
 

 

 

 

 

 

 

 

De nieuwe rol van het OnderwijsAtelier 

Samenvatting van het Expeditie onderzoek jaar 3 

  

Achtergrond 

Uit het Expeditieonderzoek in schooljaar 2008/2009 bleek dat ondanks dat het OnderwijsAtelier een groot 

aantal producten had ontwikkeld en in school uitgezet, het OnderwijsAtelier onvoldoende zichtbaar 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 moeizaam verliep. 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.  

 

Het onderzoek 

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

heerste onvrede over het vakoverstijgende thema onderwijs. De indruk was dat leerlingen onvoldoende 

werden geactiveerd. Daarnaast bestond er spanning in het leerdomein en in het team dat onder andere 

resulteerde in een gevoel van werkdruk onder de docenten.  

De teamleider en de schoolleiding hebben het Atelier gevraagd het team te ondersteunen bij de 

ontwikkeling van onderwijs naar de ideeën van het Montaigne onderwijs.  

De pilot is onderwerp geweest van een onderzoek naar de nieuwe rol van het OnderwijsAtelier. Docenten 

van team 3, de teamleider en de betrokken onderwijsarchitecten zijn bevraagd op hun bevindingen van 

deze samenwerking en specifiek de rol van het OnderwijsAtelier.  

 

Resultaten pilot themaontwikkeling team 3 onder begeleiding van het OnderwijsAtelier 

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.  

Een bijkomende factor voor de verschillen was de slechts beperkte mate waarin de groep docenten een 

team vormden. Daaraan wordt inmiddels wel aandacht besteed 

 

In de afgelopen drie jaar heeft het OnderwijsAtelier een sterk procesmatige en organiserende rol 

gekregen. De onderwijsarchitecten hadden deze rol oorspronkelijk niet voorzien en gingen met hele 



andere verwachtingen het proces in, namelijk vooral een inhoudelijke rol. Mede veroorzaakt door een 

onvoldoende gedeelde hulpvraag en onderwijskundige visie en de wijze van samenwerking in het team 

waren sterke coachings vaardigheden nodig die van een onderwijsarchitect niet  kunnen worden 

verwacht, zonder opleiding. Het daadwerkelijk ondersteunen van het team in het ontwikkelen van een 

thema is naar de mening van het OnderwijsAtelier te weinig van de grond gekomen. 

De teamleider zou in de eerste plaats deelnemen als docent . Door de gekozen rol van de teamleider 

werd het OnderwijsAtelier weinig gesteund. De teamleider had een prominentere rol in kunnen nemen als 

eindverantwoordelijke voor de onderwijsontwikkeling van het team, en met het mandaat en de functie 

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

 

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. In de pilot is er echter nog te weinig concreet gewerkt aan 

opdrachten. Ook hebben docenten een hoge werkdruk ervaren.  

 

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. 

 

Een werkprotocol 

Een op basis van het onderzoek geformuleerd werkprotocol voor een OnderwijsAtelier in de werkwijze 

van Flying Doctors kan helpen bij deze wijze van onderwijsontwikkeling, onderwijs innovatie en 

samenwerking met teams. 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. 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. 

 

Een woord van dank 

Wij danken de teamleider en de docenten van team 3 uit schooljaar 2009/2010 en de betrokkenen vanuit 

het OnderwijsAtelier voor hun medewerking aan het onderzoek. Door in openheid hun ervaringen en 

expertise met ons te delen heeft het onderzoek de diepgang gekregen die de pilot verdiende. 

 

 

 

Een volledig verslag van het onderzoek is te vinden in de Deelrapportage 1 Vraaggestuurd aanbod: 

OnderwijsAtelier en team 3 1e helft 2010 


