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Wie zijn wij? 
Christine Kemmeren   onderzoeker & procesbegeleider 
Anneloes Muller    schoolopleider 
Marieke Hagemans   vakdocent 
Romay Miland    student 
Anique Marcus    student 

 
 

 



Opzet 
Je weet …  

•  wat een ontwerpatelier is  
•  wat de rationale achter ontwerpateliers is 
•  hoe het ontwerpproces verloopt  
 
•  hoe de uitvoering verloopt  
•  wat succesfactoren van de werkwijze zijn 

  



Context 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 

Opleiden	in	de	school	



Ontwerpatelier 
Bijeenkomst op een basisschool  
waarin studenten, schoolopleiders en leerkrachten  
werken aan praktijkvraagstukken die relevant zijn voor de  
ontwikkeling van student en basisschool.  



Doelen 
1.  Integreren praktijkkennis basisscholen met conceptuele kennis 

Pabo-curriculum 
2.  Ontwikkelen onderzoekende houding studenten  
3.  Bijdragen aan lerende en onderzoekende cultuur in basisschool 



Een kijkje in de keuken…? 

Vakdocenten 
(pabo) 

Schoolopleider 
(opleidingsschool) 
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•  Schoolopleiders 
•  Vakdocenten 
•  Procesbegeleider 

2	

•  Schoolopleider 
•  Studenten 
•  Andere deelnemers 

Samen koken…! 
ONTWERPPROCES 

UITVOERING  



Cognitive flexibility 

(Spiro & DeSchryver, 2009; Spiro, Collins, 
& Ramchandran, 2007) 



Learn to notice 
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(Van Es & Sherin, 2002; 2008) 



1	

•  Schoolopleiders 
•  Vakdocenten 
•  Procesbegeleider 

2	

•  Schoolopleider 
•  Studenten 
•  Evt. anderen 

Project 
ONTWERPPROCES 
Hoe verloopt dit? 
Wat zijn succesfactoren? 

UITVOERING 
Hoe verloopt dit? 
Wat zijn succesfactoren? 
 



Digitale didactiek 





Vragen voor  
•  Schoolopleider 
•  Student 
•  Vakdocent 
•  Procesbegeleider 
 





1	
•  Interviews ontwerpteams 
•  Observaties 

2	
•  Interviews schoolopleiders 
•  Interviews studenten 

Onderzoek 
ONTWERPPROCES 
Hoe verloopt dit? 
Wat zijn succesfactoren? 

UITVOERING 
Hoe verloopt dit? 
Wat zijn succesfactoren? 
 



Succesfactoren ontwerpen 
  Deskundigheidsbevordering 

 
  Procesbegeleiding  

 
  Inbreng studenten 

 
 

                                                         
‘We	verloren	ons	in	ons	
enthousiasme	voor	het	
vak,	we	gingen	veel	te	

ver’	
 
 

‘We	trapten	in	de	valkuil	
van	snel	taken	verdelen	
zonder	de	bedoeling	van	
het	ontwerpatelier	nieuwe	

stijl	te	doorgronden’	
	



Succesfactoren ontwerpen 
  Deskundigheidsbevordering 

 
  Procesbegeleiding  

 
  Inbreng studenten 

 
 



Succesfactoren uitvoering 
  Rol van schoolopleider  
   contextspecifieke informatie 
   ‘modeling’ 
   aansluiten bij student 

 
  Student herkent ‘dezelfde taal’ 
  
  Schoolontwikkeling 
   

 
 



Kennisnetwerk 
https://lerendeleraren.nl 
Vervolg in kennisnetwerk 
•  Workshops 
•  Nieuwe ontwerpteams 
 
(Brown & Poortman, 2018 
Akkerman & Bakker, 2011) 



Meer weten? 
 
Christine Kemmeren 
 
c.m.kemmeren@saxion.nl 


