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Multidisciplinair onderwijs ontwerpen, om de hiaten tussen de vakgebieden te overbruggen.  

Samenvatting 

Het hoger beroepsonderwijs kent verschillende uitdagingen. Eén daarvan is de ontwikkeling 

van multidisciplinair onderwijs. Dit proces is niet vanzelfsprekend, omdat het oversteken van de 

grenzen van het eigen vakgebied meestal niet vanzelf gaat. Het doel van dit onderzoek was om een 

bruikbaar en ondersteunend onderwijsontwerp raamwerk te ontwikkelen, dat kan worden ingezet als 

instrument om het oversteken van de vakgebied gerelateerde grenzen te vergemakkelijken. Hierbij is 

het belangrijk dat ieder vakgebied zijn eigen expertise behoudt, maar transformeert daar waar de 

verschillende vakgebieden elkaar beïnvloeden. Deze transformatie kan ontstaan door interacties tussen 

de hogeschooldocenten van verschillende vakgebieden tijdens het ontwerpen van multidisciplinair 

onderwijs. Het onderzoek bestaat uit drie deelstudies. In de eerste deelstudie is door middel van een 

ontwerpgericht onderzoek het onderwijsontwerp raamwerk voor multidisciplinair onderwijs 

ontwikkeld. De ontwikkeling gebeurde op basis van een bureau-onderzoek naar relevante theorieën, 

zoals seamless learning, hybride leren en wicked problems. Deze theorieën kunnen bemiddelend zijn 

aan het proces om de hiaten tussen de verschillende vakgebieden op te vullen. Voor de analyse, 

ordening en structurering is gebruik gemaakt van de Contexten-Interventies-Mechanismen-Outcomes-

logica (CIMO-logica) (Denyer, Transfield & van Aken, 2008). In deelstudie twee is het raamwerk 

beoordeeld door onderwijskundigen aan de hand van een vragenlijst en een verdiepend focusgesprek. 

Nadat de feedback is verwerkt is het raamwerk vervolgens middels een vragenlijst beoordeeld door 

twee van de acht hogeschooldocenten of het een bruikbaar instrument is voor het ontwerpen van 

multidisciplinair onderwijs. Op basis van de feedback is het raamwerk niet aangepast. Aansluitend is 

er gestart met de derde deelstudie, dit was een casestudie met één oriëntatiebijeenkomst en twee 

workshops. De participanten zijn verdeeld over de twee workshops. Er was één workshop waar is 

gewerkt met het Arena Blended Connected Learning Design – model (ABC LC – model) (Young & 

Perović, 2020) en één workshop waar het ontwikkelde multidisciplinair onderwijsontwerp raamwerk 

als interventie werd toegepast. Er is onderzocht of het ontwikkelde raamwerk invloed heeft op de 

dialogische interactie tussen docenten, wat vervolgens mogelijk effect heeft op de transformatie en 

integratie van de handelingsgerichte kennis en vakgebied specifieke beslissingen. Daarnaast is 

onderzocht of het raamwerk mogelijk invloed heeft op de kwaliteit van het overeengekomen 

multidisciplinaire onderwijsontwerp. De analyse van de dialogische interactie is uitgevoerd met 

behulp van het Interactie Analyse Model (IAM) (Gunawardena et al., 2017). De analyse van de data 

heeft geleid tot de conclusie, dat het toepassen van het onderwijsontwerp raamwerk leidt tot andere 
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type(n) interacties tussen de hogeschooldocenten, maar niet leidt tot de transformatie en integratie van 

de handelingsgerichte kennis. Wel heeft het geleid tot bewustwording van de verschillen, dit omdat op 

sommige momenten sprake was van cognitieve dissonantie. Cognitieve dissonantie is een conflict dat 

ontstaat met het mentale model of persoonlijke begrip van de hogeschooldocenten, tijdens de sociale 

interactie (Rajagopal, 2013). De kwaliteit van het multidisciplinaire onderwijsontwerp is formatief 

geëvalueerd (Nieveen & Folmer, 2013) met behulp van een instrument dat is ontwikkeld in de eerste 

deelstudie. Het toepassen van het raamwerk heeft niet direct geleid tot een compleet multidisciplinair 

onderwijsontwerp over de grenzen van de verschillende vakgebieden, maar tot productvoorstellen. 

Een productvoorstel is een beknopte omschrijving van het onderwijsontwerp (product) (Nieveen & 

Folmer, 2013). Er lijkt een mogelijke beïnvloeding van het raamwerk te zijn op de kwaliteit van het 

ontwikkelde multidisciplinair onderwijsontwerp. Het productvoorstel voor multidisciplinair onderwijs 

binnen de groep hogeschooldocenten waar met het raamwerk is gewerkt, heeft minder inconsistenties 

dan het productvoorstel waar niet met het raamwerk werd gewerkt. Tot slot is de bruikbaarheid en 

gebruiksvriendelijkheid van het onderwijsontwerp raamwerk getoetst. Deze toetsing is uitgevoerd 

door de hogeschooldocenten, die met het raamwerk hebben gewerkt, de stellinglijst van de System 

Usability Schaal (SUS) (Brooke, 1995) te laten invullen en twee open vragen te beantwoorden. Dit 

heeft geleid tot een  SUS score van 64,4. Dit is minder dan het vooraf gestelde criterium van 68. Uit de 

analyse van het antwoorden patroon en de beantwoording van de open vragen is het mogelijk dat  de 

score is beïnvloed door de groepsomvang en de beperkte tijd die beschikbaar was in de workshop. Het 

is daarom voor toekomstig onderzoek aan te bevelen het raamwerk toe te passen, waarbij de groep 

kleiner is en meer tijd beschikbaar is.  

 

Keywords: seamless learning, multidisciplinair onderwijs, grenzen overbruggen, gezamenlijk 

onderwijsontwerpen, onderwijsontwerp raamwerk, hybride leren, kennis co-constructie, co-creëren, 

samenwerkend leren, collaboratief ontwerpen, wicked problems, actiegerichte kennis transformeren, 

complexe maatschappelijke problemen, energietransitie, innoveren, STEM-onderwijs.   
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Summary 

Universities of applied sciences face several challenges. One of them is the development of 

multidisciplinary education. This process is not self-evident, as crossing the boundaries of one's own 

field of expertise usually does not happen automatically. The aim of this research is to develop an 

useful and supportive educational design framework, which was used as a tool to facilitate boundary 

crossing between disciplines. In doing so, it is important that each subject area maintains its own 

expertise, but transforms expertise and action-oriented knowledge where the different subject areas 

influence each other. This transformation can occur through interactions between lecturers of different 

disciplines in designing multidisciplinary education. The study consists of three sub-studies. In the 

first sub-study, the educational design framework for multidisciplinary education was developed 

through a design-oriented research. The development was based on a desk research on relevant 

theories, such as seamless learning, hybrid learning and wicked problems. These theories can be 

mediating to the process of filling in the gaps between different areas. The Contexts-Interventions-

Mechanisms-Outcomes logic (CIMO logic) (Denyer, Transfield & van Aken, 2008) was used for the 

analysis, arrangement and structuring. In sub-study two, the framework was reviewed by education 

experts using a questionnaire with open questions and an in-depth focus discussion. After the feedback 

was processed, the framework was then assessed through a questionnaire by two of the eight lecturers 

as to whether it is a useful tool for designing multidisciplinary education. Based on the feedback, the 

framework was not modified. Subsequently, the third sub-study was started; this was a case study with 

one orientation meeting and two workshops. The participants were divided between the two variants 

of the workshops. There was one workshop where the Arena Blended Connected Learning Design - 

model (ABC LC - model) (Young & Perović, 2020) was used and one workshop where the developed 

multidisciplinary educational design framework was applied as an intervention. An analysis was made 

whether the developed framework affects the dialogical interaction between lecturers, which then may 

have an effect on the transformation and integration of the action-oriented knowledge and subject-

specific decisions. In addition, an analysis was made whether the framework might influence the 

quality of the final agreed upon multidisciplinary teaching design. The analysis of dialogic interaction 

was conducted using the Interaction Analysis Model (IAM) (Gunawardena et al., 2017). The analysis 

of the data led to the conclusion, that applying the educational design framework leads to other type(s) 

of interactions between the lecturers, but does not lead to the transformation and integration of the 

action-oriented knowledge. It did, however, lead to awareness of the differences between disciplinary 

approaches, while at certain moments there was cognitive dissonance. Cognitive dissonance is a 

conflict that arises with the mental model or personal understanding of the lecturers, during social 
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interaction (Rajagopal, 2013). The quality of the multidisciplinary instructional design was 

formatively evaluated (Nieveen & Folmer, 2013) using an instrument developed in the first substudy. 

The application of the framework did not directly lead to a complete multidisciplinary educational 

design across subject boundaries, but to product proposals. A product proposal is a concise description 

of the educational design (product) (Nieveen & Folmer, 2013). There seems to be a possible influence 

of the framework on the quality of the developed multidisciplinary educational design. The product 

proposal for multidisciplinary education within the group of lecturers where the framework was used 

had fewer inconsistencies than the product proposal where the framework was not used. Finally, the 

usability and user-friendliness of the educational design framework was tested. This testing was 

conducted by having the lecturers, who worked with the framework, complete the System Usability 

Scale (SUS) statement list (Brooke, 1995) and answer two open questions. This resulted in an SUS 

score of 64.4. This is less than the predetermined criterion of 68. From the analysis of the response 

pattern and the answering of the open questions, it is possible that the score was influenced by the 

group size and the limited time available in the workshop. It is therefore recommended for future 

research to apply the framework, where the group is smaller and more time is available.  

 

Keywords: seamless learning, multidisciplinary education, bridging boundaries, collaborative 

education design, education design framework, hybrid learning, knowledge co-construction, co-

creation, collaborative learning, collaborative design, wicked problems, actionable knowledge 

transformation, complex societal problems, energy transition, innovate, STEM education.   
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1. Inleiding  

 Het hoger beroepsonderwijs kent steeds meer uitdagingen, door veranderingen op de 

arbeidsmarkt en technologische ontwikkelingen (Went et al., 2015). Ook zijn er uitdagingen rondom 

complexe maatschappelijke vraagstukken zoals de energietransitie, vergrijzing, migratie en duurzame 

ontwikkeling (Ministerie Onderwijs Cultuur en Wetenschappen, 2019). Deze uitdagingen hebben 

invloed op de vaardigheden en kennis die wordt verwacht van start bekwame professionals.  

Voor het hoger beroepsonderwijs betekent dit dat deze uitdagingen invloed hebben op de huidige 

curricula. Deze zijn vaak sterk gericht op een specifiek vakgebied waarbij de specialisatie toe neemt 

gedurende de opleiding (Akkerman & Bakker, 2011). Figuur 1 laat zien hoe het onderwijs is 

georganiseerd binnen het domein techniek en welke vakgebieden nodig zijn om invulling te geven aan 

een complex maatschappelijk vraagstuk, zoals de energietransitie. Het figuur laat zien dat het binnen 

een opleiding redeneren vanuit een eigen vakgebied in sommige gevallen plaats moet maken voor het 

redeneren over de grenzen van het eigen vakgebied.   

 

Figuur 1 

Globaal overzicht van het domein techniek vs. vakoverstijgend onderwijs. Een schematische weergave 

van de verschillende studierichtingen binnen het domein techniek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De figuur schematiseert dat er meerdere vakgebieden nodig zijn om invulling te kunnen geven aan de 

energietransitie. De figuur toont de grenzen (zie X) tussen de verschillende vakgebieden: B&I (Bouw 

en Infra), E&D (Engineering en Design) en ICT (Informatie Communicatie Technologie).  

Doordat het huidige onderwijs is ontworpen met een sterke focus vanuit het eigen vakgebied 

ontstaan er hiaten in de competentie van start bekwame professionals die kunnen werken aan de 
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energietransitie. Op dit moment leren de studenten met name binnen hun eigen vakgebied en wordt er 

onvoldoende geleerd over de toepassing van hun eigen vakgebied in relatie tot een ander vakgebied 

(E&W installatietechniek, 2021). Bijvoorbeeld: Een bouwkunde student leert over het ontwerpen, 

realiseren en beheren van een gebouw en een installatietechnische student leert over het ontwerpen, 

realiseren en beheren van verschillende installatie concepten. Alleen leren de studenten niet dat de 

keuze die ze maken vanuit hun eigen vakgebied ook invloed heeft op de oplossingen die vanuit het 

andere vakgebied kunnen worden voorgesteld. Het gevolg is dat er geen integratie van kennis en 

kunde plaats vindt bij het aanpakken van een bepaald probleem (Gulikers & Oonk, 2016). Om de 

integratie van kennis en kunde te (leren) laten plaats vinden tussen de vakgebieden wordt er gestart bij 

de professionalisering van de hogeschooldocenten. Docenten zijn namelijk de sleutel om te komen tot 

succesvolle innovaties in de onderwijspraktijk (Anderson & Helms, 2001). Daarnaast zijn ze ook 

veelal opgeleid tot expert in hun eigen vakgebied, waardoor ze mogelijk de percepties en inzichten van 

het andere vakgebied niet zien. Dit maakt het voor hogeschooldocenten lastig om multidisciplinair 

onderwijs te ontwerpen. Zo blijkt dat hogeschooldocenten behoefte hebben aan ondersteuning en 

gefaciliteerd willen worden bij het ontwerpen van multidisciplinair onderwijs (Veltman et al., 2021). 

Daarom wordt in dit onderzoek een interventie ontwikkeld en uitgevoerd in de vorm van een 

onderwijsontwerp raamwerk voor multidisciplinair onderwijs. Als basis hiervoor wordt gebruik 

gemaakt van het ontwerpparadigma “seamless learning”. Dit biedt een concept om de naden tussen de 

verschillende contexten zichtbaar te maken en te overbruggen (Rusman, 2019; Wong & Looi, 2011). 

Het kan helpen het leren over de grenzen van het eigen vakgebied heen te faciliteren.  
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1.1 Theoretische kader 

1.1.1 Complexe maatschappelijke vraagstukken 

Het hoger beroepsonderwijs leidt studenten op voor een arbeidsmarkt die momenteel snel 

verandert door toenemende technologie en uitdagingen rondom complexe maatschappelijke 

vraagstukken (Head & Alford, 2015; Ministerie Onderwijs Cultuur en Wetenschappen, 2019). Voor de 

oplossing van complexe maatschappelijke vraagstukken zijn vaak meerdere vakgebieden nodig omdat 

ze zich zelden geïsoleerd voordoen. Tussen de verschillende vakgebieden is vaak sprake van een 

wederzijdse afhankelijkheid. Alleen bestaat er vanuit de verschillende vakgebieden veelal 

verdeeldheid over de oplossing. In de praktijk wordt het probleem daarom vaak niet (optimaal) 

opgelost omdat elke vakgebied vanuit het eigen perspectief redeneert en hierbij onvoldoende rekening 

houdt met de gevolgen voor het andere vakgebied. Om tot de optimale oplossing te komen is het 

belangrijk dat de verschillende vakgebieden zich bewust zijn van de verschillende grenzen tussen de 

vakgebieden. Deze grenzen moeten bij complexe maatschappelijke vraagstukken worden overbrugd 

en vragen om een integrale benadering in plaats van gefragmenteerd naar specifieke vakgebieden 

(Laszlo, 2003 in Caris et al., z.d). Om de grenzen tussen de vakgebieden te overbruggen kan er 

gebruik worden gemaakt van een systeembenadering (Caris et al., z.d.). Tussen de verschillende 

systemen zijn onderlinge afhankelijkheden die niet altijd zichtbaar zijn. Maar deze moeten wel 

geïdentificeerd worden om vervolgens te kunnen transformeren zodat de onderlinge afhankelijkheden 

gezamenlijk kunnen worden overbrugd. Transformatie leidt tot veranderingen en het creëren van 

nieuwe, tussenliggende praktijken of soms tot nieuwe grenspraktijken. Op deze wijze komen er betere 

oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken, omdat ze integraal worden benaderd 

vanuit de verschillende vakgebieden. Daar waar de transformatie nodig is, bevinden zich de grenzen 

tussen verschillende vakgebieden. Deze grenzen zijn sociaal culturele verschillen die leiden tot 

discontinuïteit in actie of interactie (Akkerman & Bakker, 2011a, p. 133). In het hoger onderwijs 

bevinden de grenzen zich vaak tussen de verschillende vakgebieden en domeinen en weerspiegelen ze 

de verschillen die ook aanwezig zijn in het werkveld. (Bakker et al., 2016).  

1.1.2 Verschillende vakgebieden als activiteiten-systemen 

Deze grenzen tussen domeinen en vakgebieden werden door Engeström (1987) als één van de 

eerste onderzoekers omschreven. De verschillende domeinen en vakgebieden worden in dit onderzoek 

gezien als activiteiten-systemen. Engeström baseerde zich op de Activity Theory van Vygotsky 

(1978), dit leidde tot een nieuw model cultural-historical activity theory (CHAT) en kan worden 

gezien als een sociaal-cultureel kader. Engeström (2001) beschrijft dat professionals niet alleen 
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verticaal (binnen de vakgebieden) moeten leren, maar dat ze juist ook horizontaal moeten leren door 

samen te werken met een andere vakgebieden of in een andere context. Dit proces kan worden geduid 

als het overschrijden van de grenzen van het eigen activiteiten-systeem, ook wel boundary-crossing. 

Bij boundary-crossing gaat het erom dat twee of meer activiteiten-systemen een manier vinden om 

samen een oplossing te vinden voor een gedeeld vraagstuk (Engeström et al., 1995). Het heeft als doel 

om discontinuïteit op te heffen door het leggen van verbindingen tussen verschillende vakgebieden en 

het vinden van een manier om te handelen en te communiceren. In Figuur 2 is de visualisatie hiervan 

weergegeven (Bakker & Akkerman, 2014). De figuur laat twee verschillende activiteiten-systemen 

zien, waarin de samenhang tussen de componenten wordt gevisualiseerd. De activiteiten-systemen 

komen vanuit een gemeenschappelijk doel met elkaar in aanraking, hier vindt boundary-crossing 

plaats. Dit is in Figuur 2 aangeduid met object 3. Dit betekent dat de oplossing overstijgend is aan de 

bestaande kaders. Er wordt nieuwe kennis geconstrueerd (Tuomi-Gröhn et al., 2003). Het is een proces 

dat plaats vindt op de grenzen van de verschillende vakgebieden om continuïteit in interactie of actie 

en samenhang te waarborgen of te herstellen (Bakker & Akkerman, 2014). Voor dit onderzoek worden 

de verschillende vakgebieden gezien als losse activiteiten-systemen met hun eigen motieven en 

objecten. 

 

Figuur 2 

Derde generatie model CHAT. Visualisatie van twee activiteiten-systemen als eenheid van analyse. 

 

 

 

Note. Overgenomen en aangepast uit: Canon van het leren. (p.58) door S. Akkerman in M. Ruijters en 

R. J. Simons (Ed.). Copyright 2020 by Boom.  
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Om invulling te kunnen geven aan de energietransitie, dienen de verschillende activiteiten-

systemen zich te ontwikkelen, waarbij een overlappend doel ontstaat. Hierbij is het belangrijk dat ieder 

vakgebied zijn eigen expertise behoudt maar transformeert daar waar de verschillende vakgebieden 

elkaar beïnvloeden (object 3). Deze transformatie kan ontstaan doordat er interactie plaats vindt tussen 

het subject (de hogeschooldocenten) van de verschillende vakgebieden (activiteiten-systemen). Door 

de interactie tussen de hogeschooldocenten uit de verschillende activiteiten-systemen kunnen de 

activiteiten-systemen naar het overlappend doel toe bewegen (Engeström et al., 1995). Dit doel kan 

worden bereikt door het identificeren van de handelingsgerichte kennis en deze te transformeren, zodat 

er multidisciplinair onderwijs kan ontstaan over de grenzen van de huidige vakgebieden. Het 

transformeren van de verschillende vakgebieden is een proces dat niet vanzelf gaat en treedt ook niet 

altijd op (Akkerman & Bakker, 2011). Daarom is het belangrijk dat er wordt gestart om bij de 

hogeschooldocenten besef te creëren dat verandering noodzakelijk is en ze te ondersteunen. Uit 

verschillende onderzoeken is de relevantie van CHAT aangetoond als kader bij onderwijsonderzoek en 

-ontwikkeling (Gedera & Williams, 2015; Voogt et al., 2015). Zo blijkt uit onderzoek dat artefacten 

een rol kunnen spelen bij het overbruggen van de grenzen (Star & Griesemer, 1989). Ze kunnen 

bemiddelen en leiden tot reflectie over de verschillende activiteiten en perspectieven die verband 

houden met onderwijzen en leren (Boland & Tenkasi, 1995). Ook Engeström, et al. (1995) melden dat 

dergelijke artefacten faciliterend kunnen zijn in het vergemakkelijken van het overschrijden van de 

grenzen. In dit onderzoek wordt daarom een onderwijsontwerp raamwerk ontwikkeld als bemiddelend 

instrument (artefact), dat wordt ingezet vanuit beide activiteiten-systemen. Het gezamenlijk boundary-

object is een multidisciplinair onderwijsontwerp over de grenzen van de verschillende vakgebieden, 

zie Figuur 3.  

 

Figuur 3  

Derde generatie CHAT met het onderwijsontwerp raamwerk als bemiddelend instrument. Twee 

activiteiten-systemen of ook wel vakgebieden, waarbij het onderwijsontwerp raamwerk wordt ingezet 

om te komen tot multidisciplinair onderwijs.  
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Om te komen tot het boundary-object is het belangrijk dat er interactie ontstaat tussen de 

hogeschooldocenten van de verschillende activiteiten-systemen (vakgebieden). Op deze grenzen vindt 

namelijk de ontwikkeling plaats. Akkerman & Bakker (2011) identificeren op de grenzen vier 

leermechanismen die hierbij een rol spelen namelijk: (1) identificatie, waar het gaat over de 

verschillen tussen de vakgebieden en hoe ze zich verhouden tot elkaar. De grenzen tussen de 

verschillende vakgebieden worden expliciet gemaakt en er wordt gezocht naar een manier om met die 

grenzen om te gaan zonder verschillen op te heffen. (2) coördinatie, hier worden de verschillen 

onderzocht. Ook worden er nieuwe of bestaande middelen en procedures gezocht om effectieve 

afstemming tussen de vakgebieden te realiseren. (3) reflectie, dit gaat over het proces met betrekking 

tot het perspectief van het eigen vakgebied en dat van het andere vakgebieden. (4) transformatie is het 

laatste leermechanisme en duidt op de vorming van de nieuwe praktijken of identiteit. Typerend voor 

het transformatieproces zijn confrontatie, erkenning van een wederzijds probleem, ontwikkeling van 

nieuwe boundary-objecten, hybridiseren, kristallisatie waarbij sprake is van ontwikkeling van nieuwe 

routines of procedures en integratie. Doordat de hogeschooldocenten gezamenlijk onderwijs 

ontwerpen over de grenzen van het eigen vakgebied kunnen de leermechanismen ontstaan en leren de 

hogeschooldocenten van elkaar. Mogelijk vindt er dan transformatie plaats van de handelingsgerichte 

kennis. Om dit ontwerpproces effectief te laten verlopen dienen er samenwerkingsrichtlijnen en 

relevante voorbeelden te worden gegeven, zodat de hogeschooldocenten worden ondersteund. (Voogt 

et al., 2015). 

1.1.3 Ontwerpparadigma seamless learning 

Het onderwijsontwerp raamwerk is bemiddelend aan het proces om de grenzen tussen de 

verschillende vakgebieden te overbruggen. Daarom is het van belang te kiezen voor een ontwerp 

paradigma dat aansluit bij multidisciplinair onderwijs over de grenzen van verschillende vakgebieden. 

De term “paradigma” sluit aan bij de opvattingen van Kuhn (1962) waarbij er sprake is van 

toenemende kennis gebaseerd op waarnemingen. Ontwerpparadigma’s ontstaan vanuit verschillende 

opvattingen over leren, veranderen en kennisontwikkeling (Blom & van Lanen, 2021). Het 

ontwerpparadigma “seamless learning” biedt mogelijkheden om aan te sluiten bij het ontwerpen van 

multidisciplinair onderwijs over de grenzen van verschillende vakgebieden. Het onderzoekt hoe de 

discontinuïteiten en grenzen tussen verschillende leerprocessen kunnen worden overbrugd (Rusman, 

2019). Het is een ontwerpparadigma voor het faciliteren van continu leren over de bestaande grenzen 

heen. Zodanig, dat het individu ook bewust de veelzijdige leerinspanningen met een combinatie van 

locaties, tijden, technologieën of sociale omgevingen overbrugt (Milrad et al., 2013). Op basis van een 
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viertal Nederlandse voorbeelden en de tien dimensies die seamless learning kenmerken zijn een aantal 

ontwerpelementen voor seamless learning geïdentificeerd en gedefinieerd in vijf ontwerp elementen 

(Firssova et al., 2020; Hambrock et al., 2020; Rusman, 2019). Deze ontwerpelementen zijn 

opgenomen in Tabel 1.  

 

Tabel 1  

Ontwerpelementen van het seamless learning ontwerpparadigma  

1 2 3 4 5 

Verbinden en 

faciliteren van 

de continuïteit 

van leren in 

verschillende 

contexten. 

Verbeteren van het 

leer- en 

ondersteuningsproces. 

Door mate van 

authenticiteit, 

contextualiseren en 

eventuele 

technologische 

toepassingen. 

Ondersteuning 

en zelfsturing 

van het 

leerproces wat 

zorgt voor 

leercontinuïteit 

op verschillende 

tijdstippen en 

locaties. 

Didactische 

werkvormen 

om optimaal te 

profiteren van 

persoonlijke 

ervaringen in 

en tussen de 

verschillende 

contexten en 

locaties. 

Inzet van 

technologische 

tools die een 

ondersteuning 

bieden aan 

persoonlijke 

leerroutes. 

Note. Overgenomen uit: “Seamless learning in higher education,” door H. Hambrock, F. de Villiers, E. 

Rusman, K. MacCallum en S. A. Ariffin, 2020, Perspectives on seamless learning in the context of 

higher (distance) education in the Netherlands, p. 49-77.  

1.1.4 Onderwijsontwerp raamwerk als bemiddelend artefact voor het ontwerpen van 

multidisciplinair onderwijs 

Omdat het ontwerpparadigma seamless learning een ontwerp perspectief is op het faciliteren van 

continu leren over de grenzen heen, wordt een vertaling van dit ontwerpparadigma naar een 

onderwijsontwerp raamwerk gebruikt. Het onderwijsontwerp raamwerk wordt ingezet als instrument 

om de hogeschooldocenten te faciliteren en ondersteunen in het ontwerpen van multidisciplinair 

onderwijs over de grenzen van hun eigen vakgebied. Voor de basis van het te ontwikkelen 

onderwijsontwerp raamwerk wordt gebruik gemaakt van de ontwerpelementen van het 

ontwerpparadigma seamless learning. Voor de vastlegging en structurering wordt gebruik gemaakt van 

het spinnenweb van Van den Akker (2003), zie Figuur 4. Het spinnenweb helpt bij het structureren 

van ontwerpkeuzes en het reflecteren op de verschillende stappen in de ontwerpcyclus. De tien 

onderdelen in het spinnenweb tonen wat nodig is om studenten te laten leren. Door het spinnenweb als 

metafoor te gebruiken wordt door Van den Akker (2003) onderstreept dat alle onderdelen een relatie 

hebben met elkaar, maar ook de kwetsbaarheid van een curriculum. Dit betekent dat wanneer één 

onderdeel in het spinnenweb verandert, dit de andere onderdelen kan beïnvloeden. Daarnaast verwijst 
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het spinnenweb naar de verschillende curriculumniveaus (macro, meso en micro). Voor dit onderzoek 

ligt de focus op het meso- en microniveau, omdat het onderwijsontwerp raamwerk wordt ingezet bij 

het ontwerpen van onderwijs over de grenzen van het eigen vakgebied door hogeschooldocenten.  

 

Figuur 4 

Curriculum spinnenweb. Curriculumcomponenten gevisualiseerd als een spinnenweb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note. Overgenomen uit “curriculumontwikkeling, curriculaire spinnenweb” van SLO een doordacht 

curriculum dat doen we samen, 2019,   

https://www.slo.nl/thema/meer/curriculumontwikkeling/instrumenten/spinnenweb/inleiding/  

Copyright 2019 by SLO.  

  

https://www.slo.nl/thema/meer/curriculumontwikkeling/instrumenten/spinnenweb/inleiding/
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1.1.5 Onderwijsontwerp raamwerk als bemiddelend artefact bij de interactie tussen 

hogeschooldocenten om geïdentificeerde handelingsgerichte kennis te transformeren 

Het onderwijsontwerp raamwerk kan ook bemiddelend optreden bij de interactie tussen de 

hogeschooldocenten. Door de interactie tussen de hogeschooldocenten kunnen er leermechanismes 

ontstaan en leren de hogeschooldocenten (Akkerman & Bakker, 2011; Voogt et.al, 2015). Hierbij is 

het doel om de grenzen en de verschillen in perspectief tussen de vakgebieden en benaderingen te 

identificeren om vervolgens handelingsgerichte kennis te transformeren. Dit leren, ook wel de 

collectieve kennis(co-)constructie genoemd, ontstaat door de sociale interactie en het delen van kennis 

of betekenis creëren door middel van samenwerking en dialoog (Cress & Kimmerle, 2018). Dit houdt 

in dat hogeschooldocenten hun eigen kennis en perspectieven aandragen in de dialoog en bereid zijn 

de argumenten van anderen in overweging te nemen (Cress & Kimmerle, 2018). Dit leidt potentieel tot 

nieuwe inzichten en er is sprake van co-creatie of collectieve kennisconstructie (Voogt et al., 2015).  

Bij de collectieve kennisconstructie gaat het om het creëren van nieuwe kennis binnen een groep. 

Belangrijke factoren die invloed hebben op dit proces zijn hoe de diversiteit in het team wordt 

georganiseerd en bijgestuurd. Dit heeft invloed op de groepsdynamiek en daarmee kan het ook de 

collectieve kennisconstructie beïnvloeden. In de conclusie en discussie (hoofdstuk 4) van dit 

onderzoek worden deze factoren besproken. In dit onderzoek gaat het om het identificeren van 

handelingsgerichte kennis en deze te transformeren naar nieuwe handelingsgerichte kennis, daar waar 

de verschillende vakgebieden elkaar beïnvloeden. Dit leidt tot transformatie van conceptuele modellen 

en aanpassing van vaardigheden en gedrag, ook wel expansief leren genoemd (Tuomi-Gröhn, et al., 

2003). Het proces om te komen tot deze collectieve kennisconstructie of co-creatie kan met de 

dialogische leermechanismen van Akkerman & Bakker (2011) worden getypeerd. Figuur 5 toont een 

conceptueel model hoe het onderwijsontwerp raamwerk als bemiddelend artefact een bijdrage kan 

leveren. De figuur toont de relaties tussen het instrument dat ondersteunt bij de sociale interactie en de 

mogelijke invloed hiervan op de kennisconstructie en de geherdefinieerde handelingsgerichte kennis. 

Door de sociale interactie kan mogelijk de geïdentificeerde handelingsgerichte kennis worden 

getransformeerd.  
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Figuur 5 

Conceptueel model van het onderwijsontwerp raamwerk als instrument als mogelijk hulpmiddel bij de 

transformatie van de handelingsgerichte kennis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note. Overgenomen en aangepast uit “Investigating the relationship between IT and organizations: A 

research trilogy van B. Raymond, 2010 

https://scholarworks.gsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&arti

cle=1043&context=cis_diss,  

 

Door de sociale interactie en het uitwisselen van de verschillen en informatie tussen de 

hogeschooldocenten ontstaat mogelijk cognitieve dissonantie (Gunawardena et al., 1997). Cognitieve 

dissonantie is een conflict dat ontstaat met het mentale model of persoonlijke begrip van de 

hogeschooldocenten, tijdens de sociale interactie (Rajagopal, 2013). De manier waarop de interactie 

plaats vindt tussen de hogeschooldocenten is belangrijk in het proces om de handelingsgerichte kennis 

te kunnen transformeren. Figuur 5 toont het proces wat mogelijk plaats zal vinden bij de 

hogeschooldocenten wanneer zij gebruik maken van het onderwijsontwerp raamwerk. Daarbij is het 

belangrijk dat er op een constructieve wijze wordt omgegaan met cognitieve dissonantie. Om te 

toetsen of de toepassing van het onderwijsontwerp raamwerk hieraan heeft bijgedragen, wordt de 

interactie tussen de hogeschooldocenten geanalyseerd.  

Een veel gebruikt instrument om de interactie tijdens het ontwerpproces te analyseren, is het 

Interactie Analyse Model (IAM) van Gunawardena et al. (1997). Het IAM onderscheidt vijf 

verschillende fasen, deze vijf fasen hebben parallellen met de leermechanismen van Akkerman & 

Bakker, 2011. Figuur 6 op de volgende pagina visualiseert dit.  
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Figuur 6  

Fasen van interactie gekoppeld aan het leermechanisme. Samenhang tussen de fasen van 

kennisconstructie volgens Gunawardena et al. (1997) en het leermechanisme van Akkerman & Bakker 

(2011). 

 

 

In de eerste fase van IAM is sprake van kennisdeling en het vergelijken van informatie, zoals 

curriculum materiaal, meningen, verklaringen van overeenstemming. Dit leidt tot identificatie van het 

probleem. De tweede fase gaat om het ontdekken en verkennen van dissonantie of inconsistentie 

tussen de verschillende vakgebieden in ideeën, concepten of uitspraken. In de derde fase wordt er 

onderhandeld over de verschillen en hoe deze elkaar eventueel beïnvloeden. Er ontstaan voorstellen 

over nieuwe co-constructies om dissonantie of inconsistentie tussen bestaande cognitieve schema’s op 

te lossen. In de vierde fase wordt er vervolgens getoetst hoe e.e.a. zich verhoudt tot andere kennis uit 

de verschillende vakgebieden. De laatste en vijfde fase gaat over de overeenstemming en toepassing 

van overeenkomsten door de ontwikkeling van handelingsgerichte kennis. De nieuw geconstrueerde 

kennis wordt opgenomen in bestaande cognitieve schema’s van de hogeschooldocenten en ook 

toegepast in een nieuwe situatie (Gunawardena et al., 2016).  

Wanneer de hogeschooldocenten gebruik maken van het onderwijsontwerp raamwerk als 

instrument tijdens het ontwerpproces is het interessant om na te gaan of het onderwijsontwerp 

raamwerk invloed heeft op de kwaliteit van het multidisciplinair onderwijsontwerp en de inhoudelijke 

dialoog tussen de hogeschooldocenten, zodat geïdentificeerde handelingsgerichte kennis mogelijk kan 
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worden getransformeerd naar nieuwe handelingsgerichte kennis. Maar ook of ze het onderwijsontwerp 

raamwerk als bruikbaar hebben ervaren. Dit leidt tot de hoofdvraag van het onderzoek.   

1.2 Vraagstellingen en hypothesen  

Het onderzoek bestaat uit drie deelstudies die leiden tot een antwoord op de hoofdvraag. De 

volgende hoofdvraag staat centraal: 

 

Leidt het toepassen van het onderwijsontwerp raamwerk tot meer en andere typen interactie tussen de 

hogeschooldocenten, zodat de geïdentificeerde handelingsgerichte kennis wordt getransformeerd naar 

nieuwe handelingsgerichte kennis met als resultaat een multidisciplinair onderwijsontwerp over de 

grenzen van verschillende vakgebieden?   

  

Om de hoofdvraag te beantwoorden is er gestart met de eerste deelstudie. Deze bestaat uit het 

ontwerpen van een onderwijsontwerp raamwerk gebaseerd op het ontwerpparadigma seamless 

learning. In deze deelstudie staat de volgende onderzoeksvraag centraal: Wat zijn de kenmerken en 

criteria waar het onderwijsontwerp raamwerk aan moet voldoen om hogeschooldocenten te 

ondersteunen bij het onderwijs ontwerpproces om te komen tot een multidisciplinair onderwijsontwerp 

over de grenzen van verschillende vakgebieden? Dit leidt tot de volgende deelvragen:  

 

 (1) Aan welke criteria moet het onderwijsontwerp raamwerk voldoen, zodat het geschikt is 

 voor hogeschooldocenten om multidisciplinair onderwijs te ontwerpen? 

 (2) Hoe ziet een onderwijsontwerp raamwerk eruit op basis van bestaande ontwerp elementen 

 en behoeften voor het ontwerpen van multidisciplinair onderwijs?  

 

Nadat het onderwijsontwerp raamwerk is uitgewerkt wordt deze in een tweede deelstudie 

doorontwikkeld en getoetst op bruikbaarheid. Dit leidt tot de volgende deelvragen:   

 

 (3) Voldoet het onderwijsontwerp raamwerk aan de kenmerken en criteria om 

 multidisciplinair onderwijs te kunnen ontwerpen? 

 (4) Is dit onderwijsontwerp raamwerk een bruikbaar instrument voor het ontwerpen van 

 multidisciplinair onderwijs door hogeschooldocenten?  

 

Na de afronding van deelstudie twee, volgt het derde en laatste deel van deze studie. De 

beïnvloeding van het onderwijsontwerp raamwerk op de interacties tijdens het ontwerpproces en de 
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kwaliteit van het uiteindelijke onderwijsontwerp worden getoetst. Dit gebeurt door het 

onderwijsontwerp raamwerk in te zetten als instrument bij het ontwerpen van multidisciplinair 

onderwijs door hogeschooldocenten. De verwachting is dat dit leidt tot ondersteuning van het 

ontwerpproces en leidt tot meer en andere typen van interactie tussen de hogeschooldocenten. 

Daarnaast is de verwachting dat dit invloed heeft op de kwaliteit van het ontworpen multidisciplinair 

onderwijs. Dit leidt tot de volgende drie deelvragen: 

 

 (5) Heeft het toepassen van het onderwijsontwerp raamwerk invloed op de kwaliteit van het 

 multidisciplinair onderwijsontwerp?  

 (6) Heeft het toepassen van het onderwijsontwerp raamwerk invloed op het type 

 interacties tussen hogeschooldocenten en hun kennisconstructie, waarbij de geïdentificeerde 

 handelingsgerichte kennis is getransformeerd naar nieuwe handelingsgerichte kennis?  

 (7) Is het onderwijsontwerp raamwerk een bruikbaar instrument om in te zetten bij het 

 ontwerpen van multidisciplinair onderwijs?   

 

Door het beantwoorden van de deelvragen wordt de hoofdvraag beantwoord. Zo wordt 

onderzocht of het toepassen van een onderwijsontwerp raamwerk als instrument bij het ontwerpen van 

onderwijs leidt tot multidisciplinair onderwijs. Daarnaast wordt onderzocht of er sprake is van het 

transformeren van handelingsgerichte kennis bij hogeschooldocenten. 
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2. Methode 

2.1 Ontwerp  

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden is er gebruik gemaakt van de principes passend bij een 

casestudie (Yin, 2011). In het eerste deel van dit onderzoek is er door middel van bureauonderzoek 

een onderwijsontwerp raamwerk ontwikkeld. Deze is in de tweede deelstudie door middel van een 

ontwerpgerichte onderzoeksaanpak (McKenny & Reeves, 2012) getoetst op de kenmerken en criteria 

om multidisciplinair onderwijs te ontwerpen en op bruikbaarheid. In de derde deelstudie is het 

ontwikkelde onderwijsontwerp raamwerk ingezet bij het uitvoeren van deze casestudie (Yin, 2011). In 

deze studie gaan twee groepen hogeschooldocenten in een workshop multidisciplinair onderwijs 

ontwerpen. De workshop voor beide groepen wordt gebaseerd op het Arena Blended Connected 

Learning Design – model (ABC LC – model) (Young & Perović, 2020). Hierbij krijgt één groep 

aanvullend het onderwijsontwerp raamwerk als interventie. De andere groep krijgt dit raamwerk niet. 

Een visuele weergave van het onderzoeksmodel is weergegeven in Figuur 7.  

 

Figuur 7 

Het onderzoeksmodel, weergave van de te doorlopen stappen. 

 

2.1.1 Ontwerp eerste deelstudie 

Het bureauonderzoek is uitgevoerd door het verzamelen en analyseren van literatuur. Er zijn drie 

invalshoeken meegenomen in de analyse van de literatuur. Het gaat hier om de volgende drie 

invalshoeken: (1) het inhoudelijke criterium, (2) hoe het onderwijsontwerp raamwerk aangeboden kan 

worden aan onderwijsprofessionals en (3) hoe de interactie tussen hogeschooldocenten van de 

verschillende vakgebieden kan worden ondersteund, zodat het proces van identificeren tot 
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transformeren wordt gestimuleerd. Deze drie invalshoeken zijn gekozen om de eerste deelvraag te 

beantwoorden. Nadat uit de literatuuranalyse de criteria zijn bepaald is het eerste prototype van het 

onderwijsontwerp raamwerk ontwikkeld. In dit deelonderzoek is gebruik gemaakt van de Contexten-

Interventies-Mechanismen-Outcomes-logica (CIMO-logica) (Denyer, Transfield & van Aken, 2008).  

2.1.2 Ontwerp tweede deelstudie 

Door middel van een ontwerpgerichte onderzoeksaanpak (McKenny & Reeves, 2012) is het eerste 

prototype van het onderwijsontwerp raamwerk doorontwikkeld. Het prototype is verstrekt aan vijf 

experts om te beoordelen of het prototype voldoet aan de kenmerken en criteria om multidisciplinair 

onderwijs te kunnen ontwerpen. Er is aan de experts gevraagd om de meegezonden vragen individueel 

en schriftelijk te beantwoorden. De vragen en analyse van de antwoorden zijn opgenomen in Bijlage 1. 

Aansluitend zijn de experts uitgenodigd in een focusgroep (Kitzinger, 1995). Op basis van hun 

feedback is het prototype aangepast.    

Het aangepaste prototype (prototype 2) is vervolgens getoetst op bruikbaarheid door de 

teamvoorzitters, tevens docenten, van verschillende opleidingen. De teamvoorzitters hebben het 

prototype ontvangen en een vragenlijst. Er is gevraagd om deze vragen individueel en schriftelijk te 

beantwoorden. De vragen zijn opgenomen in Bijlage 2.  

2.1.3 Ontwerp derde deelstudie 

Door het uitvoeren van een casestudy (Yin, 2011) is het ontwikkelde onderwijsontwerp raamwerk 

ingezet en getoetst. Er is getoetst wat de invloed van het onderwijsontwerp raamwerk is op de 

kwaliteit van het multidisciplinair onderwijsontwerp, alsmede de interacties tussen de 

hogeschooldocenten. Dit is getoetst doordat er één workshop is uitgevoerd op basis van het 

onderwijsontwerp raamwerk en één andere workshop op basis van het ABC LC – model (Young & 

Perović, 2020). Er zijn twee groepen: (1) De groep die de beschikking had over het onderwijsontwerp 

raamwerk, (2) De groep die geen beschikking had over het onderwijsontwerp raamwerk. Beide 

groepen hebben los van elkaar in een workshopsessie multidisciplinair onderwijs ontworpen. 

Voorafgaand aan de workshop is er een oriëntatiesessie georganiseerd. De deelnemers uit beide 

groepen waren om agenda technische reden gelijktijdig uitgenodigd. De agenda van deze bijeenkomst 

is opgenomen in Bijlage 3.  

De kwaliteit van het onderwijsontwerp van beide workshops is beoordeeld. Voor de beoordeling 

van de kwaliteit is gebruik gemaakt van het evaluatie matchboard van Nieveen et al., 2012 

(https://www.slo.nl/publish/pages/4514/evaluatie-matchboard-nl.pdf). Dit matchboard is opgenomen 

in Bijlage 4. Het ontworpen multidisciplinaire onderwijs betreft in dit onderzoek een productvoorstel. 
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Een productvoorstel is een eerste beknopte beschrijving van het onderwijsontwerp (Nieveen & 

Folmer, 2013). Om de evaluatie uit te voeren is er voor dit onderzoek een instrument ontwikkeld, zie 

Bijlage 4. Deze is gebaseerd op de leerplanonderdelen en ontwerpprincipes uit Tabel 7. Er is met 

behulp van dit instrument een screening uitgevoerd en beoordeeld in hoeverre het ontworpen 

productvoorstel overeenkomt met de leerplanonderdelen en de gebruikte ontwerpelementen. Daarnaast 

zijn de productvoorstellen beoordeeld op de kwaliteitsaspecten: (1) relevantie en (2) consistentie. De 

workshops zijn opgenomen en achteraf getranscribeerd en gecodeerd. Hierbij is gebruik gemaakt van 

het IAM-coderingsschema van Gunawardena et al. (1997), zie Bijlage 5.  

Tot slot is de bruikbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van het onderwijsontwerp raamwerk 

onderzocht. Na afloop van de workshop is gevraagd aan de hogeschooldocenten in groep 1 om een 

vragenlijst over het onderwijsontwerp raamwerk in te vullen. Er is gebruik gemaakt van de System 

Usability Scale (SUS) (Brooke, 1995) aangevuld met twee open vragen, zie Bijlage 6.  

2.2 Participanten  

De eerste deelstudie is een bureauonderzoek, hierbij zijn geen participanten betrokken. Het 

vervolg van dit onderzoek is uitgevoerd binnen het domein techniek van hogeschool Windesheim. Dit 

domein bestaat uit verschillende sub-vakgebieden zoals bouw en infra, engineering en design en 

informatiecommunicatie technologie. Alle participanten hebben een aanstelling aan deze hogeschool.  

2.2.1 Participanten tweede deelstudie 

Voor de tweede deelstudie zijn vijf onderwijskundigen met verschillende rollen en functies als 

expert benaderd. Deze zijn (1) senior adviseur onderwijsinnovatie bij een hogeschool, (2) senior 

onderzoeker en thematrekker multidisciplinair samenwerken aan complexe praktijkvragen, (3) 

projectleider onderwijsinnovatie voor de energietransitie, (4) didactisch coach van domein techniek en 

(5) senior onderwijsadviseur en -onderzoeker. Daarnaast zijn acht hogeschooldocenten benaderd om 

het onderwijsontwerp raamwerk te beoordelen. De docenten die zijn benaderd zijn allen 

teamvoorzitter van de verschillende opleidingen. Het betreft hier de opleidingen (1) bouwkunde, (2) 

werktuigbouwkunde, (3) elektrotechniek, (4) technische bedrijfskunde, (5) technische bedrijfskunde 

deeltijd associate degree, (6) ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit, (7) civiele techniek en (8) 

industrieel product ontwerpen.     

2.2.2. Participanten derde deelstudie 

Voor de derde deelstudie zijn per opleiding binnen het domein techniek hogeschooldocenten 

persoonlijk benaderd. Deze hogeschooldocenten verzorgen allemaal minimaal twee jaar onderwijs en 
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hebben ervaring met het ontwikkelen van onderwijs. Ze beschikken daarnaast over het certificaat 

Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid. De deelname is op vrijwillige basis. Er zijn eenentwintig 

hogeschooldocenten benaderd, daarvan hebben er vijftien deelgenomen aan de workshops. Ze zijn 

verdeeld over twee workshops. Bij het indelen van de groepen is gepoogd rekening te houden met de 

achtergrond en beschikbaarheid van de hogeschooldocent. De groep die de beschikking had over het 

onderwijsontwerp raamwerk bestond uit acht hogeschooldocenten waarvan drie vrouwen en vijf 

mannen. De volgende vakgebieden waren in deze workshop vertegenwoordigd: bouwkunde, 

elektrotechniek, werktuigbouwkunde, technische bedrijfskunde, ruimtelijke ontwikkeling, lectoraat 

circulaire economie en HBO ICT. De groep die geen beschikking had over het onderwijsontwerp 

raamwerk bestond uit zeven hogenschooldocenten waarvan één vrouw en zes mannen. De volgende 

vakgebieden waren in deze workshop vertegenwoordigd: bouwkunde, elektrotechniek, 

werktuigbouwkunde, technische bedrijfskunde, civiele techniek, en HBO ICT. Voorafgaand aan de 

workshops is er een oriëntatiebijeenkomst geweest. Hierbij was de groep niet opgedeeld en waren 

dertien participerende hogeschooldocenten aanwezig. De oriëntatiebijeenkomst is opgenomen, deze 

opname is beschikbaar gesteld aan de participerende hogeschooldocenten die niet aanwezig konden 

zijn. Daarnaast waren er twee vertegenwoordigers vanuit het werkveld aanwezig. Dit betrof een 

vestigingsmanager van een toonaangevend installatiebedrijf en een adviseur met betrekking tot 

gebouwbeheer en -onderhoud van hogeschool Windesheim.      

De workshops zijn gefaciliteerd en begeleid door de projectleider onderwijsinnovatie voor de 

energietransitie en de didactisch coach van domein techniek. Beide begeleiders zijn opgeleid tot 

lerarenopleider en master of education, waarbij de ene begeleider de persoonlijke focus heeft op 

procesbegeleiding en de andere op leren en lesgeven in de 21ste eeuw. De onderzoeker heeft een korte 

introductie van de workshops verzorgd.  

2.3 Materialen  

Het doel van het onderzoek is om na te gaan wat de invloed is van het toepassen van een 

onderwijsontwerp raamwerk als instrument op zowel de interacties tussen de hogeschooldocenten als 

hun kennisconstructie. Hierbij wordt de handelingsgerichte kennis mogelijk getransformeerd naar 

nieuwe handelingsgerichte kennis alsmede op de kwaliteit van het multidisciplinair onderwijsontwerp. 

De kwaliteit van het multidisciplinair onderwijsontwerp wordt getoetst aan de hand het ontwikkelde 

instrument opgenomen in Bijlage 4. Hierbij is het onderwijsontwerp raamwerk de interventie die in de 

eerste deelstudie wordt ontwikkeld. In de tweede deelstudie wordt doorontwikkeld en in de laatste 
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deelstudie wordt toegepast. Hieronder zijn de instrumenten die zijn gebruikt tijdens het onderzoek 

omschreven.  

2.3.1 Materialen eerste deelstudie 

Voor het bureauonderzoek is er gezocht naar relevante literatuur. Er is gezocht binnen de bronnen 

van: De bibliotheek van de Open Universiteit, EBSCOhorst (Academic Search Elite, E-Journals, 

PsycINFO, Eric, Psychology and Behavioral Science Collection, PsycARTICLES), ScienceDirect 

(Elsevier), Springer en op Google Scholar. Het omvat publicaties in de periode van 2011 tot 2021, dit 

als begrenzing om de meest recente informatie te vinden. Daar waar wordt verwezen naar artikelen die 

eerder vallen dan deze periode, zijn door middel van een sneeuwbaltechniek en overlappende 

verwijzingen gevonden en meegenomen. Het type publicatie waarnaar is gezocht zijn 

wetenschappelijke artikelen welke in fulltext beschikbaar zijn. Er is gezocht op Engelstalige artikelen, 

dit omdat veel wetenschappelijke publicaties Engelstalig zijn. De artikelen worden geselecteerd op 

basis van de eerste vijftig artikelen en hun abstracts wanneer deze een mogelijke bijdrage kunnen 

leveren aan de ontwikkeling van het onderwijsontwerp raamwerk.  

Daarnaast is er gebruik gemaakt van de boeken Seamless Learning, perspectives, challenges and 

opportunities (Looi et al., 2019), Seamless Learning in higher education, perspectives of international 

educators on its curriculum and implementation potential (Hambrock et al., 2020), Seamless Learning 

– lebenslanges, durchgäbgiges lernen ermöglichen en Collaborative Curriculum Design for 

Sustainable Innovation and Teacher Learning (Pieters et al., 2019).  

2.3.2 Materialen tweede deelstudie 

 Voor de tweede deelstudie is gebruik gemaakt van het ontwikkelde onderwijsontwerp 

raamwerk en is deze doorontwikkeld tot een bruikbaar instrument. Het onderwijsontwerp raamwerk 

(prototype 1) is als eerste toetsing voorgelegd aan vijf onderwijskundigen. De onderwijskundigen 

hebben een vragenlijst ontvangen om individueel feedback te geven. De vragenlijst is opgenomen in 

Bijlage 1. Vervolgens heeft er via MS-teams een focusgroep gesprek plaats gevonden met deze 

experts. Dit gesprek heeft plaatst gevonden aan de hand van de gevonden thema’s uit eerder 

beantwoordde vragen, zie Bijlage 1a. Het herziene onderwijsontwerp raamwerk (prototype 2) is 

getoetst op bruikbaarheid door hogeschooldocenten. Dit is gebeurt door het opsturen van een 

vragenlijst, deze is opgenomen in Bijlage 2.   
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2.3.3 Materialen derde deelstudie 

Voor de derde deelstudie  zijn de materialen gebruikt behorende bij het Arena Blended Connected 

Learning Design – model (ABC LC – model) (Young & Perović, 2020). De materialen zijn 

gedownload van: 

https://www.kuleuven.be/onderwijs/werkvormen/activeren_studenten/ABCdesign/onderwijs-anders-

bekeken. Daarnaast is er gebruik gemaakt van het ontwikkelde onderwijsontwerp raamwerk. Tijdens 

de workshop hadden de deelnemers de beschikking over kladpapier, pennen, plakband en een schaar. 

De  workshops zijn opgenomen met een Panasonic FullHD HC-V770 camera met statief en een voice 

recorder Olympus DM-450. Voor de evaluatie van het onderwijsontwerp raamwerk is er een 

vragenlijst opgesteld met tien stellingvragen, waarbij gebruik is gemaakt van de SUS (Brooke, 1986) 

(Bijlage 6), aangevuld met twee open vragen. Voor de kwaliteitsbeoordeling van de opgeleverde 

onderwijsontwerpen (productvoorstellen) is gebruik gemaakt van het evaluatie matchboard van 

Nieveen et al., 2012 (https://www.slo.nl/publish/pages/4514/evaluatie-matchboard-nl.pdf) en het 

ontwikkelde instrument (Bijlage 4). Het instrument is ontwikkeld door de gevonden ontwerpprincipes 

van de verschillende ontwerpparadigma’s te koppelen aan de  verschillende leerplanonderdelen (Van 

den Akker, 2003)  

2.4 Procedure 

Het onderzoeksvoorstel is ingediend bij de commissie Ethische Toetsing Onderzoek (cETO) van 

de Open Universiteit. Hiermee is toestemming gevraagd en verkregen voor het uitvoeren van dit 

onderzoek. De directeur domein techniek van hogeschool Windesheim heeft schriftelijk toestemming 

verleend voor het uitvoeren van het onderzoek. De participanten van het onderzoek zijn geïnformeerd 

met een informatiebrief. Er is aan hen gevraagd om schriftelijk toestemming te geven voor deelname 

aan het onderzoek. Na afloop van het onderzoek hebben de participanten een debriefing ontvangen.   

2.4.1 Procedure eerste deelstudie 

Voor het uitvoeren van het bureauonderzoek is er gestart met het zoeken naar bronnen binnen de 

database van de Open Universiteit. Er is gezocht met de volgende zoektermen: (1) seamless learning 

AND framework AND teacher as designer, (2) education design framework AND criteria AND 

seamless learning, (3) learning design frameworks AND  criteria AND technology, (4) learning design 

frameworks AND hybrid education or hybrid learning AND seamless AND teacher as designer, (5) 

transboundary OR cross over learning AND teacher as designer, (6) transversal learning AND 

seamless en (7) boundary crossing AND teachers as designer AND education design framework. Voor 

https://www.slo.nl/publish/pages/4514/evaluatie-matchboard-nl.pdf
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een verfijning van de zoekcriteria zijn de volgende criteria geselecteerd: collaboration, collaborative 

learning, design, higher education, literature reviews, mobile learning, teachers, technology 

integration, technology used in education, professional development. Deze zoektermen en 

selectiecriteria leverden in totaal 1.106 treffers op. De gevonden artikelen zijn daarna geselecteerd op 

basis van de eerste vijftig artikelen van iedere zoekactie en hun abstracts. Dit leverde uit eindelijk 

zesentwintig mogelijk bruikbare artikelen op. Vervolgens is er gezocht in de database van 

EBSCOhorst (Academic Search Elite, E-Journals, PsycINFO, Eric, Psychology and Behavioral 

Science Collection, PsycARTICLES). De disciplines waarbinnen deze database is gezocht omvatten 

de onderwijswetenschappen, psychologie en sociale wetenschappen. Er is gezocht met de volgende 

zoektermen: (1) seamless learning AND framework OR model (2) seamless learning AND education 

design (3) learning design frameworks AND hybrid education (4) learning design frameworks AND 

hybrid learning (5) learning design frameworks AND seamless learning (6) transboundary OR cross 

over learning AND teacher as designer, (7) transversal learning AND seamless en (8) boundary 

crossing AND teachers as designer. Deze zoektermen binnen de geselecteerde database en disciplines 

leverden achtenzestig treffers op. Op basis van de eerste vijftig artikelen van iedere zoekactie en hun 

abstracts zijn er uiteindelijk negen mogelijk bruikbare artikelen geselecteerd. De zoektocht is vervolgd 

in de database van ScienceDirect (Elsevier), Springer en op Google Scholar. Dit leverde geen nieuwe 

relevante treffers op. In Bijlage 7 zijn de Tabellen 4a en 4b opgenomen waarin de zoektocht is 

weergegeven met een verwijzing naar de gevonden bronnen. De gevonden literatuur is vervolgens 

geselecteerd op basis van de hierna genoemde selectiecriteria (1) interdisciplinaire vraagstukken, (2) 

brug tussen theorie en praktijk, (3) hoger beroepsonderwijs en (4) samenwerken tussen verschillende 

vakgebieden (5) onderwijsontwerp modellen en onderverdeeld naar de gekozen invalshoeken, zie 

hiervoor Bijlage 7 Tabel 5. De literatuur die uiteindelijk is gebruikt voor de analyse is opgenomen in 

Tabel 2.  
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Tabel 2  

Overzicht van mogelijk relevante literatuur ten behoeve van het eerste prototype van het 

onderwijsontwerp raamwerk.  

Bron Beknopte samenvatting artikel Invals- 

hoek 

Toepas-

sen 

Motivatie 

Augusten, 2021 Artikel onderzoek een Change Laboratory 

(CL) interventie uitgevoerd in een 

voortgezet onderwijsschool. Zeven 

expansieve leeracties fungeerden als 

analytisch gereedschap om het leren en 

ontwikkelen van de leraren in kaart te 

brengen. 

3 Mis-

schien 
Zeven expansieve leeracties 

die fungeren als hulpmiddel 

om het proces in kaart te 

brengen en te analyseren bij 

het creëren van nieuwe 

curriculaire eenheden. 

Bidarra & 

Rusman, 2017 
Ontwerpkader om SLAM-raamwerk als 

hulpmiddel bij het ontwerpen van 

wetenschappelijk modules met een hoge 

motiverende impact op studenten. 

Conceptueel model. 

1 Mis-

schien 
Gericht op blended learning 

aanpak. Stelt drie 

ontwerpdimensies voor 

context, technologie en 

pedagogiek en is gericht op 

integratie tussen leren in 

formele en informele context. 

Geeft type kenmerken bij de 

naadloze omgeving. 

Bower & 

Vlachopoulos, 

2018 

Onderzoek naar verschillende modellen die 

zijn ontwikkeld om docenten te helpen bij 

het efficiënt en effectief ontwerpen van 

leermogelijkheden met behulp van nieuwe 

en opkomende technologie. De waarde van 

de verschillende ontwerpmodellen wordt 

kritisch besproken.  

  

1 Ja Analyse van (na selectie) 21 

verschillende modellen op 

basis van deze analyse criteria 

voor het ontwerpen van een 

raamwerk. 

Cremers, Wals, 

Wesselink et al., 

2017 

Onderzoek waarbij een set 

ontwerpprincipes is gebruikt door 

ontwerpteams in verschillende contexten. 

De ontwerpprincipes vormen een basis voor 

het ontwerpen van een zogenaamde hybride 

leeromgeving. De ontwerpprincipes werden 

als nuttig ervaren. 

  

1 Ja Een set ontwerpprincipes 

voor ontwerpen van een 

hybride leeromgeving.  

Cremers, Wals, 

Wesselink et al., 

2016 

Onderzoek naar het identificeren van 

principes die de basis zijn voor het 

ontwerpen van hybride leeromgevingen. 

Waarin slecht gedefinieerde en zeer 

authentieke taken worden ingebed.  

  

1 Ja Resultaat zeven verfijnde 

ontwerpprincipes voor 

hybride leeromgeving op het 

snijvlak tussen school en 

werkplek. 

Laurillard, 

Kennedy, 

Charlton, Wild & 

Dimakopoulos, 

2018 

Onderzoek naar het ontwikkelen van online 

ontwerptool die ondersteuning biedt aan de 

docent als ontwerper. Doel is om de tool te 

evalueren. Het onderzoek geeft tevens 

inzicht in prioriteiten van 

onderwijsontwerpers voor het mobiliseren 

via grootschalige professionele 

ontwikkeling van docenten als TEL 

ontwerpers.  

  

2 Mis-

schien 
Ontwerp gebaseerd 

onderzoeksproject binnen een 

grote leergemeenschap. Gaat 

over inzet van technologie bij 

het ontwerpen.  

Veltman, Van 

Keulen & Voogt, 

2019 

Onderzoek naar welke kenmerken van 

wicked problems aanwezig zijn in de 

geselecteerde onderwijsmodules. Hoe de 

grensoverschrijding plaats vindt in de 

1 Ja Onderzoek doet suggesties 

van ontwerpprincipes. 
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geselecteerde onderwijsmodules en hoe het 

leren van studenten tijdens het 

overschrijden van de grenzen is.  

 

 

  
Voogt, Fisser, 

Roblin, Tondeur, 

Braak v., 2012 

Een systematische literatuurstudie over 

TPACK van 55 peer-reviewed 

tijdschriftartikelen (en één boekhoofdstuk), 

gepubliceerd tussen 2005 en 2011. Het doel 

van de review was om de theoretische basis 

en het praktische gebruik van TPACK te 

onderzoeken. Bevindingen toonden 

verschillende interpretaties van TPACK en 

van technologische kennis. De implicaties 

van deze verschillende opvattingen hadden 

invloed op de manier waarop TPACK werd 

gemeten. Noties over TPACK in 

onderwerpdomeinen werden nauwelijks 

gevonden in de voor deze review 

geselecteerde studies. Docentenkennis 

(TPACK) en opvattingen over pedagogiek 

en technologie zijn met elkaar verweven. 

Beide zijn bepalend of een docent besluit 

om les te geven met technologie. 

1 & 2 Mis-

schien 
Achtergrond informatie over 

de relatie tussen 

docentenkennis en opvatting 

over pedagogiek en 

technologie.   
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Daarnaast zijn er relevante artikelen uit de boeken geselecteerd. In Bijlage 7 zijn de Tabellen 6a, b 

en c opgenomen hierin staat omschreven de reden waarom bepaalde artikelen zijn geselecteerd. Tot 

slot is de website van International Association for mobile learning (https://www.iamlearn.org/) en de 

website Seamless Learning (https://seamless-learning.eu/seamless-learning/seamless-learning/) 

geraadpleegd. Met behulp van de website wordt er door middel van snowballtechniek (Creswell, 

2014) gezocht. Hierbij wordt vooral backward gezocht op basis van referenties.  

Nadat de literatuur is geselecteerd is deze onderverdeeld naar de gekozen invalshoeken. Dit zijn 

respectievelijk: (1) het inhoudelijke criterium, (2) hoe het raamwerk wordt aangeboden en (3) hoe de 

interactie tussen hogeschooldocenten van de verschillende vakgebieden kan worden ondersteund. Er is 

een selectie gemaakt van de mogelijk relevante literatuur, zie Tabel 2, voor dit onderzoek. De 

selectiecriteria die hierbij per invalshoek zijn gebruikt zijn weergegeven in Tabel 3. Tabel 4 toont het 

overzicht van de artikelen die zijn geselecteerd op basis van de selectiecriteria per invalshoek.  

 

Tabel 3 

Overzicht van selectiecriteria literatuur per invalshoek. 

Invalshoek 

 

Selectiecriteria 

 

Inhoudelijk criterium Ontwerpprincipes / -elementen / -richtlijnen, inter- / 

multidisciplinair, specifieke contexten, brug tussen theorie 

en praktijk, (hoger) beroepsonderwijs  

Adoptie-strategie gebruikers Aansluiting bij behoefte(n) van onderwijsprofessionals, 

Gezamenlijk ontwerpen  

Ondersteuning van het proces van interactie en 

transformatie handelingsgerichte kennis tussen docenten 

vanuit verschillende vakgebieden 

Samenwerken, leermechanisme, interdisciplinair, 

communiceren.   

 

  

https://www.iamlearn.org/
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Tabel 4 

Overzicht van de geselecteerde artikelen op basis van de selectiecriteria. 

Bron Reden van selectie  Invals- 

hoek 

Losse artikelen 

 

Bower & Vlachopoulos, 2018 Analyse van (na selectie) 21 verschillende modellen op basis van deze 

analyse criteria voor het ontwerpen van een raamwerk. 

2 

Cremers, Wals, Wesselink et 

al., 2017 
Een set ontwerpprincipes voor ontwerpen van een hybride leeromgeving.  1 

Cremers, Wals, Wesselink et 

al., 2016 
Resultaat zeven verfijnde ontwerpprincipes voor hybride leeromgeving op 

het snijvlak tussen school en werkplek. 

1 

Rusman (2019) Geeft een overzicht van geïdentificeerde kenmerken van het seamless 

learning paradigma in Nederland. 

1 

Veltman, Van Keulen & Voogt, 

2019 
Onderzoek doet suggesties van ontwerpprincipes. 1 

Uit boek Collaborative Curriculum Design for Sustainable Innovation and Teacher Learning 

 

Huizinga, Nieveen & 

Handelzalts 

 

 

Onderzoek naar de behoeftes aan ondersteuning van docenten in TDT 

tijdens het gezamenlijk ontwerpen van onderwijs.  

 

2 

Akomaning 

 

Onderzoek over of het gezamenlijk curriculum ontwerp een bijdrage levert 

aan een verbeterd curriculum 

 

2 

Handelzalts Wat zijn voorwaarden voor collaboratieve curriculumontwikkeling door 

ontwerpteams van docenten in de context van een schoolbrede hervorming.  

 

2 

Handelzalts, Nieveen, Van den 

Akker 

Geeft acht belangrijke principes en activiteiten voor TDT’s op scholen. 

 

2 

Uit boek: Seamless Learning perspectives, challenges and opportunities 

 

Lung-Hsiang Wong and Chee-

Kit Looi 

 

Gericht op conceptuele richtingen van seamless learning. Benoemt 

verschillen en overeenkomsten tussen seamless learning en andere 

leerbenaderingen. Door duidelijke verwoording hiervan een relevant artikel 

om te gebruiken 

 

1 

Daner Sun and Chee-Kit Looi 

 

Model dat de grensinteracties tussen leren in formele en informele context 

toont. Afgestemd op STEM profiel in combinatie met BABL-principe 

 

1 

Jari Laru, Essi Vuopala, 

Megumi Iwata, Kati Pitkänen, 

Ivan Sanchez, Antti 

Mäntymäki, Markus Packalen 

and Jussi Näykki 

 

Onderzoek naar een seamless learning onderwijsontwerp en de fasen welke 

zijn doorlopen 

1 
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Uit de selectie blijkt dat er niet direct bruikbare literatuur is gevonden voor de derde invalshoek: 

hoe de interactie tussen hogeschooldocenten van de verschillende vakgebieden kan worden 

ondersteund, om het proces van identificeren tot transformeren te stimuleren. Daarom is er opnieuw 

gezocht naar relevante literatuur in de database van de Open Universiteit. Hierbij is gebruik gemaakt 

van de zoektermen: collaboration AND higher education AND teacher AND design. Dit leverde na het 

toepassen van een begrenzing vanaf 2011, waarbij de volledige tekst beschikbaar was en de criteria: 

higher education, collaborative learning, collaboration 9.364 treffers op. De eerste vijftig treffers zijn 

gescand en geselecteerd wanneer deze gericht waren op het samenwerken door hogeschooldocenten 

bij curriculum- of onderwijsontwerp of wanneer er sprake was van de leermechanismes (identificeren, 

coördineren, reflecteren en transformeren). Dit leverde twee bruikbare artikelen op specifiek met 

betrekking tot het samenwerken. Dit betreft de volgende artikelen (1) Voogt et. al, 2016 en (2) Newell 

& Bain, 2020. 

2.4.2 Procedure tweede deelstudie 

De vijf onderwijskundige experts zijn door de onderzoeker benaderd en gevraagd voor deelname 

aan het onderzoek. Door middel van de informatiebrief zijn ze geïnformeerd. Deze hebben ze 

ondertekend en geretourneerd aan de onderzoeker. De experts hebben het onderwijsontwerp raamwerk 

(prototype 1) ontvangen met het verzoek de vijf open vragen te beantwoorden (Bijlage 1). Nadat de 

open vragen individueel waren beantwoord zijn de experts uitgenodigd voor een focusgesprek. Dit 

focusgesprek heeft plaats gevonden via Microsoft Teams en is opgenomen. Feedback van de experts is 

verwerkt, dit heeft geleid tot het onderwijsontwerp raamwerk (prototype 2). Vervolgens zijn acht 

teamvoorzitters benaderd en geïnformeerd door middel van de informatie brief. Twee van de acht 

teamvoorzitter hebben deze ondertekend en geretourneerd aan de onderzoeker. Deze twee 

teamvoorzitters hebben het onderwijsontwerp raamwerk (prototype 2) beoordeeld of het een bruikbaar 

instrument is voor het ontwerpen van multidisciplinair onderwijs. De beoordeling heeft plaats 

gevonden vanuit hun perspectief op basis van individuele beantwoording van de vragenlijst (Bijlage 

2), zonder dat ze het raamwerk hebben toegepast.    
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2.4.3 Procedure derde deelstudie 

 De deelnemende hogeschooldocenten zijn persoonlijk benaderd door de onderzoeker. De data 

voor de bijeenkomsten zijn gepland met behulp van een datumprikker. Er is gestart met een 

gezamenlijke oriëntatiebijeenkomst van één uur. Tijdens deze bijeenkomst is er uitleg geven over de 

multidisciplinaire onderwijsontwerp opdracht. De onderwijsontwerp opdracht is dat studenten gaan 

werken aan een advies voor het sustainable renoveren van gebouw D, onderverdeeld in zes thema’s: 

(1) energietransitie, (2) circulariteit, (3) klimaat adaptief bouwen, (4) duurzame infrastructuur en 

gebiedsontwikkeling, (5) stedenbouw en gezondheid (gezond binnenklimaat) en (6) hoe slimme ICT 

het werk van een service monteur in sommige gevallen overbodig maakt. Dit in combinatie met een 

toelichting vanuit het werkveld in relatie tot de onderwijsontwerp opdracht. De hogeschooldocenten 

vanuit de verschillende vakgebieden zijn daarnaast geïnformeerd door middel van de informatiebrief. 

Deze hebben ze ondertekend en geretourneerd aan de onderzoeker. De hogeschooldocenten zijn 

verdeeld over twee groepen. De verdeling is gebeurd op basis van vakgebied en beschikbaarheid. De 

ene groep heeft een workshop gehad volledig gebaseerd op het 

Arena Blended Connected Learning Design – model (ABC LC – model) (Young & Perović, 2020). Er 

is om een aantal redenen voor de ABC LC methode gekozen. De eerste reden is dat de workshop een 

dialoog stimuleert tussen de hogeschooldocenten. In de dialoog wordt gesproken over de ideale set 

van leeractiviteiten en de manier hoe deze ondersteund kunnen worden. Daarnaast is de ABC LC 

methodiek een hands-on workshop van 90 minuten, dit past eenvoudiger in de drukbezette agenda’s 

van hogeschooldocenten. Tot slot is de ABC LC methodiek gebaseerd op de theorie Laurillard (2012) 

uit het boek “Teaching as a design science”. Deze methodiek dwingt en ondersteunt de 

hogeschooldocenten om na te denken hoe de studenten leren. De andere groep is gestart met het 

startblad van  het ABC LC – model en heeft daarna niet gewerkt met het storyboard (Young & 

Perović, 2020) maar alleen met het onderwijsontwerp raamwerk als interventie (Bijlage 9).  

Voorafgaand aan de workshops is er met de workshopleiders geoefend met beide methodes. Na afloop 

van de workshops heeft er een debriefing plaats gevonden.  
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2.5 Data-analyse  

2.5.1 Data-analyse eerste deelstudie 

Om te analyseren aan welke criteria het onderwijsontwerp raamwerk moet voldoen, is gebruik 

gemaakt van de CIMO-logica. (Denyer, Transfield & van Aken, 2008). De CIMO-logica is een 

hulpmiddel om de gevonden literatuur te structureren in de Contexten van het probleem. De 

Interventie is de oplossing die past bij de probleem context. De oplossing activeert de processen en 

lokken Mechanismen uit. Met als resultaat de Outcomes, het beoogde resultaat. De CIMO-logica is 

gebruikt om te structureren en het onderwijsontwerp raamwerk uit te werken. Met behulp van de 

CIMO-logica zijn de criteria voor het te maken onderwijsontwerp raamwerk bepaald. Als vertrekpunt 

voor de analyse is de CIMO-logica zoals gehanteerd bij dit onderzoek weergegeven in Tabel 5.  

 

Tabel 5  

Overzicht van de CIMO-logica 

CIMO-logica in de context van dit onderzoek 

Context In het hoger beroepsonderwijs is het huidige onderwijs ontworpen met een sterke focus vanuit het 

eigen vakgebied. Hierdoor leren studenten onvoldoende over de toepassing van hun eigen vakgebied 

in relatie tot een ander vakgebied (E&W installatietechniek, 2021). Hierdoor ontstaan er hiaten in de 

competenties van start bekwame professionals wanneer ze in de praktijk gaan (samen)werken aan 

complexe maatschappelijke vraagstukken, zoals de energietransitie. In de praktijk worden er 

momenteel vaak beslissingen genomen vanuit het eigen vakgebied, zonder dat wordt nagegaan of de 

beslissingen het andere vakgebied mogelijk onbedoeld beïnvloeden. Het onderwijs dient hierop in te 

spelen en te innoveren. Om tot succesvolle innovaties te komen in de onderwijspraktijk zijn de 

docenten vaak de sleutel, daarom is het belangrijk om te starten bij de docenten (Anderson & Helms, 

2001). In het hoger beroepsonderwijs zijn ze vaak opgeleid als expert in hun eigen vakgebied. 

Hierdoor zien ze zelf vaak de hiaten in de competenties en handelingsgerichte kennis van start 

bekwame professionals niet. Dit komt omdat ze de percepties en inzichten van het andere vakgebied 

mogelijk niet zien. Om deze hiaten te overbruggen is er een interventie ontwikkeld.  

Interventie Ontwikkeling van een onderwijsontwerp raamwerk, als instrument gebaseerd op specifieke 

ontwerpkenmerken. Om deze vervolgens toe te passen bij het ontwerp van multidisciplinair onderwijs 

door hogeschooldocenten van verschillende vakgebieden.   

Mechanismen De interventie beoogt de volgende mechanismen uit te lokken: (1) effect op de kwaliteit van het 

multidisciplinair onderwijsontwerp doordat de hogeschooldocenten worden ondersteund in het proces 

van onderwijsontwerpen. (2) effect op de interacties tussen hogeschooldocenten en hun 

kennisconstructie, waarbij de domein specifieke handelingsgerichte kennis wordt getransformeerd 

naar nieuwe handelingsgerichte kennis. De interacties tussen de hogeschooldocenten maken de hiaten 

tussen de vakgebieden zichtbaar. Dit beïnvloedt mogelijk de kijk van de hogeschooldocenten op hun 

vakgebied en het andere vakgebied, waardoor ze mogelijk andere vakgebied specifieke beslissingen 

nemen, om de hiaten te overbruggen.  

Outcomes Op basis van de interventie wordt onderzocht of de dialoog van invloed is op de hogeschooldocenten 

en hun specifieke ontwerpbeslissingen. Zodat er mogelijk dialogische interactie ontstaat en een 

overeengekomen multidisciplinair onderwijsontwerp. Deze dialoog heeft mogelijk effect op de 

transformatie en integratie van de handelingsgerichte kennis en vakgebied specifieke beslissingen.  
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De gevonden literatuur is geanalyseerd per invalshoek, zodat er begripsontwikkeling van de 

interventie en de mechanismen ontstond. Deze analyse is hieronder uitgewerkt en heeft per invalshoek 

inzicht gegeven in de criteria waaraan de interventie, het onderwijsontwerp raamwerk moet voldoen.  

 

Een begrip ontwikkelen van de interventie en de mechanismen vanuit de inhoudelijke 

invalshoek. 

De aanleiding en doelstelling van deze invalshoek is het opleveren van een multidisciplinair 

onderwijsontwerp waarbij de hiaten in de competenties van de start bekwame professionals die 

kunnen werken aan de energietransitie worden overbrugd. De verwachting is dat deze inhoudelijke 

invalshoek invloed heeft op de kwaliteit van het uiteindelijke multidisciplinair onderwijsontwerp. 

Deze invalshoek kijkt naar verschillende ontwerpparadigma’s en didactische keuzes, die kunnen 

helpen om multidisciplinair onderwijs te ontwerpen. Bij het ontwerpen van onderwijs is het belangrijk 

dat alle leerplanonderdelen worden afgedekt bij het maken van ontwerpbeslissingen. Daarom is er 

gebruik gemaakt van het spinnenweb van Van den Akker (2003) om literatuur rondom inhoudelijke 

ontwerpbeslissingen te structureren en ordenen. Wanneer naar de context, van dit onderzoek wordt 

gekeken dan is het belangrijk dat de verschillende vakgebieden over elkaars grenzen onderwijs gaan 

ontwerpen. Het spinnenweb (Van den Akker, 2003) is gericht het ontwerpen van onderwijs zonder dat 

er rekening wordt gehouden  met sociale-culturele kaders van de verschillende vakgebieden. Deze 

sociale-culturele kaders zijn juist belangrijk bij het ontwerpen van onderwijs over de grenzen, omdat 

het kan bijdragen de dialogisch interactie te ondersteunen. Daardoor kunnen de verschillende 

perspectieven op de ontwerpbeslissingen voor elk leerplanonderdeel worden besproken. Daarom is in 

dit onderzoek het spinnenweb van Van den Akker (2003) als structureringskader uitgebreid, zie Figuur 

8. Zodat het ondersteunend is aan de dialogische interactie wanneer er ontwerpbeslissingen worden 

genomen over de verschillende leerplanonderdelen. Deze uitbreiding dient te zorgen voor de 

verbinding en samenhang tussen de losse vakgebieden. Op basis hiervan worden de ontwerpprincipes 

gekozen om daarna gezamenlijk, geredeneerd vanuit het eigen vakgebied, een beslissing te nemen van 

elke leerplanonderdeel uit het spinnenweb. 
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Figuur 8 

Uitbreiding curriculum spinnenweb voor grensoverschrijding om ondersteuning te bieden tijdens de 

dialogische interactie. 

 

In de literatuur zijn verschillende onderwijsontwerp paradigma’s gevonden. Het gaat hier om de 

paradigma’s: (1) seamless learning (Rusman, 2019), (2) hybride leren (Cremers, et al., 2016) en (3) 

wicked problems (Veltman, et al., 2019). Deze onderwijsontwerp paradigma’s hebben verschillende 

ontwerpprincipes, -elementen en -richtlijnen, die elkaar deels overlappen en elkaar soms aanvullen.  

Naast de ontwerpprincipes zijn er verschillende onderwijsontwerp modellen gevonden. Op basis 

van de selectiecriteria (Ontwerpprincipes / -elementen / -richtlijnen, inter- / multidisciplinair, 

specifieke contexten, brug tussen theorie en praktijk, (hoger) beroepsonderwijs) zijn er twee modellen 

geselecteerd. Het eerste model betreft het boundary activity-based learning (BABL) principe van Sun 

et al., 2020. Het andere model is de seamless learning canvas en het didactische canvas (Rapp & 

Gommers,2018; Rusman et al., 2018). De canvas is gevonden via de website Seamless Learning 

(https://seamless-learning.eu/seamless-learning/seamless-learning/) en door het toepassen van de 

snowball techniek. Met behulp ban de CIMO logica is deze invalshoek geordend en gestructureerd. De 

uitwerking hiervan is opgenomen in hoofdstuk 3 en Figuur 9.   
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Een begrip ontwikkelen van de interventie en de mechanismen vanuit de invalshoek: Hoe het 

raamwerk wordt aangeboden. 

Een doel van het onderwijsontwerp raamwerk is dat het zo wordt ontworpen dat het faciliterend en 

ondersteunend is aan het ontwerpproces. De manier waarop deze ondersteuning plaats vindt heeft 

invloed op het gezamenlijk ontwerpen van onderwijs. De wijze waarop docenten worden ondersteund 

heeft mogelijk invloed op het overeengekomen multidisciplinair onderwijsontwerp, maar ook op de 

type interacties wanneer hier specifiek op wordt gestuurd. De literatuur die is gebruikt bij deze 

invalshoek is geselecteerd door de selectiecriteria: “The need  of educational  professionals” en 

“collaborative designing of education” te hanteren. Dit leverde een aantal relevante artikelen op. Zo is 

door Voogt et al. (2016) onderzocht welke omstandigheden invloed hebben op het gezamenlijk 

ontwerpen van onderwijs. Daarnaast blijkt uit de literatuur dat er hiaten zijn met betrekking tot de 

ontwerpexpertise van docenten (Huizinga et al., 2019). Andere onderzoeken van Akomaning (2019) 

en Handelzalts (2019) bevestigen dit en sluiten aan bij de gevonden hiaten. 

Uit de literatuur analyse blijkt dat de afgelopen jaren veel modellen zijn ontwikkeld die docenten 

helpen bij het ontwerpen van onderwijs met behulp van technologieën. Het onderzoek van Bowers & 

Vlachopoulos (2018) toont hier een goed overzicht van. In hun onderzoek werden na een 

systematische zoektocht 21 modellen gevonden. Uit de analyses van deze modellen concluderen 

Bowers & Vlachopoulos (2018) dat er veel modellen zijn met tekortkomingen. Waardoor het beoogde 

resultaat van de verschillende modellen niet werd behaald of de modellen niet werden toegepast 

waarvoor ze waren ontworpen. Met behulp ban de CIMO logica is deze invalshoek geordend en 

gestructureerd. De uitwerking hiervan is opgenomen in hoofdstuk 3 en Figuur 10.   

 

Een begrip ontwikkelen van de interventie en de mechanismen vanuit de invalshoek: Hoe het 

proces van identificeren tot transformeren wordt gestimuleerd. 

Aanleiding van deze invalshoek is dat docenten vaak zijn opgeleid tot expert in hun eigen 

vakgebied. Vanuit hun expertise hebben ze bepaalde percepties en inzichten, mogelijk zien ze hierdoor 

niet altijd de percepties en inzichten van het andere vakgebied. Daarom heeft deze invalshoek  

betrekking op welke wijze de dialogische interactie kan worden ondersteund die ontstaat tussen de 

hogeschooldocenten wanneer ze samen multidisciplinair onderwijs ontwerpen. Door de dialogische 

interactie tussen de hogeschooldocenten kunnen er leermechanismes ontstaan en leren de 

hogeschooldocenten (Akkerman & Bakker, 2011; Voogt et al., 2015). Dit leidt tot nieuwe inzichten en 

er is sprake van co-creatie of collectieve kennisconstructie (Voogt et al., 2015). Een belangrijke factor 

voor dit proces is dat er tijdens de ontwerpsessies wordt samengewerkt door de 
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onderwijsprofessionals. De literatuur die is gebruikt bij deze invalshoek is geselecteerd door de 

selectiecriteria: Samenwerken, leermechanisme, interdisciplinair en communiceren te hanteren. Dit 

leverde een aantal relevante artikelen op. Voogt et. al, 2016 publiceerde een onderzoek met een aantal 

voorwaarden die van invloed zijn op het gezamenlijk onderwijsontwerpen. Een ander onderzoek toont 

aan dat het samenwerken van hogeschooldocenten wordt gezien als belangrijke bron van leren en een 

benadering die actuele complexe problemen aanpakt (Newell & Bain, 2020). Daarnaast blijkt uit 

onderzoek van Newell & Bain (2018) dat er zes essentiële elementen zijn om te komen tot succesvolle 

samenwerkingen. Met behulp van de CIMO logica is deze invalshoek geordend en gestructureerd. De 

uitwerking hiervan is opgenomen in  hoofdstuk 3 en Figuur 11.   

2.5.2 Data-analyse tweede deelstudie 

 De kwalitatieve data voor de tweede deelstudie zijn middels een vragenlijst en aanvullend 

focusgesprek verzameld. De vijf experts hebben op de vooraf verstrekte vragenlijst individueel 

schriftelijk geantwoord. Deze vragenlijst en de verwerking van de antwoorden zijn geanonimiseerd 

opgenomen in Bijlage 1a. De antwoorden zijn geanalyseerd door het uitvoeren van een thematische 

analyse (Braun & Clarke, 2006).  Nadat dat sleutelbegrippen uit de antwoorden zijn gehaald zijn deze 

gethematiseerd, zie Bijlage 1a. Deze thema’s zijn input geweest voor het focusgesprek met de vijf 

experts. Tijdens het focusgesprek zijn de thema’s getoetst en verfijnd. Dit heeft geleid tot een aantal 

verbeterpunten voor het onderwijsontwerp raamwerk. Het focusgesprek is opgenomen en 

getranscribeerd.  

De hogeschooldocenten hebben het verbeterde raamwerk (prototype 2) ontvangen om te 

beoordelen op bruikbaarheid. Dit hebben ze gedaan op basis van een vooraf verstrekte vragenlijst en 

door deze individueel schriftelijk te beantwoorden. Deze antwoorden zijn ook geanalyseerd door het 

uitvoeren van een thematische analyse (Braun & Clarke, 2006).   

2.5.3 Data-analyse derde deelstudie 

De kwalitatieve data van beide workshops is getranscribeerd en gecodeerd (vivo-codes) om 

vervolgens beide workshops te analyseren in welke fase van het IAM (Gunawardena et al., 1997) een 

vivo-code past. Met behulp van het IAM (Gunawardena et al., 1997) is het niveau van interactie en 

kennisconstructie gemeten tussen de hogeschooldocenten. Ook zijn de opgeleverde productvoorstellen 

van het multidisciplinair onderwijsontwerp geanalyseerd. Voor het beoordelen van de kwaliteit van de 

opgeleverde productvoorstellen is gebruik gemaakt van formatieve evaluatie (Nieveen & Folmer, 

2013). De centrale vraag bij de formatieve evaluatie was of het toepassen van het onderwijsontwerp 

raamwerk invloed had op de kwaliteit van het multidisciplinair onderwijsontwerp. De 
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evaluatiemethode die is gebruik is de screening. Deze methode is het vergelijken van het ontwerp met 

een lijst van vereiste kenmerken van het product (Nieveen & Folmer, 2013). De vereiste kenmerken en 

de vergelijking heeft plaats gevonden met behulp van de ontwikkelde Tabel 7, waarin de 

ontwerpprincipes van de verschillende ontwerpparadigma’s zijn gekoppeld aan de verschillende 

leerplanonderdelen (Van den Akker, 2003). Het instrument en de analyse is opgenomen in Bijlage 4. 

Hiermee is getoetst of er overeenkomsten zijn tussen de productvoorstellen en de ontwerpprincipes in 

Tabel 7. Daarnaast dient een productvoorstel ook te voldoen aan minimaal twee kwaliteitsaspecten: (1) 

Relevantie, het product voorziet in behoefte en is gebaseerd op recente inzichten, (2) Consistentie, Het 

product zit logisch in elkaar (Nieveen & Folmer, 2013). Deze analyse is uitgevoerd met behulp van 

het ontwikkelde instrument, zie Bijlage 4. Om de intersubjectiviteit van de data-analyse te beperken 

wordt er een interbeoordelaarsbetrouwbaarheid (Creswell, 2014) uitgevoerd. Dit is uitgevoerd door de 

projectleider onderwijsinnovatie voor de energietransitie. Het resultaat van de formatieve evaluatie is 

gezamenlijk besproken, hier zijn geen verschillen van inzicht geconstateerd. Daarnaast heeft de 

projectleider onderwijsinnovatie voor de energietransitie gedurende beide workshops na ieder kwartier 

bepaald wat de fase van het IAM was. Dit is vergeleken met de resultaten van de onderzoeker. Op het 

niveau van fasen kwam dit overeen. Wel waren er verschillen van interpretatie op het niveau binnen 

de fasen. Nadat beide workshops zijn geanalyseerd worden de resultaten vergeleken om te bepalen wat 

de invloed is geweest van het toepassen van het onderwijsontwerp raamwerk op het identificeren van 

de handelingsgerichte kennis en het transformeren naar nieuwe handelingsgerichte kennis en op het 

multidisciplinair onderwijsontwerp.   

 De bruikbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van het onderwijsontwerp raamwerk is na afloop 

van de workshop waar het raamwerk is gebruikt getoetst. Deze toetsing is uitgevoerd door de  

hogeschooldocenten de stellinglijst van SUS (Brooke, 1995) te laten invullen. Daarnaast hebben ze 

twee open vragen beantwoord, zie Bijlage 6. De beoordelingen van de SUS lopen van nul tot en met 

honderd. Wanneer de beoordeling groter is dan 68 is, wordt het onderwijsontwerp raamwerk als 

bruikbaar en gebruiksvriendelijk ervaren (Brooke, 1995). Alleen is de betrouwbaarheid beperkt 

wanneer slechts acht hogeschooldocenten (het aantal participanten in de workshops) de stellinglijst 

van SUS invullen (https://www.usersense.nl/usability-testing/system-usability-scale-sus). Daarom zijn 

de twee open vragen toegevoegd. De SUS score en beantwoording van de open vragen zijn 

samengebracht en geanalyseerd.  
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3. Resultaten 

3.1 Resultaten eerste deelstudie 

De gevonden literatuur heeft input gegeven om te bepalen welke criteria van belang zijn bij de 

ontwikkeling van het onderwijsontwerp raamwerk en een bijdrage hebben geleverd aan de 

begripsontwikkeling over het ontwerpen en ontwikkelen van het raamwerk en de mechanismen met 

betrekking tot de drie invalshoeken (1) het inhoudelijke criterium, (2) hoe het onderwijsontwerp 

raamwerk aangeboden kan worden aan onderwijsprofessionals en (3) hoe de interactie tussen 

hogeschooldocenten van de verschillende vakgebieden kan worden ondersteund, zodat het proces van 

identificeren tot transformeren wordt gestimuleerd. 

 Hieronder worden  per invalshoek de criteria omschreven. De eerste invalshoek is het 

inhoudelijk criterium. In de literatuur zijn verschillende relevante onderwijsontwerp paradigma’s 

gevonden. Deze paradigma’s hebben elk verschillende ontwerpprincipes, -elementen en -richtlijnen, 

die elkaar deels overlappen en elkaar soms aanvullen. De verschillende onderwijsontwerp paradigma’s 

met hun ontwerpprincipes, -elementen en – richtlijnen zijn weergeven in Tabel 6. 

 

Tabel 6 

De verschillende onderwijsontwerp paradigma’s en hun ontwerpprincipes, -elementen en -richtlijnen.  

Ontwerpelementen seamless learning 

(Rusman, 2019) 

Ontwerpprincipes hybride leren 

(Cremers, et al., 2016) 

Ontwerprichtlijnen wicked problems 

(Veltman, et al., 2019) 

Verbinden en faciliteren van de continuïteit van 
leren in verschillende contexten 

Authenticiteit bevorderen:  
Werk- /leerwerkomgeving (context, taken en 

activiteiten, rollen en communicatie) 

weerspiegelt de (beroeps)praktijk, er is een 

professionele werkcultuur en organisatie. 

Probleemafmeting:  
Zorg ervoor dat er drie dimensie van het 

wicked problem zijn. Namelijk de complexiteit, 

onzekerheid en waardeverschillen in de 

probleemcontext. 

Verbeteren van het leer- en 

ondersteuningsproces. Door mate van 

authenticiteit, contextualiseren en eventuele 

technologische toepassingen. 

Koppeling/ integratie van leren en werken:   

De deelnemers leren door het uitvoeren van 

authentieke taken, ondersteund door educatieve 

interventies die zijn afgestemd op de individuele 
lerende.  

Leertaak:  

Zorg ervoor dat het leren van taken een 

grondige verkenning vereist van het probleem 

en de context. De studenten dienen actief 
betrokken te worden bij de verkenning van de 

probleemcontext.  

Ondersteuning en zelfsturing van het leerproces 

wat zorgt voor een leercontinuïteit op 

verschillende tijdstippen en locaties 

Diversiteit benutten: 

Diversiteit is ingebouwd, gewaardeerd en 

gebruikt zowel op team- als organisatieniveau 

en in interne en externe netwerken.  

Openheid:  

Zorg ervoor dat de uitkomst van het 

probleemoplossingsproces wordt ervaren als 

een open einde en onvoorspelbaar door 

studenten. 

Didactische werkvormen om optimaal te 
profiteren van persoonlijke ervaringen in en 

tussen de verschillende contexten en locaties. 

Faciliteren van reflectie: 
Deelnemers leren door te reflecteren op taken 

en ervaringen, als persoon, team en organisatie. 

Kritische situaties of gebeurtenissen zijn het 

startpunt voor reflecteren en leren. 

Uitlijning:  
Zorg voor afstemming tussen leerdoelen, 

beoordeling van leerresultaten en activiteiten 

van studenten en docenten met betrekking tot 

het bevorderen van de vaardigheden voor het 

aanpakken van wicked problems door middel 

van het overschrijden van de grenzen. 
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Inzet van technologische tools die een 

ondersteuning bieden aan persoonlijke 

leerroutes. 

Vorm een lerende gemeenschap: 

Elke deelnemer ervaart dat hij/zij deel uitmaakt 

van een gemeenschap. Iedere deelnemer leert, 
ieder op zijn eigen niveau. 

Samenwerking over grenzen heen:  

Zorg ervoor dat studenten samenwerken over 

de grenzen binnen de probleem context en biedt 
meerdere rollen en perspectieven aan bij 

studenten en externe belanghebbenden. 

 
Organisatie mogelijk maken: 

De organisatiestructuur en -cultuur ondersteunt 

het werkproces én kenniscreatie. Het delen van 

kennis op alle niveaus (individueel, team, 

organisatie, samenleving). 

Grensobjecten en makelaars:  

Vergemakkelijk het overschrijven van grenzen 

door het gebruik van grensobjecten en de 

aanwezigheid van makelaars.  

 
Zorg voor een goede inbedding in de 
omgeving: 

De leerwerkomgeving is afgestemd op de 

omgeving (partner organisaties en andere 

belanghebbenden). 

Constructieve spanning: 
Creëer, balanceer en gebruik constructieve 

spanningen. 

  
Focus op het leren van de student:  

Zorg ervoor dat de belangrijkste focus blijft 

gericht op het leren van studenten door 

feedback te geven, dit bevordert de reflectie op 
het leerproces en het uitlokken van 

leerervaringen op de grens. 

 

De verschillende ontwerpprincipes kunnen helpen bij het ontwerpen van multidisciplinair 

onderwijs over de grenzen van verschillende vakgebieden. Om ervoor te zorgen dat tijdens de 

ontwerpsessie van het multidisciplinair onderwijsontwerp ook alle leerplanonderdelen worden 

besproken is er een vertaalslag gemaakt van de ontwerpprincipes naar de verschillende 

leerplanonderdelen van Van den Akker (2003). De ontwerpprincipes zijn hierbij gekoppeld aan de 

verschillende leerplanonderdelen. Tabel 7 geeft een overzicht hiervan per onderwijsontwerp 

paradigma. Afhankelijk van de context en het sociaal-culturele kader van een ontwerpprobleem 

kunnen de ontwerpprincipes geselecteerd worden. Op basis hiervan is in combinatie met de verwachte 

outcomes van dit onderzoek een selectie gemaakt van de principes. De selectie heeft plaats gevonden 

op basis van de volgende criteria: complexe opgave, multidisciplinair, grensoverschrijdend, 

authentieke taken waarvan de oplossing overstijgend is, bijdrage aan innovatie en transitie 

vraagstukken, samenwerking, kennis- co constructie processen, cognitieve dissonantie en reflectie. De 

geselecteerde principes zijn hier in zwarte tekst zichtbaar, de voorwaarden zijn cursief weergegeven en 

de grijze tekst is in deze context minder relevant. Deze ontwerpprincipes en (rand)voorwaarden in 

combinatie met de leerplanonderdelen zijn gebruikt bij de ontwikkeling van het onderwijsontwerp 

raamwerk. 
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Tabel 7 

Ontwerpprincipes afgeleid van de verschillende ontwerpparadigma’s passend bij de context en de 

outcomes van dit onderzoek. 

Leerplanonderdelen en 

de bijbehorende 

kernvragen (Van den 

Akker, 2003) 

Ontwerpelementen seamless 

learning (Rusman, 2019) 

Ontwerpelementen 

hybride leren (Cremers et 

al., 2016) 

Ontwerpelementen wicked 

problems (Veltman et al., 

2019) 

Onderdelen Kernvraag 
   

Basisvisie Waartoe 

leren ze? 

Het continu leren over de 

bestaande grenzen en het 

verbinden van 

(leer)ervaringen in 

verschillende contexten. 

Zodanig dat het individu ook 

bewust de veelzijdige 

leerinspanningen met een 

combinatie van locaties, 

tijden, technologieën of 

sociale omgevingen 

overbrugt. 

Leren en werken wordt 

geïntegreerd, door te 

werken aan authentieke 

(werk) omgeving. Dit de 

beroepspraktijk 

representeert. Er wordt 

geleerd op  het raakvlak 

tussen school en werkplek. 

Een sociale oefening 

rondom slecht 

gedefinieerde, authentieke 

taken of problemen 

waarvan de oplossing 

overstijgend is.   

Ondersteunt het ontwerp 

van zogenaamde hybride 

leerconfiguraties die 

gelegen zijn op het snijvlak 

van school en werkplek.  

Constructieve rol (rol die 

waarde toevoegt) bij het 

aanpakken van complexe 

taken, uitdagingen en 

problemen door 

interdisciplinair samen te 

werken en 

grensoverschrijdende 

activiteiten uitvoeren.  

Drie dimensies: De 

complexiteit, onzekerheid 

en waardeverschillen in de 

probleemcontext. 

Leerdoelen Waarheen 

leren ze? 

Gericht op het individu, 

zodat deze continu leert over 

de grenzen van verschillende 

contexten (adaptief en 

connectief). Om het individu 

te ondersteunen wordt er 

gebruik gemaakt van “sociale 

oplossingen”, zoals 

peerfeedback of door 

deelname aan een learning 

community 

Authentieke taken, 

gecontextualiseerd met 

eventuele technologische 

toepassingen. 

Toepasbare kennis en 

bewustmaken van typen 

kennis en verschillende 

perspectieven op de wereld. 

Het ondersteunen van 

gedragsveranderingen door 

deze bewustwording. 

Het aanleren van complexe 

vaardigheden 

Persoonlijke groei van 

persoon, met levenslang 

leren houding en duurzame 

motivatie 

Er vindt ontwikkeling 

plaats bij de individu, het 

team en een organisatie. 

Leveren een bijdrage aan 

innovatie, duurzaam leren 

en of transitie vraagstukken. 

De opbrengsten zijn kennis, 

adviezen, producten in de 

vorm van procedures, 

richtlijnen, 

ontwerp/prototype.  

Authentieke taken, leren en 

werken integreren. 

Het bevorderen van 

vaardigheden voor het 

aanpakken van complexe 

vraagstukken over de 

grenzen van verschillende 

vakgebieden.  

Deze dienen expliciet te 

worden geformuleerd m.b.t. 

het overschrijden van de 

grenzen en hoe hiermee om 

te gaan. 
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Transfer van geleerde naar 

andere situaties 

Betrekken van ‘derden’ bij 

leerprocessen (bijv. ouders, 

alumni, experts) 

Leer-

inhoud 

Wat leren 

ze? 

Niet expliciet genoemd. 

Afhankelijk van het leerdoel 

en leeractiviteit. 

Een slecht gedefinieerde, 

authentieke taak of 

probleem waarvan de 

oplossing 

grensoverschrijdend leren 

vereist is. 

Een open proces met 

grenzen die worden 

overschreven en 

samenwerking met 

verschillende 

stakeholdergroepen 

(bijvoorbeeld over 

organisatiegrenzen heen). 

Oplossing zoeken voor 

complex vraagstuk waarbij 

sprake is interdisciplinaire 

samenwerking. Want het 

gaat over het handelen 

(“aanpakken” van de 

vraagstukken) als over het 

observeren van en leren 

over de complexiteit, 

onzekerheid en waarde 

verschillen.  

Voorwaarde: Grondige 

verkenning van het 

probleem en de context 

Leer-

activiteiten 

Hoe leren 

ze? 

Overbruggen van 

discontinuïteiten op de 

grenzen.  

Adaptief en connectief.  

Didactische werkvormen om 

optimaal te profiteren van 

persoonlijke ervaringen in en 

tussen verschillende 

contexten en locaties.  

Leer- en 

begeleidingsprocessen 

ondersteund door 

technologie.  

Door uitvoeren van echte 

taken ondersteund door 

educatieve interventies 

afgestemd op de individuele 

leerling.   

Door te reflecteren op de 

taken en ervaringen. 

Door samenwerkend te 

leren en te werken aan 

authentieke problemen of 

simulaties waarvan het 

einde open en 

onvoorspelbaar is. Waarbij 

meerdere rollen en 

perspectieven worden 

aangeboden aan de 

studenten, maar ook aan 

eventuele externe 

belanghebbenden. 

Door te reflecteren op het 

leerproces en het uitlokken 

van leerervaringen op de 

grens.  

Docent-

rollen 

Wat is de 

rol van de 

docent bij 

hun leren? 

Ondersteunend, faciliterend 

en beoordelend van de 

continuïteit van leren in 

verschillende contexten. De 

leerprocessen van de lerende 

en de begeleidingsprocessen 

van de docent.  

Ondersteunend, faciliterend 

en inbedding in de 

omgeving.  

Ondersteunend en 

faciliterend. Creëren, 

balanceren en gebruiken 

van constructieve 

spanningen.  

Expliciete nadruk van 

docenten op het leerproces 

en de leerresultaten in 

plaats van op de resultaten 

van het 

probleemoplossingsproces.  

Bronnen 

en 

materialen 

Waarmee 

leren ze? 

Inzet van technologische 

tools die ondersteuning 

bieden aan persoonlijke 

Afhankelijk van de 

omgeving. 

Er wordt geleerd vanuit de 

“grensobjecten”. De diverse 
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leerroutes, als methode om 

het individuele en collectieve 

kennis- co constructie 

processen te laten 

plaatsvinden.  

Diversiteit benutten door 

gebruik te maken van 

netwerken.  

perspectieven die er zijn bij 

authentieke vraagstukken. 

Groepering

svormen 

Met wie 

leren ze? 

Het leren van het individu 

staat centraal. Biedt 

mogelijkheden voor 

samenwerkend leren of 

netwerkleren. 

Leden van de 

leergemeenschap. Ieder op 

zijn eigen niveau.  

Samen met studenten, 

docenten en (soms) met 

stakeholders, d.w.z. 

betrokkenen en 

belanghebbende in de 

probleemcontext. Zone of 

Current Development 

(ZCD) voor balans bij 

constructieve spanningen.  

Leer-

omgeving 

Waar leren 

zij? 

In verschillende contexten 

(formele en informele). 

Fysieke en/of virtueel 

Gecontextualiseerd leren. 

Het opheffen van de hiaten 

tussen de verschillende 

leeromgevingen. Dit kan 

binnen het formele onderwijs 

zijn. 

Men verbindt en relateert de 

eigen ervaring in 

verschillende contexten van 

participatie in tijd, plaats/ 

ruimte en tempo.  

Mix van werkplekleren, 

educatieve activiteiten en 

zelfgestuurd leren, leren 

van collega’s en expert in 

de werkpraktijk of atelier. 

Weerspiegeling van de 

werkpraktijk. 

Niet expliciet genoemd. 

Voorwaarde: Een veilig 

leerklimaat, zodat studenten 

durven te experimenteren 

en risico’s nemen. In de 

context van authentieke 

vraagstukken.  

Tijd Wanneer 

leren zij? 

Ruimte/plaats en praktijk 

onafhankelijk en afhankelijk.  

Synchroon maar ook 

asynchroon. 

Niet expliciet genoemd. Niet expliciet genoemd. 

Toetsing Hoe wordt 

hun leren 

getoetst? 

Formatieve evaluaties door 

middel van tools, die directe 

feedback geven.  

Summatieve beoordeling. 

Niet expliciet genoemd. Niet expliciet genoemd.  

Het belonen van leren in 

plaats van zich te 

concentreren op het 

eindresultaat. 

Aandachtspunt: De 

beoogde leeropbrengsten, 

beoordeling van 

leerresultaten en de 

activiteiten van studenten 

en docenten door de 

verschillende docenten 

moet worden afgestemd.  

Note. Uitbreiding en samenvoeging van ontwerpelementen seamless learning (Rusman, 2019) hybride 

leren (Cremers et. al, 2016) en wicked problems (Veltman et. al, 2019).  

 

 Naast de verschillende onderwijsontwerp paradigma’s is er één relevant model en één 

ontwerpinstrument gevonden, die een bijdrage kunnen leveren aan het ontwerpen van multidisciplinair 

onderwijs. Het model is gebaseerd op dialogische interactie over grensactiviteiten tussen verschillende 

vakgebieden en is daarom geselecteerd. Het gevonden ontwerpinstrument is geselecteerd omdat het 
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wordt gebruikt bij het uitvoeren van workshops wanneer er een seamless learning scenario voor een 

specifiek domein wordt ontworpen.  

Het model betreft het boundary activity-based learning (BABL) principe van Sun et al., 2020. Het 

BABL principe is gericht op dialogische interactie, door het delen en bespreken van oplossingen. 

BABL is onder te verdelen in vier onderdelen: (1) de grensactiviteiten, (2) componenten van 

grensactiviteiten, (3) leerdoelen en (4) principe van Boundary Activity-Based Learning. Dit model 

geeft invulling aan grensinteracties tussen leren in verschillende contexten. De aansluiting tussen dit 

model met dit onderzoek zit in het feit dat het model specifiek gericht is op de grensactiviteiten tussen 

vakgebieden en de verschillen die daar overbrugd moeten worden. Hier bevinden zich ook de hiaten 

tussen de verschillende vakgebieden die door een gezamenlijk multidisciplinair onderwijsontwerp 

mogelijk kunnen worden overbrugd. BABL is gericht op dialogische interactie, door het delen en 

bespreken van oplossingen. Deze dialogische interactie is van meerwaarde voor het onderwijsontwerp 

raamwerk, omdat het mogelijk een bijdrage levert aan het transformeren van de handelingsgerichte 

kennis bij de hogeschooldocenten. BABL kent vier procedurefases voor het ontwerpen van onderwijs: 

(1) de pre-boundary activiteit, dit is de context, (2) de grensactiviteiten, het onderzoek of probleem, 

(3) post-boundary activiteit, delen en discussie en tot slot (4) post-boundary activiteit, conclusie en 

reflectie. Deze vier procedurefases vertonen overeenkomsten met de leermechanismen van Akkerman 

& Bakker (2012). De pre-boundary activiteit wordt in dit onderzoek gekoppeld aan de identificatie 

fase. In deze fase wordt eerst geredeneerd vanuit het eigen vakgebied. Zodat er vanuit het eigen 

vakgebied een beter beeld ontstaat van het probleem. Vervolgens kan vanuit de verschillende 

vakgebieden het probleem worden onderzocht, deze fase is gekoppeld aan de coördinatiefase. De 

volgende fase is de reflectiefase, deze is gekoppeld aan de post boundary activiteit. In deze fase wordt 

er een gesprek gevoerd over de mogelijke oplossingen van het probleem door vanuit het eigen 

vakgebied naar het probleem te kijken. Tot slot ontstaat er mogelijk nieuwe handelingsgerichte kennis 

en transformatie van de lespraktijk doordat er een dialogische interactie heeft plaats gevonden tussen 

de onderwijsprofessionals. De reflecties en de conclusies worden mogelijk meegenomen naar het 

eigen vakgebied.  

Het ontwerpinstrument betreft het seamless learning canvas en het didactische canvas (Rapp & 

Gommers,2018; Rusman et al., 2018). De canvas is gevonden via de website Seamless Learning 

(https://seamless-learning.eu/seamless-learning/seamless-learning/) en door het toepassen van de 

snowball techniek. Dit model is geselecteerd omdat het wordt gebruikt bij het uitvoeren van 

workshops wanneer er een seamless learning scenario voor een specifiek domein wordt ontworpen.  

Het gaat uit van hiaten tussen verschillende contexten die overbrugd moeten worden. De hierna 
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genoemde onderdelen zijn opgenomen in deze didactische canvas: (1) De doelgroep voor wie het 

uiteindelijke onderwijs bedoeld is, (2) Wat zijn de leerdoelen, wat moeten de studenten leren, (3) Wat 

is of zijn de context(en), welke contexten zijn nodig om de leerdoelen te bereiken, (4) Wat zijn de 

hiaten tussen de contexten en hoe kunnen deze worden overbrugd, (5) Leeractiviteiten en fasen, wat 

gaan de studenten wanneer doen en hoe verhouden de verschillende leeractiviteiten zich tot elkaar. (6) 

Wat is het didactische basisprincipe van het leerproces. (7) Wie is verantwoordelijk voor het 

leerproces? (8) Hoe vindt de begeleiding plaats? (9) Wat is de rol van technologie in de leer- en 

ondersteuningsprocessen? Met welke tools en technologie kan deze ondersteuning worden geboden? 

In de bijbehorende workshop worden naast deze onderdelen twee separate vragen gesteld. De vragen 

die hierbij worden gesteld zijn: (1) Wanneer is het ontwerp goed? En (2) Hoe gaat dit bepaald 

worden? De hiervoor omschreven modellen zijn gebruikt bij de ontwikkeling van het 

onderwijsontwerp raamwerk, dit omdat ze beide gericht zijn op het overbruggen van hiaten tussen 

verschillende vakgebieden of domeinen.  

De gevonden ontwerpprincipes gekoppeld aan de leerplanonderdelen en de twee modellen hebben 

input gegeven voor de criteria die passende bij de inhoudelijke invalshoek. Met behulp ban de CIMO 

logica is deze invalshoek geordend en gestructureerd, zie hiervoor Figuur 9.   

 

Figuur 9 

Begripsontwikkeling van de interventie en de mechanismen m.b.t. de inhoudelijke invalshoek 
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 De tweede invalshoek is hoe het onderwijsontwerp raamwerk aangeboden kan worden aan 

onderwijsprofessionals, zodat er adoptie van het raamwerk plaats vindt, het faciliterend en 

ondersteund is bij het gezamenlijk ontwerpen van multidisciplinair onderwijs. 

Door Voogt et al. (2016) is onderzocht welke omstandigheden invloed hebben op het gezamenlijk 

ontwerpen van onderwijs. Het is belangrijk om organisatorische steun en procesondersteuning te 

bieden. Dit kan door middel van het aanbieden van sjablonen, het proces te begeleiden of door het 

ontwerpproces te ondersteunen met het Analysis, Design, Development, Implementation and 

Evaluation-model (ADDIE-model) (Reigeluth & Nelson, 1997, p. 30; Peterson, 2003). Bowers & 

Vlachopoulos (2018) hebben op basis van onderzoek richtlijnen ontwikkeld voor modelmakers. Deze 

richtlijnen zijn opgenomen in Tabel 8.  

 

Tabel 8 

Richtlijnen voor modelmakers 

Richtlijn Toelichting 

Kader van het raamwerk Verduidelijken of een raamwerk een procedureel of conceptueel model is. En 

wanneer het zowel procedureel als conceptueel is ervoor zorgen dat de concepten en 

processen voldoende worden geïntegreerd.   

Epistemologie / pedagogiek Duidelijk benoemen of het raamwerk pedagogisch flexibel is of dat het aansluit bij 

een specifieke pedagogische opvatting.  

Context Neem de context op in het raamwerk en overweeg om richtlijnen te geven voor 

contextueel ontwerp door middel van belangrijke vragen en zelfs voorbeelden van 

gecontextualiseerde ontwerpbeslissingen 

De mate van gedetailleerdheid Het ontwerp kan op verschillende niveaus plaats vinden (taken, modules, cursussen) 

en de verschillende overwegingen zijn relevant voor elk. Het is dus belangrijk om 

duidelijk te zijn over het niveau en de gedetailleerdheid die wordt nagestreefd en 

hoe dit zich verhoudt tot andere niveaus.  

Voorbeelden Er wordt door mensen liever gewerkt vanuit concrete modellen waarbij voorbeelden 

worden gegeven. Dus: geef voorbeelden en vignetten ter ondersteuning bij het 

toepassen van het raamwerk. 

Docent – student interactie Formeel leren is gebaseerd op interactie tussen docenten en studenten, dus bedenk 

hoe het raamwerk hier expliciet en bewust rekening mee houdt. 

Technologische begeleiding Ga na welke vorm van begeleiding voor de selectie en toe-eigening van 

technologieën aan ontwerpers kan worden gegeven.  

Evaluatie Neem een vorm van evaluatie op in het raamwerk. 

Note. Overgenomen, vertaald en verwerkt tot tabel uit A critical analysis of technology-enhanced 

learning design frameworks door M. Bower & P. Vlachopoulos, 2018, British Journal of Educational 

Technology, 2018, 981-997 
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Daarnaast blijkt uit onderzoek, dat er hiaten zijn met betrekking tot de ontwerpexpertise van 

docenten (Huizinga et al., 2019). Deze hiaten kunnen mogelijk worden overbrugd door het toepassen 

van het onderwijsontwerp raamwerk. Het eerste hiaat was dat de visie op opleiding en de 

ontwerpopgave vaak slecht waren gedefinieerd. Dit heeft direct invloed op de ontwerpactiviteiten en 

wordt ondersteund door het onderzoek van Akomaning (2019). Dit onderzoek toont aan dat de analyse 

fase vaak wordt onderschat of overgeslagen wanneer docenten gezamenlijk een curriculum ontwerpen. 

Akomaning doet aanbevelingen dat in de analyse fase aandacht moet zijn voor het proces, de context 

en de behoefteanalyse. Het tweede hiaat is dat docenten zelden ontwerpen volgens bestaande 

modellen. En tot slot, het derde hiaat, blijkt dat docenten vaak niet weten hoe ze evaluatieactiviteiten 

moeten uitvoeren en hoe de kwaliteit van het gerealiseerd onderwijsontwerp kan worden bepaald. Dit 

wordt ook bevestigd door het onderzoek van Handelzalts (2019). In dit onderzoek wordt benoemd dat 

docenten niet geneigd zijn om evaluatieactiviteiten te initiëren of uit te voeren. Ook andere 

kwaliteitskwesties zoals validiteit en effectiviteit worden niet of nauwelijks besproken. De 

kwaliteitscriteria en activiteiten voor het valideren zijn afhankelijk van het stadium van het 

ontwerpproces. Er wordt verwacht dat docenten tijdens een ontwerpproces kwaliteit gerelateerde 

aspecten beoordelen en verschillende evaluatiemethoden gebruiken. Echter blijkt uit onderzoek dat er 

vaak geen systematische evaluatieactiviteiten worden uitgevoerd (Handelzalts, 2009). 

De gevonden richtlijnen, de omstandigheden die invloed hebben op het gezamenlijk ontwerpen en 

de hiaten met betrekking tot de ontwerpexpertise van docenten hebben input gegeven voor de criteria 

passend bij de invalhoek hoe het onderwijsontwerp raamwerk aangeboden kan worden aan 

onderwijsprofessionals. Met behulp ban de CIMO logica is deze invalshoek geordend en 

gestructureerd, zie hiervoor Figuur 10. De figuur toont welke criteria van belang zijn voor de 

ontwikkeling van de interventie.  
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Figuur 10 

Begripsontwikkeling van de interventie en de mechanismen m.b.t. hoe aangeboden aan 

onderwijsprofessionals. 

 

 

De laatste invalshoek gaat over hoe de interactie tussen hogeschooldocenten van de verschillende 

vakgebieden kan worden ondersteund, zodat het proces van identificeren tot transformeren wordt 

gestimuleerd. Voogt et. al, 2016 bevestigt in het onderzoek dat professionele ontwikkeling in de vorm 

van gezamenlijk onderwijsontwerpen de kennis en lespraktijk van de docenten beïnvloedt. In het 

onderzoek worden een aantal voorwaarden benoemd die van invloed zijn op het gezamenlijk 

onderwijsontwerpen. De eerste voorwaarde is steun. Hierbij gaat het om organisatorische-, proces-, 

technische-, en deskundige ondersteuning. De tweede voorwaarde is leiderschap. Hierbij is het 

belangrijk dat opleidingsmanagement is betrokken bij het werk van de ontwerpteams. Daarnaast is er 

tijd nodig om nieuwe kennis en vaardigheden te internaliseren en de persoonlijke overtuiging te 

veranderen. De tijd moet worden geboden door het opleidingsmanagement. De laatste voorwaarden 

zijn de externe omstandigheden, zoals de koppeling met actuele of nationale ontwikkelingen. 

Belemmerend hierbij is mogelijk personeelsverloop of gebrek aan contact met bijvoorbeeld het 

werkveld. Naast de voorwaarden zijn er mechanismen in het ontwerpteam die mogelijk effect hebben 

op het uiteindelijke resultaat. Het gaat hier om de voorkennis en ervaring van de docenten die 

betrokken waren. Verouderde of onvoldoende kennis en vaardigheden van docenten hadden negatieve 

invloed de samenwerking en het uiteindelijke onderwijsontwerp. De analysefase wordt vaak vooraf 
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georganiseerd, hierbij is het van belang om input te verzamelen bij belanghebbenden. In het geval van 

dit onderzoek gaat het dan om vertegenwoordigers uit het werkveld.  

Uit het onderzoek van Newell & Bain (2020) blijkt dat hogeschooldocenten de samenwerking zien 

als belangrijke bron van leren en een benadering die actuele complexe problemen aanpakt. 

Desondanks rapporteren Newell & Bain (2020) dat in de casestudie alle deelnemers van mening waren 

dat de samenwerking niet goed verliep. Een verklaring hiervoor kan zijn dat de deelnemers het 

essentieel vinden om kennis, begrip en besluitvorming te delen, alleen de deelnemers waren niet 

duidelijk over de methode van het delen. Wat door de deelnemers als belangrijkste elementen werden 

genoemd om te komen tot samenwerking waren teamleiderschap en organisatorische ondersteuning.  

In de literatuur zijn criteria gevonden die van belang zijn voor de stimulering van samenwerking 

en het proces van identificeren tot transformeren. Om te komen tot  succesvolle samenwerking zijn er 

zes essentiële elementen (Newell & Bain, 2018). Deze elementen zijn opgenomen in Tabel 9 

 

Tabel 9 

Zes essentiële elementen voor succesvolle samenwerking 

 Essentiële element 

1 Er zijn minimaal twee of meer deelnemers vertegenwoordigd. 

2 De inzet is vrijwillig en autonoom 

3 Er zijn overeengekomen interactieprocessen 

4 Er is een gedeeld begrip van het probleem domein 

5 Er is gedeelde besluitvorming 

6 Er is een gemeenschappelijk doel of wederzijds voordeel.  

Note. Vertaald en overgenomen uit Team-based collaboration in higher education learning and 

teaching door C. Newell & A. Bain, 2018, Springer. Copyright 2018, the authors, Springer Nature 

Singapore. 

 

De zes bovenstaande elementen worden in dit onderzoek als voorwaarde meegenomen om te 

komen tot een succesvolle samenwerking. De eerste en tweede voorwaarde zijn uitgangspunt voor het 

werven van de hogeschooldocenten en het indelen van hen bij de workshops. De voorwaarden: er zijn 

overeengekomen interactieprocessen, een gedeeld begrip van het probleem domein, gedeelde 

besluitvorming en gemeenschappelijk doel of wederzijds voordeel, worden verwerkt in het 

onderwijsontwerp raamwerk. Daarnaast zijn de leermechanismen van Akkerman & Bakker, 2011 

gebruikt. Ze zijn impliciet opgenomen in het onderwijsontwerp raamwerk. Ze bieden mogelijk 

handvatten om de dialogische interactie te stimuleren en het proces van identificeren tot transformeren 
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te bevorderen. Hierdoor kan mogelijk de geïdentificeerde handelingsgerichte kennis worden 

getransformeerd. De CIMO logica voor deze invalshoek in weergegeven in Figuur 11 en toont de 

criteria die passen bij de interventie.  

 

Figuur 11 

Begripsontwikkeling van de interventie en de mechanismen m.b.t. hoe het proces van identificeren tot 

transformeren wordt gestimuleerd.  

 

 

 Nadat de criteria voor de interventie (het onderwijsontwerp raamwerk) vanuit de drie 

verschillende invalshoeken zijn bepaald is er gestart met het ontwikkelen van het eerste prototype van 

het onderwijsontwerp raamwerk, zie Bijlage 8. De eerste stap bestond uit het ontwikkelen van een  

logisch ontwerpproces, waarbij voldoende aandacht is voor de oriëntatie op de ontwerp opgave als 

voor de evaluatiefase. Daarom is ten opzichte van het ADDIE-model (Reigeluth & Nelson, 1997, p. 

30; Peterson, 2003) de oriëntatiefase toegevoegd en de evaluatiefase na iedere fase om de samenhang 

en consistentie te bewaken. Dit heeft geresulteerd in een processchema behorende bij het 

onderwijsontwerp raamwerk, zie Figuur 12 
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Figuur 12 

Processchema behorende bij het onderwijsontwerp raamwerk voor het ontwerpen van 

multidisciplinair onderwijs.  

 

De volgende stap was het koppelen van de leermechanismen van Akkerman & Bakker, 2011. Op 

basis van het bureauonderzoek is de oriëntatiefase gekoppeld aan het leermechanisme “identificatie”, 

de analysefase aan “coördinatie”, de ontwerpfase aan “reflectie” en de ontwikkelfase aan 

“transformatie”. Vervolgens zijn de leerplanonderdelen (van den Akker, 2003) gekoppeld aan de vier 

fasen. Op basis van de gevonden ontwerpprincipes, voorwaarden en aandachtspunten zijn specifieke 

hulpvragen ontwikkeld, die hogeschooldocenten kunnen helpen om invulling te geven aan een 

specifiek leerplan onderdeel en die passen bij het betreffende leermechanisme (Akkerman & Bakker, 

2011) om de handelingsgerichte kennis te identificeren en mogelijk om te zetten in nieuwe 

handelingsgerichte kennis.  De vormgeving van de ontwikkelfase is vervolgens tot stand gekomen 

door gebruik te maken van de resultaten uit de voorgaande fasen, maar ook door gebruik te maken van 

gevonden modellen BABL van Sun et al. (2020) en het Didactische canvas (Rapp & Gommers,2018; 

Rusman et al., 2018).  
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3.2 Resultaten tweede deelstudie 

Het onderwijsontwerp raamwerk is voorgelegd aan vijf experts. Er is door de experts getoetst of 

het onderwijsontwerp raamwerk voldoet aan de kenmerken en criteria om multidisciplinair onderwijs 

te kunnen ontwerpen. De resultaten van de individuele beantwoording van de open vragen in de 

vragenlijst zijn geanalyseerd en gethematiseerd, door gekozen thema’s te koppelen aan specifieke 

tekst fragmenten. Deze thema’s zijn tijdens het focusgroep gesprek uitgangspunt van het gesprek 

geweest. Op basis van het focusgroep gesprek zijn er geen nieuwe thema’s ontstaan. Tabel 10 laat een 

overzicht zien van de gevonden thema’s. 

 

Tabel 10 

Thema’s gevonden in de data 

Thema’s na analyse individuele en focusgroep 

Raamwerk compleet alle onderdelen aanwezig 

 

Tijdsbesteding / hoeveelheid vragen / eenvoudiger 

 

Samenhang tussen de onderdelen 

 

Vormgeving 

 

Vrijheid met betrekking tot de vragen / onduidelijke vragen 

 

Betrokkenheid van stakeholders 

 

Hoe kwaliteit / iteraties van het ontwerp 

 

Randvoorwaarden 

 

Toepasbaarheid / gebruik van het raamwerk 

 

 

Vervolgens zijn de thema’s gesorteerd, omdat ze op elkaar aansluiten en er verbanden zijn tussen 

de thema’s. Zo is er een verband tussen: tijdsbesteding, hoeveelheid vragen, eenvoudiger, vrijheid met 

betrekking tot de vragen, onduidelijke vragen, toepasbaarheid, gebruik van het raamwerk en 

vormgeving. Deze thema’s samen hebben betrekking op bruikbaarheid en aantrekkelijkheid. Een van 

de  participanten schreef: “de presentatie doet ook iets met de motivatie om te leren ontwerpen”. 

Daarnaast is er een verband tussen de thema’s: raamwerk compleet alle onderdelen aanwezig, 

betrokkenheid van stakeholders en randvoorwaarden. Deze thema’s hebben allen betrekking op de 

compleetheid van het raamwerk. Tot slot kunnen de thema’s: samenhang tussen de onderdelen en hoe 

kwaliteit / iteraties van het ontwerp worden samengevoegd tot kwaliteit. Deze thema’s hebben 

betrekking op het toetsen en borgen van de kwaliteit bij het ontwerpen en ontwikkelen van het 
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onderwijs. Deze verfijning heeft geleid tot drie hoofdthema’s: (1) compleetheid van het raamwerk (2) 

bruikbaar- en aantrekkelijkheid en (3) toetsen en borgen van de kwaliteit. 

 

Compleetheid van het raamwerk 

 De volgende twee punten zijn als sterke punten benoemd door de participanten: (1) Alle 

onderdelen uit het curriculum spinnenweb terugkomen in het raamwerk en (2) Er wordt consequent 

een evaluatievraag gesteld, die checkt op de uitgangspunten. De twee punten zijn behouden in het 

tweede prototype van het raamwerk. Als verbeterpunten voor het prototype heeft één participant 

benoemd dat de betrokkenheid van mogelijke stakeholders een belangrijk aspect is. Zo is het 

belangrijk dat het werkveld zich uitspreekt over de beroepstaken waarvoor wordt opgeleid. Hierbij 

wordt door de participant een verwijzing gemaakt naar het systeemspinnenweb. Dit spinnenweb is een 

hulpmiddel om te bepalen welke partijen een rol moeten krijgen bij curriculumontwikkeling 

(https://magazines.slo.nl/curriculumwaaier#!/systeemspinnenweb). In de oriëntatiefase kan er een 

relatie worden gelegd met het systeemspinnenweb. Daarnaast is een suggestie gedaan door een 

participant om in de randvoorwaarden expliciet op te nemen van wie de taak is, wie verantwoordelijk 

is en wat de bevoegdheden zijn. In het tweede prototype van het onderwijsontwerp raamwerk is er een 

vraag toegevoegd, die betrekking heeft op het bepalen welke partijen een rol moeten krijgen in de 

ontwikkeling en ontwerp van het onderwijs. Deze twee punten zijn verwerkt in het tweede prototype.  

 

Bruikbaar- en aantrekkelijkheid 

 Drie participanten maken een opmerking over de hoeveelheid vragen, dit in combinatie met de 

tijdsbesteding en dat het een “droog document” is. De gebruiksvriendelijkheid werd hierdoor in twijfel 

getrokken. Door één van de participanten is de suggestie gedaan om hoofdvragen en 

verdiepingsvragen te onderscheiden. Daarnaast is het nu niet duidelijk of alle vragen beantwoord 

moeten worden, of dat het hulpvragen zijn. Twee participanten begrepen de vraag “wat is de reden 

voor het ontwerp” niet. Door één participant is hier een verbetersuggestie voor gegeven. Bij de 

beantwoording van de individuele vragen geven drie participanten aan hun twijfel te hebben over de 

aantrekkelijkheid van het raamwerk. Alle drie benoemen dat de vormgeving aantrekkelijker kan. In 

het tweede prototype zijn de vragen kritisch beoordeeld en daar waar nodig bijgesteld. Door de 

workshopleider kan daarnaast worden aangegeven dat niet alle vragen beantwoord hoeven te worden, 

maar dat ze dienen om het ontwerpproces te begeleiden. Om het raamwerk aantrekkelijker te maken is 

de vormgeving van het tweede prototype veranderd naar een spelbord met “hulpkaartjes” per 

leerplanonderdeel.  

https://magazines.slo.nl/curriculumwaaier#!/systeemspinnenweb


ONDERWIJSONTWERP RAAMWERK VOOR “SEAMLESS LEARNING” 

 

 

55 

 

 

 

Toetsen en borgen van de kwaliteit  

 Door de participanten wordt benoemd dat uit het raamwerk de samenhang tussen de 

verschillende onderdelen onvoldoende blijkt. Eén participant meldt dat het raamwerk de indruk wekt 

dat de verschillende leerplanonderdelen één voor één worden behandeld. Er wordt een suggestie 

gedaan om een vraag toe te voegen of alle leerplanonderdelen congruent zijn met elkaar. Twee 

participanten maken de opmerkingen dat toetsing pas in de ontwerpfase wordt behandeld. Beide doen 

de suggestie om toetsing naar voren te halen. Zodat er een duidelijke relatie ontstaat tussen de doelen, 

activiteiten en leerinhoud. Als sterk punt wordt benoemd dat er consequent een evaluatievraag wordt 

gesteld op de uitgangspunten. Eén participant doet de suggestie om in de evaluatievraag nadrukkelijk 

te vragen naar de samenhang tussen de verschillende leerplanonderdelen.  

In het tweede prototype is het leerplanonderdeel toetsing geplaatst in de analysefase, zo is de 

relatie tussen de doelen, activiteiten en leerinhoud duidelijker. Daarnaast is aan de evaluatiefase van de 

analyse-, ontwerp-, en ontwikkelfase de vraag toegevoegd of de verschillende leerplanonderdelen in 

samenhang met elkaar zijn. Door deze evaluatiefase wordt getoetst of het onderwijsontwerp consistent 

is. Met de nieuwe vormgeving is de samenhang tussen de verschillende leerplanonderdelen duidelijker 

doordat de leerplanonderdelen in het raamwerk in relatie met elkaar zijn afgebeeld.  

 

Tweede prototype onderwijsontwerp raamwerk 

De gevonden input heeft geleid tot de doorontwikkeling van het onderwijsontwerp raamwerk 

naar het tweede prototype. Het is doorontwikkeld in de vorm van een spel met een set kaartjes. Voor 

elk leerplanonderdeel (van den Akker, 2003) is een kaartje ontwikkeld met hulpvragen. De hulpvragen 

zijn onderverdeeld in twee categorieën. De eerste categorie heeft betrekking op het inhoudelijke 

criterium, de tweede op de wijze waarop de interactie tussen de hogeschool docenten van de 

verschillende vakgebieden kan worden ondersteund. De verschillende leerplanonderdelen zijn 

verdeeld over de vier ontwerpfasen. Tabel 11 geeft een overzicht van de verdeling.  
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Tabel 11 

Leerplanonderdelen van van den Akker, 2003 verdeeld over de ontwerpfasen. 

Fasen 

 

Leerplanonderdelen 

Oriëntatiefase Basisvisie 

 

Analysefase Leerdoelen  

Leerinhoud 

Toetsing 

 

Ontwerpfase Leeractiviteiten 

Docentrollen 

Bronnen en materialen 

Groeperingsvormen 

Leeromgeving 

Tijd  

 

Ontwikkelingsfase Alle tien leerplanonderdelen samengebracht 

 

 

De fasen hebben allemaal een eigen kleur op het spelbord. De kaartjes met hulpvragen, die 

passen bij de specifieke fase hebben dezelfde kleur. Figuur 13 toont het spelbord en een kaartje met 

hulpvragen voor de analysefase. Het ontwikkelde tweede prototype is opgenomen in Bijlage 9 

 

Figuur 13 

Onderwijsontwerpkader als een spel waarin de elementen van de analysefase worden getoond 
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Beoordeling op bruikbaarheid van het tweede prototype 

Het tweede ontwikkelde prototype (Bijlage 9) is beoordeeld op bruikbaarheid door twee van de 

acht benaderde hogeschooldocenten. Vier hogeschooldocenten hebben gereageerd, waarvan twee 

hebben aangegeven onvoldoende tijd te hebben voor het kunnen beoordelen van het raamwerk. De 

resultaten van de individuele beantwoording van de open vragen (Bijlage 2) zijn hieronder 

geanalyseerd per gestelde vraag. Beide participanten verwachten bij een onderwijsontwerp raamwerk 

een handreiking om onderwijs te ontwerpen. Het raamwerk dient eenvoudig in gebruik en toegankelijk 

te zijn. Eén participant benoemt dat het inzicht dient te geven in de “gelaagdheid” van een goed 

onderwijsontwerp. De andere participant benoemt dat het raamwerk suggesties dient te geven voor 

zowel de les- als toetsvormen. De twee participanten hebben een andere mening over het gebruik van 

het raamwerk. Eén participant geeft aan dat de kans groot is dat het raamwerk wordt gebruikt, omdat 

het een stappenplan is van grof naar fijn waarin alle aspecten worden benoemd. Deze participant geeft 

de suggestie om vooraf afstemming te hebben over de vragen en het gebruik. De andere participant 

acht de kans klein dat het raamwerk op korte termijn gebruikt gaat worden, omdat de verwachting is 

dat er niet op korte termijn multidisciplinair onderwijs wordt ontworpen. De vraag met betrekking tot 

de verwachting of het onderwijsontwerp raamwerk eenvoudig te gebruiken is behoort bij één 

participant tot de mogelijkheden. De andere participant geeft als aandachtspunt de hoeveelheid vragen 

en de complexiteit van het beantwoorden van sommige vragen. Op de vraag aan welke voorwaarde 

dient het onderwijsontwerp raamwerk te voldoen? Heeft één participant opgemerkt dat het raamwerk 

schaalbaar dient te zijn met betrekking tot de benodigde tijd, budget en groepsgrootte. Uit de respons 

blijkt dat het huidige onderwijs meestal wordt ontworpen op basis van ervaring en intuïtie. Door 

daarnaast de vraag te stellen wat we studenten willen leren en welke toetsvorm en lesvorm zijn 

daarvoor passend. Een participant benoemt als pré, dat het raamwerk alle leerplanonderdelen benoemt. 

Lang niet alle leerplanonderdelen worden momenteel behandeld tijdens ontwerpsessies. Beide 

participanten willen worden gefaciliteerd, maar benoemen ook voorwaarden. Eén participant wil enkel 

binnen de opleiding worden gefaciliteerd of door de onderwijsadviseur van het domein techniek. De 

andere participant benoemt als belemmering tijd en budget in relatie tot de kwaliteitsverhouding om er 

voor te kiezen niet gefaciliteerd of ondersteund te worden. Op basis van de respons van de twee 

participanten is het raamwerk niet herzien. Een participant benoemt het belang van de workshopleider. 

Daarom is er voorafgaand aan de workshop met het raamwerk geoefend samen met de 

workshopleiders. De workshopleiders hebben een faciliterende en begeleidende rol. Ook in de sturing 

bij het gebruiken van de hulpvragen en dat ze niet allemaal verplicht beantwoord hoeven te worden. 
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3.3 Resultaten derde deelstudie 

 

Kwaliteit analyse van het multidisciplinaire onderwijsontwerp (productvoorstel) 

 Beide workshops hebben een productvoorstel opgeleverd voor een multidisciplinair 

onderwijsontwerp, dit vanwege de beperkte tijd die beschikbaar was voor het uitvoeren van de 

workshops. Met behulp van de screeningsmethode (Nieveen & Folmer, 2013) is getoetst of het 

productvoorstel voldoet aan de vereiste kenmerken, zoals omschreven in Bijlage 4. Tabel 12 toont de 

resultaten van de screening. In de tabel zijn de overeenkomsten tussen de ontwerpprincipes  

opgenomen. Daarnaast dient een productvoorstel ook te voldoen aan minimaal twee 

kwaliteitsaspecten: (1) relevantie en (2) consistentie (Nieveen & Folmer 2013). Hieronder is per 

workshop omschreven of het productvoorstel relevant is en welke inconsistenties in het 

productvoorstel aanwezig zijn.   

 

Tabel 12 

Resultaten screening van productvoorstellen op basis van ontwerpprincipes passend bij de 

leerplanonderdelen (van den Akker, 2003) 

 

Leerplanonderdelen 

 

Voorstel zonder raamwerk 

 

Voorstel met raamwerk 

Basisvisie Het complexe probleem wordt 

omschreven. 

 

Help samen met andere vakidioten de 

campus eindelijk een smart & 

duurzame omgeving te maken.   

Het complexe probleem wordt 

omschreven, de authentieke taak in de 

eigen context wordt benoemd en er 

heeft een koppeling tussen de 

authentieke taken van de verschillende 

vakgebieden plaats gevonden. De 

grensactiviteiten zijn voor sommige 

vakgebieden benoemd tijdens de 

bijeenkomst. Zo is er gesproken over 

energieverliezen, het isoleren, het 

meten en de veiligheid van ICT 

oplossingen. 

 

Breng jij je expertise in om samen een 

coole campus te maken waarbij slimme 

technologie bijdraagt aan een 

duurzamer Windesheim. Te starten met 

gebouw D. 
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Leerdoelen Niet benoemd of omschreven. Wel is er 

gesproken over dat het een minor is, 

daarom werd er in deze groep vanuit 

gegaan dat er specifieke basis kennis 

aanwezig is.  

Doel is het ontwikkelen van een 

gezamenlijke visie op duurzaamheid en 

het multidisciplinair kunnen 

samenwerken. Er is daarnaast 

gesproken over een verbredende minor. 

 

Leerinhoud Er zijn integrale momenten / 

multidisciplinair en specifieke “tribes” 

gekoppeld aan het vakgebied. Deze 

“tribes” komen weer integraal samen. 

Daarnaast is het belangrijk om 

urgentiebesef vanuit 

klimaatproblematiek te creëren.  

Een vast patroon van samenwerken aan 

het product en hierover een discussie 

voeren. Het patroon moet zijn 

samenwerken, productie, toepassing, 

onderzoek en kennisverwerving in de 

tribes (bloedgroepen) bij elkaar. Deze is 

vakspecifiek.  

 

Er wordt geleerd om multidisciplinair 

samen te werken. Hierbij staat 

integraal- en systeemdenken centraal. 

 

Een basis buiten het eigen vakgebied, 

Leren multidisciplinair samenwerken, 

werkvormen, tools.  

 

 

 

Leeractiviteiten Een programma dat zich na de1ste 

week (kennismaking) iedere week 

herhaalt: samenwerken, Productie, 

Toepassing, Onderzoek en 

Kennisverwerving.  

Er wordt gestart met het proces van 

groepsbinding. Het leerproces is om te 

werken aan een gezamenlijke opdracht 

en kennis op te doen uit de 

grensgebieden dus de relatie met de 

verschillende vakgebieden. 

 

Gezamenlijke opdracht, kennis opdoen 

uit grensgebied, groepsbinding. 

 

Docentrollen De rol van de docent wordt gezien als 

coachend. 

De rol van de docenten is verschillend 

er is een aparte rol voor de begeleiding 

van het proces en één voor kennis en 

vaardigheden. Daarnaast expertise 

invliegen met betrekking tot “hiaten / 
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gap” lessen. Externe opdrachtgever / 

partijen mee laten participeren.  

 

Bronnen en 

materialen 

Er is een expert die ingezet kan worden 

door de groepen 

Er worden “gap” lessen verzorgd door 

externe opdrachtgevers / partijen om de 

verschillen te kunnen overbruggen. 

 

Groepsvorming Sollicitatie gesprekken voor studenten. 

Er wordt gestreefd een veilig 

leerklimaat te creëren.  

 

Weerspiegeling van de werkpraktijk 

ook door het samenwerken met 

verschillende vakgebieden. 

 

Multidisciplinair sturende, dus de 

groepen worden ingedeeld op basis van 

achtergrond. Een keuze palet aan 

opdrachten. 

 

Leeromgeving Er is benoemd: rijke leeromgeving, dat 

we niet zeggen in week één dit en week 

twee dit.  

 

Er wordt een leergemeenschap 

gecreëerd, daardoor een community 

gevoel. Er wordt tijd en aandacht 

besteed aan de samenwerking en de 

groepsdynamiek 

 

Tijd Er wordt verwezen naar fabriek van de 

toekomst 30 EC.  

Fabriek van de toekomst is een atelier  

 
 

Doorlooptijd 15 EC --> tekort bij 

voorkeur 30EC, Stroming, Forming, 

Norming etc., Bewust eerste weken 

nadruk op samenwerking, afsluiting 

event met opdrachtgever.  

 

Toetsing Formatieve momenten inbouwen. 

Afsluitend een rapportage. Toetsing van 

rapportage koppelen aan een 

groepsassessment. Eindsymposium. 

 

Toetsing van proces, maar ook product. 

Wekelijks het proces monitoren, 

formatief moment. Eindsymposium. 
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Workshop zonder raamwerk gebaseerd op het ABC LC – model (Young & Perović, 2020) 

Het productvoorstel van de workshop zonder raamwerk (gebaseerd op het ABC LC – model 

van Young & Perović, 2020) voldoet aan de relevantie, want het voorziet  in de behoefte vanuit het 

werkveld. In het productvoorstel zijn de volgende inconsistenties tussen de verschillende 

leerplanonderdelen (van den Akker, 2003) gevonden: 

(1) De leerdoelen zijn niet benoemd. (2) Bij de docentrollen staat: de rol van de docent wordt gezien 

als coachend. Dit is niet consistent met de leeractiviteiten, want voor “de tribes” en andere 

leeractiviteiten, dan samenwerken zijn zeer waarschijnlijk andere rollen nodig. (3) Bij bronnen en 

materialen wordt alleen benoemd dat groepen een expert kunnen inzetten, dit is niet consistent met de 

leeractiviteiten. (4) Bij leeromgeving wordt gesproken over een rijke leeromgeving. Uit het 

productvoorstel is niet helder wat er wordt bedoeld met een rijke leeromgeving, daarnaast wordt er 

geen relatie gelegd met de leeractiviteiten. (5) Bij groepsvorming is het onduidelijk hoe de groep 

wordt samengesteld. Er is enkel gesproken over sollicitatie gesprekken. (6) De verwijzing naar de 

fabriek van de toekomst is gemaakt, maar het is onduidelijk wat de relatie met deze ontwerpopdracht 

is. (7) Het is niet helder wanneer de studenten leren. (8) Hoe de formatieve momenten worden 

ingebouwd is niet duidelijk te herleiden uit het productvoorstel. (9) Door het ontbreken van de 

leerdoelen is niet helder wat er in de rapportage getoetst gaat worden. (10) Er is geen duidelijke relatie 

met het eindsymposium en de andere leerplanonderdelen.  

 

Workshop met raamwerk 

Ook dit productvoorstel voldoet aan de relevantie. In het productvoorstel met raamwerk zijn 

tussen de verschillende leerplanonderdelen (van den Akker, 2003) de volgende inconsistenties 

gevonden: (1) Bij de leeractiviteiten wordt omschreven: “Het leerproces is om te werken aan een 

gezamenlijke opdracht en kennis op te doen uit de grensgebieden, dus de relatie met de verschillende 

vakgebieden”. De gezamenlijke opdracht is niet consistent met de toetsing. Omdat daar is 

omschreven: “Toetsing van proces, maar ook product. Wekelijks het proces monitoren, formatief 

moment. Eindsymposium”. Het is niet duidelijk hoe een gezamenlijke opdracht zich verhoudt tot de 

toetsing. (2) Bronnen en materialen: er is omschreven dat er “gap” lessen worden verzorgd door 

externe opdrachtgevers / partijen om de verschillen te kunnen overbruggen, dit is niet consistent met 

de leeractiviteiten, daarnaast wordt de actieve rol van de student bij het overbruggen van de “gaps” is 

vergeten. (3) Bij groepsvorming staat: “Een keuze palet aan opdrachten”. Het is onduidelijk hoe de 

relatie met de andere leerplanonderdelen moet worden gezien. (4) Toetsing: er is geen duidelijke 

relatie met het leerdoel en de leeractiviteiten.   
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Kwalitatieve analyse van de workshops 

 Na afloop zijn beide workshops getranscribeerd. Het transcript van beide workshops is met 

behulp van ATLAS.ti gecodeerd. Het coderen is uitgevoerd met Guanwardena’s IAM 

coderingsschema (Bijlage 5)’.Hiermee is het niveau van interactie en kennisconstructie gemeten 

(Gunawardena et al., 1997). Aan de hand van het transcript is voor beide workshops vastgesteld in 

welk niveau en fase van het IAM specifieke uitspraken passen. Op basis van de analyse is per 

workshop vastgesteld op welk niveau interactie en kennisconstructie heeft plaatsgevonden. Hierdoor 

kon worden bepaald of het toepassen van het onderwijsontwerp raamwerk mogelijk invloed heeft 

gehad op het type interacties tussen de hogeschooldocenten en hun kennisconstructie, waarbij de 

geïdentificeerde handelingsgerichte kennis mogelijk is getransformeerd naar nieuwe 

handelingsgerichte kennis. Tabel 13 toont de frequentie per fase volgens het IAM model per 

workshop. 

 

Tabel 13 

Frequentie fase IAM model per workshop 

De fase van kennisconstructie Codes Typering Frequentie  

workshop 

zonder 

raamwerk  

Frequentie  

workshop 

met 

raamwerk 

Fase 1 Delen en vergelijken van 

informatie 

F1/A Statement, een opmerking of mening 209 82 

 F1/B Een verklaring van instemming van één of meer 

deelnemers. 

75 45 

 F1/C Bevestigende voorbeelden van één of meer deelnemers. 22 12 

 F1/D Vragen stellen en beantwoorden om details van 

uitspraken te verduidelijken. 

163 32 

 F1/E Definiëren, beschrijven of identificatie van een 

probleem. 

47 42 

Fase 2 De ontdekking en 

verkenning van dissonantie of 

inconsistentie tussen ideeën 

concepten of uitspraken. 

F2/A Het identificeren en benoemen van de verschillen. 5 32 

 F2/B Vragen stellen en beantwoorden om de kern of oorzaak 

en omvang van de verschillen te verduidelijken. 

7 73 

 F2/C Herdefiniëren / formuleren van standpunt van de 

deelnemer. 

- 46 

Fase 3 Onderhandelen over de 

betekenis / co creatie van kennis  

F3/A Onderhandeling en verduidelijking van de betekenis 

van termen. 

- 24 

 F3/B Onderhandeling over het “relatieve gewicht” dat 

gegeven wordt aan verschillende argumenten. 

- 11 
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 Uit de Tabel 13 is op te maken dat de interactie en de kennisconstructie bij de workshop 

zonder het onderwijsraamwerk niet verder is gekomen dan het identificeren, het proces waarbij het 

eigen vakgebied wordt vergeleken met het andere vakgebied en de grenzen expliciet worden gemaakt. 

Opvallend is dat bij deze workshop (zonder raamwerk) meer informatie is gedeeld en vergeleken. De 

informatie die werd gedeeld en vergeleken ging voornamelijk over bestaand onderwijs en de 

vormgeving hiervan bij de verschillende opleidingen en niet over het specialistische vakgebied. Het 

benoemen van de grenzen tussen de vakgebieden is daarnaast niet tot stand gekomen. Wel is tijdens de 

workshop door één participant de opmerking gemaakt: “en hoe overbruggen we dan? Zeg maar die 

grenzen in vocabulaire, in kennis, in perceptie van waar we mee bezig zijn”  Daarnaast werd er 

gedurende de workshop wel gesproken over een gezamenlijke taal of vocabulaire. In de workshop is 

niet geconcretiseerd wat er exact werd bedoeld met de gezamenlijke taal.  

Bij de workshop waar met het onderwijsontwerp raamwerk werd gewerkt heeft ook geen 

transformatie van handelingsgerichte kennis plaats gevonden. Uit Tabel 13is op te maken dat er in 

deze workshop een aantal keren sprake was van coördinatie, het proces waarbij tussen de 

verschillende vakgebieden is gezocht naar een balans tussen gezamenlijkheid en het eigen vakgebied 

en de procedures om de grenzen over te steken.  

Opvallend was dat in de workshop waar werd gewerkt met het ABC LC – model van Young & 

Perović, 2020 (zonder raamwerk) er door de hogeschooldocenten nauwelijks over hun eigen 

vakgebied gesproken. Er werd vooral over de vormgeving van het onderwijs gesproken. In de 

workshop met het onderwijsontwerp raamwerk werd wel gesproken over het eigen vakgebied, 

hierdoor ontstond er cognitieve dissonantie bij sommige hogeschooldocenten. Het resultaat hiervan 

was dat sommige hogeschooldocenten afhaakten. Eén participant benoemde dit ook letterlijk: “ik ga 

echt afhaken zo… moet ik eerlijk zeggen.” Daarnaast benoemde een aantal participanten dit tijdens de 

afronding van de workshop. Zo zei één participant: Ik vind het heel bijzonder om te zien dat we elkaar 

op het vlak van hoe het onderwijs vormgegeven wordt  zoals, toetsing, lesvormen, groepsvorming 

weten te vinden. En dat gaat als een speer, maar over die inhoud wat gaan we doen niet. Het 

inhoudelijk deel, ik heb nog steeds geen beeld. En daar hebben we de meeste tijd volgens mij 

aanbesteed. En dan denk ik daar vinden we elkaar eigenlijk nog niet nee. We lijken wel studenten, we 

zijn vooral over hoe gaan we dat dan allemaal lekker doen. En ja dat vind ik wel bijzonder. Een ander 

participant zei: In die sessie van vorige week kwam het ook wel een beetje terug, die man van de 

Croonwolter&drost geloof ik, die zei ook: van ja hoe dat precies samenwerkt. Het moet, maar hoe 

precies, dat had hij volgens mij ook niet helemaal helder kreeg ik de indruk. Dat is eigenlijk wat hier 
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ook gebeurt volgens mij. Dat we heel erg zoekende zijn naar het wat inderdaad. Waar vinden we 

elkaar? En waar sluiten we op elkaar aan? Wanneer kies je? Moet je je eigen kennis toepassen? En 

wanneer sluit je aan bij anderen?  

Uit bovenstaande is te herleiden dat het toepassen van het raamwerk als interventie heeft geleid tot 

coördinatie. Hierbij is gezocht naar een balans tussen de gezamenlijkheid en het eigen vakgebied. 

Maar ook naar hoe het mogelijk is om de hiaten tussen de vakgebieden op te vullen. Echter hoe de 

hiaten tussen de vakgebieden gevuld moeten worden is in de workshop niet opgelost.  

 

Evaluatie van het raamwerk op bruikbaarheid en gebruiksvriendelijkheid 

 Alle acht participerende hogeschooldocenten hebben de tien stellingvragen beantwoord aan de 

hand van de Likert-schaal, gebaseerd op de SUS van Brooke, 1995. Er waren vijf antwoord 

mogelijkheden, variërend van helemaal mee oneens tot helemaal mee eens. De totaalscores van acht 

participanten is weergegeven in Tabel 13 en varieert van 37,5 tot 80. De totaalscores zijn uitgerekend 

met de rekenregels van SUS (Brooke, 1995), zie Bijlage 6. De gemiddelde score van de acht 

participanten is 61,6. Uit de score blijkt dat er twee scores opvallen een score van 37,5 en van 80. De 

onderzoeker heeft beide twee participanten benaderd en gevraagd naar de positieve en negatieve 

punten op het raamwerk. De participant met de score 37,5 meldde het verloop van de workshop te 

hebben meegewogen in de beoordeling. Deze participant heeft daarom het raamwerk opnieuw 

beoordeeld. De herziene score is verwerkt in Tabel 14. De participant met de score van 80 gaf aan 

behoefte te hebben aan met name de kaartjes en hulpvragen bij de huidige curriculum herziening. Het 

biedt structuur en zet aan tot nadenken. De gemiddelde score van de acht participanten na herziening 

is 64,4. Dit is minder dan het vooraf gestelde criterium van 68. Ondanks dat de huidige SUS score 

64,4 is gaan hogeschooldocenten het instrument mogelijk wel gebruiken. In de SUS vragenlijst hebben 

namelijk zeven van de acht hogeschooldocenten de vraag: Ik denk dat ik het raamwerk vaker ga 

gebruiken, beantwoord met “eens”. Ook de vraag: Ik vond dat het onderwijsontwerp raamwerk een 

goede integratie laat zien van verschillende ontwerp elementen, is door vier beantwoord met “eens” en 

door twee met “helemaal eens” beantwoord.  
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Tabel 14      

De score per participant met herziene score van participant 1     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opvallend is dat alle participanten in zekere mate behoefte hebben aan ondersteuning om het 

onderwijsontwerp raamwerk te kunnen gebruiken. Dit blijkt uit de beantwoording van de vraag: “ik 

denk dat ik ondersteuning nodig heb om het onderwijsontwerp raamwerk te kunnen gebruiken”. De 

gemiddelde score op deze specifieke vraag is 1,6. Een analyse van de openvragen laat zien dat vijf 

participanten als feedback hebben opgeschreven dat de tijd te kort was voor de workshop. Ook 

maakten vier participanten een opmerkingen over de groepsgrootte en het effect hiervan op de 

inhoudelijke discussie. Drie participanten noteerden een opmerking over de vragen. Deze varieerden 

van “fijn om met de vragen te werken”, “goed uitgewerkt, vragen zijn omvangrijk” en “teveel vragen 

en probeer vragen te bundelen”. Eén participant had een suggestie om bij een vervolg een 

bouwtekening op tafel te leggen en met behulp van de tekening inzichtelijk te maken en te beoordelen 

waar de verschillende vakgebieden elkaar raken wat er nodig is om multidisciplinair samen te werken.  

  

Participant Score Herziene 

score 

1 37,5 60 

2 55 55 

3 77,5 77,5 

4 65 65 

5 80 80 

6 67,5 67,5 

7 52,5 52,5 

8 57,5 57,5 

Score gemiddelde 61,6 64,4 
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4. Conclusie en Discussie 

4.1 Conclusie onderzoeksvragen 

4.1.1 Conclusie deelvragen 

Centraal in dit onderzoek stond de hoofdvraag: “Leidt het toepassen van het 

onderwijsontwerp raamwerk tot meer en andere typen interactie tussen de hogeschooldocenten, zodat 

de geïdentificeerde handelingsgerichte kennis wordt getransformeerd naar nieuwe handelingsgerichte 

kennis met als resultaat een multidisciplinair onderwijsontwerp over de grenzen van verschillende 

vakgebieden?” Om deze vraag te beantwoorden is het onderzoek opgedeeld in drie deelstudies. In de 

eerste deelstudie is het onderwijsontwerp raamwerk ontwikkeld. Door te starten met het beantwoorden 

van de eerste deelvraag: “Aan welke criteria moet het onderwijsontwerp raamwerk voldoen, zodat het 

geschikt is voor hogeschooldocenten om multidisciplinair onderwijs te ontwerpen?” Deze vraag is 

beantwoord door het uitvoeren van een bureauonderzoek en met behulp van een analyse met de CIMO 

logica per invalshoek. De gevonden interventies leidde tot de input voor het beantwoorden van de 

tweede deelvraag: “Hoe ziet een onderwijsontwerp raamwerk eruit op basis van bestaande ontwerp 

elementen en behoeften voor het ontwerpen van multidisciplinair onderwijs?” Dit heeft geleid tot het 

eerste prototype van het onderwijsontwerp raamwerk. In de tweede deelstudie is het prototype 

getoetst, door middel van het stellen van deelvraag drie: “Voldoet het onderwijsontwerp raamwerk 

aan de kenmerken en criteria om multidisciplinair onderwijs te kunnen ontwerpen?” Deze vraag is 

beantwoord door vijf experts en heeft geleid tot een aanpassing van het eerste prototype naar het 

tweede prototype. Dit  prototype is vervolgens verstrekt aan acht hogeschooldocenten om het 

onderwijsontwerp raamwerk te beoordelen op bruikbaarheid. Hiermee is geprobeerd deelvraag vier: 

“Is dit onderwijsontwerp raamwerk een bruikbaar instrument voor het ontwerpen van 

multidisciplinair onderwijs door hogeschooldocenten?” te beantwoorden. Deze vraag is vanwege de 

beperkte respons niet beantwoord.  Desondanks is er gestart met de derde deelstudie. In deze 

deelstudie is het raamwerk ingezet als instrument bij het ontwerpen van multidisciplinair onderwijs 

door hogeschooldocenten. Door het toepassen van het onderwijsontwerp raamwerk is onderzocht of 

het toepassen invloed had op de kwaliteit van het multidisciplinair onderwijsontwerp. De vijfde 

deelvraag luidt: “Heeft het toepassen van het onderwijsontwerp raamwerk invloed op de kwaliteit van 

het multidisciplinair onderwijsontwerp?” Deze vraag is op basis van dit onderzoek niet goed te 

beantwoorden. De beschikbare tijd voor het uitvoeren van de workshops was beperkt. Daardoor zijn 

de opgeleverde multidisciplinaire onderwijsontwerpen uitgewerkt op het niveau van 

productvoorstellen, dit zijn beknopte beschrijvingen van een eerste structuur hoe het onderwijs 
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vormgegeven wordt. Er is mogelijk sprake van beïnvloeding van de kwaliteit van de 

productvoorstellen door het toepassen van het onderwijsontwerp raamwerk. Een voorzichtige indicatie 

hiervoor is dat er minder inconsistenties zijn geconstateerd in het productvoorstel waar met het 

onderwijsontwerp raamwerk werd gewerkt. Het productvoorstel waar werd gewerkt met het raamwerk 

zijn vier inconsistenties geconstateerd. In het productvoorstel zonder raamwerk gebaseerd op het ABC 

LC – model (Young & Perović, 2020) zijn er tien inconsistenties vastgesteld, daarnaast werden in dit 

productvoorstel de leerdoelen niet benoemd. Tevens zijn beide productvoorstellen relevant. Door het 

uitvoeren van de workshop met en zonder raamwerk kon deelvraag zes worden onderzocht: “Heeft het 

toepassen van het onderwijsontwerp raamwerk invloed op het type interacties tussen 

hogeschooldocenten en hun kennisconstructie, waarbij de geïdentificeerde handelingsgerichte kennis 

is getransformeerd naar nieuwe handelingsgerichte kennis?” Uit de resultaten blijkt dat het toepassen 

van het raamwerk invloed heeft op het type interacties. Tijdens de workshop waar gebruik is gemaakt 

van het ABC LC – model van Young & Perović (2020) (zonder raamwerk) is er gedurende de 

workshop meer informatie vergeleken en gedeeld met elkaar. Alleen ging deze informatie niet over het 

eigen vakgebied, maar de vormgeving van het onderwijs. Er werd vooral gesproken en vergeleken 

tussen de vakgebieden hoe het huidige onderwijs en minors organisatorisch zijn ingericht. In de 

workshop waar met het raamwerk werd gewerkt werd er juist gesproken over de verschillende 

vakgebieden. Dit leidt dan ook tot een andere dialoog en type interacties tussen de 

hogeschooldocenten. Het toepassen van het raamwerk heeft niet direct geleid tot transformatie naar 

nieuwe handelingsgerichte kennis, maar wel heeft het de type interacties tussen hogeschooldocenten 

beïnvloed. De laatste deelvraag in dit onderzoek is deelvraag zeven: “Is het onderwijsontwerp 

raamwerk een bruikbaar instrument om in te zetten bij het ontwerpen van multidisciplinair 

onderwijs?” De gemiddelde score van de acht participanten die hebben gewerkt met het raamwerk is 

64,4, deze score ligt tussen de 51 en 68 en wordt gezien als een matige score. Dit is minder dan het 

vooraf gestelde criterium van 68. Ondanks de huidige SUS score van 64,4 is er een realistische kans 

dat de hogeschooldocenten het raamwerk mogelijk wel gaan gebruik, dit omdat zeven van de acht 

participanten dit in de vragenlijst hebben bevestigd.  

4.1.2 Conclusie hoofdvraag 

Door het beantwoorden van de deelvragen kan de hoofdvraag worden beantwoord: “Leidt het 

toepassen van het onderwijsontwerp raamwerk tot meer en andere typen interactie tussen de 

hogeschooldocenten, zodat de geïdentificeerde handelingsgerichte kennis wordt getransformeerd naar 

nieuwe handelingsgerichte kennis met als resultaat een multidisciplinair onderwijsontwerp over de 
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grenzen van verschillende vakgebieden?” Het toepassen van het onderwijsontwerp raamwerk heeft 

geleid tot een ander type interactie tussen de hogeschooldocenten. Hiermee is een start gemaakt tot 

bewustwording van de verschillen, dit omdat op sommige momenten sprake was van cognitieve 

dissonantie, deze fase van interactie is bereikt. Dit betekent dat er op sommige momenten door de 

sociale interactie een conflict met het persoonlijke begrip of het mentale model van de 

hogeschooldocenten ontstond. Om de handelingsgerichte kennis te kunnen transformeren dient het 

persoonlijke begrip of het mentale model van de hogeschooldocenten te veranderen. 

Het toepassen van het raamwerk heeft niet direct geleid tot een compleet multidisciplinair 

onderwijsontwerp over de grenzen van de verschillende vakgebieden. Wel heeft het twee 

productvoorstellen voor multidisciplinair onderwijs opgeleverd en lijkt het raamwerk mogelijk een 

positieve invloed te hebben op het opgeleverde productvoorstel.  

4.2 Discussie 

Het doel van dit onderzoek was om een bruikbaar en ondersteunend onderwijsontwerp raamwerk 

voor het ontwerp van multidisciplinair onderwijs te ontwikkelen, dat ingezet werd als instrument voor 

interventie op zowel de interacties tussen de hogeschooldocenten en hun kennisconstructie bij het 

ontwerpen van multidisciplinair onderwijs en de kwaliteit van het multidisciplinaire 

onderwijsontwerp. In dit onderzoek is een onderwijsontwerp raamwerk ontwikkeld, dat  een goede 

basis is voor doorontwikkeling en verder flankerend onderzoek. Uit eerder onderzoek van Handelzalts 

(2019) is gebleken dat docenten vaak niet weten hoe ze evaluatieactiviteiten moeten uitvoeren en ook 

dat ze  niet geneigd zijn om dit te doen. Daarom is er in het raamwerk apart een blok opgenomen met 

begeleidende vragen. Opmerkelijk is dat tijdens de workshop, ondanks de extra aandacht voor de 

evaluatie op het raamwerk, dit werd overgeslagen. Dit was niet in lijn met de verwachting, omdat er in 

het raamwerk wel aandacht voor is. Mogelijk heeft de korte tijd die beschikbaar was voor de 

workshop dit beïnvloed. Een andere optie is mogelijk de vormgeving van het raamwerk. De kaartjes 

met hulpvragen werden als snel geplaatst in de ontwikkelfase. Hierdoor werden de evaluatieblokken 

ter afsluiting van de analyse- en ontwerpfase overgeslagen.  

Uit de literatuur is gebleken dat het ontwikkelen van een visie op de opleiding en de 

ontwerpopdracht vaak slecht gedefinieerd waren (Akomaning, 2019). Daarom is er een oriëntatiefase 

waarbij betrokkenen vanuit het werkveld aanwezig waren toegevoegd nog voor de uitleg over de 

onderwijsontwerp opdracht.. De hogeschooldocenten hebben na afloop de opdracht gekregen om zich 

voor te bereiden op de workshops met de volgende vragen: (1) Wat is de eigen beroepstaak voor de 

complexe opdracht? (2) Hoe wordt deze beroepstaak uitgevoerd? (3) Wat moet een student kennen en 
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kunnen om te kunnen werken aan de complexe opdracht? (4) Welke taak (taken) hebben een raakvlak 

of beïnvloeden het andere vakgebied? (5)Wat zijn taken die gezamenlijk uitgevoerd moeten worden 

(grensactiviteiten)? Gedurende de  workshops zijn er geen hogeschooldocenten  teruggekomen  op één 

van de vragen. Er is gedurende de workshop hier ook niet apart naar gevraagd door de 

workshopleiders. Mogelijk dat de opdracht te vrijblijvend is geweest of heeft geen prioriteit gehad bij 

de hogeschooldocenten.    

Het is door de interventie met het ontwerpraamwerk niet gelukt om de handelingsgerichte kennis 

te transformeren. Wel is er sprake geweest van duidelijk andere interacties tussen de 

hogeschooldocenten van de verschillende vakgebieden. Eerder onderzoek bevestigt dat dit proces niet 

vanzelf gaat (Akkerman & Bakker, 2011). Uit eerder onderzoek naar interacties binnen netwerken 

blijkt dat het uitwisselen van informatie vaak beperkt blijft tot het uitwisselen van informatie (Hunter 

& Hall, 2018). In de workshop met het raamwerk is er op verschillende momenten sprake geweest  

van onderhandeling over de betekenis en co-constructie van kennis, daarbij is verkend hoe de grenzen 

mogelijk konden worden overbrugd, dit past bij het leermechanisme coördinatie van Akkerman en 

Bakker (2011). Zo is gebleken uit onderzoek dat artefacten, zoals bijvoorbeeld lesmaterialen, een rol 

kunnen spelen bij dit proces (Star & Griesemer, 1989). Tijdens de workshop is het raamwerk als 

bemiddelend instrument ingezet. Er is alleen geen gebruik gemaakt van artefacten in de vorm van 

bijvoorbeeld huidige lesmaterialen. Zo kan het mogelijk helpen om beroepsproducten of lesmateriaal 

van de verschillende vakgebieden te gebruiken en vanuit daar te redeneren hoe de verschillende 

vakgebieden elkaar beïnvloeden. De beroepsproducten kunnen bemiddelen en leiden mogelijk tot 

reflectie op het eigen vakgebied in relatie tot het andere vakgebied (Boland & Tenkasi, 1995; 

Engeström, et al., 1995).  

Daarnaast speelt de groepsdynamiek een belangrijke rol. Groepsdynamica heeft te maken met wat 

er gebeurt in de groep en hoe deze zich ontwikkelt. Er zijn verschillende modellen als het gaat om 

groepsdynamica. Een bekend model is het model van Tuckman & Jensen (1977) deze heeft vijf stadia: 

forming, storming, norming, performing en adjourning. Ideale situatie is dat de participanten tijdens de 

workshop direct in het performing stadium zitten. Dit stadium is de belangrijkste, want in dit stadium 

richten alle groepsleden zich op samenwerken om de vastgestelde doelen te bereiken (Kreijns, 2020). 

Alleen is dit zeer waarschijnlijk niet aan de orde geweest, want het merendeel van de participerende 

hogeschooldocenten hadden elkaar voorafgaand aan de oriëntatiebijeenkomst en de workshops niet 

eerder ontmoet. Om in het performing stadium te komen als groep, dient eerst het voorgaande stadia 

succesvol te zijn doorlopen (Kreijns, Van Acker, Vermeulen & van Buuren, 2014). Kijkend naar de 

resultaten van de workshops en het niveau van interactie dat is bereikt is het goed mogelijk dat de 
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hogeschooldocenten nog volop in het storming stadium zaten. Dit is aannemelijk, omdat het 

merendeel nooit eerder had samengewerkt of samen onderwijs had ontworpen. Daarnaast wordt door 

onderzoek bevestigd dat groepen tijd nodig hebben, variërend van enkele dagen tot zelfs enkele 

maanden en een behoorlijke inspanning moeten leveren om het stadium van performing te bereiken 

(Wheelan, 2004). 

4.2.1 Beperkingen van het onderzoek 

Voor het meten van de interacties tussen hogenschooldocenten is in de onderzoeksopzet gekozen 

voor het IAM van Gunawardena et al. (1997). Dit model meet de interactie tussen de participanten op 

basis van de transcripten. Het meet niet de non-verbale communicatie, wat tijdens de workshops wel is 

waargenomen. Deze non-verbale communicatie ontstond regelmatig op momenten dat een participant 

een andere mening had of de uitspaken van een andere participant niet begreep. Dit leidde soms ook 

tot stemverheffing van participanten of er werd door elkaar gesproken. Ook dit wordt niet gemeten 

met het IAM van Gunawardena et al. (1997). Daarnaast is voor het meten van de bruikbaarheid en 

gebruiksvriendelijkheid van het onderwijsontwerp raamwerk gebruik gemaakt van de SUS vragenlijst 

met twee open vragen. Door het geringe aantal participanten is de betrouwbaarheid van de SUS score 

beperkt. Daarnaast zijn de vragen voor de SUS vragenlijst geherformuleerd passend bij het onderzoek. 

Dit heeft mogelijk de resultaten beïnvloed, want de vragenlijst is niet meer getoetst op eventuele 

interpretatie verschillen. Tot slot is het mogelijk dat de keuze van de werkvorm voor de workshop en 

het aansluitend laten invullen van de SUS vragenlijst invloed heeft gehad op de resultaten. Dit omdat 

tijdens de workshop momenten waren dat er sprake was van cognitieve dissonantie bij de 

participanten.    

Een belangrijke beperking van dit onderzoek is dat er beperkte tijd beschikbaar was in de agenda’s 

van de hogeschooldocenten. Dit is ook één van de reden waarom het Arena Blended Connected 

Learning Design – model is ontwikkeld (Young & Perović, 2020). Door deze beperkte tijd was er, zo 

bleek achteraf, onvoldoende tijd om alle stappen goed te doorlopen in de workshops. Het is daarom 

aan te bevelen om meer tijd vrij te maken voor het uitvoeren van de workshops. Mogelijk dienen de 

fasen oriëntatie, analyse, ontwerp en ontwikkeling opgesplitst te worden in vier dagdelen, zodat er 

meer tijd is om de verschillende ideeën met elkaar in overeenstemming te brengen. Er is dit onderzoek 

geen aandacht besteed aan groepsvorming, dit heeft mogelijk het resultaat beïnvloed. Het is daarom 

aan te bevelen om aandacht te geven aan de groepsvorming, voordat er wordt gestart met  de 

ontwerpopdracht. Er is gekozen om de condities van beide workshops zoveel mogelijk gelijk te 

houden. In de eerste workshop met het ABC LD – model was het niet nodig om de groep op te delen 
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in kleinere subgroepen. Daarom is dit ook niet gebeurd in de workshop met het onderwijsontwerp 

raamwerk. Doordat de inhoudelijke discussie binnen de workshop met het raamwerk op de vakinhoud 

van de verschillende expertises was, had het splitsen van de groep mogelijk tot andere resultaten 

geleid.  

Een andere beperking is dat de twee workshops zijn uitgevoerd met verschillende participanten, 

dit beïnvloedt de groepsdynamiek en mogelijk de resultaten. Daarnaast was er een verschil in de 

vertegenwoordiging van de verschillende vakgebieden en bestond de workshop zonder het raamwerk 

uit zeven participanten en de workshop met raamwerk uit acht participanten. Hierdoor ontstaan er ook 

verschillen in de groepsdynamiek. Mogelijk spelen ook persoonlijke overtuigingen van de 

verschillende participanten mee in de interactie met andere participanten.  

4.2.2 Implicaties voor theorie en praktijk 

Ondanks de beperkingen van dit onderzoek, draagt dit onderzoek bij aan de kennis over het 

ontwerpen van multidisciplinair onderwijs en het professionaliseren van  hogeschooldocenten. Dit 

onderzoek heeft geleid tot een onderwijsontwerp raamwerk voor het ontwerpen van multidisciplinair 

onderwijs. Dit onderwijsontwerp raamwerk kan helpen om een bijdrage te leveren aan het ontwerpen 

van multidisciplinair onderwijs en de hiaten tussen verschillende vakgebieden op te vullen. 

Voor een verdere doorontwikkeling van het onderwijsontwerp raamwerk is het aan te bevelen het 

raamwerk een aantal keren in te zetten bij het ontwerpen van onderwijs. De feedback die dan gegeven 

kan worden op het raamwerk leidt tot de doorontwikkeling van het raamwerk.  

4.2.3 Toekomstig onderzoek 

Een aanbeveling is om het raamwerk door te ontwikkelen op basis van bevindingen uit de 

workshop en SUS score. Daarnaast is het aan te bevelen om het raamwerk in te zetten bij meer 

onderwijsontwerp sessies, zodat er een bredere basis is voor de doorontwikkeling. Een suggestie voor 

toekomstig onderzoek is om te onderzoeken of en hoe er in de ontwikkelfase op het raamwerk meer 

aandacht kan zijn voor wat er binnen het eigen vakgebied wordt aangeboden en wat er in de 

multidisciplinaire context wordt aangeboden.  

Tijdens de uitvoering van de workshop met het raamwerk was er sprake van veel non-verbale 

communicatie. De non-verbale communicatie, de stemverheffingen en het door elkaar spreken is niet 

meegenomen in de analyses. De reden of oorzaak van deze non-verbale communicatie is niet 

geanalyseerd, omdat het IAM van Gunawardena et al. (1997) enkel de interactie uit het transcript 

meet. Het is interessant om bij toekomstig onderzoek ook deze vormen van communicatie te 

onderzoeken. Een andere suggestie voor toekomstig onderzoek is om naast het raamwerk ook te 
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werken met artefacten, zoals bijvoorbeeld bestaande lesmaterialen of productie-, werktekeningen, 3D 

modellen of een virtual reality omgeving van het complexe probleem. Deze vorm van visualisatie kan 

zeer waarschijnlijk een bijdrage leveren aan het opvullen van de hiaten tussen de vakgebieden.  Deze 

visualisatie kan bemiddelen en leiden sneller tot reflectie op het eigen vakgebied in relatie tot het 

andere vakgebied (Boland & Tenkasi, 1995; Engeström, et al., 1995).  
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Bijlagen 

Bijlage 1: Vragen en uitwerking beoordeling onderwijsontwerp raamwerk door experts 

Nadat het eerste prototype van het onderwijsontwerp raamwerk is ontwikkeld, wordt aan vijf experts 

gevraagd om het onderwijsontwerp raamwerk (prototype 1) te beoordelen en feedback te geven. De 

feedback is gegeven op basis van hieronder opgenomen vragen.  

1. Komen alle onderdelen uit het curriculum spinnenweb voldoende terug in het 

onderwijsontwerp raamwerk? Motiveer kort je antwoord. 

a. Zo nee, welke onderdelen komen nu onvoldoende terug?  

b. Heb je een suggestie om dit te verbeteren?  

2. Verwacht je dat het onderwijsontwerp raamwerk eenvoudig te gebruiken is? Waarom? 

3. Zijn er criteria of kenmerken voor het ontwerpen van multidisciplinair onderwijs die nog 

expliciet opgenomen moeten worden in het onderwijs ontwerpraamwerk? Motiveer kort je 

antwoord.  

4. Zijn er onduidelijkheden en/of inconsistenties in het onderwijsontwerp raamwerk? 

a. Zo ja, welke en wat zou je anders doen? 

5. Heb je aanvullingen of suggesties om het onderwijsontwerp raamwerk te verbeteren? 

 

  



ONDERWIJSONTWERP RAAMWERK VOOR “SEAMLESS LEARNING” 

 

 

80 

 

 

 

Bijlage 1a: Verkenning en coderen van individuele feedback op onderwijsontwerp raamwerk 

(prototype 1) 

Na het doorlezen van de individuele feedback is er gestart met het verdelen van de feedback die 

telkens over een onderwerp gaan. Tabel 1 geeft een overzicht van de expert en de beantwoording per 

expert. De teksten zijn één op één overgenomen.  

Tabel 1  

Expert gekoppeld aan kleur voor anonimiseren beantwoording 

 

 

 

 

 

Vervolgens zijn in Tabel 2 de verschillende tekstfragmenten opgenomen die over een zelfde 

onderwerp gaan. 

 

Tabel 2 

Tekstfragmenten gekoppeld aan onderwerp / thema 

 
 

Onderwerp / thema 

 

Tekstfragmenten 

 

Raamwerk compleet alle 
onderdelen aanwezig 

 

Alle onderdelen van het spinnenweb worden afzonderlijk behandeld 

Ik mis op dit moment nog geen onderwerpen 

uitvoerig uitgewerkt raamwerk, alle onderdelen hebben daarin een plek gekregen 

Zoals ik het nu zie worden alle onderdelen van het spinnenweb vertegenwoordigd door een 
duidelijke set vragen. 
Suggestie om bij doel (her)ontwerp naast ‘eigen context’ en ‘samenwerken aan 
multidisciplinaire authentieke taak’ wellicht ook de complexiteit/het complexe probleem te 
benoemen. (bij randvoorwaarden idem.) Dat doe je bij analysefase namelijk wel expliciet. 
 

 

Tijdsbesteding / hoeveelheid 
vragen / eenvoudiger 
 
 

 

 
 

Samenhang tussen de onderdelen 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Vormgeving 

 
 

 

Ik verwacht dat docenten het heel veel vragen vinden 

ik twijfel of het misschien niet eenvoudiger kan 

De vragen zijn wel helder, ook goed dat je telkens de eigen expertise ook even apart benoemt. 
Ik vind het wel erg veel en vraag me daarom af of het gebruikersvriendelijk genoeg is?  
Is het mogelijk om te werken met hoofdvragen en uitvouwbare verdiepingsvragen? 

Ik vind het wel een vrij droog document met veel vragen 

 

Ik zou ook een vraag over de samenhang tussen de losse onderdelen toevoegen: Zijn de 
verschillende leerplanonderdelen congruent/in alignment met elkaar? 

De metafoor van het web is dat alles met alles samenhangt. De indruk wordt gewekt dat het 
raamwerk de verschillende curriculumaspecten één voor één bij langsgaat. 
Ik zie dat in de ontwerpfase toetsing pas als laatste punt aan de orde komt. Ik zou overwegen 
om dat wat naar voren te halen. Maar ook vanwege de valkuil dat er onvoldoende alignment is 
tussen doelen, activiteiten en toetsing.  
Wat je zult zien is dat je de toetsvraag niet kunt beantwoorden zonder zicht op (bv) de 
activiteiten, doelen en inhouden. 
 

de presentatie doet ook iets met de motivatie om te leren/ontwerpen. 
Ik vind het wel een vrij droog document met veel vragen 

 

Naam 

 

Expert 1 Rood 

Expert 2 Blauw 

Expert 3 Paars 

Expert 4 Groen 

Expert 5 Grijs 
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Vrijheid met betrekking tot vragen 
/ onduidelijke vragen 

 
 

 

 
 

Betrokkenheid van stakeholders 

 

 

 

Hoe kwaliteit / iteraties van het 
ontwerp 

 

 
 

 

 
 

Randvoorwaarden 

 

 

Toepasbaarheid / gebruik van het 
raamwerk 

 

Ik vraag me dan ook af of het instrument aantrekkelijk genoeg is. 
Bij docentrollen: niet alleen studenten zijn aan het leren maar ook de docenten en het werkveld. 
Aandacht voor leercultuur en innovatie.  
Bij ‘waarvoor willen we opleiden’ staat: ‘wat is de reden voor het ontwerp’. De vraag is mij niet 
helemaal duidelijk 

Geen onduidelijkheden zo op het eerste oog 

 

Ik mis de betrokkenen die je nodig hebt per fase, bijvoorbeeld een stakeholder onderzoek in de 
oriëntatiefase en analyse fase 

Het werkveld dat zich uitspreekt over de beroepstaken waarvoor wordt opgeleid.   
 

en of er voldoende ruimte is voor herontwerp op basis van formatieve ontwerpstappen.  
Sterk ook dat er consequent de evaluatievraag wordt gesteld en check op de uitgangspunten 

De vragen zijn wel helder, ook goed dat je telkens de eigen expertise ook even apart benoemt. 
het gaat om de kwaliteit van het te ontwikkelen onderwijs. Het laat zien op welke wijze je in een 
aantal iteraties met formatieve evaluaties van je ontwerp het ontwerpproces (en dus de keuzen 
t.a.v. alle spinnenwebelementen) telkens verfijnt, om zo tot een relevant, consistent, bruikbaar 
en effectief ontwerp (nieuw onderwijsaanbod) te komen. 
 

Bij Randvoorwaarden staat: ‘wat zijn de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden’. 
Suggestie om te expliciteren van wie 

 

Zeker te gebruiken bij de vraagverheldering en start van een ontwikkeltraject. 
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Bijlage 2: Vragen en uitwerking teamvoorzitter op bruikbaarheid.  

 

Nadat het onderwijsontwerp raamwerk is door ontwikkeld naar prototype 2 is deze aan de 

teamvoorzitters, tevens hogeschooldocenten voorgelegd. Hun is gevraagd of ze het onderwijsontwerp 

raamwerk een bruikbaar instrument vinden. Dit gebeurt door de hogeschooldocenten te vragen het 

onderwijsontwerp raamwerk te beoordelen. De feedback is gegeven op basis van hieronder 

opgenomen vragen.  

 

Is dit onderwijsontwerp raamwerk een bruikbaar instrument voor het ontwerpen van 

 multidisciplinair onderwijs door hogeschooldocenten? 

 

 

Vragen die individueel aan de hogeschooldocenten zijn gesteld: 

1. Wat verwacht je van een onderwijsontwerp raamwerk?  

2. Hoe groot is dan de kans, dat je dit onderwijsontwerp raamwerk gaat gebruiken bij het 

ontwerpen van multidisciplinair onderwijs?  

3. Verwacht je dat dit onderwijsontwerp raamwerk eenvoudig te gebruiken is? Waarom?  

4. Aan welke voorwaarde dient een onderwijsontwerp raamwerk te voldoen? 

5. Vind je dat het onderwijsontwerp raamwerk inconsistenties bevat?  Zo ja, welke en wat 

zou je anders doen?  

6. Heb je nog aanvullingen of suggesties om het onderwijsontwerp raamwerk te verbeteren?  

7. Hoe ontwerp je momenteel onderwijs? Hoe verloopt het ontwerpproces? 

8. Wil je gefaciliteerd en/of ondersteund worden bij het ontwerpen van onderwijs?  

9. Zo ja, hoe wil je gefaciliteerd en/of ondersteund worden? 

10. Zo nee, waarom wil je niet worden gefaciliteerd en/of ondersteund? 

11. Is er iets anders wat je wil delen in deze context? 
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Bijlage 3: Agenda van de oriëntatiebijeenkomst  

 
Tijdstip:  29 maart 2022 van 13:00 – 14:00 uur 

Locatie: T2.20 en via MS teams 

Aanwezig:  

Afwezig m.k.:  

1 Opening / Welkom 

 

13:00 - 

13:05 

2 Uitleg van de onderwijsontwerp opdracht  

• Korte presentatie incl. EBBE profiel 

• Ondertekening toestemmingsformulier 

 

13:05 – 

13:20 

3 Toelichting vanuit het werkveld door XXXXXXX Vestigingsmanager bij Croonwolter&dros TBI 

waar is behoefte aan? 

• Verbinden en samenwerken tussen disciplines 

• Gelegenheid voor vragen 

 

13:20 – 

13:40 

4 Toelichting op de complexe opdracht door opdrachtgever  

 

Een adviesrapportage voor het sustainable renoveren van gebouw D 

 

Onder te verdelen in de volgende thema’s 

• Energietransitie 

• Circulariteit 

• Klimaat adaptief bouw 

• Duurzame infrastructuur en gebiedsontwikkeling 

• Stedenbouw en gezondheid (gezond binnenklimaat) 

• Hoe slimme ICT het werk van een service monteur in sommige gevallen overbodig 
maakt.  

 

Bovenstaande thema’s hebben invloed op de vaardigheden en kennis die wordt verwacht 

van start bekwame professionals.  

 

13:40 – 

13:55 

5 Afronding  

• Verzoek om alvast na te denken over de ontwerpopdracht 
 

Hulpvragen die gebruikt kunnen worden: 

- Wat is de eigen beroepstaak voor de complexe opdracht? 

- Hoe wordt deze beroepstaak uitgevoerd? 

- Wat moet een student kennen en kunnen om te kunnen werken aan de complexe 
opdracht? 

- Welke taak (taken) hebben een raakvlak of beïnvloeden het andere vakgebied?  
- Wat zijn taken die gezamenlijk uitgevoerd moeten worden (grensactiviteiten)? 

13:55 – 

14:00 
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Bijlage 4: Evaluatie matchboard (Nieveen et al., 2013) en ontwikkeld instrument met screening 

van productvoorstellen 

Het evaluatie matchboard (Nieveen et al., 2013) is gebruikt om te bepalen aan welke 

kwaliteitscriteria de productvoorstellen (het multidisciplinaire onderwijsontwerp) moeten voldoen. De 

evaluatie van de productvoorstellen is uitgevoerd door middel van een screening. Hiervoor is op basis 

van de leerplanonderdelen (van den Akker, 2003 ) en de gevonden ontwerpprincipes een instrument 

ontwikkeld.   

 

Figuur 1 

Evaluatie matchboard Nieveen et al., 2013 

 

  



ONDERWIJSONTWERP RAAMWERK VOOR “SEAMLESS LEARNING” 

 

 

85 

 

 

 

Instrument gebaseerd op de leerplanonderdelen (van den Akker, 2003) en de verschillende 

ontwerpprincipes voor de screening van de productvoorstellen.   

 

  

Ontwerpelementen 

seamless learning 

(Rusman, 2019)

Ontwerpelementen 

hybride leren 

(Cremers et al., 

2016)

Ontwerpelementen 

wicked problems 

(Veltman et al., 

2019)

Workshop zonder raamwerk
Analyse workshop zonder 

raamwerk
Workshop met raamwerk Analyse workshop met raamwerk

Onderdelen Kernvraag

Basisvisie Waartoe leren ze?

Het continu leren over de 

bestaande grenzen en het 

verbinden van 

(leer)ervaringen in 

verschillende contexten. 

Zodanig dat het individu 

ook bewust de veelzijdige 

leerinspanningen met een 

combinatie van locaties, 

tijden, technologieën of 

sociale omgevingen 

overbrugt.

 Een sociale oefening 

rondom slecht 

gedefinieerde, 

authentieke taken of 

problemen waarvan de 

oplossing overstijgend is.  

Constructieve rol (rol die 

waarde toevoegt) bij het 

aanpakken van complexe 

taken, uitdagingen en 

problemen door 

interdisciplinair samen te 

werken en 

grensoverschrijdende 

activiteiten uitvoeren. 

Tweet: Help samen met andere vakidotende 

Campus eindelijk een SMART & duurzame 

omgeving te maken.

Er wordt niet omschreven / 

benoemd waar toe we willen 

opleiden. Het complexe probleem 

wordt omschreven, de authentieke 

taak in de eigen context wordt niet 

benoemd. De raakvlakken tussen de 

vakgebied zijn niet verkend. Ook de 

grensactiviteiten en waar deze 

elkaar beinvloeden zijn niet 

benoemd.

Tweet: Breng jij je expertise in om samen een 

coole campus te maken waarbij slimme 

technologie bijdraagt aan een duurzamer 

Windesheim. Te starten met gebouw d. Er is 

gesproken over  de volgende stappen: (1) 

berekenen energieverliezen (2) meten (3) slimme 

oplossingen om verlies te verminderen, door 

technologie, toepassing en producten (4) veilig 

m.b.t. ICT oplossingen (5) verminderen van 

energie gebruik door actieve mobiliteit te 

stimuleren. Daarnaast is er een mindmap gemaakt 

hier in zijn de volgende termen genoemd: samen, 

multidisciplinair, met bedrijven, zinvolle bijdrage, 

duurzaamgebouw (circulair, bio diversiteit en 

energietransitie), werkelijke opdrachtgever, je 

eigen omgeving inrichten.

Er wordt niet omschreven / benoemd 

waar toe we willen opleiden.  Wel zijn er 

termen genoemd als cirulair,bio diversiteit 

en energietransitie.                                      

Het complexe probleem wordt 

omschreven, de autentieketaak in de 

eigen context wordt benoemd en er heeft 

een koppeling tussen de autentieketaken 

van de verschillende vakgebieden plaats 

gevonden. De grensactiviteiten zijn voor 

sommig vakgebieden benoemd tijdens de 

bijeenkomst. Zo is er gesproken over 

energieverliezen, het isoleren, het meten 

en de veilige ICT oplossingen hiervan. 

Leveren een bijdrage aan 

innovatie, duurzaam leren 

en of transitie 

vraagstukken. De 

opbrengsten zijn kennis, 

adviezen, producten in de 

vorm van procedures, 

richtlijnen, 

ontwerp/prototype. 

Het bevorderen van 

vaardigheden voor het 

aanpakken van complexe 

vraagstukken over de 

grenzen van 

verschillende 

vakgebieden. 

niet omschreven Er zijn geen leerdoelen benoemd. 

Wel is er gesproken over dat het 

een minor is, daarom werd er in 

deze groep vanuit gegaan dat er 

specifieke basis kennis aanwezig is. 

Er is niet gesproken over waar de 

vakgebieden elkaar beinvloeden, 

welke vaardigheden nodig zijn voor 

optimale samenwerking of 

overshcrijden van de grenzen

Gezamelijke visie op duurzaamheid, 

Multidisciplinair samenwerken, Verbredende 

minor 

Er is gesproken over een verbredende 

minor. Waarbij eerder opgedane kennis 

wordt toegepast in een multidisciplinaire 

context. Doel is het ontwikkelen van een 

gezamelijke visie op duurzaamheid en het 

multidisciplinair kunnen samenwerken. 

Er is niet gesproken over waar de 

vakgebieden elkaar beinvloeden, welke 

vaardigheden nodig zijn voor optimale 

samenwerking of overshcrijden van de 

grenzen

Authentieke taken, 

gecontextualiseerd met 

eventuele technologische 

Authentieke taken, leren 

en werken integreren.

Deze dienen expliciet 

te worden 

geformuleerd m.b.t. het 

Toepasbare kennis en 

bewustmaken van typen 

kennis en verschillende 

perspectieven op de 

wereld. Het 

ondersteunen van 

gedragsveranderingen 

door deze 

bewustwording.

Het aanleren van 

Persoonlijke groei van 

persoon, met levenslang 

leren houding en 

Leerinhoud Wat leren ze?

Een slecht gedefinieerde, 

authentieke taak of 

probleem waarvan de 

oplossing 

grensoverschrijdend 

leren vereist is.

Een open proces met 

grenzen die worden 

overschreven en 

samenwerking met 

verschillende 

stakeholdergroepen 

(bijvoorbeeld over 

organisatiegrenzen 

heen). Oplossing zoeken 

voor complex vraagstuk 

waarbij sprake is 

interdisciplinaire 

samenwerking. Want het 

gaat over het handelen 

(“aanpakken” van de 

vraagstukken) als over 

het observeren van en 

leren over de 

complexiteit, onzekerheid 

en waarde verschillen. 

Integraal met specifieke tribes, die integraal 

samen komen. Creeren van urgentiebesef. 

Er zijn integrale momenten / 

multidisicplinair en specifieke tribes 

gekoppeld aan het vakgebied. Deze 

tribes komen weer integraal samen. 

Daarnaast is het belangrijk om 

urgentiebesef van de 

klimaatproblematiek te creeren. 

Kennis basis buiten eigen disicpline, Leren 

multidisciplinair samenwerken, werkvormen, tools. 

Inegraal / systeem denken

Er wordt geleerd om multidisciplinair 

samen te werken. Hierbij staat inegraal 

en systeem denk centraal.

Overbruggen van 

discontinuïteiten op de 

grenzen. 

Door samenwerkend te 

leren en te werken aan 

authentieke problemen of 

simulaties waarvan het 

einde open en 

onvoorspelbaar is. 

Waarbij meerdere rollen 

en perspectieven worden 

aangeboden aan de 

studenten, maar ook aan 

eventuele externe 

belanghebbenden.

Door samen te werken aan een product. Hier 

over een discussie voeren / crisis overleg = het 

schitterende ongeluk. Vervolgens een vast 

patroon van samenwerken, productie, toepassing, 

onderzoek en kennisverwerving in de tribes. 

Een vast patroon van samenwerken 

aan het product en hierover een 

discussie voeren. Het patroon moet 

zijn samenwerken, productie, 

toepassing, onderzoek en 

kennisverwerming in de tribes 

(bloedgroepen) bij elkaar. Deze is 

vakspecifiek. 

Gezamelijke opdracht, kennis opdoen uit 

grensgebied, groepsbinding

Er wordt gestart met het proces van 

groepsbinding. Het leerproces is om te 

werken aan een gezamelijke opdracht en 

kennis op te doen uit de grensgebieden 

dus de relatie met de verschillende 

vakgebieden. 

Door te reflecteren op de 

taken en ervaringen.

Door te reflecteren op 

het leerproces en het 

Docentrollen
Wat is de rol van de 

docent bij hun leren?

Ondersteunend, 

faciliterend en 

beoordelend van de 

continuïteit van leren in 

verschillende contexten. 

De leerprocessen van de 

lerende en de 

begeleidingsprocessen 

van de docent. 

Ondersteunend en 

faciliterend. Creëren, 

balanceren en gebruiken 

van constructieve 

spanningen. 

Coach momenten De rol van de docent wordt gezien 

als coachend

Procesbegeleider van indiviuele teams, Aparte rol 

voor kennis en vaardigheden, Expertise invliegen

De rol van de docenten is verschillend er 

is een aparte rol voor de begeleiding van 

het proces, een voor kennis en 

vaardigheden. En expertise invliegen met 

betrekking tot "hiaten" lessen. Exteren 

opdrachtgever / partijen mee laten 

participeren

Bronnen en materialen Waarmee leren ze?

Inzet van technologische 

tools die ondersteuning 

bieden aan persoonlijke 

leerroutes, als methode 

om het individuele en 

collectieve kennis- co 

constructie processen te 

laten plaatsvinden. 

Er wordt geleerd vanuit 

de “grensobjecten”. De 

diverse perspectieven die 

er zijn bij authentieke 

vraagstukken.

Benoemd in de workshop: Er zijn geen vaste 

materialen. Er loopt een expert rond die kan je 

inzetten. 

Er is een expert die ingezet kan 

worden door de groepen.

"Gap" lessen, externe opdrachtgevers partijen Er worden Gap lessen verzorgd door 

externe opdrachtgevers partijen om de 

verschillen de kunnen overbruggen.

Groeperingsvormen Met wie leren ze?

Het leren van het 

individu staat centraal. 

Biedt mogelijkheden voor 

samenwerkend leren of 

netwerkleren.

Leden van de 

leergemeenschap. Ieder 

op zijn eigen niveau. 

Samen met studenten, 

docenten en (soms) met 

stakeholders, d.w.z. 

betrokkenen en 

belanghebbende in de 

probleemcontext. Zone 

Sollicitatie gesprekken en eerste week 

groepsvorming. Teambuilding. Veiligheidcreeren

Solliciatie gesprekken voor 

studenten. Er wordt gestreeft een 

veilig leerklimaat te creeren. 

Mutidisciplinair sturende, dus de groepen worden 

ingedeeld op basis van achtergrond. Een keuze 

palet aan opdrachten.

Weerspiegeling van de werkpraktijk ook 

door het samenwerken met verschillende 

vakdiscipines

Weerspiegeling van de 

werkpraktijk.

Voorwaarde: Een 

veilig leerklimaat, 

zodat studenten durven 

te experimenteren en 

risico’s nemen. In de 

context van 

authentieke 

vraagstukken. 

Rijke leeromgeving, dat we niet zeggen in week 

één dit en week twee dit. 

Gebouw D / atelier, Excusies, Community gevoel Er wordt een leergemeenschap gecreerd, 

daardoor een community gevoel. Er 

wordt tijd en aandacht besteed aan de 

samenwerking en de groepdynamiek

Het opheffen van de 

hiaten tussen de 

verschillende 

Ruimte/plaats en praktijk 

onafhankelijk en 

afhankelijk. 

Er wordt verwezen naar fabriek van de toekomst 

30 EC

Fabriek van de toekomst is een 

atelier 

Doorlooptijd 15 EC --> kort bijvoorkeur 30EC, 

Stroming, Forming, Norming etc., Bewust eerste 

weken nadruk op samenwerking, afsluiting event 

met opdrachtgever

Op een atelier en op locatie doormiddel 

van excursies.

Synchroon maar ook 

asynchroon.

Formatieve evaluaties 

door middel van tools, die 

directe feedback geven. 

Formative momenten inbouwen, dan ben je aan 

het einde minder tijd kwijt

Formatieve momenten inbouwen. 

Afsluitend een rapportage. Toetsing 

van rapportage koppelen en 

groepsassemssment. 

Het proces zal vooral getoets worden, door elke 

week dit te bespreken. 

Toetsing van proces, maar ook product. 

Wekelijk het proces monitoren, formatief 

moment?

Summatieve beoordeling.

Het belonen van leren in 

plaats van zich te 

concentreren op het 

eindresultaat.

Afsluiting rapportage en een symposium, alleen de 

toetsing hier niet aan koppelen. Een 

groepsassessment erbij.

Maar ook een groepsbeoordeling voor het product 

dat wordt opgeleverd. De studenten moeten echt 

iets maken dat motiveert studenten ook. Afsluitend 

symposium

Aandachtspunt: De 

beoogde 

leeropbrengsten, 

beoordeling van 

leerresultaten en de 

activiteiten van 

studenten en docenten 

door de verschillende 

docenten moet worden 

afgestemd. 

Note.  Uitbreiding en samenvoeging van ontwerpelementen seamless learning (Rusman, 2019) hybride leren (Cremers et. al, 2016) en wicked problems (Veltman et. al, 2019).

Leerplanonderdelen en de bijbehorende 

kernvragen (Van den Akker, 2003)

Leeractiviteiten Hoe leren ze?

Leerdoelen Waarheen leren ze?

Tijd Wanneer leren zij?

Toetsing
Hoe wordt hun leren 

getoetst?
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Bijlage 5: Interactie Analyse Model t.b.v. coderen (Gunawardena et al., 1997) 

Tabel 3  

Gunawardena’s interaction analysis model t.b.v. coderen  

De fase van kennisconstructie Bewerkingen / acties  Codes 

Fase 1: 
Delen en vergelijken van informatie. 

 

A. Statement, een opmerking of mening. 
B. Een verklaring van instemming van één of meer 

deelnemers. 
C. Bevestigende voorbeelden van één of meer 

deelnemers. 
D. Vragen stellen en beantwoorden om details van 

uitspraken te verduidelijken. 
E. Definiëren, beschrijven of identificatie van een 

probleem. 
 

F1/A 

F1/B 

 

F1/C 

 

F1/D 

 

F1/E 

Fase 2: 
De ontdekking en verkenning van 
dissonantie of inconsistentie tussen 
ideeën, concepten of uitspraken. 

A. Het identificeren en benoemen van de verschillen. 
B. Vragen stellen en beantwoorden om de kern of 

oorzaak en omvang van de verschillen te 
verduidelijken. 

C. Herdefiniëren / formuleren van standpunt van de 
deelnemer. Eventueel aangevuld met argumenten of 
overwegingen, door refereren aan ervaringen, 
literatuur, formeel verzamelde data of een voorstel 
voor relevante metafoor of analogie om het 
standpunt te illustreren.  

D.  

F2/A 

 

F2/B 

 

 

F2/C 

 

 

 

 

Fase 3: 
Onderhandelen over de betekenis / co 
creatie van kennis. 

A. Onderhandeling en verduidelijking van de betekenis 
van termen. 

B. Onderhandeling over het “relatieve gewicht” dat 
gegeven wordt aan verschillende argumenten. 

C. Identificeren van gebieden van overeenstemming en 
overlapping tussen verschillende standpunten. 

D. Voorstel en onderhandeling over nieuwe verklaringen 
om te komen tot co creatie / compromissen m.b.t. 
nieuwe standpunten.  

E. Voorstel voor het integreren of accommoderen van 
metaforen of analogieën.  

F3/A 

 

F3/B 

 

F3/C 

 

F3/D 

 

 

F3/E 

Fase 4:  
Testen en aanpassen van het 
gesynthetiseerde voorstel of co creatie 
van kennis. 

A. Het toetsen van de voorgestelde oplossing met 
ontvangen feiten, zoals gedeeld door de deelnemers 
en / of hun cultuur.  

B. Het testen met bestaande cognitieve schema’s. 
C. Testen met persoonlijke ervaringen. 
D. Testen op formeel verzamelde data. 
E. Testen op tegenstrijdige bewijs in de literatuur.  

 

F4/A 

 

 

F4/B 

F4/C 

F4/D 

F4/E 

Fase 5: 
Overeenkomstverklaring en toepassing 
van nieuw geconstrueerde betekenis 

A. Samenvatting van overeenstemming. 
B. Het toepassen van de nieuwe kennis. 
C. Metacognitieve uitspraken van de deelnemers 

waaruit blijkt dat ze begrijpen dat hun cognitieve 
schema is veranderd als gevolg van de interactie en 
gevoerde dialoog.  
 

F5/A 

F5/B 

F5/C 

Note. Overgenomen en vertaald uit: “Analysis of a global online debate and the development of an interaction analysis 

model for examining social construction of knowledge in computer conferencing,” door C.N. Gunawardena, C.A. Lowe, en 

T. Anderson, 1997, Journal of educational computing research, 17(4), P. 414. Copyright 1997 by Baywood Publishing Co. 
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Bijlage 6: Vragenlijst op basis van de System Usability Scale (Brooke, 1995) 

Evaluatie van onderwijsontwerp raamwerk  

Dankjewel voor je deelname aan deze workshop.  

Wil je onderstaande tien stellingvragen en de twee open vragen op de achtzijde van dit blad 

beantwoorden? Deze vragen gaan over het raamwerk wat je hebt gebruik tijdens deze workshop voor 

het ontwerpen van multidisciplinair onderwijs. 

 

 

z.o.z. voor open vragen 

 Helemaal 

mee 

oneens 

Oneens Neutraal Eens Helemaal 

eens 

Ik denk dat ik het onderwijsontwerp raamwerk ga gebruiken 

bij het ontwerpen van multidisciplinair onderwijs. 

1 2 3 4 5 

Ik vond het onnodig om een onderwijsontwerp raamwerk te 

gebruiken. 

1 2 3 4 5 

Ik vond dat het onderwijsontwerp raamwerk eenvoudig te 

gebruiken is. 

1 2 3 4 5 

Ik denk dat ik ondersteuning nodig heb om het 

onderwijsontwerp raamwerk te kunnen gebruiken. 

1 2 3 4 5 

Ik denk dat ik het onderwijsontwerp raamwerk vaker ga 

gebruiken. 

1 2 3 4 5 

Ik vond het onderwijsontwerp raamwerk complex. 1 2 3 4 5 

Ik vond dat het onderwijsontwerp raamwerk een goede 

integratie laat zien van verschillende ontwerp elementen. 

1 2 3 4 5 

Ik vond dat er veel inconsistentie zit in het 

onderwijsontwerp raamwerk. 

1 2 3 4 5 

Ik vond het onderwijsontwerp raamwerk erg omslachtig. 1 2 3 4 5 

Ik denk dat het onderwijsontwerp raamwerk mij 

zelfverzekerder maakt bij het ontwerpen van onderwijs. 

1 2 3 4 5 
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Open vragen: 

 

1. Heb je iets gemist in het onderwijsontwerp raamwerk? Waarom? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Heb je suggesties voor verbetering van het onderwijsontwerp raamwerk? Zo ja, welke 

suggesties heb je en waarom?  

 

 

 

 

 

 
Analyse matrix voor de vragen: 

 

 

 

  1 Ik denk dat ik het onderwijsontwerp raamwerk ga gebruiken bij het ontwerpen van multidisciplinair onderwijs.

2 Ik vond het onnodig om een onderwijsontwerp raamwerk te gebruiken.

3 Ik vond dat het onderwijsontwerp raamwerk eenvoudig te gebruiken is.

4 Ik denk dat ik ondersteuning nodig heb om het onderwijsontwerp raamwerk te kunnen gebruiken.

5 Ik denk dat ik het onderwijsontwerp raamwerk vaker ga gebruiken.

6 Ik vond het onderwijsontwerp raamwerk complex.

7 Ik vond dat het onderwijsontwerp raamwerk een goede integratie laat zien van verschillende ontwerp elementen.

8 Ik vond dat er veel inconsistentie zit in het onderwijsontwerp raamwerk.

9 Ik vond het onderwijsontwerp raamwerk erg omslachtig.

10 Ik denk dat het onderwijsontwerp raamwerk mij zelfverzekerder maakt bij het ontwerpen van onderwijs

positief gefomuleerd (X-1)

negatief geformuleerd (5-X)

Berekenen SUS score ((X-1) + (5-X))*2,5
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Bijlage 7: Overzicht van zoektocht en de gevonden literatuur  

De in deze bijlage opgenomen tabellen tonen een overzicht van de zoektocht, de gevonden en 

geselecteerde literatuur.  

 

Tabel 4a  

Overzicht van zoektocht en de gevonden literatuur database OU bibliotheek. 
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Tabel 4b  

Overzicht van zoektocht en de gevonden literatuur database EBSCOhost. 
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Tabel 5a 

Onderverdeling naar de gekozen invalshoeken 

 

Bron Beknopte samenvatting artikel 

Invals-

hoek Gebruiken Reden 

Voon, Wong, Chen & 

Loo, 2019 

Belangrijkste kenmerken van het 

ontwerp en de implementatie van een 

TDD programma gericht op het 

faciliteren van de ervaring van 

leraren. Onderzoek naar leertraject 

van leraren. 

2 Nee Gericht op TDD programma en 

de resultaten hiervan 

Aguayo, Eames, 

Cochrane, 2020 

Raamwerk bedoeld om een 

leeromgeving te ontwerpen met 

mixed reality, waarbij leerlingen een 

vrije keuze hebben. Het raamwerk 

wordt gepresenteerd in de vorm van 

een set ontwerpprincipes en 

richtlijnen.  

1 Nee  Vier generieke 

ontwerpprincipes. Die 

vervolgens specifiek zijn 

gemaakt naar de context van dit 

onderzoek  

Holmberg, 2016 Onderzoek naar om Laurillard’s 

Conversational Framework te 

gebruiken als conceptuele lens om het 

onderwijsontwerp van de 

deelnemende leraren met technologie 

te analyseren.  

1 Nee   Onderzoek is gericht op een 

raamwerk gericht op het 

analyseren van het 

onderwijsontwerp 

Xin, Zou, Huang, 2018 Het raamwerk is vooral gericht op 

uitbreiding van mogelijke middelen 

(online) van leraren en de bouw van 

databases. Gaat niet in op hoe de 

lerende leren, leerproces, 

leerstrategieën van de lerende.  

1 Nee Te veel gericht op een online 

open platform 

Bidarra & Rusman, 

2017 

Ontwerpkader om SLAM-raamwerk 

als hulpmiddel bij het ontwerpen van 

wetenschappelijk modules met een 

hoge motiverende impact op student. 

Conceptueel model. 

1 Ja Gericht op blended learning 

aanpak. Stelt drie 

ontwerpdimensies voor context, 

technologie en pedagogiek en is 

gericht op integratie tussen leren 

in formele en informele context. 

Geeft type kenmerken bij de 

naadloze omgeving. 

Lewin, Cranmer, 

McNicol, 2018 

Dit document bespreekt de 

uitdagingen waarmee wordt 

geconfronteerd bij het opschalen van 

de ontwikkeling van digitale 

pedagogiek door Europese 

schoolleraren. De gestructureerde 

(maar flexibele) aanpak werd 

2 Nee Dit artikel richt zich op het 

begrijpen van de impact van het 

introduceren van scenario 

gestuurd leerontwerp in het 

activiteitensysteem van een 

leraar met als doel digitale 

pedagogiek te ontwikkelen. 
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verwelkomd en de tools bevorderden 

de reflectie van leraren, maar zoals 

vaak opgemerkt, waren de 

complexiteit en tijdsdruk belangrijke 

problemen. 

Sinclair, Levett-Jones, 

Maths et al. , 2017 

Een mobiel leerraamwerk met 

dynamische criteria voor 

implementatie van mobiel leren 

worden voorgesteld. 

1  Nee Geeft een overzicht van 

categorieën: pedagogiek, 

technologie, beleid en onderzoek 

gekoppeld weergegeven in 

raamwerk met 

implementatievereisten voor 

mobiel leren. Model is 

dynamisch en conceptueel.  

Wasson & Kirschner, 

2020 

Door de auteurs opgesteld verslag 

van verschillende onderzoeken met 

betrekking tot onderwijs- en 

leerontwerp.  

Geen Nee Verslag van verschillende 

onderzoeken met betrekking tot 

onderwijs- en leerontwerp. 

Hong NG, Koh, Ling, 

2020 

Een kader gaat over beoordeling van 

mobiel leren en kijkt naar 

interactiedimensies, individuele 

leerbehoeftes en collectief leren. Vier 

perspectieven: generiek problemen 

met mobiele omgeving, 

leercontexten, leerervaring en 

leerdoelen. 

1 Nee Gericht op het beoordelen van 

mobiel leren. 

Jagust, Boticki, Dus, 

2018 

Een overzicht van onderzoek naar het 

overbruggen van de kloof tussen 

formeel en informeel leren met 

technologie in basisschoolcontext. 

Onderzoek geeft 

ontwerpspecificaties. 

1 Nee Gebaseerd op bloom 

leerdomeinen. FSL 

procesraamwerk dit onderzoekt 

hoe het vervagen van de grenzen 

tussen formeel en informeel 

leren en verschillende 

leerruimtes kunnen plaats 

vinden. Om op deze wijze de 

kloof te overbruggen. 

Huang, Yueh-Min, Po-

Sheng, 2015 

Een voorgesteld kader voor mobiel 

leren en nieuwe geletterdheid kijkt 

naar de interactiedimensie, 

individuele leerbehoeften en 

collectief leren voor mobiel leren 

vanuit deze vier perspectieven: 

generieke mobiele 

omgevingsproblemen, leercontexten, 

leerervaringen en leerdoelen. 

1 Nee Raamwerk gericht op integratie 

van nieuwe technologieën zoals 

een mobiele app. 

Bower & Vlachopoulos, 

2018 

Onderzoek naar verschillende 

modellen die zijn ontwikkeld om 

docenten te helpen bij het efficiënt en 

effectief ontwerpen van 

leermogelijkheden met behulp van 

nieuwe en opkomende technologie. 

De waarde van de verschillende 

ontwerpmodellen wordt kritisch 

besproken.  

1 Ja Analyse van (na selectie) 21 

verschillende modellen op basis 

van deze analyse criteria voor 

het ontwerpen van een 

raamwerk. 
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Laurillard, Kennedy, 

Charlton, Wild & 

Dimakopoulos, 2018 

Onderzoek naar het ontwikkelen van 

online ontwerptool die ondersteuning 

biedt aan de docent als ontwerper. 

Doel is om de tool te evalueren. Het 

onderzoek geeft tevens inzicht in 

prioriteiten van onderwijsontwerpers 

voor het mobiliseren via 

grootschalige professionele 

ontwikkeling van docenten als TEL 

ontwerpers.  

2 Misschien Ontwerp gebaseerd 

onderzoeksproject binnen een 

grote leergemeenschap. Gaat 

over inzet van technologie bij 

het ontwerpen.  

Cremers, Wals, 

Wesselink et al., 2017 

Onderzoek waarbij een set 

ontwerpprincipes is gebruikt door 

ontwerpteams in verschillende 

contexten. De ontwerpprincipes 

vormen een basis voor het ontwerpen 

van een zogenaamde hybride 

leeromgeving. De ontwerpprincipes 

werden als nuttig ervaren. 

1 Ja Een set ontwerpprincipes voor 

ontwerpen van een hybride 

leeromgeving.  

Voogt, Fisser, Roblin, 

Tondeur, Braak v., 2012 

Een systematische literatuurstudie 

over TPACK van 55 peer-reviewed 

tijdschriftartikelen (en één 

boekhoofdstuk), gepubliceerd tussen 

2005 en 2011. Het doel van de review 

was om de theoretische basis en het 

praktische gebruik van TPACK te 

onderzoeken. Bevindingen toonden 

verschillende interpretaties van 

TPACK en van technologische 

kennis. De implicaties van deze 

verschillende opvattingen hadden 

invloed op de manier waarop TPACK 

werd gemeten. Noties over TPACK 

in onderwerpdomeinen werden 

nauwelijks gevonden in de voor deze 

review geselecteerde 

studies. Docentenkennis (TPACK) en 

opvattingen over pedagogiek en 

technologie zijn met elkaar verweven. 

Beide zijn bepalend of een docent 

besluit om les te geven met 

technologie. 

1 & 2 Misschien Achtergrond informatie over de 

relatie tussen docentenkennis en 

opvatting over pedagogiek en 

technologie.   

Lee, Lim, Kim, 2016  In dit onderzoek is een FL-

ontwerpmodel voor hoger onderwijs 

ontwikkeld dat instructeurs of 

ontwerpers systematisch zou kunnen 

begeleiden bij het creëren van een 

geschikte mix van 

geïndividualiseerde online lezingen 

en gezamenlijke face-to-face 

leeractiviteiten. 

1 Nee Kenmerken van flipped de 

classroom model worden 

besproken, samen met 

theoretische en praktische 

implicaties en suggesties voor 

verder onderzoek en de 

tevredenheid hiervan. 

Pishttari, Rodriquez-

Triana, 

Sarmiento_marquez et 

al. 2020 

Een systematische review over 

leerontwerp en leeranalyses in mobiel 

en alomtegenwoordig leren. Een 

systematisch literatuuroverzicht van 

LD en LA bij mLearning en de 

Geen Nee Gaat over de relatie tussen LD 

en LA processen. 
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problemen bij LD en LA. 

Aanbevelingen op basis van review 

Voogt, Laferriere, 

Breuleux, Itow, Hickey, 

McKenny, 2015 

Onderzoek op basis van drie 

casestudies waarin het leren van 

docenten wordt bestudeerd bij het 

gezamenlijk ontwerpen van onderwijs 

2 & 3 Nee Drie aspecten onderzocht: De 

gesitueerdheid, eigenaarschap en 

cyclische aard van leren en 

veranderen. Analyse van de 

verschillen tussen de drie cases 

studies.  

Cremers, Wals, 

Wesselink et al., 2016 

Onderzoek naar het identificeren van 

principes die de basis zijn voor het 

ontwerpen van hybride 

leeromgevingen. Waarin slecht 

gedefinieerde en zeer authentieke 

taken worden ingebed.  

1 Ja Resultaat zeven verfijnde 

ontwerpprincipes voor hybride 

leeromgeving op het snijvlak 

tussen school en werkplek. 

Romrell, Kidder, Wood, 

2014 

SAMR raamwerk voor het evalueren 

van mLearning 

1 Nee Het SAMR model is mogelijk 

nuttig, maar erg subjectief. 

Mogelijk gebruiken samen met 

een overlappend raamwerk. 

Kong & Song, 2013 Model van constructivistisch leren in 

een naadloze leeromgeving. Waarbij 

het de uitdagingen van leraren 

identificeert wat leidt tot het 

lerarenontwikkelingsmodel 

3 Nee Abstract conceptueel model 

gericht op ontwikkeling van 

onderwijs en ontwikkeling van 

docenten. Geeft geen duidelijke 

handvatten voor toepassing.  

Cook & Sonnenberg, 

2014 

De modellen identificeren online 

probleemdefinities, hardware- en 

softwareontwikkelingen, analyse van 

mobiele doelstellingen en de selectie 

van evaluatiecriteria en vereisten om 

online mobiel bewustzijn te 

ontwerpen. Door gebruik te maken 

van technologische mogelijkheden, 

online onderwijssystemen en 

variabelen voor mobiele apparaten 

die in de literatuur te vinden zijn, 

kunnen modellen worden ontworpen 

om bewustzijn te creëren voor online 

leren en veranderende technologieën. 

Deze futuristische modellen kunnen 

helpen bij het identificeren van de 

juiste technieken en methoden die 

moeten worden gebruikt om de 

algehele inspanning in toekomstige 

mobiele apparaten voor online leren 

te vergemakkelijken. 

Geen Nee Modellen die als hulpmiddel 

kunnen worden gebruikt bij het 

identificeren van de juiste 

middelen. 

Song, 2013 Een kader voor de “niche” voor 

mobiele ondersteuning en naadloos 

leren.  

1 Nee Abstract niche voor naadloos 

leren. Het raamwerk help de 

niche te begrijpen 

Esterhuizen, 2015 Het artikel presenteert de 

belangrijkste kenmerken van een 

raamwerk voor de integratie van 

Technology Enhanced Learning in 

1 Nee Focus op technologie  
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Open Distance Learning aan de 

North-West University, Zuid-Afrika.  

Kong & Song, 2014 Artikel behandeld dat de 

leerpedagogiek in combinatie met een 

naadloze leeromgeving een potentiële 

manier is om het educatieve doel van 

leerlinggericht leren in digitale 

klaslokalen in de 21e eeuw te 

realiseren. Een overkoepelend 

onderzoekskader wordt voorgesteld 

om leraren voor te bereiden op het 

effectief ontwikkelen van 

pedagogische ontwerpen die zijn 

gebaseerd op theoretische principes 

en onderzoekend leren in een 

naadloze leeromgeving 

vergemakkelijken.  

1 Nee Gericht op een specifiek domein 

niet om grenzen te overbruggen.  

AL-Azawei, Serenelli, 

Lundgvist, 2016 

Onderzoek waarbij het Universal 

Design for Learning (UDL) 

raamwerk werd toegepast te 

reviewen. UDL toepassing in online 

leren is mogelijk een veelbelovende 

oplossing voor een flexibele 

leeromgeving te ontwerpen en in te 

spelen op een brede mix van 

behoeften, vaardigheden, 

achtergrondkennis, educatieve 

ervaringen en culturele verschillen.   

1 Nee Een review en aanbevelingen 

voor toekomstig onderzoek  

Kitui, Tusubira, 2013 Onderzoek waarin een kader is 

ontworpen voor de integratie van e-

learning in instelling voor het hoger 

onderwijs in ontwikkelingslanden. 

Kader biedt een stapsgewijze aanpak 

incl. rollen voor een succesvolle 

integratie.  

1 Nee Gericht op implementatie van e-

learning in  ontwikkelingslanden 

Gynther, 2016 Onderzoek waarin een ontwerpkader 

is ontwikkeld voor een adaptieve 

MOOC. Het ontwerpkader bestaat uit 

ontwerpmodel en een reeks 

leerontwerpprincipes die gebruikt 

kunnen worden voor het ontwikkelen 

van cursussen voor de professionele 

ontwikkeling van leraren.  

1 Nee Een abstract raamwerk voor het 

ontwerpen adaptieve en hybride 

MOOC. In een 

driehoeksverhouding met 

lerende, de context en de leraar.   

Veltman, Van Keulen & 

Voogt, 2019 

Onderzoek naar welke kenmerken 

van wicked problems aanwezig zijn 

in de geselecteerde 

onderwijsmodules. Hoe de 

grensoverschrijving plaats vindt in de 

geselecteerde onderwijsmodules en 

hoe het leren van studenten tijdens 

het overschrijden van de grenzen is.  

1 Ja Onderzoek doet suggesties van 

ontwerpprincipes  
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Belland, Kim & 

Hannafin, 2013 

Richtlijnen voor het ontwerpen van  

“steigers” voor computergebaseerd 

onderwijs om motivatie en 

betrokkenheid te bevorderen terwijl 

studenten authentieke problemen 

oplossen. Gericht op studenten dat ze 

niet automatisch betrokken zijn bij 

het werken aan authentieke taken.  

1 Nee Gericht op motivatie van 

studenten 

Olivers, Avramiden, 

Clarke, Jager, Luckin, 

Hansen & Wassen, 2017 

Artikel behandeld de literatuur over 

het delen van lerarenkennis. Het 

artikel concludeert dat de 

professionalisering van leraren  met 

behulp van abstracte formaliteiten 

waarschijnlijk niet succesvol zal zijn. 

In plaats daarvan waarderen leraren, 

verhalen en materialen die ze al in 

hun dagelijkse praktijk meemaken. 

Op dit “niveau” ligt de grootste kan 

met betrekking tot het ontwikkelen 

van leraren en delen van kennis.  

3 Nee Case studie van twee 

voorbeelden, dient meer te 

worden onderzocht. Om een 

ontwikkeling voor leraren te 

ontwerpen.  

Augusten, 2021 Artikel onderzoek een Change 

Laboratory (CL) interventie 

uitgevoerd in een voortgezet 

onderwijsschool. Zeven expansieve 

leeracties fungeerden als analytisch 

gereedschap om het leren en 

ontwikkelen van de leraren in kaart te 

brengen 

3 Misschien Zeven expansieve leeracties die 

fungeren als hulpmiddel om het 

proces in kaart te brengen en te 

analyseren bij het creëren van 

nieuwe curriculaire eenheden 

Woolmer, Sneddon, 

Curry, Hill Fehertavi, 

Longbone & Wallace, 

2015 

Artikel reflecteert op de ontwikkeling 

van een multidisciplinair lesplan. 

Wordt gebruik gemaakt van literatuur 

op basis van co-creëren van curricula 

in het hoger onderwijs.  

3 Nee Implicaties voor een 

academische 

ontwikkelingsgemeenschap over 

manieren waarop samenwerking 

op lokaal en institutioneel niveau 

kan worden ondersteund. De 

implicaties zijn algemeen  
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Tabel 5b 

Onderverdeling naar de gekozen invalshoeken 

 

Bron Beknopte samenvatting artikel 

Invals- 

hoek Gebruiken Reden 

Augusten, 2021 Artikel onderzoek een Change 

Laboratory (CL) interventie 

uitgevoerd in een voortgezet 

onderwijsschool. Zeven expansieve 

leeracties fungeerden als analytisch 

gereedschap om het leren en 

ontwikkelen van de leraren in kaart te 

brengen 

3 Misschien Zeven expansieve leeracties die 

fungeren als hulpmiddel om het 

proces in kaart te brengen en te 

analyseren bij het creëren van 

nieuwe curriculaire eenheden 

Bidarra & Rusman, 

2017 

Ontwerpkader om SLAM-raamwerk 

als hulpmiddel bij het ontwerpen van 

wetenschappelijk modules met een 

hoge motiverende impact op 

studenten. Conceptueel model. 

1 Misschien Gericht op blended learning 

aanpak. Stelt drie 

ontwerpdimensies voor context, 

technologie en pedagogiek en is 

gericht op integratie tussen leren 

in formele en informele context. 

Geeft type kenmerken bij de 

naadloze omgeving. 

Bower & Vlachopoulos, 

2018 

Onderzoek naar verschillende 

modellen die zijn ontwikkeld om 

docenten te helpen bij het efficiënt en 

effectief ontwerpen van 

leermogelijkheden met behulp van 

nieuwe en opkomende technologie. 

De waarde van de verschillende 

ontwerpmodellen wordt kritisch 

besproken.  

1 Ja Analyse van (na selectie) 21 

verschillende modellen op basis 

van deze analyse criteria voor 

het ontwerpen van een 

raamwerk. 

Cremers, Wals, 

Wesselink et al., 2017 

Onderzoek waarbij een set 

ontwerpprincipes is gebruikt door 

ontwerpteams in verschillende 

contexten. De ontwerpprincipes 

vormen een basis voor het ontwerpen 

van een zogenaamde hybride 

leeromgeving. De ontwerpprincipes 

werden als nuttig ervaren. 

 

  

1 Ja Een set ontwerpprincipes voor 

ontwerpen van een hybride 

leeromgeving.  
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Cremers, Wals, 

Wesselink et al., 2016 

Onderzoek naar het identificeren van 

principes die de basis zijn voor het 

ontwerpen van hybride 

leeromgevingen. Waarin slecht 

gedefinieerde en zeer authentieke 

taken worden ingebed.  

1 Ja Resultaat zeven verfijnde 

ontwerpprincipes voor hybride 

leeromgeving op het snijvlak 

tussen school en werkplek. 

Laurillard, Kennedy, 

Charlton, Wild & 

Dimakopoulos, 2018 

Onderzoek naar het ontwikkelen van 

online ontwerptool die ondersteuning 

biedt aan de docent als ontwerper. 

Doel is om de tool te evalueren. Het 

onderzoek geeft tevens inzicht in 

prioriteiten van onderwijsontwerpers 

voor het mobiliseren via 

grootschalige professionele 

ontwikkeling van docenten als TEL 

ontwerpers.  

2 Misschien Ontwerp gebaseerd 

onderzoeksproject binnen een 

grote leergemeenschap. Gaat 

over inzet van technologie bij 

het ontwerpen.  

Veltman, Van Keulen & 

Voogt, 2019 

Onderzoek naar welke kenmerken 

van wicked problems aanwezig zijn 

in de geselecteerde 

onderwijsmodules. Hoe de 

grensoverschrijving plaats vindt in de 

geselecteerde onderwijsmodules en 

hoe het leren van studenten tijdens 

het overschrijden van de grenzen is.  

1 Ja Onderzoek doet suggesties van 

ontwerpprincipes  

Voogt, Fisser, Roblin, 

Tondeur, Braak v., 2012 

Een systematische literatuurstudie 

over TPACK van 55 peer-reviewed 

tijdschriftartikelen (en één 

boekhoofdstuk), gepubliceerd tussen 

2005 en 2011. Het doel van de review 

was om de theoretische basis en het 

praktische gebruik van TPACK te 

onderzoeken. Bevindingen toonden 

verschillende interpretaties van 

TPACK en van technologische 

kennis. De implicaties van deze 

verschillende opvattingen hadden 

invloed op de manier waarop TPACK 

werd gemeten. Noties over TPACK 

in onderwerpdomeinen werden 

nauwelijks gevonden in de voor deze 

review geselecteerde 

studies. Docentenkennis (TPACK) en 

opvattingen over pedagogiek en 

technologie zijn met elkaar verweven. 

Beide zijn bepalend of een docent 

besluit om les te geven met 

technologie. 

1 & 2 Misschien Achtergrond informatie over de 

relatie tussen docentenkennis en 

opvatting over pedagogiek en 

technologie.   
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Tabel 6a  

Overzicht van relevante artikelen uit boek Seamless Learning perspectives, challenges and opportunities. 

 

Tabel 6b  

Overzicht van relevante artikelen uit boek Seamless Learning lebenslanges, durchgangiges Lernen ermoglichen. 

 

Tabel 6c  

Overzicht van relevante artikelen uit boek Collaborative Curriculum Design for Sunstainable Innovation and Teacher 

Learning. 
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Bijlage 8: Eerste prototype van het onderwijsontwerp raamwerk  
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Bijlage 9: Tweede prototype van het onderwijsontwerp raamwerk 
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