS is de eerste handeling die is uitgevoerd op de data. Van de statements in de 

themagroepen wordt bepaald welke vaker in een groep zijn geplaatst en welke niet. Dit laat zien welke 

statements op elkaar lijken wat betreft de sortering van de deelnemers (Kirschner, 2017). De MDS-

techniek plaatste elk idee op een grafische kaart, waardoor er een puntenwolk van statements ontstond. 

De statements die het vaakst in groepen bij elkaar zijn gezet, die dus een grotere overeenkomst in 

betekenis hebben voor de deelnemers, liggen dichter bij elkaar in de puntenwolk.  

De hiërarchische clusteranalyse (HCA) is de volgende statische analyse die uitgevoerd is. De 

puntenwolk is hiermee gemakkelijker en betekenisvoller te interpreteren. Deze HCA vormt 

conceptuele clusters (deelverzamelingen) van de statements die een sterke relatie hebben met elkaar en 

daarom onder hetzelfde concept vallen (Kirschner, 2017; Trochim, 1989).  
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Omdat de statements op zowel het criterium belang als het criterium haalbaarheid beoordeeld zijn, 

is ook een laddergrafiek gemaakt. De grafiek geeft de positie weer van de clusters ten opzichte van 

elkaar. Uit de ladderfiguur kan opgemaakt worden of een cluster dat als heel belangrijk beoordeeld 

wordt, ook beoordeeld wordt als goed te realiseren of mogelijk juist als moeilijk haalbaar, et cetera 

(Kirschner, 2017). Beschrijvende statistieken, zoals de correlatie, de gemiddelden, t-tests en 

significantie worden weergegeven in de resultatenparagraaf. 

Stap 5: Resultaten interpreteren. In dit onderzoek is het van belang de gedeelde betekenis die 

docenten toekennen aan elementen van design thinking te bepalen. Daarom is het van belang te weten 

welke statements volgens de docenten aan elkaar gerelateerd zijn en in hoeverre ze overeenkomen. In 

de puntenwolk die uit de MDS voortkomt, liggen statements die een grote overeenkomst in betekenis 

hebben dichter bij elkaar. In hoeverre dit voor ieder statement in een groep een sluitende conclusie is, 

wordt weergegeven door de brugwaarde van het statement. De brugwaarde ligt tussen de 0 en de 1. 

Hoe lager de brugwaarde van het statement, hoe meer deelnemers dat statement hebben gegroepeerd 

met de statements die daaromheen staan. Dat betekent dat de deelnemers consistent waren in het 

groeperen van de statements in het cluster. De statements zijn dan aan elkaar gerelateerd, wat het 

cluster coherent maakt en gemakkelijker te interpreteren. Een hogere brugwaarde geeft aan dat de 

deelnemers het statement hebben gegroepeerd met een statement dat verder weg ligt (Concept 

Systems, 2021; Kirschner, 2017; Rosas & Kane, 2012). De in dit onderzoek gevonden brugwaarden 

worden in een tabel weergegeven in de resultatenparagraaf. 

Het uitvoeren van de HCA is van belang om thema’s binnen de data in de puntenwolk te 

ontdekken. De thema’s kunnen als input dienen voor het te ontwikkelen gedeelde denkkader binnen de 

hogeschool. De stresswaarde, die wordt berekend als onderdeel van de MDS, geeft aan hoe goed de 

gegenereerde puntenwolk en de gegenereerde concept map (in de HCA) de ingevoerde 

verscheidenheid aan statements weergeven. Een lagere stresswaarde geeft een grotere 

overeenstemming weer tussen de ingevoerde statements en de door de software bewerkte statements. 

Wanneer 100 statements beoordeeld zijn en de stresswaarde onder .39 ligt, is er 1 procent kans dat de 

statements toevallig in eenzelfde stapel gegroepeerd zijn (Rosas & Kane, 2012). Wanneer de 

stresswaarde van een conceptmap onder deze grens ligt, kan bovendien 44 procent van de variantie in 

de sorteertaak toegewezen worden aan het statistisch gegenereerde model (Rosas & Kane, 2012).   

De HCA creëert initieel 15 clusters, die door de onderzoeker nader beoordeeld zijn (Concept 

Systems, 2021). De 15 clusters zijn stapsgewijs gereduceerd naar 5 door steeds twee clusters met 

elkaar te combineren. De onderzoeker bekeek de verschillende clusteroplossingen en bepaalde het best 

passende aantal clusters door bij iedere stap in de clustersamenvoeging te beoordelen of de indeling 

van de statements inhoudelijk zinvol is. De onderzoeker zoekt daarbij naar de balans tussen het geheel 

kunnen overzien en het kunnen waarborgen van voldoende details (Kirschner, 2017). Zowel Trochim 

(1989) als Kirschner (2017) geven aan dat een clusteroplossing nooit optimaal is, er is geen juist of 
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onjuist aantal clusters. De in dit onderzoek gevolgde samenvoegingsprocedure werd besproken met de 

thesisbegeleider en staat nader beschreven in Bijlage 2. 

De inhoud van ieder cluster en de brugwaarden van de statements in het cluster geven 

aanwijzingen voor het toekennen van een label. De software komt met suggesties die de onderzoeker 

overweegt indien het label passend is bij de meerderheid van de statements en dan met name bij de 

statements met een lage brugwaarde. De onderzoeker kent zelf een beter passende naam toe aan het 

cluster als het label de betekenis van het cluster niet voldoende weergeeft (Kirschner, 2017).  

De analyse van de clusters op belang en haalbaarheid geeft een cluster rating map. De gelaagdheid 

van de clusters laat zien hoe belangrijk of haalbaar de deelnemers de clusters met bijbehorende 

statements vinden. Hoe meer lagen een cluster heeft, hoe meer de deelnemers de statements belangrijk 

of haalbaar vinden (Kirschner, 2017). In de resultatenparagraaf worden de brugwaarden, de score per 

cluster en het aantal statements per cluster weergegeven in een tabel. 

De onderzoeker interpreteert de ladderfiguur. Uit de ladderfiguur kan opgemaakt worden of een 

cluster dat als zeer belangrijk beoordeeld wordt, ook beoordeeld wordt als goed realiseerbaar. Het 

verband tussen wat docenten belangrijk achten en wat ze als haalbaar (realiseerbaar) bestempelen 

wordt weergegeven als correlatie (Pearson product-moment; Kirschner, 2017). De richting van het 

verband geeft weer of de docenten de clusters zowel belangrijk als haalbaar vinden (positief verband). 

Het kan ook zo zijn dat clusters geen enkel verband hebben met elkaar of dat een cluster wel als 

belangrijk wordt gezien, maar niet als haalbaar (of andersom; negatief verband).   

 Stap 6: Rapportage resultaten en aanbevelingen. De GCM-procedure identificeert de 

specifieke elementen van design thinking in de context van DBE. Het resultaat is een 

tweedimensionele concept map die de onderlinge relatie van de elementen weergeeft. De ideeën 

(statements) van docenten worden gegroepeerd in thema’s. Deze thema’s en de prioritering van 

statements in termen van belang en realisatie (haalbaar), helpen bij de vaststelling van het gedeelde 

denkkader voor design thinking in de DBE-omgeving. Op basis daarvan kunnen de onderzoeksvragen 

beantwoord worden. Rosas en Kane (2012) bevelen aan de stresswaarde te rapporteren, zodat de 

relatieve kwaliteit van het onderzoek beoordeeld kan worden. De hoogte van de correlatie en de 

significantie van het verschil tussen de twee beoordelingscriteria ‘belang’ en ‘haalbaarheid’ bepalen de 

inhoud van het denkkader (Kirschner, 2017; Van Bon-Martens et al., 2019). In de resultatenparagraaf 

worden bovengenoemde resultaten en de aanbevelingen voor het denkkader gegeven.  
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5. Resultaten 

5.1. Resultaten 

In de resultatenparagraaf worden de resultaten van de drie fasen van de GCM-studie 

gepresenteerd. Eerst worden de resultaten van de brainstorm-, de sorteer-  en de beoordelingsfase op 

basis van alle deelnemers gegeven. Daarna volgen de resultaten van de beoordelingsfase van de twee 

afzonderlijke academies. Als laatste worden de resultaten van de beoordelingstaken van de academie 

CCB vergeleken met de resultaten van de APO.  

Brainstorm. In totaal deden 27 docenten mee aan de brainstormfase, 10 docenten van CCB en 17 

docenten van de APO. Na het opschonen van alle ideeën waar de docenten in de brainstorm mee 

kwamen (zie Procedure), bleven 125 statements (N = 125) over die zowel in de sorteertaak als in de 

beoordelingstaken centraal stonden.  

Multidimensionale scaling (MDS). 52 docenten afkomstig van beide academies namen deel aan de 

sorteerfase. De data van 9 sorteertaken is niet meegenomen in de analyse, omdat de docenten vanuit 

prioriteit of waarde stapels maakten. Ze hadden bijvoorbeeld statements geclusterd onder het thema 

‘Niet belangrijk’, of ‘Niet mee eens’. De MDS-techniek plaatste alle 125 statements op een grafische 

kaart, tweedimensionaal (X, Y), waardoor een puntenwolk van statements ontstond (zie Figuur 2). Het 

aantal lagen (stippen) komt overeen met de brugwaarde van een statement (1 laag drukt de laagste 

brugwaarden uit; 5 lagen de hoogste brugwaarden). 

 

 

Figuur 2: Puntenwolk gegenereerd vanuit de MDS-analyse op basis van 43 deelnemers, met 10 

iteraties en een stresswaarde van 0.30. 
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De gerapporteerde stresswaarde is 0.30 (<.39). Dit betekent dat de puntenwolk de similarity-

matrix goed representeert en dat de relatieve kwaliteit van het onderzoek goed is. De lage 

brugwaarden van de statements rechtsboven laten zien dat deze statements vaak in groepen bij elkaar 

gesorteerd zijn. Bijvoorbeeld statement 72 ‘Met voorbeelden uit eigen ervaringen kan je als docent 

inspireren en de opdracht verhelderen’ en statement 103 ‘Als docent help je de focus van studenten te 

verbreden’ liggen dichtbij elkaar (bij de blauwe pijl) en hebben een grote overeenkomst in betekenis 

voor de docenten. Beide statements hebben een lage brugwaarde (respectievelijk BW = 0,00; BW = 

0,03). De brugwaarde is een maat voor hoe vaak docenten een statement in een stapel geplaatst hebben 

met een statement in de buurt (Kirschner & Stoyanov, 2020). Een voorbeeld van statements die voor 

de docenten weinig overeenkomen in betekenis zijn statement 82 ‘Vragen van studenten ontstaan als 

een soort toevalligheid, je kunt je daar niet op voorbereiden’ en statement 88 ‘Studenten ontwikkelen 

een theoretisch kader om innoverend te onderzoeken en innoverend te leren’. Deze statements liggen 

heel ver uit elkaar (bij de rode pijlen). Ze zijn door geen enkele docent bij elkaar gesorteerd. Met name 

links in de puntenwolk zijn de statements geplaatst met de hoogste brugwaarden (het aantal lagen 

neemt toe).  

Hiërarchische clusteranalyse (HCA). De HCA vormde clusters van de statements die een sterke 

relatie met elkaar hebben. De procedure die de onderzoeker volgde om een keuze voor een definitieve 

clusteroplossing te maken staat nader beschreven in Bijlage 2. Van belang was tot een clusteroplossing 

te komen die de clusters inhoudelijk voldoende van elkaar onderscheidt en tegelijkertijd de betekenis 

binnen de verschillende clusters goed weergeeft. Het resultaat is een zeven-clusteroplossing die, 

rekening houdend met het doel van het onderzoek, het best bij de bestudeerde data past (zie Figuur 3) 

en die qua aantal clusters ook overeenkomt met de gemiddelde clusteroplossing (M = 7,3) van de 

docenten. De gevolgde procedure is besproken met de thesisbegeleider.  
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Figuur 3: De zeven-clusteroplossing met statements gegenereerd vanuit de HCA-analyse 

 

Op basis van de labels (thema) die de docenten gaven aan de clusters, de inhoud van de clusters en 

de brugwaarden van de statements in het cluster koos de onderzoeker labels die bij de meerderheid van 

de statements passen en dan met name bij de statements met een lage brugwaarde. De onderzoeker 

kwam tot de volgende clusterlabels: 1) Rol docent in de DBE-omgeving, 2) Onderzoekend ontwerpen, 

3) Iteratief, cyclisch werken, 4) Inzetten Real-life (praktijk)vraagstuk, 5) Leeropbrengst student, 6) 

Informatie en feedback vergroten expertise student, en 7) (samen)werken in de DBE-omgeving. In 

Figuur 4 zijn de zeven clusters weergegeven met labels en zijn de brugwaarden van de clusters 

zichtbaar gemaakt door middel van lagen. Het aantal lagen komt overeen met de brugwaarde van een 

cluster (1 laag drukt de laagste brugwaarden uit; 5 lagen de hoogste brugwaarden). 
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Figuur 4: De zeven-clusteroplossing met labels en brugwaarden uitgedrukt in lagen gegenereerd 

vanuit de HCA-analyse op basis van 43 participanten, 10 iteraties met een stresswaarde van 0.30.  

 

In Tabel 4 staan de clusternamen met enkele voorbeelden van uitspraken die binnen de clusters 

vallen. Hieruit blijkt dat de indeling in een zeven-clusteroplossing inhoudelijk zinvol is. In het cluster 

‘(samen)werken in de DBE-omgeving’ zijn bijvoorbeeld statements gesorteerd zoals ‘Samenwerking 

tussen studenten, begeleider en opdrachtgever/ het werkveld’ en ‘Alle betrokkenen kunnen samen 

vaststellen (vastleggen) of helder is wat de ontwerpeisen en de verwachtingen van de opdrachtgever 

zijn’. Deze statements illustreren het onderliggende concept van dit cluster, namelijk het trialogische 

samenwerkingsproces (Geitz & de Geus, 2019).  
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Tabel 4.  

Voorbeelden van statements die illustratief zijn voor de verschillende clusters. 

Clusters NHL Stenden Hogeschool Statements van docenten 
  

1. Rol docent in DBE-omgeving 43 De rol van de docent is veranderd, de docent luistert, coacht, 

geeft feedback, onderwijst, faciliteert en inspireert. 

83 Als docent moet je geen kant-en-klare antwoorden geven. 
  

2. Onderzoekend ontwerpen 112 Het probleem vanuit verschillende perspectieven bekijken, 

zodat studenten ontdekken dat er verschillende manieren zijn om 

na te denken over een vraagstuk. 

87 Studenten maken kennis met een reeks methodieken voor een 

innovatieve aanpak. 
  

3. Iteratief, cyclisch werken 18 Het experimenteren met prototypes is van belang om 

duidelijkheid te krijgen over de oplossing. 

97 Er wordt iteratief, cyclisch, stap voor stap gewerkt van het 

vraagstuk naar de concrete aanpak of het product. 
  

4. Inzetten Real-life 

(praktijk)vraagstuk 
94 Het vertrekpunt is een praktijkvraagstuk dat is afgestemd 

tussen opdrachtgever en DBE-team. 

57 We zijn bezig met de vertaling van de theorie naar de praktijk. 
  

5. Leeropbrengst student 11 Studenten leren diepgaandere, reflecterende vragen te stellen. 

116 Studenten zoeken ondersteuning bij zinvolle theorie en 

moeten leren wat goede literatuur is. 
  

6. Informatie en feedback 

vergroten expertise student 

31 Docent en experts geven gericht feedback op prototypes. 

67 Studenten bewust maken dat kennis ook te halen is buiten 

school, in bronnen of op de werkplek. 
  

7. (samen)werken in de DBE-

omgeving 
95 Samenwerking tussen studenten, begeleider en opdrachtgever/ 

het werkveld. 

106 Onderzoeksactiviteiten zoals gesprekken voeren, interviews 

en enquêtes houden en verhalen vertellen. 
 

 

Tabel 5 geeft een overzicht van de zeven clusters met aantal statements per cluster, de bijbehorende 

brugwaarde en statistieken.  

 

 

 



Design Thinking in het Hoger Onderwijs 

 

28 

 

Tabel 5 

Zeven clusters met aantal statements (ideeën) per cluster, gemiddelde brugwaarden, mediaan en range  

Cluster Aantal 

ideeën 

Gemiddelde 

brugwaarde 

 

Mediaan 

 

Variantie 

 

St.dev. 

 

Minimum 

 

Maximum 

1 Rol docent in DBE-

omgeving 
36 0.13 0.09 0.02 0.14 0.00 0.56 

2 Onderzoekend 

ontwerpen 
15 0.35 0.35 0.00 0.03 0.28 0.40 

3 Iteratief, cyclisch 

werken 
16 0.46 0.44 0.00 0.06 0.39 0.60 

4 Inzetten Real-life 

(praktijk)vraagstuk 
13 0.77 0.75 0.02 0.14 0.53 1.00 

5 Leeropbrengst 

student 
17 0.44 0.45 0.01 0.09 0.32 0.60 

6 Informatie en 

feedback vergroten 

expertise student 

11 0.40 0.37 0.01 0.12 0.27 0.67 

7 (samen)werken in de 

DBE-omgeving 
17 0.36 0.33 0.01 0.09 0.27 0.65 

 

 

Het cluster Rol docent in de DBE-omgeving (n=36) heeft een lage gemiddelde brugwaarde van 

0.13 (zie Tabel 5). Dit betekent dat de docenten erg consistent waren in het groeperen van de 

statements in dit cluster. De statements zijn aan elkaar gerelateerd, wat het cluster coherent maakt. Het 

onderliggende concept is de veranderende rol van de docent. Voorbeelden van statements in de 

clusters staan in Tabel 4.  

Het cluster Onderzoekend ontwerpen (n=15) heeft een gemiddelde brugwaarde van 0.35. Het 

cluster heeft twee lagen (zie Figuur 4), wat betekent dat de docenten de statements consistent in dit 

cluster hebben geplaatst. De statements bevatten kenmerken van cyclisch, onderzoekend leren en 

ontwerpen van een oplossing voor een praktijkvraagstuk. 

Het cluster Iteratief, cyclisch werken (n=16) heeft een gemiddelde brugwaarde van 0.46. Het 

cluster bevat drie lagen. De docenten waren minder consistent in het groeperen van de statements dan 

in de vorige clusters. De design thinking aanpak en de stappen die horen bij een dergelijke aanpak 

staan in dit cluster centraal.  

Het cluster Inzetten Real-life (praktijk)vraagstuk (n=13) is met een gemiddelde brugwaarde van 

0.77 (vijf lagen) het minst coherente cluster. De docenten waren het minst consistent in het groeperen 

van de statements in dit cluster. Het cluster bevat statements die gaan over het moment waarop real-

life vraagstukken ingezet worden in het curriculum, maar ook statements over het verbinden van de 

theorie met de praktijk.  
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Het cluster Leeropbrengst student (n=17) heeft een gemiddelde brugwaarde van 0.44. Het cluster 

heeft drie lagen. De docenten waren minder consistent in het groeperen van de statements in dit 

cluster. Inhoudelijk gaan de statements over de student die actief aan de slag gaat en leert door te doen.  

Het cluster Informatie en feedback vergroten expertise student (n=11) is met een gemiddelde 

brugwaarde van 0.40 een cluster met drie lagen en dus waren de docenten minder consistent in het 

groeperen van de statements in dit cluster. De statements in dit cluster hebben betrekking op de relatie 

tussen het geven van feedback door docenten en experts uit het werkveld en het leren van de student. 

Studenten leren dat informatie te vinden is op school en in bronnen, maar ook buiten school. 

Het cluster (samen)werken in de DBE-omgeving (n=17) heeft een gemiddelde brugwaarde van 

0.36. Het cluster heeft twee lagen, wat betekent dat de docenten consistent waren in het groeperen van 

de statements. De statements gaan inhoudelijk over met wie, voor welke doelgroep en op welke 

manier er in de DBE-omgeving samengewerkt wordt. 

Spanningsanalyses. Het cluster Rol docent in de DBE-omgeving heeft de laagste brugwaarde (zie 

Tabel 5). Het cluster is het meest coherent, de deelnemers waren consistent in het sorteren van de 

statements in dit cluster. Het minst coherent met de hoogste brugwaarde is het cluster Inzetten Real-

life (praktijk)vraagstuk. In dit cluster was weinig consistentie in het groeperen van de statements, 

deelnemers sorteerden statements vaak met statements uit andere clusters. De spanningsanalyses in 

Figuur 5 en Figuur 6 illustreren dit.  

 

Figuur 5: Spanningsanalyse van statement 78 uit  Figuur 6: Spanningsanalyse van statement 83 

het cluster Inzetten Real-life (praktijk)vraagstuk.  uit het cluster Rol docent in DBE-omgeving. 

 

In Figuur 5 bijvoorbeeld lopen vanuit statement 78 ‘Naarmate de opleiding vordert worden 

vraagstukken steeds meer real-life’ dikke lijnen naar statements uit andere clusters. Dit statement is 

vaker met statements uit andere clusters gegroepeerd en er is geen sprake van consistentie tussen 

docenten. In Figuur 6 lopen vanuit statement 83 ‘Als docent moet je geen kant-en-klare antwoorden 

geven’ dunne lijnen naar statements in andere clusters, wat betekent dat de docenten dit statement 

minder vaak sorteerden met statements uit andere clusters. De brugwaarde van statement 83 is laag, 
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wat wil zeggen dat de docenten consistent zijn in het groeperen van het statement met de statements 

die eromheen staan in het cluster Rol docent in de DBE-omgeving. 

 

5.2 Resultaten beoordelingstaken 

Docenten van beide academies beoordeelden de statements op het criterium belang 

(beoordelingstaak 1) en op het criterium realiseerbaarheid (beoordelingstaak 2). De resultaten van 

deze beoordelingen zullen eerst gegeven worden vanuit het totaal aantal deelnemers aan deze taak. 

Daarna worden de resultaten van de academie CCB vergeleken met die van de APO.  

In Tabel 6 staan de gemiddelde waarden van belang en realiseerbaarheid (haalbaar) en de 

bijbehorende statistieken verkregen uit de data van alle deelnemers. Het totale aantal statements met 

alle beoordelingen van belang en haalbaarheid staan in Bijlage 5. 

 

Tabel 6 

Zeven clusters met gemiddelde waarden van belang en haalbaarheid per cluster, variantie, minimum, maximum 

en mediaan.   

Cluster Aantal 

ideeën 

Belang/ 

haalbaarheid 

 

Gemiddelde 

 

Variantie 

 

Min. 

 

Max. 

 

Mediaan 

1 Rol docent in DBE-

omgeving 

36 Belang 

Haalbaar 

3.83 

3.44 

0.05 

0.09 

3.38 

2.92 

4.30 

4.31 

3.80 

3.41 

2 Onderzoekend  

ontwerpen 

15 Belang 

Haalbaar 

3.97 

3.10 

0.05 

0.07 

3.44 

2.67 

4.38 

3.63 

3.97 

3.11 

3 Iteratief, cyclisch 

werken 

16 Belang 

Haalbaar 

3.82 

3.40 

0.05 

0.09 

3.36 

2.96 

4.19 

4.22 

3.89 

3.34 

4 Inzetten Real-life 

(praktijk)vraagstuk 

13 Belang 

Haalbaar 

3.73 

3.36 

0.11 

0.13 

2.88 

2.74 

4.13 

3.89 

3.78 

3.38 

5 Leeropbrengst 

student 

17 Belang 

Haalbaar 

3.98 

3.02 

0.08 

0.08 

3.45 

2.44 

4.44 

3.70 

4.03 

3.00 

6 Informatie en 

feedback vergroten 

expertise student 

11 Belang 

Haalbaar 

3.62 

3.45 

0.28 

0.11 

2.55 

3.04 

4.29 

4.11 

3.78 

3.37 

7 (samen)werken in de 

DBE-omgeving 

17 Belang 

Haalbaar 

3.79 

3.29 

0.09 

0.18 

3.27 

2.52 

4.29 

4.33 

3.90 

3.26 

 

 

5.2.1. Resultaten beoordelingstaken van alle deelnemers 

Beoordelingstaak 1 is door 39 docenten uitgevoerd. Van 34 docenten kon de taak goedgekeurd 

worden. 33 docenten maakten de taak volledig af. Een docent heeft tenminste veertig procent van de 

statements beoordeeld, deze taak kon ook meegenomen worden (Concept Systems, 2021). De 

docenten beoordeelden de statements op belang op een 5-punts Likertschaal. Figuur 7 laat de spreiding 
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zien van de gemiddelde waarden van de beoordelingen. Hoe meer lagen een cluster heeft, hoe meer de 

deelnemers de statements belangrijk vinden (1 laag is de laagste waarde; 5 lagen is de hoogste 

waarde). Alle clusters worden beoordeeld als belangrijk (Zie Tabel 6; M ≥ 3,62). De docenten vinden 

Leeropbrengst van de student (M = 3,98) het belangrijkst, gevolgd door Onderzoekend ontwerpen (M 

= 3,97), Rol docent in de DBE-omgeving (M = 3,83), Iteratief, cyclisch werken (M = 3,82), 

(samen)werken in de DBE-omgeving (M = 3,79), Inzetten Real-life (praktijk)vraagstuk (M = 3,73) en 

het minst belangrijk vinden zij Informatie en feedback vergroten expertise student (M = 3,62). 

Docenten zien statement 122 ‘Studenten ontwikkelen een onderzoekende houding’ (M = 4.44) als het 

allerbelangrijkste statement en statement 52 ‘Er is weinig ruimte voor expertise van de docent, minder 

theoretische diepgang’ (M = 2.55) als minst belangrijk. In Bijlage 5 staat een overzicht met 

gemiddelde beoordeling per statement. 

 

 

Figuur 7: Clusters en spreiding van gemiddelde waarden m.b.t. belang. 

 

Aan beoordelingstaak 2 deden 33 docenten mee. Van 27 docenten kon de taak goedgekeurd 

worden, omdat zij de taak volledig afgerond hebben. De overige taken zijn voor minder dan veertig 

procent afgerond en zijn daarom niet meegenomen in de analyse. De docenten beoordeelden de 

statements op realiseerbaarheid (haalbaar) op een 5-punts Likertschaal. In Figuur 8 is de spreiding van 

de gemiddelde waarden van de beoordelingen te zien (1 laag is de laagste waarde; 5 lagen is de 

hoogste waarde). De clusters worden minimaal (zie Tabel 6; M ≥ 3,02) beoordeeld met waarde 3 ‘niet 

moeilijk/niet makkelijk te realiseren’. De docenten vinden Informatie en feedback vergroten expertise 

student (M = 3,45) het best te realiseren, gevolgd door Rol docent in de DBE-omgeving (M = 3,44), 

Iteratief, cyclisch werken (M = 3,40), Inzetten Real-life (praktijk)vraagstuk (M = 3,36), (samen)werken 
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in de DBE-omgeving (M = 3,29), maar Onderzoekend ontwerpen (M = 3,10) en Leeropbrengst van de 

student (M = 3,02) zijn volgens de docenten ‘niet moeilijk/niet makkelijk’ te realiseren. Het 

gemakkelijkst te realiseren is volgens de docenten statement 58 ‘Er worden veel presentaties 

gehouden’ (M = 4,33). Het minst makkelijk te realiseren is statement 47 ‘Het prototype wordt getest in 

de praktijk, wordt levensecht uitgeprobeerd’ (M = 2,44). Zie Bijlage 5 voor een overzicht met 

gemiddelde beoordeling per statement. 

 

 

Figuur 8: Clusters en spreiding van gemiddelde waarden m.b.t. realisatie (haalbaarheid). 

 

Analyse beoordelingen belang versus realisatie. De ladderfiguur in Figuur 9 laat zien of een 

cluster dat als heel belangrijk beoordeeld wordt, ook beoordeeld wordt als goed te realiseren 

(haalbaar). De correlatie geeft het verband aan tussen wat docenten belangrijk achten en wat ze 

haalbaar vinden.  
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  r = -0.83 

Figuur 9: Ladderfiguur belang versus realisatie (haalbaar), alle deelnemers 

 

De correlatie (r=-0.83) van de Ladderfiguur toont een hoog negatief verband. Dit betekent dat alle 

clusters hoger op belang dan op haalbaarheid beoordeeld worden. Het negatieve verband tussen belang 

en haalbaarheid is met name zichtbaar wanneer docenten Leeropbrengst van student en Onderzoekend 

ontwerpen beoordelen. De docenten beoordelen deze clusters als meest belangrijke clusters, maar 

beoordelen deze clusters tevens als meest moeilijk te realiseren. Voor het cluster Informatie en 

feedback vergroten expertise student is de correlatie minder duidelijk. In dit cluster is het gemiddelde 

(M = 3,62) op belang nagenoeg gelijk aan het gemiddelde (M = 3,45) op haalbaarheid, maar het 

verschil tussen deze gemiddelden is in dit cluster niet-significant, t(11) = 0,90, p > 0,05.   

Van een significant verschil tussen de gemiddelden op belang en de gemiddelden op realisatie 

(haalbaar) is wel sprake in de overige clusters: Rol van de docent in de DBE-omgeving, t(36) = 6,27, p 

< 0.001; Onderzoekend ontwerpen, t(15) = 9.76, p < 0,001; Iteratief/ cyclisch werken, t(16) = 4,58, p < 

0.001; Inzetten Real-life (praktijk)vraagstuk, t(13) = 2.72, p < 0.02; Leeropbrengst student, t(17) = 

9.79, p < 0,001; (samen)werken in de DBE-omgeving, t(17) = 3,97, p < 0,001.   

De Go-Zone figuur (Figuur 10) vergelijkt op statementniveau de twee beoordelingsschalen 

belangrijk en haalbaar met elkaar. De Go-Zone is onderverdeeld in vier kwadranten die boven en 

onder het gemiddelde van beide schalen liggen. De verschillende statements van de clusters zijn 

verdeeld over alle vier kwadranten. De correlatie tussen belang en haalbaarheid is laag (r = -0.04). Op 

statementniveau is er geen samenhang tussen wat docenten belangrijk vinden en wat zij haalbaar 

achten, dat wil zeggen dat niet aangegeven kan worden of de toename in de variabele belang 
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overeenkomt met de afname in de variabele realisatie. 

 

Figuur 10: Go-Zone met statements in de kleur van het bijbehorende cluster. 

 

In de groene zone (n=32) zijn statements te vinden die een hoge beoordeling kregen op zowel 

belang als haalbaarheid. De docenten vinden deze statements belangrijk en beoordelen ze als 

makkelijk haalbaar. Op de korte termijn kunnen docenten hier gemakkelijk uitvoering aan blijven 

geven in de DBE-omgeving. Statements uit de groene zone die hoog scoren zijn bijvoorbeeld 

statement 50 ‘Docent en experts geven gericht feedback op prototypes’, 84 ‘Als docent moet je veel 

open vragen stellen, of de goede vragen stellen’ en 124 ‘Studenten gaan zelf aan de slag’. De gele 

zone (n=33) bevat statements die docenten belangrijk achten, maar minder goed te realiseren. Deze 

statements hebben prioriteit ten opzichte van andere statements in het gedeelde denkkader, maar het 

realiseren vraagt meer inspanning. Het gaat om statements als statement 24 ‘Studenten zijn bezig met 

een vraagstuk uit het echte leven waar zij zelf hun vaardigheden voor later uit halen’, 46 ‘Inleven in de 

doelgroep en onderzoek doen naar de vraag achter de vraag’, 68 ‘Studenten moeten zelf actief 

nadenken over welke informatie er mist’, 70 ‘Studenten leren om door te vragen bij de opdrachtgever, 

om de vraag helder te krijgen’ en 122 ‘Studenten ontwikkelen een onderzoekende houding’.  

 

5.2.2. Resultaten beoordelingstaken CCB en APO 

Met behulp van ladderfiguren kunnen ook de resultaten van de afzonderlijke academies gegeven 

worden. Eerst zullen de resultaten van de academie CCB beschreven worden, gevolgd door de 

resultaten van de APO. Daarna worden de resultaten tussen de academies vergeleken. 

CCB belang versus realisatie. Om te zien of clusters die als heel belangrijk beoordeeld worden 

ook als heel goed te realiseren (haalbaar) beoordeeld worden, worden de taken van beoordelingstaak 1 
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en van beoordelingstaak 2 met elkaar in verband gebracht. 17 docenten deden beoordelingstaak 1, 

maar 1 docent beoordeelde minder dan veertig procent van de statements. In totaal zijn 16 taken 

meegenomen in de analyse. De taken van de 14 docenten die beoordelingstaak 2 deden, voldeden alle 

aan de voorwaarden en zijn geanalyseerd. Figuur 11 toont de ladderfiguur met het verband (correlatie) 

tussen wat docenten belangrijk achten en wat ze haalbaar vinden.  

 

 

  r = - 0,66 

Figuur 11: Ladderfiguur belang versus realisatie (haalbaar), deelnemers CCB 

 

De correlatie (r=-0.66) van de Ladderfiguur toont een hoog negatief verband. Dit betekent dat alle 

clusters hoger op belang dan op haalbaarheid beoordeeld worden. Het negatieve verband tussen belang 

en haalbaarheid is met name zichtbaar wanneer docenten Leeropbrengst van student en Onderzoekend 

ontwerpen beoordelen. De docenten beoordelen deze clusters als meest belangrijke clusters, maar 

beoordelen deze clusters tevens als meest moeilijk te realiseren. Voor het cluster Informatie en 

feedback vergroten expertise student is de correlatie minder duidelijk. Het gemiddelde (M = 3,75) op 

belang ligt niet ver van het gemiddelde (M = 3,38) op haalbaarheid. Het verschil tussen het 

gemiddelde van de beoordelingen op belang en het gemiddelde op haalbaarheid is in dit cluster niet-

significant (t(11) = 1,61, p > 0,05). 

Een significant verschil tussen het gemiddelde op belang en het gemiddelde op realisatie 

(haalbaar) is er wel in de overige clusters: Rol van de docent in de DBE-omgeving, t(36) = 7,88, p < 

0.001; Onderzoekend ontwerpen, t(15) = 8,56, p < 0,001; Iteratief/ cyclisch werken, t(16) = 5,20, p < 

0.001; Inzetten Real-life (praktijk)vraagstuk, t(13) = 3,66, p < 0.002; Leeropbrengst student, t(17) = 

10,21, p < 0,001; (samen)werken in de DBE-omgeving, t(17) = 5,10, p < 0,001.   

APO belang versus realisatie. Om de samenhang tussen welke clusters docenten belangrijk vinden 

en welke clusters ze realiseerbaar vinden te analyseren, worden de taken van beoordelingstaak 1 en 
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van beoordelingstaak 2 met elkaar in verband gebracht. 18 docenten voltooiden beoordelingstaak 1 en 

alle taken voldeden aan de voorwaarden. 14 docenten deden beoordelingstaak 2, maar 1 docent heeft 

minder dan veertig procent van de statements beoordeeld. In totaal zijn 13 taken meegenomen in de 

analyse. Figuur 12 toont de ladderfiguur met het verband (correlatie) tussen wat docenten belangrijk 

achten en wat ze haalbaar vinden. 

 

 

                 r = -0,83 

Figuur 12: Ladderfiguur belang versus realisatie (haalbaar), deelnemers APO 

 

De correlatie (r=-0.83) van de Ladderfiguur toont een hoog negatief verband. Dit betekent dat 

bijna alle clusters hoger op belang dan op haalbaarheid beoordeeld worden. Het negatieve verband 

tussen belang en haalbaarheid is met name zichtbaar wanneer docenten Leeropbrengst van student en 

Onderzoekend ontwerpen beoordelen. De docenten beoordelen deze clusters als meest belangrijke 

clusters, maar beoordelen deze clusters tevens als meest moeilijk te realiseren. Voor de clusters 

Inzetten Real-life (praktijk)vraagstuk en Informatie en feedback vergroten expertise student is de 

correlatie minder duidelijk. In het cluster Inzetten Real-life (praktijk)vraagstuk is het gemiddelde (M = 

3,67) op belang nagenoeg gelijk aan het gemiddelde (M = 3,58) op haalbaarheid, maar het verschil 

tussen de gemiddelden op belang en op haalbaarheid is in dit cluster niet-significant (t(13) = 0,64, p > 

0,05). In het cluster Informatie en feedback vergroten expertise student lijkt er geen samenhang te zijn 

tussen belang en haalbaarheid. Het gemiddelde (M = 3,50) op belang is iets lager, maar nagenoeg 

gelijk aan het gemiddelde (M = 3,53) op haalbaarheid. Het verschil tussen de gemiddelden op belang 

en op haalbaarheid is in dit cluster niet-significant t(11) = 0,16, p > 0,05). 

In de andere clusters is er sprake van een significant verschil tussen het gemiddelde op belang en 

het gemiddelde op realisatie (haalbaar): Rol van de docent in de DBE-omgeving, t(36) = 2,65, p < 

0.01; Onderzoekend ontwerpen, t(15) = 6,88, p < 0,001; Iteratief/ cyclisch werken, t(16) = 2,75, p < 
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0.01; Leeropbrengst student, t(17) = 5,88, p < 0,001; (samen)werken in de DBE-omgeving, t(17) = 

2,22, p < 0,05.  

Vergelijken resultaten op belang tussen CCB en APO. De beoordelingstaken van 16 docenten van 

de academie CCB en van 18 docenten van de APO zijn meegenomen in de analyse. Er is sprake van 

een sterk verband tussen de beoordelingen wat betreft belang (rbelang = 0,89). Dit betekent dat de 

docenten van CCB en de docenten van APO het erg met elkaar eens zijn als het gaat om welke clusters 

zij belangrijk vinden en welke clusters zij minder belangrijk vinden. In ladderfiguur 13 wordt 

zichtbaar wat de verschillen zijn tussen CCB en APO wat betreft de mate waarin clusters van belang 

zijn. Alleen in het cluster Rol docent in DBE-omgeving is het verschil in gemiddelde waarden op 

belang tussen docenten van CCB en APO significant (t(36) = 3.76, p < 0.001).  

 

 

             r = 0.89      r = 0.79 

Figuur 13: Ladderfiguur tussen docenten  Figuur 14: Ladderfiguur tussen docenten  

CCB en APO m.b.t. belang.     CCB en APO m.b.t. realisatie (haalbaar). 

 

Vergelijken resultaten op realiseerbaarheid tussen CCB en APO. De beoordelingstaken van 14 

docenten van de academie CCB en van 13 docenten van de APO zijn meegenomen in de analyse. Er is 

sprake van een sterk verband tussen de beoordelingen wat betreft realisatie (rhaalbaar = 0.79). Dit 

betekent dat de docenten van CCB en docenten van APO het erg met elkaar eens zijn als het gaat om 

welke clusters zij goed te realiseren vinden en welke clusters zij minder goed te realiseren vinden. Het 

valt op dat het cluster Leeropbrengst student door docenten van CCB als ‘moeilijk te realiseren’ wordt 

beoordeeld. In ladderfiguur 14 wordt zichtbaar wat de verschillen zijn tussen CCB en APO wat betreft 

de mate waarin clusters haalbaar zijn. In de clusters Rol docent in DBE-omgeving (t(36) = 2.32, p < 

0.05), Inzetten Real-life (praktijk)vraagstuk (t(13) = 2,74, p < 0,02), (samen)werken in de DBE-

omgeving (t(17) = 2.15, p < 0,05) en Leeropbrengst Student (t(17) = 3,36, p < 0,05) is het verschil in 

gemiddelde waarden tussen docenten van CCB en APO significant.  
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6. Conclusie en discussie 

 

Dit onderzoek vond plaats op NHL Stenden Hogeschool waar men recent Design Based Education 

(DBE) heeft ingevoerd. Het doel van dit onderzoek is drieledig, namelijk: (a) inzicht verkrijgen in de 

praktijkkennis van docenten met betrekking tot het toepassen van design thinking in de DBE-

omgeving, (b) een denkkader creëren voor design thinking in de DBE-omgeving op basis van het 

theoretisch perspectief van de literatuur en het praktijkperspectief van docenten en (c) inzicht 

verkrijgen in hoe belangrijk en haalbaar de elementen van het denkkader zijn in het toepassen van 

design thinking in de DBE-omgeving. De volgende onderzoeksvragen staan hierbij centraal: 

• Hoe ziet het praktijkperspectief van docenten op design thinking in de DBE-omgeving eruit? 

• Hoe ziet een denkkader voor design thinking in de DBE-omgeving op basis van theorie en 

praktijk eruit? 

• Hoe belangrijk en haalbaar zijn de elementen van het denkkader in het toepassen van design 

thinking in de DBE-omgeving? 

Aan de hand van Group Concept Mapping (GCM) bereikten docenten van de Academie 

Communication en Creative Business (CCB) en docenten van de Academie Primair Onderwijs (APO) 

consensus over het denkkader. De onderzoeker bestudeerde de door de docenten geïdentificeerde 

thematische clusters om te komen tot een clusteroplossing die de consensus representeert. Het resultaat 

is een zeven-clusteroplossing met de clusters: 1) Rol docent in de DBE-omgeving, 2) Onderzoekend 

ontwerpen, 3) Iteratief, cyclisch werken, 4) Inzetten Real-life (praktijk)vraagstuk, 5) Leeropbrengst 

student, 6) Informatie en feedback vergroten expertise student, en 7) (samen)werken in de DBE-

omgeving. Deze zeven thema’s vormen het gedeelde denkkader van docenten voor het werken vanuit 

design thinking in de DBE-omgeving. Inhoudelijk leveren de clusters inzichten in de praktijkkennis 

van docenten over het toepassen van design thinking op. Hiermee zijn de eerste twee 

onderzoeksvragen geadresseerd.  

De brugwaarden van de clusters Rol docent in de DBE-omgeving, Onderzoekend ontwerpen en 

(samen)werken in de DBE-omgeving zijn laag, wat betekent dat de clusters coherent zijn. De 

statements in deze clusters komen wat betreft betekenis voor de docenten overeen. De brugwaarden 

van de clusters Iteratief, cyclisch werken, Leeropbrengst student, Informatie en feedback vergroten 

expertise student zijn hoger, de docenten waren minder consistent in het groeperen van de statements. 

Het cluster Inzetten Real-life (praktijk)vraagstuk, is met een hoge brugwaarde het minst coherente 

cluster.  

De GCM-procedure maakt het mogelijk om vanuit het praktijkperspectief van de docenten de uit 

de literatuur herleide design thinking statements te valideren. Deze statements zijn in dialoog gebracht 

met het praktijkperspectief en zijn in de verschillende clusters gesorteerd. De zeven clusters worden 

nu bediscussieerd en tegen de literatuur aangehouden, om overeenkomsten tussen de praktijkkennis 
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van de docenten en de theorie in wetenschappelijke artikelen te identificeren, wat nog meer inzicht 

geeft in de praktijkkennis van docenten. Ook het belang en de realisatie (haalbaar) van de clusters 

worden meegenomen en waar mogelijk geduid vanuit de praktijkkennis of vanuit de literatuur.  

Het onderliggende concept in het cluster Rol docent in de DBE-omgeving is de veranderende rol 

van de docent. De docenten formuleerden statements zoals ‘De rol van de docent is veranderd; de 

docent luistert, coacht, geeft feedback, onderwijst, faciliteert en inspireert’ en ‘Meedoen in het 

leerproces van studenten’, die refereren aan de transformatie naar een meer coachende rol van de 

docent die Sinia en Postema (2019) noemen. Gómez Puente et al. (2013) en Miller en Linder (2015) 

benoemen het overdragen van de controle over het leren aan de student, waarbij de docent 

ondersteuning biedt. Andere statements in dit cluster gaan in op de veranderende didactiek waarop 

Bakker en Sinia (2019) wijzen, bijvoorbeeld  ‘Als docent stel je continu dingen ter discussie, door 

vragen te stellen help je studenten vooruit’. Het vinden van de balans tussen studenten laten werken 

aan authentieke leertaken en de mate van ondersteuning van docenten, vastgesteld door Gómez Puente 

et al. (2013), komt tot uiting in statements als ‘Het is laveren tussen studenten vrijheid geven en sturen 

binnen die vrijheid’ en ‘Als docent help je met zoeken naar informatie, maar je laat hen vinden’. 

Verder leert de student in een design-based leeromgeving volgens Gómez Puente et al. (2013) te 

redeneren als een design thinker met ondersteuning van de docent. Ook dit aspect komt terug in dit 

cluster in statements zoals ‘Als docent bevraag je de student op de vraag achter de vraag, met welke 

informatie gaan ze terug naar de opdrachtgever, welke vragen gaan ze stellen’ en ‘Soms moet je 

studenten helpen om het ontwerpen groot te maken, om divergent vragen te stellen’. Divergeren en 

convergeren zijn termen die in de design thinking literatuur veelvuldig genoemd worden (Den Dekker, 

2019, Stompff, 2018).  

Het cluster Rol docent in de DBE-omgeving is met de laagste brugwaarde het meest coherente 

cluster en heeft een hoge gemiddelde beoordeling zowel op belang als op realisatie (haalbaar). De 

docentrol wordt als belangrijk gezien, wat onder meer wordt teruggevonden in de reviewstudie van 

Gómez-Puente et al. (2013), die de rol van de docent binnen design based learning identificeren als 

zeer relevant (Van Diggelen et al., 2021). Zij stellen dat docenten het vergaren van domeinspecifieke 

kennis faciliteren. Dit komt tot uiting in een statement als ‘Als docent draag je bouwstenen aan, 

gedegen onderzoeken en boeken waarmee studenten hun gemaakte keuzes kunnen onderbouwen’. Het 

huidige onderzoek toont aan dat de ondersteunende rol van de docent in ontwerp gebaseerd onderwijs, 

net zoals in het technisch onderwijs (Gómez-Puente et al., 2013), ook zeer relevant is in andere 

contexten, zoals communicatiestudies en onderwijsopleidingen.   

Het cluster Onderzoekend ontwerpen heeft een lage brugwaarde. Docenten vinden dat de 

statements in dit cluster wat betreft betekenis samenhang vertonen. De statements in het cluster 

bevatten kenmerken van cyclisch, onderzoekend leren en ontwerpen van een oplossing voor een 

praktijkvraagstuk, zoals in het statement ‘Studenten gaan onderzoeken hoe het product zich verhoudt 

tot kennis die er al over is’. Brown (2008) en Den Dekker (2019) beschrijven hoe een ontwerper zoekt 
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naar al bestaande, gerelateerde informatie of ideeën, ten einde de tijdens het onderzoeken gevonden 

informatie en opgedane kennis te synthetiseren en het product aan de huidige situatie aan te passen. 

Daarnaast verwijst het statement ‘Studenten maken kennis met een reeks methodieken voor een 

innovatieve aanpak’ naar de combinatie van academische methoden van onderzoek met methoden die 

ontleent zijn uit de generieke ontwerpdisciplines die volgens Müller-Roterberg (2018) eigen is aan de 

design thinking aanpak, hetgeen volgens Dorst (2018) leidt tot (transdisciplinaire) innovatie. Daarbij is 

het belangrijk om de context en de cultuur waarbinnen het vraagstuk opgelost moet worden te 

begrijpen en je op deze manier in te leven in de perspectieven van de betrokkenen, aldus Miller en 

Linder (2015). Met het statement ‘Het probleem vanuit verschillende perspectieven bekijken, zodat 

studenten ontdekken dat er verschillende manieren zijn om na te denken over een vraagstuk’ valideren 

docenten deze theorie. Om de oplossingsrichting scherp te krijgen is het volgens Dalsgaard (2014) van 

belang om betrokkenen te laten reflecteren op gegenereerde ideeën en hen feedback te laten geven. 

Ook de docenten beamen dit met het statement ‘Studenten ervaren hoe hun ideeën uitpakken in de 

praktijk’. Docenten vinden dit cluster belangrijk, maar beoordelen het gemiddeld als niet moeilijk/ niet 

makkelijk te realiseren. Uit onderzoek van Sinia en Postema (2019) blijkt dat docenten zoekende zijn 

in het verbinden van design thinking met de (werkveld) eigen (onderzoeks-)methoden. Het 

ontwikkelde denkkader helpt docenten om de elementen van design thinking meer expliciet te 

benoemen, zodat ze herkenbaar zijn en toepasbaar worden voor studenten.  

De docenten zijn het minder met elkaar eens over de samenhang van de statements in het cluster 

Iteratief, cyclisch werken. Het cluster heeft een hogere brugwaarde. Het onderliggende concept is de 

design thinking aanpak en de stappen die daarbij horen. Docenten vinden het cluster belangrijk. 

Verder beoordelen zij het cluster gemiddeld tussen niet moeilijk/niet makkelijk en makkelijk te 

realiseren. Dat komt onder meer omdat docenten het lastig vinden de theorie naar eigen inzicht naar de 

dagelijkse praktijk te vertalen (Sinia & Postema, 2019). De docenten hebben het statement ‘Het 

experimenteren met prototypes is van belang om duidelijkheid te krijgen over een oplossing’ in dit 

cluster gesorteerd. Volgens Smit (2018) is het kort-cyclische karakter van de design thinking 

ontwerpaanpak ondersteunend wanneer het probleem van de opdrachtgever op verschillende manieren 

geformuleerd en geïnterpreteerd kan worden. De statements ‘We leren van elkaar door te bespreken 

hoe er in een bepaalde fase zaken zijn aangepakt’ en ‘Er wordt iteratief, stap voor stap gewerkt van het 

vraagstuk naar de concrete aanpak of het product’ valideren het cyclisch, iteratief werken dat benoemd 

wordt in de theorie (Miller & Linder, 2015; Nason, 2017; Smit, 2018). De laagste brugwaarde (BW = 

0.39) in dit cluster heeft het statement ‘Er is sprake van een samenhangende aanpak (holistisch) want 

leren is een holistisch proces’. De samenhangende aanpak wordt beaamd door Müller-Roterberg 

(2018) en Den Dekker (2019). Zij beschouwen het DT-proces als holistisch, als systeemdenken vanuit 

verbindingen, zodat samenhang ontstaat. In dit proces speelt creativiteit een rol, aldus Liedtka (2015). 

Dit element komt terug in het statement ‘Het is een creatieve manier voor het oplossen van complexe 

vraagstukken, waarbij een beroep wordt gedaan op de creativiteit van studenten’.   
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Inzetten Real-life (praktijk)vraagstuk is het cluster met de hoogste brugwaarde (BW = 0.77). De 

docenten zijn het minst consistent in het groeperen van statements in dit cluster. Het cluster bevat 

statements die gaan over het moment waarop real-life vraagstukken worden ingezet in het curriculum, 

zoals het statement ‘In de propedeuse zijn de vraagstukken gerichter, in de hoofdfase zijn de 

vraagstukken opener’. Hoogveld et al. (2017) benoemen ook dat in de beginfase van een 

onderwijsprogramma een taak gerichter aangeboden wordt en dat de taakomgeving steeds meer 

natuurgetrouw wordt. Uit het statement ‘Studenten moeten soms hun aanpak drastisch wijzigen, omdat 

de real-life situatie daarom vraagt’ blijkt dat studenten geconfronteerd worden met complexe vragen 

uit de praktijk en dan met name met het waarde creëren voor de gebruiker. Björgvinsson et al. (2012) 

noemen het betrekken van de gebruiker bij het ontwerpen (user-centerdness), zodat het verbeterde of 

nieuwe ontwerp waarde voor hem creëert. De voorgestelde oplossing moet tegemoet komen aan de 

wensen van de opdrachtgever, anders is het volgens de design thinking methodiek geen oplossing, zegt 

ook Den Dekker (2019). Het statement ‘Het vertrekpunt is een praktijkvraagstuk dat is afgestemd 

tussen opdrachtgever en DBE-team’ gaat in op het belang van het afstemmen met de opdrachtgever. 

Liedtka (2015) noemt de mogelijke eigen vooringenomenheid, bijvoorbeeld dat de ontwerper de 

overeenkomst tussen wat hij van waarde vindt en wat de gebruiker van waarde vindt zou kunnen 

overschatten. Ook docenten benoemen dat in het statement ‘Studenten denken al gauw dat ze het 

probleem in kaart hebben’. Docenten vinden het cluster belangrijk en beoordelen dit cluster gemiddeld 

tussen niet moeilijk/niet makkelijk en makkelijk te realiseren, wat bijvoorbeeld blijkt uit het statement 

‘Spanning tussen de vrijheid dat er als oplossing ook echt iets anders uit mag komen en de 

Leeruitkomsten’. Matthews et al. (2017) raden aan om de complexiteit en zelfs de tegenstrijdigheden 

die een rol spelen in ontwerpen te omarmen.  

Het cluster Leeropbrengst student heeft een hogere brugwaarde, docenten zijn minder consistent 

in het groeperen van de statements in dit cluster, maar beoordelen dit cluster wel als belangrijk. 

Inhoudelijk gaan de statements over de student die actief aan de slag gaat en leert door te doen. De 

statements ‘Studenten leren diepgaandere, reflecterende vragen te stellen’ en ‘Studenten moeten zelf 

actief nadenken over welke informatie er mist’, refereren aan wat Den Dekker (2019) als functie van 

vragenstellen ziet. Hij stelt dat de ontwerper in het hele ontwerpproces vragen moet blijven stellen, om 

zich zodoende te blijven richten op de wensen en behoeften van de opdrachtgever. In dit 

ontwerpproces is aldoor sprake van verandering door de interactie tussen betrokkenen (Dalsgaard, 

2014). Door onderlinge actie in dit proces en de reflectie daarop (Schön, 1992) bevragen de studenten 

aannames en vullen ze hun preconcepten aan. Dit merken de docenten op in het statement ‘Studenten 

werken in interactie, zodat ze leren van elkaar’. Het uit de literatuur herleide statement ‘Met veel 

discipline naar de oplossing van het vraagstuk toewerken’ heeft een lage brugwaarde (BW = 0.32) in 

dit cluster. De docenten valideren daarmee de theorie, want volgens Stompff (2018) verloopt het 

design thinking proces gestructureerd en gedisciplineerd en is het een goed te plannen proces. Dat de 

docenten dit cluster gemiddeld als niet moeilijk/ niet makkelijk te realiseren beoordelen komt vooral 
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door het statement ‘Het prototype wordt getest in de praktijk, wordt levensecht uitgeprobeerd’ dat van 

alle statements de laagste beoordeling op realisatie kreeg (M = 2,44).  

Informatie en feedback vergroten expertise student, is een cluster met ook een hogere brugwaarde 

en dus zijn de docenten minder consistent in het groeperen van de statements in dit cluster. Wat betreft 

belang beoordelen docenten dit cluster met het laagste gemiddelde (M = 3.62), maar nog altijd tussen 

niet onbelangrijk/niet belangrijk en belangrijk. De statements in dit cluster hebben betrekking op de 

relatie tussen het geven van feedback door docenten en experts en het leren van de student. Het 

statement ‘Studenten bewust maken dat het zinvol en nuttig is om goede contacten te leggen, om een 

kennisnetwerk op te bouwen’, valideert waar Den Dekker (2019) op doelt als hij schrijft: ‘Onderschat 

de waarde van een netwerk niet!’ (p. 25). Het statement ‘In het begin bieden docenten theorie aan 

waaruit gekozen kan worden, vervolgens wordt vraaggericht verdieping gezocht door studenten’ 

refereert aan ondersteuning van docenten in de vorm van het verstrekken van informatie, waarbij 

Hoogveld et al. (2017) aanbevelen om deze ondersteuning geleidelijk te laten afnemen wanneer de 

student steeds meer het niveau van de expert nadert. De opdrachtgever moet in de beginfase van het 

ontwerpen, bij het genereren van ideeën en bij het conceptualiseren, vanuit de rol van 

informatieverstrekker en expert, betrokken worden (Koehler & Mishra, 2005) en feedback geven 

(Micheli et al., 2018). Het statement ‘Docent en experts geven gericht feedback op prototypes’, komt 

dus overeen met de theorie. Volgens Scheer et al. (2012) moeten studenten in interactie met elkaar en 

gefaciliteerd door de docent de gelegenheid krijgen om te leren van hun real-life ervaringen (Tracey & 

Hutchinson, 2013). Docenten valideren dit met het statement ‘We bespreken ervaringen, onderwerpen, 

en dilemma’s waar studenten mee te maken krijgen tijdens de werkveldopdrachten’. Dat docenten het 

niet altijd even gemakkelijk vinden om het leren te laten plaatsvinden in co-creatie, ze beoordelen dit 

cluster gemiddeld tussen niet moeilijk/ niet makkelijk te realiseren en makkelijk te realiseren, 

constateren ook Noweski et al. (2012), die het bieden van meer constructivistische leerervaringen aan 

studenten kwalificeren als een uitdaging voor docenten.   

Het cluster (samen)werken in de DBE-omgeving heeft een lagere brugwaarde. De docenten zijn 

consistent in het groeperen van de statements en ze beoordelen het cluster als belangrijk. De 

statements gaan inhoudelijk over met wie, voor welke doelgroep en op welke manier er in de DBE-

omgeving samengewerkt wordt. Designthinkers bedenken oplossingen samen met betrokkenen en 

vanuit de behoeften en wensen van gebruikers en zetten bijbehorende ontwerpeisen en verwachtingen 

van de opdrachtgever centraal, zo stelt Den Dekker (2019). De ideeën van docenten sluiten aan bij de 

theorie zoals blijkt uit het statement ‘Alle betrokkenen kunnen samen vaststellen (vastleggen) of 

helder is wat de ontwerpeisen en de verwachtingen van de opdrachtgever zijn’. Statements als 

‘Onderzoeksactiviteiten zoals gesprekken voeren, interviews en enquêtes houden en verhalen 

vertellen’ en ‘Observaties uitvoeren (in de context)’ zijn herleid uit de literatuur en worden 

bekrachtigd door docenten met de laagste brugwaarden in dit cluster (respectievelijk BW = 0.27; BW 

= 0.29). Docenten stellen (gemiddeld) vast dat dit cluster niet moeilijk/niet makkelijk te realiseren is. 



Design Thinking in het Hoger Onderwijs 

 

43 

 

Het statement ‘Out-of-the-box denken, geen standaardoplossingen accepteren’ zien zij bijvoorbeeld 

als moeilijk te realiseren. Volgens Stompff (2018) helpt itereren om los te komen van de 

standaardoplossing en leert de ontwerper door dit cyclische, explorerende proces wat het probleem en 

wat de oplossing is. 

Uit bovenstaande alinea’s waarin de overeenkomsten tussen de praktijkkennis van de docenten 

(het praktijkperspectief) en de design thinking literatuur (het theoretisch perspectief) geïdentificeerd 

zijn, blijkt dat veel elementen uit de zeven clusters van het gedeelde denkkader voor docenten ook 

teruggevonden worden in de literatuur. Uit de dialoog tussen het praktijkperspectief en het theoretisch 

perspectief is een concreet beeld ontstaan van de praktijkkennis van de docenten. Daarnaast hebben de 

docenten door deze dialoog veel elementen uit het theoretisch perspectief gevalideerd. Het is 

opmerkelijk dat meerdere statements van docenten kunnen verwijzen naar een element uit de theorie. 

Daardoor kan het voorkomen dat een element uit de theorie in meerdere clusters, wel net even anders 

geformuleerd, terug te vinden is. Het element ‘experimenteren’ bijvoorbeeld, in de theorie aangemerkt 

als kenmerk en als techniek, is terug te vinden zowel in het cluster Onderzoekend ontwerpen als in het 

cluster Iteratief, cyclisch werken. In de concept map die in dit onderzoek gegenereerd is, is dat terug te 

zien. De beide clusters liggen dichtbij elkaar, docenten zien dus overeenkomsten tussen de clusters. 

Eén element van design thinking uit het theoretisch perspectief, abductief redeneren, is nog niet 

duidelijk naar voren gekomen vanuit de thema’s van het denkkader. Abductie, het proces van kaderen 

(frame), experimenteren, reflecteren en herkaderen (reframe) is eigen aan alle creatieve processen 

(Dorst, 2011; Stompff, 2018; Van Diggelen, 2021). Volgens Razzouk en Shute (2012) zoekt de 

ontwerper naar uitleg over de probleemsituatie in het creatieve (ontwerp-)proces zelf. Te verwachten 

zou zijn dat de statements die bij abductief redeneren passen gesorteerd zouden worden in het cluster 

Onderzoekend ontwerpen. Dat is niet gebeurd, maar mogelijk wijzen de woorden ‘innoverend 

onderzoeken’ in de richting van kaderen en herkaderen.  

Uit het praktijkperspectief van de docenten komen ideeën voort gerelateerd aan 

studentvaardigheden die niet expliciet terug te vinden zijn in de design thinking literatuur zoals ‘het 

oefenen met executieve functies’. De focus van dit onderzoek ligt op wat werkt voor docenten bij het 

werken vanuit design thinking. Het werken aan studentvaardigheden komt wel terug, bijvoorbeeld in 

het cluster Leeropbrengst student, maar studentvaardigheden worden slechts impliciet benoemd in 

werkwoorden als ‘handelen’ en ‘ontwikkelen’. Voor het precies identificeren van vaardigheden die 

studenten ontwikkelen vanuit design thinking is vervolgonderzoek nodig. 

Dit onderzoek geeft ook informatie over wat voor docenten de meest belangrijke en de meest 

haalbare elementen van het denkkader zijn voor het toepassen van design thinking in de DBE-

omgeving. Deze informatie, in de vorm van de gemiddelden op de beoordelingstaken en het 

bijbehorende significante verschil tussen de gemiddelden, geeft het antwoord op de laatste 

onderzoeksvraag. Wanneer we kijken naar alle deelnemers aan het onderzoek kan geconcludeerd 

worden dat alle clusters (M ≥ 3,62) gemiddeld worden beoordeeld tussen niet onbelangrijk/niet 
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belangrijk en belangrijk. De docenten vinden het cluster Leeropbrengst van de student het belangrijkst 

(M = 3,98), gevolgd door Onderzoekend Ontwerpen, Rol docent in de DBE-omgeving, Iteratief, 

cyclisch werken, (samen)werken in de DBE-omgeving, Inzetten Real-life (praktijk)vraagstukken en ze 

beoordelen het cluster Informatie en feedback vergroten expertise student (M = 3,62) als het minst 

belangrijk. Het allerbelangrijkste statement is ‘Studenten ontwikkelen een onderzoekende houding’ (M 

= 4.44). Uit de resultaten van de beoordeling op belang blijkt dat docenten van CCB en de docenten 

van APO het erg met elkaar eens zijn als het gaat om welke clusters zij belangrijk vinden en welke 

clusters zij minder belangrijk vinden (r = 0.89), maar alleen in het cluster Rol docent in DBE-

omgeving is het verschil in gemiddelde waarden op belang tussen docenten van CCB en APO 

significant. Verder beoordelen alle deelnemers de clusters gemiddeld minimaal met ‘niet moeilijk/ niet 

makkelijk te realiseren’ (M ≥ 3,02). De docenten vinden het cluster Informatie en feedback vergroten 

expertise student (M = 3,45) het makkelijkst te realiseren, gevolgd door Rol docent in de DBE-

omgeving, Iteratief, cyclisch werken, Inzetten Real-life (praktijk)vraagstuk, (samen)werken in de DBE-

omgeving, Onderzoekend Ontwerpen en ze beoordelen het cluster Leeropbrengst van de student als het 

moeilijkst te realiseren (M = 3,02). Het statement ‘Er worden veel presentaties gehouden’ vinden de 

docenten het gemakkelijkst te realiseren’ (M = 4,33). De docenten van CCB en de docenten van APO 

zijn het erg met elkaar eens als het gaat om welke clusters zij haalbaar vinden en welke clusters zij 

minder haalbaar vinden (r = 0.79). Het verschil in gemiddelden op realisatie (haalbaar) is significant in 

de clusters Rol docent in de DBE-omgeving Inzetten Real-life (praktijk)vraagstuk, (samen)werken in 

de DBE-omgeving, Leeropbrengst van de student en (samen)werken in de DBE-omgeving. 

Alle deelnemers hebben de clusters hoger op belang dan op realisatie (haalbaar) beoordeeld (r = -

0,83). Van een significant verschil tussen de gemiddelden op belang en de gemiddelden op realisatie 

(haalbaar) is sprake in de clusters: Rol van de docent in de DBE-omgeving, Onderzoekend ontwerpen, 

Iteratief/ cyclisch werken, Inzetten Real-life (praktijk)vraagstuk, Leeropbrengst student en 

(samen)werken in de DBE-omgeving. De resultaten van de beoordelingstaken van CCB komen 

overeen met de algehele resultaten. Voor de docenten van de APO geldt dat ze het cluster Informatie 

en feedback vergroten expertise student op belang gemiddeld lager beoordelen dan haalbaar. Voor de 

APO geldt dat het verschil tussen de gemiddelden op belang en de gemiddelden op realisatie 

(haalbaar) zowel in het cluster Inzetten Real-life (praktijk)vraagstuk als in het cluster Informatie en 

feedback vergroten expertise student niet-significant is.  

Bij dit onderzoek kunnen ook enkele kanttekeningen geplaatst worden. De eerste kanttekening 

heeft betrekking op de praktijkkennis van docenten in combinatie met afstandsonderwijs. Docenten 

gaven in de brainstormfase geregeld aan dat de begeleiding van studenten niet altijd optimaal is 

geweest vanwege het afstandsonderwijs tijdens de coronapandemie. Bekend is dat een online 

bijeenkomst meer inspanning vergt en veel vraagt van het concentratievermogen van deelnemers 

(Bailenson, 2021). Dit heeft mogelijk invloed gehad op de interacties met studenten en het werkveld 
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(Beijaard, 2019). Het afstandsonderwijs kan de ideeën die docenten hebben geuit in de brainstormfase 

beïnvloed hebben.  

Een tweede kanttekening gaat over het uitvoeren van de sorteer- en beoordelingstaken. Het 

uitvoeren van deze taken in een online omgeving kan lastig zijn, omdat het overzicht houden moeilijk 

is als je niet alles tegelijkertijd op het scherm ziet. In vervolgstudies waar de GCM-procedure gebruikt 

wordt, is het aan te bevelen met minder statements te werken. Het aantal statements (N =125) was in 

dit onderzoek maximaal, wat bovengenoemde praktische problemen opleverde (Trochim, 1989). Er 

waren ook opmerkingen over de formulering van sommige statements, wat maakte dat enkele 

deelnemers niet wisten welke beoordeling ze passend vonden bij het statement. Soms kozen ze dan 

maar voor ‘niet moeilijk/ niet makkelijk te realiseren’. Dit soort keuzes kan van invloed zijn geweest 

op de resultaten.  

De gekozen clusteroplossing vormt een beperking van dit onderzoek. De onderzoeker beoordeelde 

of de indeling van de statements in de zeven-clusteroplossing inhoudelijk zinvol is. Hoewel er 

zorgvuldig gezocht is naar de balans tussen het geheel kunnen overzien en het kunnen waarborgen van 

voldoende details (Kirschner, 2017) en er volgens Trochim (1989) en Kirschner (2017) geen juist of 

onjuist aantal clusters is, blijft het een keuze van de onderzoeker. Omdat een clusteroplossing nooit 

optimaal is, wordt aanbevolen uit te gaan van de puntenwolk en niet van de clusteroplossing 

(Kirschner, 2017; Trochim, 1989). Er zijn meer momenten geweest waarbij de onderzoeker 

(weloverwogen) keuzes heeft gemaakt. Omwille van de tijd van betrokkenen bij het onderzoek, heeft 

de onderzoeker deze keuzes niet voor kunnen leggen aan (design thinking) experts. Voor het 

garanderen van meer objectiviteit is dit wel aan te bevelen.   

Een andere beperking van het onderzoek is de context waarbinnen het onderzoek heeft 

plaatsgevonden. Docenten van de academie CCB en de APO van NHL Stenden Hogeschool deden 

mee aan het onderzoek. De resultaten zijn dus terug te voeren tot de context waarin zij invulling geven 

aan het werken vanuit design thinking en zijn niet generaliseerbaar.     

Vanuit de onderwijscontext binnen NHL Stenden Hogeschool kwam de aanleiding om dit 

onderzoek uit te voeren. Docenten van de hogeschool hebben de behoefte hun praktijkkennis met 

elkaar te delen en een gemeenschappelijke taal te ontwikkelen als het gaat om werken vanuit design 

thinking in de DBE-omgeving. De docenten van de twee academies zijn met elkaar in dialoog 

gebracht middels de GCM-methodiek. Uit de theorie herleide design thinking elementen zijn in deze 

dialoog meegenomen en hebben zodoende de onderwijspraktijk gevoed. Dit onderzoek identificeert op 

deze manier de elementen die een rol spelen in het werken vanuit design thinking in deze hoger 

onderwijsinstelling. Deze onderscheiden elementen vormen de basis voor het gedeelde denkkader. 

Daarmee geeft dit onderzoek kennis over en inzicht in het praktijkperspectief van de docenten. 

Tegelijkertijd zijn vanuit het praktijkperspectief de uit de literatuur herleide design thinking statements 

gevalideerd. Er is nog maar weinig onderzoek gedaan naar de praktijkkennis van docenten over het 

werken vanuit design thinking in het hoger onderwijs. Door dit onderzoek is de kennis over design 
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thinking van docenten in het hoger onderwijs concreet gemaakt, in de context van docenten van een 

communicatie-opleiding en een lerarenopleiding.   
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Bijlage 1: Raamwerk design thinking kenmerken, begrippen en herleide theoretische statements 

 

Tabel 5  

Kenmerken en bijbehorende begrippen van de Design thinking aanpak volgens NHL Stenden Hogeschool, DBE (2020), aangevuld met design thinking begrippen uit Razzouk & Shute (2012), 

Micheli et al. (2018), Müller-Roterberg (2018) en Den Dekker (2019) en de daarvan herleide theoretische statements voor de GCM-procedure. 

NHL Stenden, DBE Razzouk & Shute Micheli et al. Müller-Roterberg Den Dekker Statements 

 

Overeenkomsten en verschillen per kenmerk 

Een specifiek element van design thinking in 

de DBE-omgeving is… 

  Denkwijze/ mindset    

₋ de mensgerichte denkwijze; 

₋ de innovatieve aanpak; 

₋ de creatieve manier voor het oplossen van 

complexe vraagstukken;  

₋ de holistische aanpak. 

₋ inleven in behoeften van belanghebbenden;  

₋ de (ontwerp)praktijk; 

₋ interdisciplinaire samenwerking; 

₋ iteratieve ontwerpprocessen; 

₋ tolerantie voor ambiguïteit; 

₋ divergeren en convergeren;  

₋ abductief redeneren; 

₋ creëren/ maken; 

₋ conceptualiseren; 

₋ analytische en synthetische methoden van 

onderzoek; 

₋ gesprekken voeren/ interviews/ enquêtes, 

verhalen, etc.; 

₋ observaties (in context);  

₋ metacognitieve vaardigheden;  

₋ (vroeg) testen. 

₋ creativiteit 

₋ innovatie 

₋ experimenten  

₋ actie, lef 

₋ niet te snel oordelen 

₋ nieuwsgierig, open 

₋ creativiteit 

₋ innovatie 

₋ experimenteren 

₋ flexibiliteit  

₋ combineren beste ideeën 

 

₋ creativiteit 

₋ innovatie 

₋ experimenteren 

 

₋ kritisch  

₋ optimistisch 

₋ creativiteit  

₋ innovatie 

₋ experimenteren 

₋ flexibiliteit 

₋ kritisch 

₋ creativiteit 

₋ innovatie 

₋ experimenteren 

₋ flexibiliteit 

₋ kritisch  

₋ optimistisch 

  Complexe/ wicked problemen  

₋ probleem oplossen 

₋ leren door toepassen 

₋ omgaan met onzekerheden 

₋ probleem oplossen 

₋ leren in de praktijk 

₋ probleem oplossen 

₋ gegrond in de praktijk 

₋ ambiguïteit  

₋ probleem oplossen 

₋ gegrond in de praktijk 

₋ problemen oplossen 

₋ aannames verwerpen 

₋ omgaan met onzekerheid 

  Co-creatie   

₋ multidisciplinair 

₋ teamproces 

₋ diversiteit benutten 

₋ reageren op elkaar/ leren 

₋ voortbouwen op ideeën van 

anderen 

₋ multidisciplinair 

₋ teamwork 

₋ creëren/ maken 

₋ interdisciplinair 

 

₋ conceptualiseren 

₋ mindmap 

 

₋ multi-/ interdisciplinair 

₋ teamgeoriënteerd 

₋ creëren/ maken 

 

₋ interdisciplinaire teams 

₋ samenwerken 

₋ verbinden vakkennis en 

handelen 

₋ voortbouwen op ideeën van 

anderen 

  Iteratief proces   

₋ iteratief proces 

₋ herhalen fasen/ proces 

₋ leren door toepassen 

₋ iteratief/ non-lineair 

₋ ontwerpcyclus/ -proces 

₋ leren in de praktijk 

₋ iteratief/ non-lineair  

₋ ontwerpcyclus/ -fasen 

₋ gegrond in de praktijk 

₋ iteratief proces 

₋ ontwerpfasen/ processen 

₋ gegrond in de praktijk 

₋ iteratief ontwerpen 

₋ ontwerprondes, cyclisch  

₋ leren door te doen 
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₋ fouten maken, ervan leren  

₋ uitproberen prototype 

₋ bijstellen 

₋ reflecteren 

₋ evalueren 

 

₋ prototype testen 

 

 

₋ tolerantie voor fouten 

₋ prototype  

₋ visualisatie 

 

₋ journey map 

₋ tolerantie voor fouten 

₋ prototype, model, simulatie 

testen 

₋ feedback op ontwerpfasen 

 

  

₋ creëren, prototypes 

₋ visualiseren 

₋ reflecteren 

₋ zoeken naar een betere oplossing dan de 

bestaande oplossingen (kritisch); 

₋ voortbouwen op ideeën van anderen. 

₋ verschillende perspectieven; 

₋ experimenteren; 

₋ visualiseren; 

₋ reflectie, evalueren en bijstellen; 

₋ discipline. 

het inzetten van een techniek zoals: 

₋ ethnografie;  

₋ personas;  

₋ journey map;  

₋ brainstorm; 

₋ mind map; 

₋ prototype. 

  Mensgericht   

₋ actief betrekken 

₋ inleven en begrijpen 

₋ waarde creëren 

₋ observeren (in context) 

₋ feedback betrokkenen 

₋ behoeften ontdekken 

₋ user-centered  

₋ empathie 

 

₋ user-centered  

₋ ethnografie 

₋ perspectieven 

₋ personas 

    

₋ journey map 

₋ user actief betrekken 

₋ empathie 

₋ perspectieven 

₋ prototypische gebruiker 

  

₋ diversiteit 

₋ betrekken belanghebbenden 

₋ inleven/empathie 

₋ waarde creëren 

  

  

₋ behoeften/ wensen 

  Divergeren en convergeren   

₋ opties - focus 

₋ concreet – abstract 

  

₋ analyse – synthese 

₋ besluitvorming 

 

 

₋ verrassing (serendipity) 

₋ concurrerende alternatieven 

₋ multifunctionaliteit (grote 

plaatje en bijzonderheden) 

₋ analyse – synthese 

₋ vermijden noodzaak van 

keuzes maken 

₋ alternatieven zoeken 

₋ mogelijkheden zoeken 

 

₋ analyse – synthese 

₋ brainstorm 

  

₋ divergeren/convergeren  

 

₋ alternatieven zoeken 

₋ genereren ideeën  

  

₋ analyseren/ synthetiseren 

₋ informatie organiseren  

 

₋ divergeren/convergeren 

₋ creëren alternatieven 

₋ mogelijkheden  

₋ omgaan met onzekerheden 

₋ analyse – synthese 

  

  

₋ inzoomen – uitzoomen   

₋ verrassingen  

  Abductief redeneren   

 ₋ ondertussen verklaring 

zoeken, in het creatieve 

proces zelf 

₋ frame en reframe 

₋ ethnografie 

₋ sketching 

 ₋ verhalen vertellen 

₋ schetsen en combineren 

  Holistisch   

₋ leren is een holistisch 

proces 

₋ holistisch/ systeemmodel 

₋ procedures 

₋ holistisch/systeemmodel ₋ holistisch/systeemmodel 

₋ procedure (double 

diamond) 

₋ systeemdenken, holistisch 

Noot: Design thinking kenmerken, begrippen en herleide theoretische statements
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Bijlage 2: Procedure keuze clusteroplossing 

 

De procedure die de onderzoeker volgde om een keuze voor een definitieve clusteroplossing te 

maken wordt hier beschreven. Om te komen tot een clusteroplossing die de clusters inhoudelijk 

voldoende van elkaar onderscheidt en tegelijkertijd de betekenis binnen de verschillende clusters goed 

weergeeft, startte de onderzoeker met het bekijken van de door het programma aangereikte vijftien-

clusteroplossing. Vervolgens werden stapsgewijs clusters samengevoegd tot en met een vier-

clusteroplossing. De drieënveertig deelnemers vormden gemiddeld 7,3 (SD=3,23; range= 3-21; 

Mdn=7) stapels met statements. De clustersoplossingen rondom dit gemiddelde voorzagen in clusters 

die visueel in voldoende mate van elkaar te onderscheiden zijn (zes- tot tien-clusteroplossing). De 

onderzoeker bestudeerde vanaf de tien-clusteroplossing telkens de clusters die samengevoegd werden 

in een lagere clusteroplossing. Er werd gekozen voor een lagere clusteroplossing als clusters 

inhoudelijk zo dichtbij elkaar lagen dat er geen verschil is in betekenis tussen de clusters. Binnen de 

overgebleven clusteroplossingen met zes, zeven en acht clusters werden de afzonderlijke clusters 

beoordeeld op zoveel mogelijk lage brugwaarden en werden de statements in elk cluster beoordeeld op 

overeenkomende inhoud. Aan de hand van deze procedure koos de onderzoeker voor een zeven-

clusteroplossing (zie Figuur 3). Cluster 5 bevatte een statement (nr. 29) dat dicht tegen cluster 7 

aanlag. Statement 29 ‘Studenten kunnen zelfstandig meedenken over hoe hun opdracht aangepast 

moet worden, daardoor krijgen studenten eigenaarschap’ werd verplaatst naar cluster 7, omdat dit 

statement daar inhoudelijk beter bij past. De verfijnde zeven-clusteroplossing die zo ontstond past, 

rekening houdend met het doel van het onderzoek, het best bij de bestudeerde data (zie Bijlage 4) en 

komt qua aantal clusters ook overeen met de gemiddelde clusteroplossing van de docenten.  



Design Thinking in het Hoger Onderwijs 

 

55 

 

Bijlage 3: Praktijkstatements gesynthetiseerd met theoretische statements, totale set 

Nr Statement 

1 De docent is de consultant, studenten komen met de vragen. 

2 Studenten kunnen hun leerervaringen met het testen van het prototype onderling uitwisselen. 

3 In de propedeuse zijn de vraagstukken gerichter, in de hoofdfase zijn de vraagstukken opener. 

4 Studenten moeten soms hun aanpak drastisch wijzigen, omdat de real-life situatie daarom vraagt. 

5 We beoordelen het proces dat studenten doorlopen, maar niet het product dat ze opleveren. 

6 Studenten zijn aan het werk op een ander niveau in contact met de klant, de student is een consultant. 

7 Out-of-the-box denken, geen standaardoplossingen accepteren. 

8 Studenten leren hun handelen af te stemmen op wensen van de opdrachtgever.  

9 
Als docent draag je bouwstenen aan, gedegen onderzoeken en boeken waarmee studenten hun gemaakte 

keuzes kunnen onderbouwen. 

10 Als docent laat ik studenten vragen onderzoeken op de grens van weten en niet weten. 

11 Studenten leren diepgaandere, reflecterende vragen te stellen.  

12 Studenten leren hoe je zo'n project aanpakt, ze moeten inzicht krijgen in waar je staat in het proces. 

13 Als docent laat je studenten zich afvragen wat het product teweeg moet brengen, wat wil je ermee bereiken? 

14 Als docent stimuleer je om het prototype te testen in verschillende contexten. 

15 Als docent stel je continu dingen ter discussie, door veel vragen te stellen help je studenten vooruit.  

16 Studenten denken al gauw dat ze het probleem in kaart hebben. 

17 
Als docent bevraag je studenten op de vraag achter de vraag, met welke informatie gaan ze terug naar de 

opdrachtgever, welke vragen gaan ze stellen. 

18 Het experimenteren met prototypes is van belang om duidelijkheid te krijgen over de oplossing.  

19 
Na het bedenken van allerlei soorten ideeën, wordt een bepaald idee gekozen om uit te voeren op basis van 

goede redenen, in overeenstemming met de groep. 

20 
Wij geven de kaders, met hoeveel mag je samenwerken, wanneer is er een feedbackronde, wanneer moet het 

ingeleverd worden, waar letten we op in de beoordeling. 

21 
Als docent wil je dat prototypes getest worden, zodat studenten leren dat ze nieuwe informatie nodig hebben 

om het product bij te stellen.   

22 
Kennis kan van een docent komen, maar de docent kan ook aangeven of bevragen waar je de kennis kunt 

vinden. 

23 Een stap van design thinking is define, en define betekent dat je kennis hebt.  

24 Studenten zijn bezig met een vraagstuk uit het echte leven waar zij zelf hun vaardigheden voor later uithalen. 

25 Design thinking zet aan tot het oefenen van executieve functies, zoals plannen en tijdsbewaking. 
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26 
Wanneer een ontwerpopdracht vrij gesloten is, ga je zoeken naar mogelijkheden om op een originele manier 

aan het product te werken. 

27 
Het vraagstuk is contextgebonden, studenten ontwerpen voor die doelgroep in die organisatie of instelling met 

dat karakter en die structuur. 

28 Studenten leren dat wat uit hun onderzoek komt te laten matchen met wat in de praktijk gevraagd wordt.  

29 
Studenten kunnen zelfstandig meedenken over hoe hun opdracht aangepast moet worden, daardoor krijgen 

studenten eigenaarschap. 

30 
Studenten kunnen ook tijdens hun onderzoek zaken ontdekken die ze aan de opdrachtgever mee kunnen geven, 

deze wisselwerking kan tot een nieuwe richting leiden. 

31 
Studenten bewust maken dat het zinvol en nuttig is om goede contacten te leggen, om een kennisnetwerk op te 

bouwen.  

32 
In het begin bieden docenten theorie aan waaruit gekozen kan worden, vervolgens wordt vraaggericht 

verdieping gezocht door studenten. 

33 Binnen de kaders van het atelier is het kleuren van de opdracht aan de studenten zelf. 

34 Het is laveren tussen studenten vrijheid geven en sturen binnen die vrijheid. 

35 Studenten zijn erg gefocust op het product. 

36 Er is veel aandacht voor het leerproces van studenten.  

37 
In het formuleren van de opdracht die centraal staat heeft de klant een rol, het wordt duidelijk wat de student 

voor de klant zou kunnen doen. 

38 Er is veel meer diversiteit aan producten, zowel praktische als schriftelijke producten.  

39 Je komt veel tot discussie met studenten over wat wel en wat niet kan. 

40 Je kunt studenten met stukjes van het real-life vraagstuk laten oefenen. 

41 Als docent wil je telkens een stap uit het DT-ontwerpproces actief maken.  

42 
Als docent wil je studenten in de propedeuse in een bepaalde attitude, een bepaalde houding brengen, want dat 

moeten ze uitbreiden en uitdiepen in de rest van de opleiding. 

43 
De rol van de docent is veranderd, de docent luistert, coacht, geeft feedback, onderwijst, faciliteert en 

inspireert.  

44 
Alle betrokkenen kunnen samen vaststellen (vastleggen) of helder is wat de ontwerpeisen en de verwachtingen 

van de opdrachtgever zijn. 

45 Studenten moeten heel goed leren doorvragen.  

46 Inleven in de doelgroep en onderzoek doen naar de vraag achter de vraag.  

47 Het prototype wordt getest in de praktijk, wordt levensecht uitgeprobeerd. 

48 Iteratief werken aan prototypes die telkens verbeterd worden.  

49 Als docent zet je de studenten op het spoor van de expertise die in het werkveld aanwezig is.  

50 Docent en experts geven gericht feedback op prototypes. 

51 We willen de studenten leren hoe het DT-proces werkt, zodat ze dit zelf kunnen toepassen en dat als ze weten 
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hoe het werkt, dat ze er ook vanaf kunnen wijken. 

52 Er is weinig ruimte voor expertise van de docent, minder theoretische diepgang. 

53 Meedoen in het leerproces van studenten. 

54 Studenten vinden onzekerheid heel moeilijk, ze willen weten wat, waar, wanneer en hoe? 

55 Het belangrijkste van Design thinking is dat je niet precies weet waar het naartoe gaat.  

56 Studenten leren de vraag te stellen of er in recent onderzoek nog iets anders is onderzocht? 

57 We zijn bezig met de vertaling van de theorie naar de praktijk.  

58 Er worden veel presentaties gehouden.  

59 We leren van elkaar door te bespreken hoe er in een bepaalde fase zaken zijn aangepakt. 

60 We delen opbrengsten met elkaar.  

61 Je hebt als docent een coachende rol om onder meer het groepsproces goed te laten verlopen. 

62 We werken in groepen. 

63 We doen werkvormen die passen bij het moment en bij de ontwikkeling van de student.  

64 Er vinden meer gesprekken plaats en minder discussie.  

65 Elkaar beoordelen, bevragen, van feedback voorzien, suggesties voor verbeteringen. 

66 Er zijn meerdere oplossingen voor het probleem, je laat studenten meerdere alternatieven onderzoeken. 

67 Studenten bewust maken dat kennis ook te halen is buiten school, in bronnen of op de werkplek. 

68 Studenten moeten zelf actief nadenken over welke informatie er mist. 

69 Studenten gaan onderzoeken hoe het product zich verhoudt tot kennis die er al over is. 

70 Studenten leren om door te vragen bij de opdrachtgever, om de vraag helder te krijgen.  

71 Het is een studentgestuurd/ vraaggestuurd proces dat je als docent monitort. 

72 Met voorbeelden uit eigen ervaringen kan je als docent inspireren en de opdracht verhelderen. 

73 Een casus voorleggen aan studenten. 

74 Spanning tussen de vrijheid dat er als oplossing ook echt iets anders uit mag komen en de Leeruitkomsten. 

75 Als docent ben je gericht op wat je mee kunt nemen naar colleges, zodat studenten relevante kennis opdoen. 

76 Zowel studenten als docenten zijn gericht op theorie die aansluit bij het vraagstuk dat voorligt.  

77 Studenten werken in interactie, zodat ze van elkaar leren. 

78 Naarmate de opleiding vordert worden opdrachten steeds meer real-life.   

79 
We bespreken ervaringen, onderwerpen en dilemma's waar studenten mee te maken krijgen bij de 

werkveldopdrachten.  

80 Er is meer beweging in het lokaal, je loopt ook als docent rond, de vorm is losser.  

81 Als docent ben je veel aan het improviseren. 
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82 Vragen van studenten ontstaan als een soort toevalligheid, je kunt je daar niet op voorbereiden.  

83 Als docent moet je geen kant-en-klare antwoorden geven.  

84 Als docent moet je veel open vragen stellen, of de goede vragen stellen. 

85 De docent is bezig met het kijken naar het samenwerkingsproces binnen een groepje studenten. 

86 Studenten leren om in een multidisciplinair team samen te werken. 

87 Studenten maken kennis met een reeks methodieken voor een innovatieve aanpak.  

88 Studenten ontwikkelen een theoretisch kader om innoverend te onderzoeken en innoverend te leren.  

89 
We maken studenten bewust van het proces van DT, van wat er in elke fase van ze verwacht wordt en wat ze 

in welke fase kunnen inzetten.   

90 
Het is een creatieve manier voor het oplossen van complexe vraagstukken, waarbij een beroep gedaan wordt 

op de creativiteit van studenten.  

91 Er is sprake van een samenhangende aanpak (holistisch), want leren is een holistisch proces. 

92 Er is veel aandacht voor het goed begrijpen van de belanghebbenden in de empathiefase. 

93 Studenten ervaren hoe hun eigen ideeën uitpakken in de praktijk. 

94 Het vertrekpunt is een praktijkvraagstuk dat is afgestemd tussen opdrachtgever en DBE-team. 

95 Samenwerking tussen studenten, begeleider en opdrachtgever/ het werkveld.  

96 
Als het goed loopt in een DBE-groep dan neemt iedereen alle posities in (cross-over samenwerking) bij het 

uitvoeren van het vraagstuk, zodat iedereen multi-inzetbaar is. 

97 Er wordt iteratief, cyclisch, stap voor stap gewerkt van het vraagstuk naar de concrete aanpak of het product. 

98 Studenten leren dat het uitproberen van een prototype fout kan gaan en dat dit niet erg is.   

99 Visualiseren om een beeld te krijgen van de ontwerpsituatie. 

100 Soms moet je studenten helpen om te focussen (convergeren).  

101 Soms moet je studenten helpen om het ontwerpen groot te maken, om divergent vragen te stellen. 

102 Je leert studenten te kaderen en herkaderen (wat als…, of, wat als het niet zo was...) 

103 Als docent help je de focus van studenten te verbreden. 

104 We zijn meer bezig met maken/ creëren.  

105 Vanuit inzichten die voortgekomen zijn uit onderzoek een denkrichting uitgaan om te conceptualiseren.  

106 Onderzoeksactiviteiten zoals gesprekken voeren, interviews en enquêtes houden en verhalen vertellen.  

107 Observaties uitvoeren (in de context).  

108 Studenten leren op metacognitief niveau te communiceren over hun leerproces. 

109 
Studenten moeten meerdere malen de cyclus doorlopen, zodat ze een paar keer het prototype uittesten (vroeg 

testen). 

110 Studenten zoeken naar een betere oplossing dan de bestaande oplossingen (kritische houding).  
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111 Voortbouwen op ideeën van anderen.  

112 
Het probleem vanuit verschillende perspectieven bekijken, zodat studenten ontdekken dat er verschillende 

manieren zijn om na te denken over een vraagstuk.  

113 Studenten leren door reflecteren, evalueren en bijstellen. 

114 Met veel discipline naar de oplossing van het vraagstuk toewerken. 

115 Als docent help je de studenten met zoeken naar informatie, maar je laat hen vinden. 

116 Studenten zoeken ondersteuning bij zinvolle theorie en moeten leren wat goede literatuur is.  

117 Per fase kun je bepaalde werkvormen proberen om het creatieve denken te stimuleren. 

118 
Als docent zet je verschillende werkvormen in, zoals 'leef je in', of 'denk alle kanten op', brainstorm, 

conceptmap, personas, planbord, post-its. 

119 Het inzetten van (analytische en synthetische) methoden van onderzoek. 

120 Studenten leren om niet meteen met het eerste idee aan de slag te gaan. 

121 Studenten kiezen zelf welke bekwaamheden gerelateerd aan onderzoekend vermogen zij gaan bewijzen. 

122 Studenten ontwikkelen een onderzoekende houding. 

123 Studenten zijn verantwoordelijk voor het proces en de planning. 

124 Studenten gaan zelf aan de slag.  

125 Studenten werken aan real-life cases volgens de fasen van het DBE-model (DT-fasen).  
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Bijlage 4: Clusterrapport sorteerdata 

Statements and Cluster Report 

 

Scenario info: 43 Participants 0 PQ Filters 0 Sim. 

Cutoff 

0.2967 

Stress 

Value 

10 

Iterations  

Cluster solution STATEMENTS BRIDGING 

 Rol docent in DBE-omgeving 0.13 

 1 De docent is de consultant, studenten komen met de vragen. 0.08 

 9 Als docent draag je bouwstenen aan, gedegen onderzoeken en 

boeken waarmee studenten hun gemaakte keuzes kunnen 

onderbouwen. 

0.05 

 10 Als docent laat ik studenten vragen onderzoeken op de grens 

van weten en niet weten. 

0.1 

 13 Als docent laat je studenten zich afvragen wat het product 

teweeg moet brengen, wat wil je ermee bereiken? 

0.06 

 14 Als docent stimuleer je om het prototype te testen in 

verschillende contexten. 

0.24 

 15 Als docent stel je continu dingen ter discussie, door veel 

vragen te stellen help je studenten vooruit.  

0.01 

 17 Als docent bevraag je studenten op de vraag achter de vraag, 

met welke informatie gaan ze terug naar de opdrachtgever, 

welke vragen gaan ze stellen. 

0.06 

 20 Wij geven de kaders, met hoeveel mag je samenwerken, 

wanneer is er een feedbackronde, wanneer moet het ingeleverd 

worden, waar letten we op in de beoordeling. 

0.08 

 21 Als docent wil je dat prototypes getest worden, zodat 

studenten leren dat ze nieuwe informatie nodig hebben om het 

product bij te stellen.   

0.56 

 22 Kennis kan van een docent komen, maar de docent kan ook 

aangeven of bevragen waar je de kennis kunt vinden. 

0.12 

 34 Het is laveren tussen studenten vrijheid geven en sturen 

binnen die vrijheid. 

0.09 

 40 Je kunt studenten met stukjes van het real-life vraagstuk laten 

oefenen. 

0.33 

 41 Als docent wil je telkens een stap uit het DT-ontwerpproces 

actief maken.  

0.11 



Design Thinking in het Hoger Onderwijs 

 

61 

 

 42 Als docent wil je studenten in de propedeuse in een bepaalde 

attitude, een bepaalde houding brengen, want dat moeten ze 

uitbreiden en uitdiepen in de rest van de opleiding. 

0.12 

 43 De rol van de docent is veranderd, de docent luistert, coacht, 

geeft feedback, onderwijst, faciliteert en inspireert.  

0.01 

 49 Als docent zet je de studenten op het spoor van de expertise 

die in het werkveld aanwezig is.  

0.14 

 53 Meedoen in het leerproces van studenten. 0.09 

 61 Je hebt als docent een coachende rol om onder meer het 

groepsproces goed te laten verlopen. 

0.03 

 63 We doen werkvormen die passen bij het moment en bij de 

ontwikkeling van de student.  

0.29 

 66 Er zijn meerdere oplossingen voor het probleem, je laat 

studenten meerdere alternatieven onderzoeken. 

0.46 

 71 Het is een studentgestuurd/ vraaggestuurd proces dat je als 

docent monitort. 

0.24 

 72 Met voorbeelden uit eigen ervaringen kan je als docent 

inspireren en de opdracht verhelderen. 

0 

 75 Als docent ben je gericht op wat je mee kunt nemen naar 

colleges, zodat studenten relevante kennis opdoen. 

0.04 

 80 Er is meer beweging in het lokaal, je loopt ook als docent 

rond, de vorm is losser.  

0.31 

 81 Als docent ben je veel aan het improviseren. 0.05 

 83 Als docent moet je geen kant-en-klare antwoorden geven.  0 

 84 Als docent moet je veel open vragen stellen, of de goede 

vragen stellen. 

0 

 85 De docent is bezig met het kijken naar het 

samenwerkingsproces binnen een groepje studenten. 

0.06 

 89 We maken studenten bewust van het proces van DT, van wat 

er in elke fase van ze verwacht wordt en wat ze in welke fase 

kunnen inzetten.   

0.38 

 100 Soms moet je studenten helpen om te focussen (convergeren).  0.1 

 101 Soms moet je studenten helpen om het ontwerpen groot te 

maken, om divergent vragen te stellen. 

0.09 

 102 Je leert studenten te kaderen en herkaderen (wat als…, of, wat 

als het niet zo was...) 

0.12 

 103 Als docent help je de focus van studenten te verbreden. 0.03 



Design Thinking in het Hoger Onderwijs 

 

62 

 

 115 Als docent help je de studenten met zoeken naar informatie, 

maar je laat hen vinden. 

0.02 

 117 Per fase kun je bepaalde werkvormen proberen om het 

creatieve denken te stimuleren. 

0.35 

 118 Als docent zet je verschillende werkvormen in, zoals 'leef je 

in', of 'denk alle kanten op', brainstorm, conceptmap, personas, 

planbord, post-its. 

0.05 

 

Cluster Statistics 

Average 0.134 

Median 0.085 

Variance 0.019 

Standard deviation 0.138 

Minimum 0 

Maximum 0.56 

Count 36 

 

 

Cluster solution STATEMENTS BRIDGING 

 Onderzoekend ontwerpen 0.35 

 2 Studenten kunnen hun leerervaringen met het testen van het 

prototype onderling uitwisselen. 

0.35 

 45 Studenten moeten heel goed leren doorvragen.  0.28 

 46 Inleven in de doelgroep en onderzoek doen naar de vraag 

achter de vraag.  

0.4 

 69 Studenten gaan onderzoeken hoe het product zich verhoudt tot 

kennis die er al over is. 

0.39 

 87 Studenten maken kennis met een reeks methodieken voor een 

innovatieve aanpak.  

0.3 

 88 Studenten ontwikkelen een theoretisch kader om innoverend te 

onderzoeken en innoverend te leren.  

0.38 

 93 Studenten ervaren hoe hun eigen ideeën uitpakken in de 

praktijk. 

0.35 

 98 Studenten leren dat het uitproberen van een prototype fout kan 

gaan en dat dit niet erg is.   

0.38 
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 109 Studenten moeten meerdere malen de cyclus doorlopen, zodat 

ze een paar keer het prototype uittesten (vroeg testen). 

0.34 

 110 Studenten zoeken naar een betere oplossing dan de bestaande 

oplossingen (kritische houding).  

0.35 

 111 Voortbouwen op ideeën van anderen.  0.32 

 112 Het probleem vanuit verschillende perspectieven bekijken, 

zodat studenten ontdekken dat er verschillende manieren zijn 

om na te denken over een vraagstuk.  

0.32 

 119 Het inzetten van (analytische en synthetische) methoden van 

onderzoek. 

0.35 

 120 Studenten leren om niet meteen met het eerste idee aan de slag 

te gaan. 

0.38 

 125 Studenten werken aan real-life cases volgens de fasen van het 

DBE-model (DT-fasen).  

0.35 

 

Cluster Statistics 

Average 0.349 

Median 0.348 

Variance 0.001 

Standard deviation 0.031 

Minimum 0.284 

Maximum 0.396 

Count 15 

 

 

Cluster solution STATEMENTS BRIDGING 

 Iteratief, cyclisch werken 0.46 

 12 Studenten leren hoe je zo'n project aanpakt, ze moeten inzicht 

krijgen in waar je staat in het proces. 

0.53 

 18 Het experimenteren met prototypes is van belang om 

duidelijkheid te krijgen over de oplossing.  

0.42 

 19 Na het bedenken van allerlei soorten ideeën, wordt een 

bepaald idee gekozen om uit te voeren op basis van goede 

redenen, in overeenstemming met de groep. 

0.47 

 23 Een stap van design thinking is define, en define betekent dat 0.44 
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je kennis hebt.  

 48 Iteratief werken aan prototypes die telkens verbeterd worden.  0.46 

 51 We willen de studenten leren hoe het DT-proces werkt, zodat 

ze dit zelf kunnen toepassen en dat als ze weten hoe het werkt, 

dat ze er ook vanaf kunnen wijken. 

0.42 

 55 et belangrijkste van Design thinking is dat je niet precies weet 

waar het naartoe gaat.  

0.53 

 59 We leren van elkaar door te bespreken hoe er in een bepaalde 

fase zaken zijn aangepakt. 

0.39 

 62 We werken in groepen. 0.53 

 90 Het is een creatieve manier voor het oplossen van complexe 

vraagstukken, waarbij een beroep gedaan wordt op de 

creativiteit van studenten.  

0.42 

 91 Er is sprake van een samenhangende aanpak (holistisch), want 

leren is een holistisch proces. 

0.39 

 92 Er is veel aandacht voor het goed begrijpen van de 

belanghebbenden in de empathiefase. 

0.45 

 97 Er wordt iteratief, cyclisch, stap voor stap gewerkt van het 

vraagstuk naar de concrete aanpak of het product. 

0.42 

 99 Visualiseren om een beeld te krijgen van de ontwerpsituatie. 0.43 

 104 We zijn meer bezig met maken/ creëren.  0.6 

 123 Studenten zijn verantwoordelijk voor het proces en de 

planning. 

0.43 

 

Cluster Statistics 

Average 0.457 

Median 0.436 

Variance 0.003 

Standard deviation 0.057 

Minimum 0.393 

Maximum 0.599 

Count 16 
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Cluster solution STATEMENTS BRIDGING 

 Inzetten Real-life (praktijk)vraagstuk 0.77 

 3 In de propedeuse zijn de vraagstukken gerichter, in de 

hoofdfase zijn de vraagstukken opener. 

0.75 

 4 Studenten moeten soms hun aanpak drastisch wijzigen, omdat 

de real-life situatie daarom vraagt. 

0.71 

 16 Studenten denken al gauw dat ze het probleem in kaart 

hebben. 

0.88 

 35 Studenten zijn erg gefocust op het product. 0.98 

 37 In het formuleren van de opdracht die centraal staat heeft de 

klant een rol, het wordt duidelijk wat de student voor de klant 

zou kunnen doen. 

0.83 

 38 Er is veel meer diversiteit aan producten, zowel praktische als 

schriftelijke producten.  

0.64 

 54 Studenten vinden onzekerheid heel moeilijk, ze willen weten 

wat, waar, wanneer en hoe? 

0.91 

 57 We zijn bezig met de vertaling van de theorie naar de praktijk.  0.53 

 60 We delen opbrengsten met elkaar.  0.68 

 65 Elkaar beoordelen, bevragen, van feedback voorzien, 

suggesties voor verbeteringen. 

0.57 

 74 Spanning tussen de vrijheid dat er als oplossing ook echt iets 

anders uit mag komen en de Leeruitkomsten. 

0.76 

 78 Naarmate de opleiding vordert worden opdrachten steeds meer 

real-life.   

1 

 94 Het vertrekpunt is een praktijkvraagstuk dat is afgestemd 

tussen opdrachtgever en DBE-team. 

0.73 

Cluster Statistics 

Average 0.765 

Median 0.745 

Variance 0.02 

Standard deviation 0.141 

Minimum 0.528 

Maximum 1 

Count 13 
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Cluster solution STATEMENTS BRIDGING 

 Leeropbrengst student 0.44 

 6 Studenten zijn aan het werk op een ander niveau in contact 

met de klant, de student is een consultant. 

0.56 

 8 Studenten leren hun handelen af te stemmen op wensen van de 

opdrachtgever.  

0.45 

 11 Studenten leren diepgaandere, reflecterende vragen te stellen.  0.37 

 24 Studenten zijn bezig met een vraagstuk uit het echte leven 

waar zij zelf hun vaardigheden voor later uithalen. 

0.49 

 28 Studenten leren dat wat uit hun onderzoek komt te laten 

matchen met wat in de praktijk gevraagd wordt.  

0.52 

 30 Studenten kunnen ook tijdens hun onderzoek zaken ontdekken 

die ze aan de opdrachtgever mee kunnen geven, deze 

wisselwerking kan tot een nieuwe richting leiden. 

0.52 

 47 Het prototype wordt getest in de praktijk, wordt levensecht 

uitgeprobeerd. 

0.53 

 56 Studenten leren de vraag te stellen of er in recent onderzoek 

nog iets anders is onderzocht? 

0.56 

 68 Studenten moeten zelf actief nadenken over welke informatie 

er mist. 

0.34 

 70 Studenten leren om door te vragen bij de opdrachtgever, om 

de vraag helder te krijgen.  

0.6 

 77 Studenten werken in interactie, zodat ze van elkaar leren. 0.32 

 105 Vanuit inzichten die voortgekomen zijn uit onderzoek een 

denkrichting uitgaan om te conceptualiseren.  

0.48 

 108 Studenten leren op metacognitief niveau te communiceren 

over hun leerproces. 

0.39 

 113 Studenten leren door reflecteren, evalueren en bijstellen. 0.38 

 114 Met veel discipline naar de oplossing van het vraagstuk 

toewerken. 

0.32 

 116 Studenten zoeken ondersteuning bij zinvolle theorie en moeten 

leren wat goede literatuur is.  

0.36 

 122 Studenten ontwikkelen een onderzoekende houding. 0.38 
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Cluster Statistics 

Average 0.444 

Median 0.445 

Variance 0.008 

Standard deviation 0.089 

Minimum 0.323 

Maximum 0.598 

Count 17 

 

 

Cluster solution STATEMENTS BRIDGING 

 Informatie en feedback vergroten expertise student 0.4 

 5 We beoordelen het proces dat studenten doorlopen, maar niet 

het product dat ze opleveren. 

0.5 

 31 Studenten bewust maken dat het zinvol en nuttig is om goede 

contacten te leggen, om een kennisnetwerk op te bouwen.  

0.31 

 32 In het begin bieden docenten theorie aan waaruit gekozen kan 

worden, vervolgens wordt vraaggericht verdieping gezocht 

door studenten. 

0.27 

 36 Er is veel aandacht voor het leerproces van studenten.  0.34 

 39 Je komt veel tot discussie met studenten over wat wel en wat 

niet kan. 

0.38 

 50 Docent en experts geven gericht feedback op prototypes. 0.37 

 52 Er is weinig ruimte voor expertise van de docent, minder 

theoretische diepgang. 

0.67 

 67 Studenten bewust maken dat kennis ook te halen is buiten 

school, in bronnen of op de werkplek. 

0.42 

 73 Een casus voorleggen aan studenten. 0.27 

 79 We bespreken ervaringen, onderwerpen en dilemma's waar 

studenten mee te maken krijgen bij de werkveldopdrachten.  

0.33 

 82 Vragen van studenten ontstaan als een soort toevalligheid, je 

kunt je daar niet op voorbereiden.  

0.56 
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Cluster Statistics 

Average 0.399 

Median 0.367 

Variance 0.014 

Standard deviation 0.12 

Minimum 0.268 

Maximum 0.665 

Count 11 

 

 

Cluster solution STATEMENTS BRIDGING 

 (samen)werken in de DBE-omgeving 0.36 

 7 Out-of-the-box denken, geen standaardoplossingen 

accepteren. 

0.65 

 25 Design thinking zet aan tot het oefenen van executieve 

functies, zoals plannen en tijdsbewaking. 

0.3 

 26 Wanneer een ontwerpopdracht vrij gesloten is, ga je zoeken 

naar mogelijkheden om op een originele manier aan het 

product te werken. 

0.46 

 27 Het vraagstuk is contextgebonden, studenten ontwerpen voor 

die doelgroep in die organisatie of instelling met dat karakter 

en die structuur. 

0.39 

 33 Binnen de kaders van het atelier is het kleuren van de opdracht 

aan de studenten zelf. 

0.33 

 44 Alle betrokkkenen kunnen samen vaststellen (vastleggen) of 

helder is wat de ontwerpeisen en de verwachtingen van de 

opdrachtgever zijn. 

0.3 

 58 Er worden veel presentaties gehouden.  0.41 

 64 Er vinden meer gesprekken plaats en minder discussie.  0.37 

 76 Zowel studenten als docenten zijn gericht op theorie die 

aansluit bij het vraagstuk dat voorligt.  

0.34 

 95 Samenwerking tussen studenten, begeleider en opdrachtgever/ 

het werkweld.  

0.41 

 96 Als het goed loopt in een DBE-groep dan neemt iedereen alle 

posities in (cross-over samenwerking) bij het uitvoeren van 

0.4 
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het vraagstuk, zodat iedereen multi-inzetbaar is. 

 106 Onderzoeksactiviteiten zoals gesprekken voeren, interviews en 

enquêtes houden en verhalen vertellen.  

0.27 

 107 Observaties uitvoeren (in de context).  0.29 

 121 Studenten kiezen zelf welke bekwaamheden gerelateerd aan 

onderzoekend vermogen zij gaan bewijzen. 

0.27 

 124 Studenten gaan zelf aan de slag.  0.29 

 29 Studenten kunnen zelfstandig meedenken over hoe hun 

opdracht aangepast moet worden, daardoor krijgen studenten 

eigenaarschap. 

0.29 

 86 Studenten leren om in een multidisciplinair team samen te 

werken. 

0.32 

 

Cluster Statistics 

Average 0.357 

Median 0.326 

Variance 0.008 

Standard deviation 0.092 

Minimum 0.268 

Maximum 0.65 

Count 17 
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Bijlage 5: Go-Zone rapport beoordelingsdata 

 

In mijn ateliers is de DT-insteek te herkennen aan de volgende 

elementen... 

BelangScale 

[2.5455]-

[4.4412]             

Median = 

2.2206             n 

= 34 

HaalbaarScale 

[2.4444]-

[4.3333]             

Median = 

2.16665             

n = 27 

Full Map Go-Zone 

R=-0.044332293742268 

# Statements Average Rating Average Rating 

1 
De docent is de consultant, studenten komen met de 

vragen. 
3.5313 3.2692 

5 
We beoordelen het proces dat studenten doorlopen, maar 

niet het product dat ze opleveren. 
3.0313 3.0370 

6 
Studenten zijn aan het werk op een ander niveau in 

contact met de klant, de student is een consultant. 
3.4516 2.9615 

7 
Out-of-the-box denken, geen standaardoplossingen 

accepteren. 
3.7576 2.8148 

10 
Als docent laat ik studenten vragen onderzoeken op de 

grens van weten en niet weten. 
3.6774 2.9231 

16 
Studenten denken al gauw dat ze het probleem in kaart 

hebben. 
3.5484 3.2000 

18 
Het experimenteren met prototypes is van belang om 

duidelijkheid te krijgen over de oplossing.  
3.8182 3.1852 

23 
Een stap van design thinking is define, en define betekent 

dat je kennis hebt.  
3.8182 3.2593 

26 

Wanneer een ontwerpopdracht vrij gesloten is, ga je 

zoeken naar mogelijkheden om op een originele manier 

aan het product te werken. 

3.2727 3.2222 

47 
Het prototype wordt getest in de praktijk, wordt 

levensecht uitgeprobeerd. 
3.8235 2.4444 

52 
Er is weinig ruimte voor expertise van de docent, minder 

theoretische diepgang. 
2.5455 3.0833 

53 Meedoen in het leerproces van studenten. 3.6250 3.2963 

54 
Studenten vinden onzekerheid heel moeilijk, ze willen 

weten wat, waar, wanneer en hoe? 
3.4242 3.1200 

56 Studenten leren de vraag te stellen of er in recent 3.6452 2.9259 
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onderzoek nog iets anders is onderzocht? 

63 
We doen werkvormen die passen bij het moment en bij de 

ontwikkeling van de student.  
3.7813 3.1111 

71 
Het is een studentgestuurd/ vraaggestuurd proces dat je als 

docent monitort. 
3.7500 3.3077 

74 
Spanning tussen de vrijheid dat er als oplossing ook echt 

iets anders uit mag komen en de Leeruitkomsten. 
3.7500 2.8077 

78 
Naarmate de opleiding vordert worden opdrachten steeds 

meer real-life.   
3.4848 3.2222 

87 
Studenten maken kennis met een reeks methodieken voor 

een innovatieve aanpak.  
3.6875 3.2222 

89 

We maken studenten bewust van het proces van DT, van 

wat er in elke fase van ze verwacht wordt en wat ze in 

welke fase kunnen inzetten.   

3.7576 3.1111 

96 

Als het goed loopt in een DBE-groep dan neemt iedereen 

alle posities in (cross-over samenwerking) bij het 

uitvoeren van het vraagstuk, zodat iedereen multi-

inzetbaar is. 

3.4412 2.5185 

105 
Vanuit inzichten die voortgekomen zijn uit onderzoek een 

denkrichting uitgaan om te conceptualiseren.  
3.7419 3.0000 

108 
Studenten leren op metacognitief niveau te communiceren 

over hun leerproces. 
3.6774 2.6667 

109 

Studenten moeten meerdere malen de cyclus doorlopen, 

zodat ze een paar keer het prototype uittesten (vroeg 

testen). 

3.7353 2.7037 

110 
Studenten zoeken naar een betere oplossing dan de 

bestaande oplossingen (kritische houding).  
3.7097 2.8519 

111 Voortbouwen op ideeën van anderen.  3.6563 3.2222 

114 
Met veel discipline naar de oplossing van het vraagstuk 

toewerken. 
3.5152 2.8889 

119 
Het inzetten van (analytische en synthetische) methoden 

van onderzoek. 
3.6875 2.9630 

121 
Studenten kiezen zelf welke bekwaamheden gerelateerd 

aan onderzoekend vermogen zij gaan bewijzen. 
3.3871 2.8148 

4 
Studenten moeten soms hun aanpak drastisch wijzigen, 

omdat de real-life situatie daarom vraagt. 
4.0968 2.7407 

8 
Studenten leren hun handelen af te stemmen op wensen 

van de opdrachtgever.  
3.8387 3.0370 

11 Studenten leren diepgaandere, reflecterende vragen te 3.9697 2.9259 
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stellen.  

14 
Als docent stimuleer je om het prototype te testen in 

verschillende contexten. 
3.8824 2.9615 

21 

Als docent wil je dat prototypes getest worden, zodat 

studenten leren dat ze nieuwe informatie nodig hebben om 

het product bij te stellen.   

4.0588 3.0741 

24 
Studenten zijn bezig met een vraagstuk uit het echte leven 

waar zij zelf hun vaardigheden voor later uithalen. 
4.2424 3.1111 

28 
Studenten leren dat wat uit hun onderzoek komt te laten 

matchen met wat in de praktijk gevraagd wordt.  
4.1290 3.2308 

31 

Studenten bewust maken dat het zinvol en nuttig is om 

goede contacten te leggen, om een kennisnetwerk op te 

bouwen.  

3.8788 3.1538 

34 
Het is laveren tussen studenten vrijheid geven en sturen 

binnen die vrijheid. 
4.0606 3.1111 

42 

Als docent wil je studenten in de propedeuse in een 

bepaalde attitude, een bepaalde houding brengen, want dat 

moeten ze uitbreiden en uitdiepen in de rest van de 

opleiding. 

4.1765 2.9630 

44 

Alle betrokkkenen kunnen samen vaststellen (vastleggen) 

of helder is wat de ontwerpeisen en de verwachtingen van 

de opdrachtgever zijn. 

3.9688 3.0769 

45 Studenten moeten heel goed leren doorvragen.  4.2121 2.6667 

46 
Inleven in de doelgroep en onderzoek doen naar de vraag 

achter de vraag.  
4.2424 3.2222 

48 
Iteratief werken aan prototypes die telkens verbeterd 

worden.  
3.9706 2.9630 

51 

We willen de studenten leren hoe het DT-proces werkt, 

zodat ze dit zelf kunnen toepassen en dat als ze weten hoe 

het werkt, dat ze er ook vanaf kunnen wijken. 

3.9412 3.2963 

57 
We zijn bezig met de vertaling van de theorie naar de 

praktijk.  
3.8750 3.0769 

68 
Studenten moeten zelf actief nadenken over welke 

informatie er mist. 
4.2581 2.8148 

69 
Studenten gaan onderzoeken hoe het product zich 

verhoudt tot kennis die er al over is. 
3.9394 3.0741 

70 
Studenten leren om door te vragen bij de opdrachtgever, 

om de vraag helder te krijgen.  
4.3548 3.0370 

76 
Zowel studenten als docenten zijn gericht op theorie die 

aansluit bij het vraagstuk dat voorligt.  
3.9032 3.1852 
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86 
Studenten leren om in een multidisciplinair team samen te 

werken. 
3.9091 3.0741 

88 
Studenten ontwikkelen een theoretisch kader om 

innoverend te onderzoeken en innoverend te leren.  
3.9688 2.8462 

90 

Het is een creatieve manier voor het oplossen van 

complexe vraagstukken, waarbij een beroep gedaan wordt 

op de creativiteit van studenten.  

3.9355 3.1852 

91 
Er is sprake van een samenhangende aanpak (holistisch), 

want leren is een holistisch proces. 
4.1875 3.1852 

92 
Er is veel aandacht voor het goed begrijpen van de 

belanghebbenden in de empathiefase. 
3.9394 3.1481 

93 
Studenten ervaren hoe hun eigen ideeën uitpakken in de 

praktijk. 
4.0606 3.0741 

95 
Samenwerking tussen studenten, begeleider en 

opdrachtgever/ het werkweld.  
4.1563 3.1111 

97 
Er wordt iteratief, cyclisch, stap voor stap gewerkt van het 

vraagstuk naar de concrete aanpak of het product. 
3.9706 3.2222 

107 Observaties uitvoeren (in de context).  4.0294 3.2593 

116 
Studenten zoeken ondersteuning bij zinvolle theorie en 

moeten leren wat goede literatuur is.  
4.1515 3.0385 

120 
Studenten leren om niet meteen met het eerste idee aan de 

slag te gaan. 
4.0882 3.1111 

122 Studenten ontwikkelen een onderzoekende houding. 4.4412 2.8889 

125 
Studenten werken aan real-life cases volgens de fasen van 

het DBE-model (DT-fasen).  
3.9697 3.1852 

3 
In de propedeuse zijn de vraagstukken gerichter, in de 

hoofdfase zijn de vraagstukken opener. 
3.5758 3.5926 

9 

Als docent draag je bouwstenen aan, gedegen 

onderzoeken en boeken waarmee studenten hun gemaakte 

keuzes kunnen onderbouwen. 

3.7419 3.5926 

12 
Studenten leren hoe je zo'n project aanpakt, ze moeten 

inzicht krijgen in waar je staat in het proces. 
3.7742 3.4074 

20 

Wij geven de kaders, met hoeveel mag je samenwerken, 

wanneer is er een feedbackronde, wanneer moet het 

ingeleverd worden, waar letten we op in de beoordeling. 

3.7500 4.2692 

25 
Design thinking zet aan tot het oefenen van executieve 

functies, zoals plannen en tijdsbewaking. 
3.7742 3.9600 

32 In het begin bieden docenten theorie aan waaruit gekozen 

kan worden, vervolgens wordt vraaggericht verdieping 
3.7813 3.3846 



Design Thinking in het Hoger Onderwijs 

 

74 

 

gezocht door studenten. 

33 
Binnen de kaders van het atelier is het kleuren van de 

opdracht aan de studenten zelf. 
3.7813 3.3333 

35 Studenten zijn erg gefocust op het product. 2.8788 3.8462 

37 

In het formuleren van de opdracht die centraal staat heeft 

de klant een rol, het wordt duidelijk wat de student voor 

de klant zou kunnen doen. 

3.7813 3.3846 

39 
Je komt veel tot discussie met studenten over wat wel en 

wat niet kan. 
3.6364 3.3704 

40 
Je kunt studenten met stukjes van het real-life vraagstuk 

laten oefenen. 
3.6061 3.5185 

41 
Als docent wil je telkens een stap uit het DT-

ontwerpproces actief maken.  
3.4375 3.3333 

49 
Als docent zet je de studenten op het spoor van de 

expertise die in het werkveld aanwezig is.  
3.8182 3.3333 

55 
et belangrijkste van Design thinking is dat je niet precies 

weet waar het naartoe gaat.  
3.3750 3.4615 

58 Er worden veel presentaties gehouden.  3.4545 4.3333 

62 We werken in groepen. 3.3636 4.2222 

64 Er vinden meer gesprekken plaats en minder discussie.  3.3125 3.3846 

72 
Met voorbeelden uit eigen ervaringen kan je als docent 

inspireren en de opdracht verhelderen. 
3.6452 3.8148 

73 Een casus voorleggen aan studenten. 3.5484 4.1111 

75 
Als docent ben je gericht op wat je mee kunt nemen naar 

colleges, zodat studenten relevante kennis opdoen. 
3.6970 3.4074 

80 
Er is meer beweging in het lokaal, je loopt ook als docent 

rond, de vorm is losser.  
3.8125 4.3077 

81 Als docent ben je veel aan het improviseren. 3.3750 3.5385 

82 
Vragen van studenten ontstaan als een soort toevalligheid, 

je kunt je daar niet op voorbereiden.  
2.9375 3.3462 

83 Als docent moet je geen kant-en-klare antwoorden geven.  3.4688 3.5769 

85 
De docent is bezig met het kijken naar het 

samenwerkingsproces binnen een groepje studenten. 
3.7576 3.4074 

99 
Visualiseren om een beeld te krijgen van de 

ontwerpsituatie. 
3.6452 3.3846 

101 
Soms moet je studenten helpen om het ontwerpen groot te 

maken, om divergent vragen te stellen. 
3.7742 3.3704 
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102 
Je leert studenten te kaderen en herkaderen (wat als…, of, 

wat als het niet zo was...) 
3.6563 3.3333 

104 We zijn meer bezig met maken/ creëren.  3.5455 3.4444 

117 
Per fase kun je bepaalde werkvormen proberen om het 

creatieve denken te stimuleren. 
3.8125 3.3704 

118 

Als docent zet je verschillende werkvormen in, zoals 'leef 

je in', of 'denk alle kanten op', brainstorm, conceptmap, 

personas, planbord, post-its. 

3.7813 3.5556 

2 
Studenten kunnen hun leerervaringen met het testen van 

het prototype onderling uitwisselen. 
3.9394 3.6296 

13 
Als docent laat je studenten zich afvragen wat het product 

teweeg moet brengen, wat wil je ermee bereiken? 
4.1250 3.4444 

15 
Als docent stel je continu dingen ter discussie, door veel 

vragen te stellen help je studenten vooruit.  
3.9063 3.7308 

17 

Als docent bevraag je studenten op de vraag achter de 

vraag, met welke informatie gaan ze terug naar de 

opdrachtgever, welke vragen gaan ze stellen. 

4.1250 3.6538 

19 

Na het bedenken van allerlei soorten ideeën, wordt een 

bepaald idee gekozen om uit te voeren op basis van goede 

redenen, in overeenstemming met de groep. 

3.9063 3.5185 

22 
Kennis kan van een docent komen, maar de docent kan 

ook aangeven of bevragen waar je de kennis kunt vinden. 
4.3030 3.7778 

27 

Het vraagstuk is contextgebonden, studenten ontwerpen 

voor die doelgroep in die organisatie of instelling met dat 

karakter en die structuur. 

4.0909 3.4074 

29 

Studenten kunnen zelfstandig meedenken over hoe hun 

opdracht aangepast moet worden, daardoor krijgen 

studenten eigenaarschap. 

3.9688 3.4074 

30 

Studenten kunnen ook tijdens hun onderzoek zaken 

ontdekken die ze aan de opdrachtgever mee kunnen 

geven, deze wisselwerking kan tot een nieuwe richting 

leiden. 

4.0909 3.3333 

36 Er is veel aandacht voor het leerproces van studenten.  4.0909 3.4074 

38 
Er is veel meer diversiteit aan producten, zowel praktische 

als schriftelijke producten.  
3.9091 3.5556 

43 
De rol van de docent is veranderd, de docent luistert, 

coacht, geeft feedback, onderwijst, faciliteert en inspireert.  
4.0625 3.3704 

50 Docent en experts geven gericht feedback op prototypes. 4.0625 3.9259 

59 
We leren van elkaar door te bespreken hoe er in een 

bepaalde fase zaken zijn aangepakt. 
3.8710 3.7778 
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60 We delen opbrengsten met elkaar.  4.0000 3.8889 

61 
Je hebt als docent een coachende rol om onder meer het 

groepsproces goed te laten verlopen. 
3.9677 3.4444 

65 
Elkaar beoordelen, bevragen, van feedback voorzien, 

suggesties voor verbeteringen. 
4.1290 3.7778 

66 
Er zijn meerdere oplossingen voor het probleem, je laat 

studenten meerdere alternatieven onderzoeken. 
3.9688 3.4444 

67 
Studenten bewust maken dat kennis ook te halen is buiten 

school, in bronnen of op de werkplek. 
4.2941 3.3333 

77 Studenten werken in interactie, zodat ze van elkaar leren. 4.0303 3.7037 

79 

We bespreken ervaringen, onderwerpen en dilemma's 

waar studenten mee te maken krijgen bij de 

werkveldopdrachten.  

3.9688 3.7407 

84 
Als docent moet je veel open vragen stellen, of de goede 

vragen stellen. 
4.2188 3.5926 

94 
Het vertrekpunt is een praktijkvraagstuk dat is afgestemd 

tussen opdrachtgever en DBE-team. 
4.0625 3.4074 

98 
Studenten leren dat het uitproberen van een prototype fout 

kan gaan en dat dit niet erg is.   
4.3125 3.3704 

100 
Soms moet je studenten helpen om te focussen 

(convergeren).  
3.9063 3.6296 

103 Als docent help je de focus van studenten te verbreden. 3.9355 3.6296 

106 
Onderzoeksactiviteiten zoals gesprekken voeren, 

interviews en enquêtes houden en verhalen vertellen.  
3.9394 3.3704 

112 

Het probleem vanuit verschillende perspectieven bekijken, 

zodat studenten ontdekken dat er verschillende manieren 

zijn om na te denken over een vraagstuk.  

4.3750 3.3846 

113 Studenten leren door reflecteren, evalueren en bijstellen. 4.1935 3.4074 

115 
Als docent help je de studenten met zoeken naar 

informatie, maar je laat hen vinden. 
3.9063 3.3333 

123 
Studenten zijn verantwoordelijk voor het proces en de 

planning. 
4.0588 3.7037 

124 Studenten gaan zelf aan de slag.  4.2941 3.7778 

 


