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1. Inleiding 

De interviews waarvan dit rapport verslag doet, zijn afgenomen in het kader van het 

Durven, Delen, Doen project van de school. In dit project wordt in docententeams 

onderwijsmateriaal ontwikkeld volgens de visie van de school. Daarbij is mede van belang 

dat een balans wordt gevonden tussen onderwijsontwikkeling en werktevredenheid. 

Dit rapport doet verslag van één van de deelonderzoeken uit het laatste jaar. 

In het eerste jaar is een inventariserende meting uitgevoerd waarin is gekeken naar de 

onderwijsontwikkeling op de school op dat moment. Onder andere naar aanleiding van dit 

rapport zijn in het tweede jaar activiteiten en maatregelen in de school verricht of 

ondernomen die hun beslag hadden op de onderwijsontwikkeling. Het OnderwijsAtelier, het 

centrale orgaan in de onderwijsontwikkeling, heeft activiteiten uitgevoerd en producten 

ontwikkeld ten behoeve van de ondersteuning van de teams bij de onderwijsontwikkeling. 

De onderwijsontwikkeling in het tweede jaar is geëvalueerd (zie Deel Rapportage 3: 

“Onderwijsontwikkeling Montaigne Lyceum, Schooljaar 2008/2009: resultaten interviews”). 

Een van de uitkomsten van deze evaluatie richtte zich op de positie van het 

OnderwijsAtelier binnen de school. Ondanks dat het OnderwijsAtelier een groot aantal 

producten had ontwikkeld en in school uitgezet, bleek dat het OnderwijsAtelier onzichtbaar 

was in de school, de onderwijsarchitecten de eigen rol in de teams op een beheersmatige 

manier invulden en de implementatie van de producten die het OnderwijsAtelier had 

ontwikkeld was mislukt. Als gevolg hiervan heeft het OnderwijsAtelier in het schooljaar 

2009/2010 een andere rol gekregen in school, samengevat als: “The Flying Doctors”. Van 

een aanbodgestuurde werkwijze is overgegaan naar een vraaggestuurde werkwijze. 

Individuele docenten of teams van docenten kunnen een „hulpvraag‟ neerleggen bij het 

OnderwijsAtelier.  

Als pilot is een traject gestart met team 3 op basis van een hulpvraag vanuit het team. De 

pilot is onderwerp geweest van een deelonderzoek van het DDD onderzoek naar de nieuwe 

rol van het OnderwijsAtelier. Centrale onderzoeksvraag is: 

Sluit de nieuwe vorm en werkwijze van het OnderwijsAtelier beter aan bij de behoefte van 

docenten en teams? 

Met dit deelonderzoek wordt verder gewerkt aan het DDD onderzoek naar de ontwikkeling 

van een systematiek voor onderwijsontwikkeling met behoud van een positieve 

werkbeleving van docenten. De activiteiten van het OnderwijsAtelier vormen een 

belangrijk onderdeel van deze systematiek. De onderzoeksvragen uit het onderzoeksplan 

voor het gehele DDD onderzoek gelden hier ook: 

1. Hoe functioneert het ontwerp van ontwikkeling van onderwijsmateriaal?  

2. Wat is de werkbeleving van docenten in relatie tot onderwijsontwikkeling na 

implementatie van het ontwerp?  

3. Op welke wijze beïnvloedt de context van de school het proces van 

onderwijsontwikkeling tijdens implementatie en uitvoer van het ontwerp?  

4. Welke relatie (werkzame bestanddelen) bestaat er tussen de gevonden effecten en 

ontwerp rekening houdend met de context? 
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Dit rapport doet verslag van het monitor en evaluatie onderzoek van deze pilot. 

 

2. Het samenwerkingstraject 

Begin december 2009 is door de onderwijsarchitect van team 3 een notitie geschreven 

waarin hij zijn indruk weergeeft van het team functioneren. Het betreft hier een team met 

hardwerkende, docenten met een traditionele achtergrond. Door de discrepantie van de 

traditionele achtergrond en de Montaigne schoolomgeving ontstaan spanningen, onbegrip 

en daarmee (gevoelens) van werkdruk. Er heerst onvrede over het vakoverstijgende 

thema onderwijs. De indruk is dat leerlingen onvoldoende worden geactiveerd. De 

docenten willen meewerken aan een manier om deze werkdruk (die deels wordt 

veroorzaakt door spanning in het leerdomein en in het team) te verlagen.  

 

De architect heeft in overleg met de teamleider en de schoolleiding het Atelier gevraagd 

het team te ondersteunen bij de ontwikkeling van onderwijs naar de ideeën van het 

Montaigne onderwijs. Dit beperkt zich niet alleen tot de ontwikkeling van materialen, maar 

ook tot het werken in leerdomeinen.  

 

Het betreft hier een samenwerking tussen OnderwjisAtelier en team 3, waarvan bij begin 

nog onduidelijk is hoe lang deze gaat duren. Wel zijn afspraken gemaakt dat het team in 

de periode februari 2010 tot en met mei 2010 werkt aan vernieuwing en doorontwikkeling 

van een van de thema‟s. Het OnderwijsAtelier zal de ontwikkeling van het thema 

begeleiden en ondersteunen. 

 

De onderwijsarchitect van team 3 heeft in samenwerking met het OnderwijsAtelier en de 

teamleider vijf bijeenkomsten gepland en vormgegeven. Vanuit het OnderwijsAtelier waren 

twee architecten (waar onder de architect van team 3) continue betrokken. Wanneer nodig 

werden ook andere architecten ingezet, bijvoorbeeld wanneer bepaalde onderwijskunde 

expertise gewenst was. 

 

Gelijktijdig aan de pilot gaat team 3 een traject voor teambuilding in. Dit wordt door een 

externe partij verzorgd. 

 

3. Instrumenten 

Monitoring en evaluatie zijn gedaan via verschillende dataverzameling methoden. 

Interviews zijn na afloop van de pilot afgenomen om de perceptie van de docenten op de 

onderwijsontwikkeling in team 3 zoals deze heeft plaats gevonden in de tweede helft van 

het schooljaar 2009/2010 en de rol van het OnderwijsAtelier te bevragen. Docenten zijn 

tevens gevraagd een logboek van hun ervaringen bij te houden.  

De betrokkenen van het OnderwijsAtelier en de teamleider zijn zowel aan het begin als aan 

het einde van de onderzoeksperiode bevraagd op hun verwachtingen en perceptie op de 

samenwerking.  
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Daarnaast zijn twee keer observaties van bijeenkomsten van het OnderwijsAtelier en team 

3 gedaan. 

 

De interviewschema‟s zijn specifiek voor deze fase van het project ontwikkeld. Hierbij is 

gebruik gemaakt van gesprekken met afgevaardigden van het OnderwijsAtelier en de 

schoolleiding. Dit leverde zicht op het „ontwerp‟ op („de samenwerking tussen team 3 en 

het OnderwjisAtelier) en aanwijzingen voor te bevragen aspecten. 

In de interviews zijn de onderwijsarchitecten en teamleiders gevraagd naar de 

verwachtingen, de aanleiding voor de samenwerking, de werkprocedures, het proces, de 

opbrengsten en de verschillende rollen in het proces van het OnderwijsAtelier, de 

teamleider en het team. Deze interviews hadden een lengte van 45-60 minuten en werden 

op audioband opgenomen.  

Het interview met de docenten was gericht op het verloop van de samenwerking van team 

3 en het OnderwijsAtelier aan de themaontwikkeling en de ervaren opbrengsten. Ook in dit 

interview werd teruggekeken op de rol van het OnderwijsAtelier, de teamleider, het team 

en de eigen rol. Dit interview duurde 30 minuten en werd op audio opgenomen. Om de 

activiteiten en het proces goed te kunnen monitoren is docenten gevraagd 3x een logboek 

in te vullen. Het logboek bestond uit de volgende vragen: 

 Welke verwachtingen heb je van de samenwerking tussen jouw team en het 

onderwijs Atelier voor de ontwikkeling van thema onderwijs in de komende 

maanden? 

 Wat was de rol van het OnderwijsAtelier de afgelopen weken bij de thema 

ontwikkeling? Hoe heb je die rol ervaren? 

 Wat was de rol van de teamleider de afgelopen weken bij de thema ontwikkeling? 

Hoe heb je die rol ervaren? 

 Wat was jouw rol de afgelopen weken bij de thema ontwikkeling?  

 Wat waren voor jou de afgelopen maand cruciale momenten in de samenwerking? 

 Welke ervaringen met de thema ontwikkeling neem je mee in de komende weken? 

 

Ter aanvulling van de percepties van de betrokken partijen zijn tweemaal observaties 

gedaan van de bijeenkomsten van team 3 en het OnderwijsAtelier. Deze observaties 

hadden ten doel een beeld te krijgen van het verloop van de bijeenkomsten en de rol van 

de deelnemers door observanten die niet betrokken waren in het proces. 

 

4. Dataverzameling en Respons 

De twee onderwijsarchitecten zijn samen geïnterviewd door beide onderzoekers. De 

teamleider is eveneens door beide onderzoekers geïnterviewd. De docenten zijn individueel 

geïnterviewd door een van de onderzoekers. Van alle interviews zijn transcripts gemaakt. 

Het logboek is onder alle docenten van team 3 uitgezet. Vanwege een beperkte respons, 

ook na herinnering, heeft de afname van het logboek maar 2x plaatsgevonden. Zie tabel 1 

voor een overzicht van de instrumenten en de respons. Door de beperkte respons hebben 

we de informatie uit de logboeken met voorzichtigheid moeten gebruiken. 
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De observaties zijn uitgevoerd door twee onderzoekers. Dit waren vrije observaties, dat wil 

zeggen dat er geen observatieschema was gemaakt. 

 

Tabel 1 

Overzicht dataverzameling en respons  

 

Instrument Onderwijsarchitecten Teamleider Docent Bijeenkomst 

Interviews begin 2 1   

Interviews eind 2 1 8  

Logboek 1   5*  

Logboek 2   4*  

Observaties    2 

*In totaal hebben zes personen het logboek ingevuld. Drie docenten hebben zowel het logboek op 

moment 1 als moment 2 ingevuld.  

 

5. Analyse 

Analyse van interviewdata is gedaan door de interviews met het OnderwijsAtelier en de 

teamleider op twee tijdstippen (begin en eind pilot) te ordenen per interviewthema en te 

vergelijken. De interviews van de docenten zijn geordend op thematiek en vervolgens 

samengevat.  

De logboeken zijn geanalyseerd door per onderwerp de antwoorden te bekijken en meteen 

de verschillen tussen moment 1 en moment 2 mee te nemen. Over algemeen geldt dat de 

vragen summier zijn ingevuld. Soms bleken vragen moeilijk in te vullen voor docenten 

omdat ze hier niet over hadden nagedacht (antwoord: „geen idee‟) of omdat ze nog te 

weinig informatie hierover hadden. De antwoorden zijn per onderwerp samengevat en 

daarbij is de frequentie van het gegeven antwoord opgenomen. 

De observaties zijn door de onderzoekers samengevat en vergeleken. Voor elke 

observaties is uiteindelijk een totaal samenvatting gemaakt. 

 

6. Resultaten pilot Themaontwikkeling team 3 onder 

begeleiding van het OnderwijsAtelier 

6.1 Opdracht vanuit de schoolleiding 

In overleg met de teamleider is het OnderwijsAtelier door de schoolleiding gevraagd team 

3 te ondersteunen bij themaontwikkeling. Daarbij ging het om het verbeteren van reeds 

bestaande thema‟s en hulp bij het aanbrengen van variatie in typen opdrachten in de 

leerdomeinen. Het OnderwijsAtelier heeft vooraf aangegeven dat zij een voorkeur hadden 

dat er eerst gewerkt zou worden aan teambuilding, alvorens te starten met 

themaontwikkeling. Dit is niet gebeurd en heeft volgens de onderwijsarchitecten 

verstorend gewerkt in de themaontwikkeling.  
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6.2 De hulpvraag 

In team 3 bestond onvrede over de kwaliteit van het themaonderwijs. De teamleider had 

sterk het gevoel dat de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit door het team bij hem werd 

gelegd. Daarop heeft de teamleider op basis van geluiden uit het team in overleg met de 

schoolleiding een hulpvraag bij het OnderwijsAtelier gelegd. Er was behoefte om het 

ontwikkelde materiaal door te ontwikkelen, te vernieuwen. Het team kwam hier zelf niet 

aan toe, onder andere door tijdsdruk. Docenten verloren motivatie om met materiaal te 

werken. Volgens de teamleider miste het team de creativiteit om het onderwijs 

aantrekkelijker te maken. Er leefden meerdere vragen die samen neerkwamen op: hoe 

maak ik een thema wat aan een aantal criteria voldoet? Hoe zorgen we voor variatie, een 

voldoende niveau en vakoverstijgend karakter van het materiaal? 

Volgens de teamleider was de vraag bekend in het team en is deze goed verstaan door het 

OnderwijsAtelier. 

Het OnderwijsAtelier heeft de vraag anders ervaren. Zij vonden de vraag onvoldoende 

concreet gericht op themaontwikkeling. Volgens de architecten was de vraag meer 

organisatorisch gericht: wie doet wat en wanneer. Ook hadden de onderwijsarchitecten het 

gevoel dat de hulpvraag vooral vanuit de teamleider en schoolleiding kwam en weinig werd 

gedragen door het team zelf. Het OnderwijsAtelier heeft wel geprobeerd de vraag helder te 

krijgen vanuit het team, maar vindt dat dit niet goed is gelukt door tijdsdruk op het gehele 

proces. De onderzoekers hebben waargenomen dat in de eerste bijeenkomst wel door het 

Atelier met docenten is gesproken over de eigen vragen, maar dat vervolgens de 

hulpvragen onvoldoende zijn uitgediept. De onderliggende processen zijn niet aangeraakt, 

snel werd gewerkt naar actie en „oplossingen‟. Dit is ongetwijfeld veroorzaakt door de druk 

die architecten en teamleider voelden om het thema, succesvol en op tijd, op te leveren. 

De docenten is tijdens de interviews en in de logboeken gevraagd naar hun verwachtingen 

ten aanzien van de samenwerking met het OnderwijsAtelier. Uit hun antwoorden blijkt dat 

zij heel verschillende verwachtingen hadden. Hierdoor kan men zich afvragen of de 

hulpvraag wel voldoende gedeeld was door de teamleden. Een aantal docenten hoopte dat 

de samenwerking met het Atelier zou leiden tot meer structuur in de themaontwikkeling, 

dat zij variatie in werkvormen aangereikt zouden krijgen, en sturing bij de opdrachten door 

de onderwijsarchitecten. Ook is de verwachting uitgesproken dat er meer inhoudelijke 

verdieping zou worden bereikt. Een aantal docenten verwachtte dat het proces soepeler 

zou verlopen, de samenwerking zou verbeteren. Drie docenten hebben expliciet 

aangegeven dat zij lage verwachtingen hadden; een docent geeft aan dat het onduidelijk 

was wat het team ging doen. Bijna alle docenten hebben aangegeven dat zij niet of 

nauwelijks op de hoogte waren van de hulpvraag of dat zij de hulpvraag niet deelden. 

 

Het lijkt erop dat de hulpvraag onvoldoende is doorgesproken door de partijen. Er is 

impliciet aangenomen dat voor iedereen de hulpvraag helder was, zonder dat is nagegaan 

of er een gezamenlijk begrip was van de inhoud van de hulpvraag. Hierdoor is men met 

verschillende verwachtingen aan de samenwerking begonnen. 
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6.3 Plan van aanpak 

In overleg met de teamleider is door het Atelier op basis van de onduidelijke hulpvraag 

een plan van aanpak geformuleerd en had daarin de vrije hand. Het was volgens de 

teamleider de bedoeling dat het Atelier geen kant en klare oplossing zou aandragen, maar 

dat het team zelf aan de slag zou gaan. Het OnderwijsAtelier wilde eigen producten 

inzetten en docenten na brainstormsessie in kleine groepjes laten werken, begeleid door 

verschillende architecten. Het plan is naar aanleiding van de eerste sessie aangepast. De 

rol van de teamleden bij het vaststellen van het plan van aanpak was beperkt. Het plan is 

voorgelegd, maar docenten hebben niet gereageerd.  

Zowel de teamleider als de onderwijsarchitecten wijzen op de ongelukkige afstemming van 

het teambuildingstraject, waarbij het Atelier niet betrokken is, en de samenwerking aan de 

themaontwikkeling. Door het gelijktijdig lopen van beide trajecten kwam er volgens de 

teamleden wel erg veel druk op de teamleden. De onderwijsarchitecten wijzen erop dat 

samenwerkingsvaardigheden waaraan in de teambuilding wordt gewerkt, onvoldoende 

aanwezig waren tijdens de themaontwikkeling. 

6.4 Verloop van het proces 

In de bespreking van het verloop van het proces komen twee aspecten aan de orde: 

1. De samenwerking in het team 

2. Het werken aan het thema. 

Hoewel de architecten duidelijk hebben aangegeven dat het beter zou zijn geweest als de 

teambuilding voorafgaand aan de themaontwikkeling had plaatsgevonden, zagen zij toch 

gedurende het proces ontwikkeling in teamsamenwerking en teamsfeer. De indruk van de 

architecten is dat het team gedurende het traject is veranderd van een team met 

individuen die weinig gezamenlijkheid uitstraalden naar een team met een goede 

onderlinge verstandhouding, met een redelijk prettige sfeer, en waarvan de leden met 

plezier hebben meegedaan aan de themaontwikkeling bijeenkomsten. Twee docenten 

hebben tijdens de interviews aangegeven deze ontwikkeling in het team te hebben 

ervaren, onder andere door het werken in kleine groepjes.  

Over het werken aan het thema zijn architecten en teamleider kritisch. Omdat teamleden 

het onderwijskundig oneens waren ontstond er veel discussie waardoor de 

themaontwikkeling zelf vertraging opliep. Onder tijdsdruk is daar door het Atelier te weinig 

afgestemd volgens de teamleider waardoor team en Atelier niet meer in hetzelfde tempo 

liepen. Het Atelier voelde sterk de tijdsdruk en verantwoordelijkheid het thema af te 

leveren, trokken de kar en sleepten het team met zich mee. Zij beleefden de vertraging als 

het niet nakomen van werkafspraken door de teamleden of het opnieuw voeren van oude 

discussies. Het werken in groepjes en het rouleren van architecten is onvoldoende gebeurd 

omdat het programma vertraging opliep en onduidelijk was wat de verschillende groepjes 

gingen doen. Het Atelier heeft het gevoel dat het door hun bemoeienis de 

themaontwikkeling nog slechter is gegaan dan voorheen omdat teamleden nu noodzaak 

zagen om te discussiëren. Een docent rapporteert deze ervaring ook. Hierdoor kwam de 

concrete ontwikkeling van opdrachten in de knel. Het Atelier heeft in de interviews 
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aangegeven het gevoel te hebben gehad iets te moeten doen wat zij niet kunnen, namelijk 

proces begeleiden, terwijl hun kennis en ervaring veel meer ligt op onderwijskundig 

terrein, het concreet ontwikkelen van onderwijsmateriaal. Voor de architecten kwam het 

werken met team 3 meer neer op het uitzetten van lijnen, verdelen van taken, 

discussiëren over definities en niet naar elkaar luisteren: meer groepsbegeleider dan 

productbegeleider. Een docent geeft aan dat teambuilding en themaontwikkeling wel erg 

door elkaar liepen.  

Docenten hebben aangegeven dat het Atelier onvoldoende regie nam, te weinig 

structureerde en controleerde. Er ontstond daardoor aan het einde van de periode een te 

grote tijdsdruk op het ontwikkelen. Een docent echter vindt juist dat het Atelier het 

initiatief nam en de bijeenkomsten goed had gestructureerd. Bijna alle docenten hebben 

aangegeven dat er te veel tijd is opgegaan aan discussiëren en dat er te weinig tijd was 

voor het ontwikkelen. De onderzoekers kregen de indruk naar aanleiding van de eerste 

bijeenkomst dat docenten een sterke behoefte hadden aan structuur bij de 

themaontwikkeling en het uitvoeren van de themaweek: ‟ weten waar je aan toe bent‟. Dit 

lijkt haaks te staan op thematisch onderwijs en de vrijheid van ontwikkelen bij leerlingen. 

Het Atelier heeft eenzelfde ervaring maar kijkt vanuit een ander perspectief, namelijk het 

team was er niet klaar voor, onderwijskundig onvoldoende op een lijn, te weinig inzet, 

terwijl de docenten ervaren dat het Atelier te weinig regie nam 

Een aantal docenten geeft aan geleerd te hebben op een andere manier naar 

themaontwikkeling te kijken, juist door in de discussies meningen van anderen te horen. 

Een aantal docenten vindt wel dat er te weinig is gewerkt aan het leren ontwikkelen van 

opdrachten. Ook vinden docenten dat er te weinig is voortgebouwd op de resultaten van 

het vorige jaar. Er was al een thema, maar docenten hebben het gevoel dat men opnieuw 

is begonnen. In de logboeken rapporteren docenten positiever over de opbrengsten. Op 

moment 2 (april/mei) wordt positief gesproken over de begeleiding (3x) en wordt er 

aangegeven dat de voorbereiding meer gestroomlijnd verloopt (1x) en het ontwikkelen 

gerichter (1x) 

 

Concreet zijn door de architecten, de teamleider en een aantal docenten de eerste 

brainstormsessie en de sessie over werkvormen van samenwerking als succesvol 

genoemd. De sessie over metadateren vond men over het algemeen niet zinvol, of te 

vroeg gepland. De teamleider heeft onvoldoende rode draad tussen de bijeenkomsten 

ervaren. Een docent ondersteunt dit. De docent heeft een afgerond proces gemist. Ook 

door de onderzoekers is waargenomen dat bijenkomsten niet werden verbonden, en niet 

voldoende ingeleid en geëvalueerd werden. Na beide geobserveerde bijeenkomsten bleef 

onduidelijk wat nu de gemaakte afspraken waren. 
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6.5 Rol teamleider 

Teamleider en Atelier hadden vooraf afspraken gemaakt over de rolverdeling. Het Atelier 

kreeg de regie over de bijeenkomsten, de teamleider zou deelnemen als lid van het team, 

een docent. Dit is ook duidelijk gemaakt aan de docenten. 

In de interviews gaven docenten aan dat de rol die de teamleider had gekozen duidelijk 

was, maar achteraf gezien zijn zij vrijwel unaniem in hun mening dat de teamleider meer 

sturing had kunnen geven. Opmerkelijk is in de logboeken juist onduidelijkheid over de rol 

wordt gerapporteerd. Docenten merken op dat de onderwijsarchitecten het proces niet 

alleen kunnen dragen: “De onderwijsarchitecten zijn er om te helpen, de teamleider om te 

leiden”. Het is volgens de docenten de taak en de positie van de teamleider om sturing te 

geven, controle uit te oefenen op het eindresultaat en mensen bij elkaar te brengen. “De 

teamleider moet uitstralen dat hij/zij achter het Atelier staat”. 

De onderwijsarchitecten denken achteraf ook dat de rol van de teamleider sterker moet 

zijn. De teamleider is eindverantwoordelijk voor het thema. Ze geven aan dat ze impliciet 

hadden aangenomen dat de rol van de teamleider sterker zou zijn bijvoorbeeld door in 

teamvergaderingen terug te komen op proces en teamleden aan te spreken op hun rol en 

werk. Overigens hebben zij dit niet besproken met de teamleider. 

6.6 Rol OnderwijsAtelier 

In de beleving van de architecten lag de verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen van 

het product bij het Atelier, maar de eindverantwoordelijkheid van het product bij de 

teamleider. De rol van het Atelier is voor de betrokken architecten heel lastig gebleken. 

Zoals eerder aangegeven werden zij in hun beleving in de rol van procesbegeleider (team 

functioneren, onderwijskundige discussies) geduwd, een rol waarvoor zij de capaciteiten, 

ervaring en motivatie menen te missen. De onderwijsarchitecten zijn opgeleid om te 

ontwikkelen, concreet te werken aan materiaal. De onderzoekers hebben tijdens beide 

bijeenkomsten gezien dat van de onderwijsarchitecten een rol als procesbegeleider werd 

gevraagd. Zij missen echter de ervaring om deze rol goed uit te kunnen voeren. 

Waardevolle begrippen (zoals vakoverstijging, verleuken, samenwerkend leren, 

competenties), die raken aan de onderwijskundige visie van de docenten, waarover geen 

eenheid bestond werden niet uitgediept. Hierdoor is geen eigenaarschap ontstaan bij de 

teamleden van deze begrippen. In plaats daarvan waren zij geneigd te denken in 

oplossingen en concrete voortgang van het werkproces („aan de slag‟), ondersteund door 

een teamleider die ook gericht was op het concrete product (een succesvolle themaweek). 

De onderzoekers kregen het gevoel dat het Atelier heeft moeten zwemmen. Zij ontberen 

opleiding en ervaring op het gebied van procesbegeleiding, en wellicht deels ook wel 

motivatie. Daarbij werden zij op geen enkele wijze begeleid in dit proces. 

De teamleider had wel verwacht dat de architecten meer de regie zouden nemen en 

mensen aanspreken als het werk niet gedaan was. 

 

In de perceptie van de docenten had het Atelier de regie over de bijeenkomsten maar was 

de teamleider eindverantwoordelijk. Wel hadden de architecten meer kunnen ingrijpen op 
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het proces. In het logboek geven docenten aan dat zij als concrete rol zien: de workshop 

activerende didactiek, het werken aan het thema, uitzetten van tijdpad voor gezamenlijke 

momenten en sturen van brainstormen en uitwerken van ideeën. De onderzoekers hebben 

tijdens de observaties waargenomen dat de rol van de onderwijsarchitecten onduidelijk 

was. Architecten balanceerden tussen deelnemer, afvaardiging Atelier, regisseur. De rol is 

ook niet besproken tijdens de eerste bijeenkomst. 

Ondanks dat de rol van de teamleider en de architecten is besproken van te voren, is hier 

toch sprake van verschillende verwachtingen ten aanzien van de invulling van de rollen. Er 

lijken onvoldoende duidelijke afspraken gemaakt, en zeker onvoldoende gepraat over de 

betekenis van de gemaakte afspraken. Zowel teamleider als architecten vinden dat de 

andere meer de regie had moeten nemen, met name wanneer het de inzet van teamleden 

betreft. Uit de interviews met de docenten blijkt dat zij de impliciete onduidelijkheden in de 

rolverdeling ook zo hebben ervaren.  

6.7 Inzet team 

Tijdens de interviews is aan alle respondenten gevraagd naar de inzet van het team. Een 

functie voor het Atelier als „flying doctors‟ is in haar succes ook afhankelijk van hoe een 

team van docenten zich opstelt en inzet. In de gesprekken is gesproken over de inzet voor 

de themaontwikkeling, en over het proces.  

Architecten en teamleider gaven in het eerste gesprek aan dat in hun perceptie de 

docenten onvoldoende know how hebben om thema‟s te ontwikkelen die voldoen aan de 

eigen en Montaigne standaarden (goede kwaliteit, met een rode draad, en een variatie aan 

opdrachten). Teamleden kunnen wel heel goed met leerlingen werken maar missen 

vaardigheden op het terrein van onderwijs zoals het Montaigne dat voorstaat. Hierdoor lijkt 

het alsof zij weinig durf en veel onzekerheid hebben ten aanzien van ontwikkelen van 

opdrachten en thema‟s.  Architecten hebben ervaren dat de teamleden schroom hebben 

om met halffabricaten te komen. 

Architecten, teamleider en docenten geven aan dat de discussies wel inzicht hebben 

opgeleverd ten aanzien van onderwijskundige mogelijkheden en het inzicht gekregen dat 

ze nog veel kunnen leren. 

 

De inzet van de docenten in de samenwerking werd wisselend ervaren. In enkele 

bijeenkomsten was sprake van actieve deelname, in andere bijeenkomsten veel minder. 

Het beeld is ontstaan dat de teamleden niet gewend zijn om van elkaar te leren. Vooraf 

was de indruk bovendien dat niet alle teamleden evenveel gemotiveerd waren om samen 

te werken aan themaontwikkeling. Uit de logboeken blijkt dat een aantal docenten aan het 

begin van het traject weinig zicht hadden op de eigen rol die ze zouden willen/kunnen 

spelen in de themaontwikkeling. Anderen noemen dingen als ideeën aandragen, maken 

van opdrachten en actief meedenken. De onderzoekers hebben een ontwikkeling gezien in 

de mate van actieve deelname tussen de twee geobserveerde bijeenkomsten. Deze 

groeide in de loop van het proces. Het is opvallend dat de docenten in de gesprekken 

vooral de eigen rol hebben gesproken in termen van samenwerking. Zij ervaren weinig 
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collegiale samenwerking. Enkele gevallen heeft het geholpen in kleine groepjes te werken, 

maar dit is onvoldoende doorgetrokken naar teamniveau. Een deel van de docenten geeft 

aan dat de team coaching helpt de samenwerking in het team te verbeteren. 

Alle respondenten ervaren dat er tijdsdruk is ontstaan aan het einde van de periode van 

samenwerking. Volgens de docenten is dit vooral veroorzaakt door veel discussies en te 

weinig concreet aan de slag, terwijl architecten en teamleider hebben ervaren dat 

docenten het werk te veel hebben uitgesteld. Het lijkt erop dat docenten het idee hadden 

dat het werk in de bijeenkomsten zou moeten gebeuren, terwijl architecten en teamleider 

ook inzet tussen de bijeenkomsten door van teamleden verwachtten.  

Ten aanzien van het proces hebben de docenten aangegeven, dat hoewel ze niet altijd 

tevreden waren, weinig actie hebben ondernomen om dit bespreekbaar te maken.  

6.8 Leeropbrengsten docenten 

De docenten rapporteren vooral leeropbrengsten op het gebied van samenwerken. Zo 

wordt er door een docent genoemd: “ik ben gaan snappen hoe mensen werken en 

waarom”.  Maar er klinken ook negatievere geluiden: “Ik heb geleerd dat je zonder 

feedback ergens mee weg komt”. Wat betreft themaontwikkeling wordt weinig 

leeropbrengst gerapporteerd, behalve hoe door middel van een brainstorm 

themaontwikkeling op gang kan worden gebracht en gebruik kan worden gemaakt van wat 

je als docent al zelf hebt ontwikkeld. Een aantal docenten geeft aan dat teamleden wel 

inzicht hebben gekregen in activerende didactiek. Dit wordt in de logboeken door deze 

docenten bevestigd. Een klein aantal geeft aan geen tijd meer te willen besteden als team 

aan themaontwikkeling. Een docent geeft aan dat het team het Atelier onvoldoende benut 

heeft: “De OA had meer kunnen laten zien wanneer niet zoveel tijd verloren was gegaan 

aan discussie en wanneer we zelf meer vragen hadden gesteld. Wij hebben niet 100% van 

het OA gepakt”.  

Opvallend is dat de docenten moeite hadden in het logboek aan te geven welke ervaringen 

zij meenemen voor volgende periodes. Ook werd gevraagd naar cruciale momenten in de 

samenwerking. Dit is geen enkele keer ingevuld. Dit kan duiden op een beperkte 

betrokkenheid of dat de vraagstelling onvoldoende was. 

6.9 Opdracht succesvol? 

De docenten zijn niet tot matig tevreden over het eindresultaat (de themaweek). Een 

aantal docenten vond de opdrachten voldoende, maar bijna alle docenten rapporteren 

gebrek aan samenhang tussen de opdrachten. De onderwijsarchitecten onderschrijven dit. 

Twee docenten geven aan dat de leerlingen wel goed aan de slag zijn geweest met de 

opdrachten. 

Twee docenten hebben aangegeven dat het resultaat ten opzichte van het vorige jaar niet 

is verbeterd ondanks de tijd en energie die in het proces gestoken is.  

De teamleider heeft in het eerste gesprek aangegeven dat het eerste doel van de 

samenwerking een thema was, dat er verzorgd uitziet, kwalitatief goed niveau (variatie 

werkvormen, diepgang, en niet standaard) heeft, en een geheel is. Tweede doel was dat 
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teamleden gingen nadenken over hoe ze zelf aan de slag kunnen gaan met variatie in 

werkvormen. Ten aanzien van de eerste doelstelling is de teamleider redelijk tevreden: 

“Redelijke doorgang, niet copy past van vorige keer, er was aandacht, energie in gestoken. 

Kinderen vonden het leuk. We hebben misschien niet alles eruit gehaald, maar misschien 

was doelstelling ook wel te hoog. Mensen zijn elkaar gaan mailen met verbeterpunten: dat 

is winst. Niet afwachten maar met elkaar communiceren”.  

Wat betreft het tweede doel geeft de teamleider aan dat dit minder is behaald. “teamleden 

hebben wel wat geleerd, dingen uitgeprobeerd, gebruiken nu wel andere producten, maar 

bleven ook tegen dezelfde problemen aanlopen”. Er is teveel aandacht geweest voor wat 

gaan we doen en te weinig voor het daadwerkelijke doen zelf”. 

Voor de onderwijsarchitecten was de doelstelling gericht op het eindproduct maar ook op 

een succesvol verloop van de weg er naartoe. Zij hadden het doel dat de teamleden met 

plezier gewerkt zouden hebben aan opdrachten die zelf hadden bedacht, dat er een 

gezamenlijk product zou ontstaan en dat alle docenten tijdens de themaweek zeker waren 

over de inhoud. De onderwijsarchitecten vinden niet dat de opdracht succesvol is geweest. 

“Het teambuilding proces had eerder gemoeten. Nu ging veel tijd verloren aan allerlei 

processen die te maken hadden met team functioneren. Mensen hielden zich niet aan 

afspraken. We hadden het gevoel steeds drie stappen terug te moeten doen. Teamleden 

voelden geen druk (verantwoordelijkheid) voor het afkomen van het product. OA voelde 

die druk wel. Wel heeft het proces op gebied van team functioneren een en ander 

losgemaakt. Dat heeft het dan toch opgeleverd. Er zijn wel mensen in het team die elkaar 

gevonden hebben: willen samen iets doen”. 

 

Voor de het OnderwijsAtelier heeft het proces duidelijk gemaakt dat in de samenwerking 

met een team van docenten men niet meteen aan ontwikkelen moet gaan. Duidelijke 

afspraken en kaders hoe te werk te gaan zijn nodig.  

6.10 Coaching van Atelier en teamleider 

Voorafgaand aan het traject is door de schoolleiding besproken met het Atelier of coaching 

gewenst was dan wel of aanwezigheid van de schoolleiding tijdens de bijeenkomsten zinvol 

zou zijn. Met betrekking tot dit laatste is besloten dit niet te doen omdat de architecten dit 

als een mogelijke onveilige situatie voor docenten inschatten. De architecten hebben 

aangegeven dat zij geen behoefte voelden aan coaching op het begeleiden van het team 

functioneren omdat zij niet verwachten dat dit voor hen een belangrijke taak was binnen 

het traject. Achteraf gezien denken de architecten dat het voor hen mogelijk zinvol was 

geweest as er iemand bij had gezeten met meer ervaring op het coachen van groepen. 

Op dit specifieke traject is de teamleider niet gecoacht en heeft daar ook geen behoefte 

aan gehad. 
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6.11 Aanbodgestuurd versus vraaggestuurd werken 

De onderwijsarchitecten pleiten voor een combinatie van aanbod- en vraaggestuurd 

werken. De vraag van de teams staat centraal, maar als Atelier moet je ook laten zien wat 

je in de aanbieding hebt. Het Atelier is de voorloper, en moet dé plek zijn waar mensen die 

bezig zijn met onderwijsontwikkeling, ideeën ontwikkelen, en waar kennis en ervaringen 

worden gedeeld. 

De teamleider pleit voor een vraaggestuurde benadering zowel vanuit het perspectief van 

de ontvanger als de aanbieder. In het verleden is door het Atelier veel ontwikkeld en niet 

gebruikt. Dat geeft frustratie. Ook zou de teamleider af willen van de structuur waarin 

ieder team een architect heeft. Liever dat het team het Atelier kan „inhuren‟ en architecten 

afhankelijk van specialiteiten kan inzetten.  

Zes van de acht docenten denken dat een vraaggestuurde manier van werken beter is, 

mits de vraagstelling goed is. Werken vanuit de eigen vraag creëert betrokkenheid en 

aansluiting bij teams. Het OnderwijsAtelier komt minder op afstand, werken meer samen, 

en teams, groepjes docenten of individuele docenten kunnen het werk van het Atelier 

beter benutten.  

Twee docenten hebben twijfels. Een docent vindt dat het Atelier meer moet laten zien, hun 

voorbeeldrol beter ten toon stellen. De andere docent twijfelt aan het nut van themaweken 

voor de leerlingen. 

 

Net als de docenten wijzen de onderwijsarchitecten op het belang van goede vraagsturing. 

Alvorens als OnderwijsAtelier in te gaan op hulpvragen vanuit het team, moet er in het 

team eerst duidelijkheid zijn over wat men wil, hoe men het wil en moet de samenwerking 

in het team goed zijn. Pas als aan deze randvoorwaarden zijn voldaan kan het 

OnderwijsAtelier haar werk doen. 

 

 

7 Conclusies 

In het schooljaar 2009/2010 heeft het OnderwijsAtelier, het centrale orgaan in de 

onderwijsontwikkeling, een andere rol gekregen in school, samengevat als: “The Flying 

Doctors”. Van een aanbodgestuurde werkwijze is overgegaan naar een vraaggestuurde 

werkwijze. Individuele docenten of teams van docenten kunnen een „hulpvraag‟ neerleggen 

bij het OnderwijsAtelier. Als pilot is een traject gestart met team 3 op basis van een 

hulpvraag vanuit het team. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies van een 

deelonderzoek van het DDD onderzoek naar de uitvoer van dit traject gepresenteerd aan 

de hand van vier onderzoeksvragen.  

 

1. Hoe functioneert het ontwerp van ontwikkeling van onderwijsmateriaal?  

 

In dit deelonderzoek beschouwen we de nieuwe rol van het OnderwijsAtelier als het 

ontwerp. Om het functioneren in kaart te brengen is gekeken naar de wijze waarop het 



 17 

traject tot stand is gekomen, het proces, de rollen van de verschillende stakeholders 

(onderwijsarchitecten, de teamleider en de teamleden) en de opbrengsten. 

 

Het onderzoek laat zien dat de hulpvraag onvoldoende is doorgesproken door de partijen. 

Er is impliciet aangenomen dat voor iedereen de hulpvraag helder was, zonder dat is 

nagegaan of er een gezamenlijk begrip was van de inhoud van de hulpvraag. Hierdoor is 

men met verschillende verwachtingen aan de samenwerking begonnen. Volgens de 

teamleider was de hulpvraag gericht op het „opleuken‟ van het thema en het leren over 

variatie in opdrachten voor het leerdomein. Bij docenten leefden ook andere 

verwachtingen, onder andere ten aanzien van leren samenwerken. Het OnderwijsAtelier 

ervaart de vraag als organisatie gericht. Bovendien bleek de hulpvraag niet gedragen door 

de teamleden. Het uitdiepen van de hulpvraag bleek moeilijk voor de OA; zwemt in het 

proces; balanceren tussen proces begeleiding en concreet aan de slag.  

 

Het traject heeft uiteindelijk twee aspecten gekend: de samenwerking in het team en het 

werken aan het thema. Met betrekking tot het samenwerken als team aan 

themaontwikkeling vinden deelnemers aan het traject over het algemeen dat het team 

ontwikkeling heeft getoond in samenwerking, sfeer en gezamenlijkheid. Docenten ervoeren 

aan het begin van het traject weinig collegiale samenwerking. Het parallel lopende traject 

„teambuilding‟ heeft de samenwerking in het team helpen te verbeteren. 

 

Ten aanzien van het werken aan het thema overheerst het gevoel dat er te veel is 

gediscussieerd en te weinig concreet gewerkt aan opdrachten. Oorzaak en gevolgen 

hiervan worden door de stakeholders verschillend geïnterpreteerd. Aan einde traject is 

werkdruk ontstaan. Docenten geven als oorzaak van de vele discussies dat de 

onderwijsarchitecten die hebben laten gaan, en de onderwijsarchitecten geven aan dat 

docenten hun werkafspraken niet na kwamen. De onderwijsarchitecten hadden het gevoel 

steeds drie stappen terug te moeten doen.  

 

Voorafgaand aan het traject is de rolverdeling van de teamleider en de 

onderwijsarchitecten besproken. De teamleider zou in de eerste plaats deelnemen als 

docent, de onderwijsarchitecten kregen de regie over de bijeenkomsten en het gehele 

traject. Zowel de teamleden als de onderwijsarchitecten hebben aangegeven dat de rol van 

de teamleider sterker moet. Van de teamleider wordt verwacht dat deze sturing geeft, 

controleert, mensen bij elkaar brengt. De onderwijsarchitecten vonden dat zij in rol van 

procesbegeleider werden geduwd. Daarnaast hadden zij een meer organiserende rol dan 

de rol van ontwikkelaar. Het ging meer over wie doet wat wanneer dan concreet werken 

aan opdrachten en daar ondersteuning bij verlenen. Zowel teamleider als architecten 

vinden dat de andere meer de regie had moeten nemen, met name wanneer het de inzet 

van teamleden betreft. Uit de interviews met de docenten blijkt dat zij de impliciete 

onduidelijkheden in de rolverdeling ook zo hebben ervaren. 
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De docenten lieten aan het begin een afwachtende houding zien, die gaande het traject 

meer over ging in een actievere houding tijdens de bijeenkomsten. De samenwerking 

verbeterde volgens docenten, mede veroorzaakt door het parallel lopende traject van 

teamcoaching waarin was gewerkt aan verschillende rollen en type samenwerkers. Uit de 

logboeken en gesprekken blijkt dat de docenten weinig zicht hebben op de eigen rol in het 

traject, de eigen mogelijk inbreng, een afwachtende houding hebben, en weinig 

verantwoordelijkheid voor het traject lijken te voelen. Zo hebben docenten bijvoorbeeld 

niet de kans gegrepen om naar aanleiding van het gepresenteerde plan van aanpak hun 

verwachtingen, ideeën, wensen te laten horen. 

 

Stakeholders is gevraagd naar opbrengsten in termen van wat men heeft geleerd en het 

opgeleverde product. Docenten rapporteren verschillende leeropbrengsten: leren 

samenwerken, activerende didactiek, brainstorm als start van een thema. Docenten 

hebben inzicht in onderwijskundige mogelijkheden gekregen en dat ze nog veel kunnen 

leren.  

Docenten en het OnderwijsAtelier zijn niet tevreden over het opgeleverde product. Een 

aantal docenten vindt de ontwikkelde opdrachten nog wel voldoende, maar alle docenten 

ervaren onvoldoende samenhang in thema. De teamleider is positiever over het 

eindresultaat, hij vindt dat het eindproduct verbeterd is ten opzichte van het vorige, en 

heeft gezien dat leerlingen het leuk vonden. Bovendien is een afwachtende houding van 

teamleden in de themaontwikkeling veranderd in een houding van communicatie. De 

doelstelling om meer variatie in opdrachten te brengen is minder behaald. Docenten lopen 

nog steeds tegen dezelfde problemen op. 

 

2. Wat is de werkbeleving van docenten in relatie tot onderwijsontwikkeling na 

implementatie van het ontwerp?  

 

Er is niet direct gevraagd in de dataverzameling naar de werkbeleving van de docenten. 

Indirect is deze wel naar boven gekomen.  

De docenten hebben delen van het traject gewaardeerd zoals de brainstorm bijeenkomst 

en de bijeenkomst over leren samenwerken, maar overall heerst een gevoel van onvrede 

over de disbalans in gevoerde discussies en concreet werken aan het thema. Allemaal 

geven ze aan dat er te veel is gediscussieerd waardoor er te weinig concreet is gewerkt 

aan opdrachten. Ook hebben docenten een hoge werkdruk ervaren. De werkdruk is voor 

docenten extra groot geweest door het parallel lopen van twee trajecten. 

De onderwijsarchitecten zijn ontevreden en gefrustreerd over het verloop van het proces. 

Zij zijn ongewild in de rol van procesbegeleider gekomen, hadden het gevoel dat 

teamleden werkafspraken niet na kwamen en vonden de invulling van hun taken te veel 

een organisatorische aard hebben. Het daadwerkelijk ondersteunen van het team in het 

ontwikkelen van een thema is te weinig van de grond gekomen. 
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3. Op welke wijze beïnvloedt de context van de school het proces van 

onderwijsontwikkeling tijdens implementatie en uitvoer van het ontwerp?  

 

Parallel aan het traject is een traject teambuilding gestart voor team 3. Dit is een 

ongelukkige samenloop gebleken. De teambuilding had beter voorafgaand aan 

themaontwikkeling kunnen plaatsvinden aangezien themaontwikkeling alles te maken 

heeft met samenwerking in een team. Nu is het OnderwijsAtelier in een procesrol terecht 

gekomen. Een die men niet kent, wil en niet optimaal kan vervullen.  

 

4. Welke relatie (werkzame bestanddelen) bestaat er tussen de gevonden effecten en 

ontwerp rekening houdend met de context? 

 

Zowel docenten als architecten hebben kritische noten bij het traject. Belangrijkste 

opmerkingen hebben betrekking op te veel discussie, te weinig concreet aan de slag.  

Ondanks eenzelfde ervaring bekijken beide stakeholders het vanuit een ander perspectief. 

Vanuit het gezichtspunt van de architecten was het team er niet klaar voor, 

onderwijskundig onvoldoende op een lijn, bediscussieerden te veel en hielden zich niet aan 

werkafspraken, terwijl de docenten ervaren dat het Atelier te weinig regie nam en de 

teamleider te weinig sturing gaf. 

 

Een van de oorzaken is dat aan het begin van het traject onvoldoende „common ground‟ is 

bereikt. Common ground of gedeelde betekenisverlening betekent dat samenwerkende 

partners dezelfde betekenis verlenen aan datgene wat er gezegd wordt. Common ground 

wordt bereikt door veelvuldig doorvragen van en samenvatten door partijen. Zowel de 

hulpvraag als de rolverdeling tussen teamleider en architecten waren onvoldoende 

gedefinieerd en gedeeld. Een niet gedeelde hulpvraag heeft ertoe geleid dat deelnemers 

met verschillende verwachtingen zijn begonnen en zich te weinig gehoord hebben gevoeld, 

maar tegelijkertijd zelf onvoldoende verantwoordelijkheid voelden voor het eindproduct en 

het proces er naar toe. Verschillende ideeën over de rolverdeling tussen teamleider en 

architecten heeft ertoe geleid dat er tijdens de bijeenkomsten te weinig regie is genomen 

waardoor processen onvoldoende werden verdiept op een efficiënte manier, en er 

uiteindelijk druk is ontstaan op de concrete themaontwikkeling. 

 

Net als de docenten wijzen de onderwijsarchitecten op het belang van goede vraagsturing. 

Alvorens als OnderwijsAtelier in te gaan op hulpvragen vanuit het team, moet er in het 

team eerst duidelijkheid zijn over wat men wil, hoe men het wil en moet de samenwerking 

in het team goed zijn. Pas als aan deze randvoorwaarden zijn voldaan kan het 

OnderwijsAtelier haar werk doen. 

Voor de het OnderwijsAtelier heeft het proces duidelijk gemaakt dat in de samenwerking 

met een team van docenten men niet meteen aan ontwikkelen moet gaan. Duidelijke 

afspraken en kaders hoe te werk te gaan zijn nodig. 
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Een ander aspect dat het proces heeft beïnvloed is een door de onderwijsarchitecten zelf 

ervaren gebrek aan eigen capaciteiten op gebied van procesbegeleiding. Zij hebben deze 

rol oorspronkelijk niet voorzien en gingen met hele andere verwachtingen ten aanzien van 

hun rol het proces in. Omdat samenwerking in dit team moeilijk verliep, is het karakter 

van de het traject mogelijk ook anders geweest dan verwacht en waren sterke coachings 

vaardigheden nodig die van een onderwijsarchitect niet onmiddellijk kunnen worden 

verwacht. Door de gekozen rol van de teamleider werden zij bovendien weinig gesteund. 

De onderwijsarchitecten zijn op eigen verzoek niet gecoacht, omdat zij anticipeerde dat dit 

onveilige situatie zou opleveren voor docenten en henzelf. Achteraf denken de 

onderwijsarchitecten dat (externe) coaching wellicht wel behulpzaam had kunnen zijn. 

Daarnaast zou de teamleider een prominentere rol in moeten nemen. Hij is 

eindverantwoordelijk voor de onderwijsontwikkeling van het team, heeft het mandaat en 

de functie om teamleden te leiden, sturen, controleren, en aan te spreken. 

 

Ondanks dat het traject niet zonder hobbels is verlopen zijn alle stakeholders van mening 

dat een vraaggestuurde manier van werken de beste manier voor het OnderwijsAtelier is. 

Het OnderwijsAtelier geeft een combinatie van vraag en aanbodgestuurd aan als optimaal: 

Atelier moet ook laten zien welke kennis en ervaring ze in huis hebben. De 

onderwijsarchitecten pleiten voor een Atelier waar alle mensen die bezig zijn met 

onderwijsontwikkeling samenkomen, samenwerken en samen ideeën ontwikkelen en 

kennis delen. 

 

 

8 Reflectie: naar een werkprotocol 

De informatie uit de gesprekken met betrokkenen, de logboeken en de observaties van de 

onderzoekers geven aan dat wil het OnderwijsAtelier functioneren in de rol van Flying 

Doctors, er nog wel ontwikkeling moet plaatsvinden in de wijze van onderwijsontwikkeling, 

onderwijs innoveren en samenwerken in en met teams.   

Hier proberen wij een geordende reeks punten te leveren die gerealiseerd dienen te 

worden. Dit is door ons weergegeven in een werkprotocol voor een OnderwijsAtelier in de 

werkwijze van Flying Doctors. 

 

Werkprotocol 

Fase Kenmerken Activiteiten 

Hulpvraag Doorgronden, 

diagnosticeren 
Teamleider, architecten en docenten verkennen, 

bespreken en definiëren probleem  

Formuleren van de vraag Teamleider en docenten formuleren gezamenlijk 

een hulpvraag 

Formuleren van leerdoelen Verkennen en vaststellen van leerdoelen van 

docenten. 

Betekenisverlening De vraag wordt nogmaals doorgesproken waarbij 

aandacht voor de betekenisverlening aan de 

vraag door iedere deelnemer. Dit moet resulteren 

in een gedeelde definitie. 



 21 

Plan van Aanpak Op basis van de gedeelde definitie maakt het 

OnderwijsAtelier een plan van aanpak, dat door 

teamleider en docenten grondig en zorgvuldig 

wordt besproken. Eventuele voorstellen tot 

wijziging wordt besproken met het 

OnderwijsAtelier. 

Rollen  Stakeholders Architecten, teamleider, docenten en schoolleiding 

nemen allemaal deel aan het traject en zijn zich 

bewust dat zij een rol spelen. Het is goed om 

rollen, met verantwoordelijkheden en taken te 

bespreken en vast te leggen. Uitspreken van 

verwachtingen ten aanzien van elkaar. 

Verantwoordelijkheden Architecten:  

Verantwoordelijk voor het proces waarin gewerkt 

wordt aan het product en de onderwijskundige 

ondersteuning van de docenten en teamleider. 

Regie over het traject. Architect is de „trainer‟: 

Ondersteunen en aanbieden van kennis. 

Teamleider:  

Eindverantwoordelijk voor het product. 

Aanspreekpunt voor en naar docenten. Sturen en 

leiden. 

Docenten:  

Verantwoordelijk voor de benodigde actieve eigen 

inzet in het proces en voor het product.  

Schoolleider:  

Verantwoordelijk voor de tijd en ruimte van het 

traject en scholing en coaching van de 

stakeholders. 

Het 
traject 

Proces Tijd en aandacht voor discussie over 

onderwijskundige visie: herkennen en uitdiepen 

van waardevolle begrippen. 

Centrale vragen in discussie: Wat willen met 

product bereiken, hoe willen we dat doen, en 

welke onderwijskundige gedachten en begrippen 

horen daarbij. 

Tijd en aandacht voor de samenwerking 

Creëren van veilige sfeer waarin betrokkenen zich 

kwetsbaar durven en kunnen opstellen. 

Dynamisch gebruik van het activiteitenplan 

zonder einddoel uit het oog te verliezen. 

Temporiseren waar nodig, druk uitoefenen waar 

nodig 

Tussentijds reflecteren en evalueren 

Doelen stellen en communiceren per bijeenkomst. 

Evalueren per bijeenkomst 

Product Formuleren van werkafspraken en werkprocedure, 

waarbij steeds wordt gecontroleerd wie wat heeft 

gedaan.  

Concreet aan de slag: werken aan concrete 

opdrachten in heldere stappen. 

Uitwisseling over en reflectie op concrete 

(tussen)producten 
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Docenten verantwoordelijkheid geven voor 

tussenproducten. 

Relatie proces en product Proces en product zijn verweven: balans tussen 

proces en productactiviteiten, tussen werken een 

gedeelde onderwijskundige visie en concretisering 

van het product. 

Inzetten van concrete opdrachten om visie te 

verhelderen of uitkomsten van visie discussie 

inzetten bij uitvoer van concrete opdrachten 

Evaluatie Terugkijken In en van het traject kan alleen geleerd worden 

wanneer de stakeholders samen terugkijken op 

het doorlopen proces en de uiteindelijke product 

via cyclus: wat was het doel? -> wat is er bereikt? 

-> via welk weg (wat ging er goed, wat ging er 

minder goed)? ->wat betekent dat voor de 

volgende keer?. 

Voornemens Samen terugkijken moet leiden tot voornemens 

voor een volgend traject. Dit kan zijn een 

gezamenlijk traject maar ook andere trajecten 

waarin architecten, de teamleider, de docenten en 

de schoolleiding ervaringen en leerpunten mee 

nemen en verwoorden in voornemens. 

Concretisering Meenemen van voornemens naar een nieuw 

traject is onvoldoende om het geleerde ook toe te 

passen. Concretisering van voornemens is nodig, 

bijvoorbeeld door architecten die in een nieuw 

traject voornemens expliciet vastleggen in nieuwe 

traject activiteitenplannen. 

 

Dit werkprotocol moet gezien worden als een gereedschap dat gebruikt kan worden bij de 

klus die de Flying Doctors hebben te doen in hun hulpverlening aan teams bij de 

onderwijsontwikkeling. Om betekenisvol met dit gereedschap de klus te kunnen klaren en 

het innovatieproces te realiseren en ook in goedwillende teams te verdiepen, dient aan een 

aantal condities te worden voldaan. Het werkprotocol kan niet functioneel ingezet worden 

wanneer er geen sprake is van: 

 Betrokkenheid van architecten, teamleiders, docenten en schoolleiding 

 Kritische reflectie op het proces wat gaande is door alle stakeholders 

 Nieuwsgierigheid van betrokkenen naar het product, het proces en samenwerken 

en samen leren 

 Beleving bij de betrokkenen en daarmee ook verantwoordelijkheidsgevoel voor 

hetgeen samen moet worden geklaard 

 Bereidheid tot leren van alle betrokkenen waarmee men dus open staat voor 

kennis en ervaringen van anderen 

 Tijd en Ruimte om het proces wanneer nodig de rust te geven die het nodig heeft 

en er een gevoel van tempo en snelle productie heerst. 

 

Aan deze condities moet door de Flying Doctors en de teamleider continue worden gewerkt 

om ze op gang te brengen en te houden. Hiervoor zijn, naast vaardigheden om 
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lesmateriaal te ontwikkelen, creativiteit en mentaliteit, vaardigheden om proces en product 

in evenwicht te realiseren nodig die Flying Doctors en teamleiders moet worden getraind 

en bij toepassing op worden gecoacht. De onderwijsarchitecten hebben de mentaliteit zoals 

omschreven in de condities, maar zijn niet in staat deze te didactiseren. Hierin zijn zij ook 

niet geschoold en bovendien hebben zij tijdens het beschreven traject de mogelijkheid 

(lees tijd en ruimte) niet gehad om eenzelfde mentaliteit bij het team op gang te brengen.  

We hebben gezien in het beschreven traject dat aan veel van deze condities niet was 

voldaan. Zo heeft het team onvoldoende tijd gekregen zich te ontwikkelen als team via het 

traject op teambuilding, waardoor het beantwoorden van de hulpvraag ernstig is 

bemoeilijkt. 

 

Het in dit rapport beschreven traject kan gezien worden als een vingeroefening. We willen 

meegeven dat ondanks dat het traject slechts ten dele succesvol is verlopen, het de 

moeite waard is nogmaals een soortgelijk traject in school op te zetten waarbij dan 

geoefend wordt met een werkprotocol. Team 3 zat in proces van demotivatie, met scepsis 

ten aanzien van themaontwikkeling, een hoge ervaren werkdruk en moeizame 

samenwerking. Het pilot traject is daarom niet geheel representatief. Toch heeft het zeer 

betekenisvolle kennis en ervaringen opgeleverd over de opzet en vormgeving van 

dergelijke samenwerking tussen teams van docenten en het Atelier. Een goede start bij 

een volgend traject zou kunnen zijn dit rapport te lezen door alle deelnemers aan traject: 

weten wat de valkuilen zijn, daar op inspelen en deze voorkomen, inzetten op een 

werkprotocol, en dan ervaren dat men in andere valkuilen trapt, maar naar verwachting 

zullen dit er minder zijn dan in het in dit rapport beschreven traject en steeds minder 

worden naar mate men meer oefent met een dergelijk werkprotocol.  
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Bijlagen 

 

Vragenschema Interview OnderwijsAtelier (1e afname) 

 

De aandacht voor de hulpvragen van team 3 in het kader van onderwijsontwikkeling is 

gevolg van een besluit wat door de schoolleiding genomen is. Ondersteuning door de OA  

wordt geconcentreerd gegeven om die hulpvragen op te lossen en het 

onderwijsontwikkelingsproces op gang te helpen. Daartoe is op, 08-02-2010 een eerste 

bijeenkomst geweest met het merendeel van het team en de TL, waar de onderzoekers 

van het IVLOS hebben geobserveerd. 

1. Welke opdracht hebben jullie gekregen van de schoolleiding ten aanzien van team 3? 

 

2. Welke hulpvragen geeft  team 3 aan te hebben ? Hangen de hulpvragen uit dat team 

samen?  Hoe? 

 

3. Hoe komen jullie zelf aan de vraagstellingen van team 3? Welke manieren van 

onderzoek gebruiken jullie?  

 

4. Hoe beoordelen jullie de vraagstellingen van team 3, zoals bijvoorbeeld thematisch 

onderwijs? Hoe kijken de teamleden daar tegen aan? Is er sprake van een 

teamvraag? 

 

5.  Welke kennis, vaardigheden en houding heeft het team momenteel beschikbaar ten 

aanzien van thema-ontwikkeling? Hebben jullie daar concreet onderzoek naar gedaan? 

 

6. Welk plan van aanpak en verbetering staat jullie nu voor ogen? Is dat plan in 

voldoende mate gerijpt? Zijn de teamleden betrokken geweest bij dit plan van 

aanpak? Hoe komen jullie dus tot afstemming op het team? Waarvan gaan de 

teamleden enthousiast worden en wat laat hun ogen glanzen? 

 

7. Heeft de TL een specifieke rol in dit proces te spelen? Welke? Hebben jullie daarover 

gesproken met de TL? 

 

8. Welke werkprocedures hebben jullie ontworpen om de aanpak van de hulpvragen tot 

een succes te maken in het team? 

 

9. Is er een rolverdeling binnen het Atelier? Wat is de rol van de onderwijsarchitect van 

team 3? 

 

10. Wie coacht de architecten binnen het Montaigne? Hebben jullie al vragen of 

aandachtspunten voor deze ondersteunende persoon? Welke? 
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11. Wanneer vinden jullie dat de opdracht succesvol wordt uitgevoerd? Wat zijn voor jullie 

de ijkpunten en wat zouden voor de docenten de ijkpunten kunnen zijn? Waar willen 

jullie zijn op 20 december 2010? 
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Vragenschema Interview OnderwijsAtelier (2e afname) 

 
De aandacht voor de hulpvragen van team 3 in het kader van onderwijsontwikkeling is 

gevolg van een besluit wat door de schoolleiding genomen is. Ondersteuning door de 

OA  wordt geconcentreerd gegeven om die hulpvragen op te lossen en het 

onderwijsontwikkelingsproces op gang te helpen.  Het hele proces is afgesloten met 

een themaweek eind mei. 

 

1. Jullie zijn uitgegaan van de hulpvragen van team 3. Welke hulpvragen waren dat en 

zijn deze vragen in de loop van het proces veranderd?  

 

2. Hebben  jullie de vraagstellingen van team 3 steeds getoetst? Welke manieren van 

onderzoek gebruikten jullie?  

 

3. Was er sprake van een teamvraag of had je het gevoel dat er eigenlijk meer 

individuele vragen waren?  

 

4.  Welke kennis, vaardigheden en houding heeft het team ontwikkeld gedurende de 

samenwerking ten aanzien van thema-ontwikkeling? Hebben jullie daar concreet 

onderzoek naar gedaan, en zo ja, welke interventies heb je daar op ingezet? 

 

5. Met  welke werkprocedures hebben jullie gewerkt om de aanpak van de hulpvragen 

tot een succes te maken in het team? Hadden jullie een concreet, uitgewerkt plan van 

aanpak? 

 

6. Zijn de teamleden betrokken geweest bij dit plan van aanpak? Hoe kwamen jullie tot 

afstemming op het team?  

 

7. Hoe is het proces verlopen? Zijn jullie tevreden? Welke aspecten van jullie aanpak 

waren succesvol en welke minder? 

 

8. Wat vond je van de inzet/bijdragen van de docenten? 

 

9. Heeft de TL een specifieke rol in dit proces te spelen? Welke? Hebben jullie daarover 

gesproken met de TL? 

 

10. Hoe verliep de rolverdeling binnen het Atelier? Wat was de rol van de 

onderwijsarchitect van team 3? 

 

11. Zijn jullie als architecten gecoacht binnen het Montaigne?  

 

12. Vinden jullie dat de opdracht succesvol is uitgevoerd? Wat zijn voor jullie de ijkpunten 

en wat zouden voor de docenten de ijkpunten kunnen zijn? 
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13. Denken jullie dat deze vraaggestuurde wijze van werken door het Onderwijsatelier 

beter is dan de aanbodgestuurde zoals jullie hiervoor werkten? Sluit deze manier 

beter aan bij de behoeften van de docenten? Waarom wel/niet. Welke rol moet het 

Atelier volgens jaar innemen. Wat is de positie van de onderwijsarchitecten dan?  
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Vragenschema Interview teamleider (1e afname) 

 

De aandacht voor de hulpvragen van team 3 in het kader van onderwijsontwikkeling is 

gevolg van een besluit wat door de schoolleiding genomen is. Daar zal de teamleider ook 

zijn rol hebben gespeeld. Ondersteuning door de OA  wordt geconcentreerd gegeven om 

die hulpvragen op te lossen en het onderwijsontwikkelingsproces op gang te helpen. 

Daartoe is op, 08-02-2010 een eerste bijeenkomst geweest met het merendeel van het 

team , de OA en de TL, waar de onderzoekers van het IVLOS hebben geobserveerd. 

 

1. Welke opdracht hebben de OA gekregen van de schoolleiding ten aanzien van team 3? 

Heb je daar als TL een bijdrage aan geleverd? Heb je er mee ingestemd?  

 

2. Welke hulpvragen geeft  team 3 aan te hebben, mede gegeven de eerste bijeenkomst 

met de OA ? Hangen de hulpvragen uit dat team samen?  Hoe?  Is er sprake van een 

gemeenschappelijke teamvraag?  

 

3.  Welke kennis, vaardigheden en houding heeft het team momenteel beschikbaar, 

eventueel in te zetten om de hulpvraag te helpen op te lossen ? Hoe weet je dat in 

concreto?  

 

4. Welke specifieke rol heeft de TL in dit proces te spelen? Heb je dat afgestemd  met de 

OA? 

 

5. Welk plan van aanpak en verbetering staat jou nu voor ogen? Wat verwacht je van de 

OA? En welk plan hebben de OA? Zijn de teamleden betrokken geweest bij deze 

plannen van aanpak? Stem je jouw opvattingen hierover af met de OA? Hoe? 

 

6.  Wat verwacht je van het team? 

 

7. Waarvan ga jij enthousiast worden en wat laat jouw ogen glanzen, als je denkt aan de 

aanpak en voortgang van de hulpvragen van het team wat betreft 

onderwijsontwikkeling? En waarvan zouden je teamleden enthousiast worden? 

 

8. Wie coacht jou binnen het Montaigne om van deze teaminterventie een succes te 

maken? Heb je vragen of aandachtspunten voor deze ondersteunende persoon? 

Welke? 

 

9. Wanneer vind je dat de opdracht succesvol wordt of is uitgevoerd? Wat zijn voor jou 

de ijkpunten en wat zouden voor de docenten de ijkpunten kunnen zijn? Waar wil je 

zijn op 20 december 2010? 
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Vragenschema Interview teamleider (2e afname) 

 
De aandacht voor de hulpvragen van team 3 in het kader van onderwijsontwikkeling is 

gevolg van een besluit wat door de schoolleiding genomen is. Daar zal de teamleider ook 

zijn rol hebben gespeeld. Ondersteuning is door de OA   geconcentreerd gegeven om die 

hulpvragen op te lossen en het onderwijsontwikkelingsproces op gang te helpen. Daartoe 

is in de afgelopen maanden samengewerkt tussen Atelier en team 3. 

 

1. Was er sprake van een gemeenschappelijke hulpvraag?  

 

2. Is deze hulpvraag of hulpvragen goed verstaan door het OA?  

 

3. Zijn de teamleden betrokken geweest bij het plan van aanpak? Hoe kwamen jullie tot 

afstemming met de mensen van het onderwijsAtelier?  Vind je dat  de activiteiten van 

het onderwijsAtelier voldoende waren afgestemd op de behoeften/vragen van het 

team? Welke rol heb jij in dit proces gespeeld? 

 

4. Hoe is het proces verlopen? Ben je tevreden? Zijn je docenten tevreden denk je? 

Welke aspecten van de aanpak waren succesvol en welke minder? 

 

5. Ben je tevreden over de inzet en activiteiten van je teamleden? Welke tekorten 

toonden de teamleden wat betreft kennis , vaardigheden, en houding  en is daar in de 

loop van dit proces iets aan gedaan door OA, TL of henzelf? Ben je tevreden over de 

getoonde/ontwikkelde kennis, vaardigheden en houding van je teamleden? 

 

6. Denk je dat de teamleden veel hebben geleerd tijdens dit proces? (thema 

ontwikkeling, samenwerking,…) 

 

7. Welke specifieke rol heb jij als TL in dit proces gespeeld? Heb je dat afgestemd  met 

de OA, en met de docenten? 

 

8. Zijn je verwachtingen ten aanzien van de rol van het OnderwijsAtelier uitgekomen?  

 

9. Ben je vanuit het Montaigne gecoached om van deze teaminterventie een succes te 

maken?  

 

10. Vind je dat de opdracht succesvol is uitgevoerd? Wat zijn voor jou de ijkpunten en wat 

zijn voor de docenten de ijkpunten, denk je? 

 

11. Denk  je dat deze vraaggestuurde wijze van werken door het Onderwijsatelier beter is 

dan de aanbodgestuurde zoals ze hiervoor werkten? Sluit deze manier beter aan bij 

de behoeften van de docenten/bij jouw team? Waarom wel/niet. Welke rol moet het 
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Atelier volgend jaar innemen. Wat is de positie van de onderwijsarchitecten dan, en 

van het team?  
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Vragenlijst docenten team 3 (juni 2010) 

 

De aandacht voor de hulpvragen van team 3 in het kader van onderwijsontwikkeling is 

gevolg van een besluit wat door de schoolleiding genomen is. Ondersteuning is door de OA   

geconcentreerd gegeven om die hulpvragen op te lossen en het 

onderwijsontwikkelingsproces op gang te helpen. Daartoe is in de afgelopen maanden 

samengewerkt tussen Atelier en team 3. 

 

1. Wat waren jouw verwachtingen ten aanzien van de samenwerking tussen OA en team 

3? Wat verwachtte je van het OA? Welke verwachtingen had je ten aanzien van je 

eigen rol? 

 

2. Zijn deze verwachtingen uitgekomen?  

 

3. Vind je dat het OA de activiteiten goed heeft afgestemd op de behoefte/hulpvragen 

van het team? Had je zelf andere ideeën? 

Werden jullie als team voldoende betrokken bij het plan van aanpak?  

Wat heb je gedaan om meer betrokken te worden bij het plan van aanpak?  

 

4. Hoe is het proces verlopen? Ben je tevreden? Welke aspecten van de aanpak waren 

succesvol en welke minder?  

 

5. Hoe verliep de collegiale samenwerking in de aanpak van de hulpvragen? Wat was 

jouw rol? Welke initiatieven heb jij genomen 

 

6. Wat was de rol van de teamleider? Ben je tevreden over hoe hij de rol heeft ingevuld? 

 

7. Wat heb je geleerd van dit proces? (thema ontwikkeling, samenwerking,…) 

 

8. Ben je tevreden over het eindproduct (de themaweek zelf)? 

 

9. Denk je dat deze vraaggestuurde wijze van werken door het Onderwijsatelier beter is 

dan de aanbodgestuurde zoals ze hiervoor werkten? Sluit deze manier beter aan bij 

de behoeften van de docenten/bij jouw team? Waarom wel/niet?  
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Logboek 

 
Samenwerking Team 3 met OnderwijsAtelier aan 

ontwikkeling van thema onderwijs 
 

Naam: 

 

Deze vraag alleen de eerste keer 

Welke verwachtingen heb je van de samenwerking tussen jouw team en het 

onderwijs Atelier voor de ontwikkeling van thema onderwijs in de komende 

maanden? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat was de rol van het OnderwijsAtelier de afgelopen weken bij de thema 

ontwikkeling?  

Hoe heb je die rol ervaren? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat was de rol van de teamleider de afgelopen weken bij de thema ontwikkeling?  

Hoe heb je die rol ervaren? 
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Wat was jouw rol de afgelopen weken bij de thema ontwikkeling?  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat waren voor jou de afgelopen maand cruciale momenten in de samenwerking? 

(Deze vraag de eerste keer eruit) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welke ervaringen met de thema ontwikkeling neem je mee in de komende 

weken? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


