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Voorwoord
Marelle Pronk
Met gepaste trots schrijf ik het voorwoord 
op dit verslag van de reis die collega’s van
uit SSPOH (primair onderwijs) en vanuit de 
Bossche Vakschool (voortgezet onderwijs) 
samen maakten.

Techniek en technologie is een belangrijk onderdeel 
geworden van ons leven. Hierin hebben we in het 
onderwijs een opdracht te vervullen, kinderen bege
leiden in het gebruik en de inzet van al die (continue 
groeiende en veranderende) mogelijkheden. Leren op 
een creatieve manier gebruik te maken van techniek en 
technologie, leren om te overzien hoe dingen in elkaar 
haken, hoe verschillende technologieën elkaar kunnen 
versterken en ons kunnen helpen. Daar past onderzoe
kend en ontwerpend leren bij.

Voor de Bossche Vakschool als de VO school die tech
niek aanbied in Den Bosch een belangrijke stap. Als 
eerste om op een innovatieve manier bij te dragen aan 
de persoonlijke ontwikkeling van kinderen en het ver
breden van hun executieve functies en 21ste eeuwse 
vaardigheden. Maar daarnaast ook een extra moge
lijkheid om kinderen al jong met techniek in aanraking 
te brengen en de optie om later door te groeien in de 
technische sector als zaadje te planten.

Mooi om te zien hoe er met Drakenstaal een ver
nieuwend onderwijs product is gemaakt door primair 
onderwijs en voortgezet onderwijs samen waarbij de 
groep ontwikkelaars zelf ook gebruik maakten van een 
vernieuwende vorm: de learning design studio.  
De betrokken docenten hebben de afgelopen maanden 
zelf ook in een leerproces gezeten wat onderzoekend 
en ontwerpend leren was, met een prachtig eind
resultaat: Drakenstaal.

Ik hoop dat het verslag iedereen inspireert om ook 
met elkaar op ontdekkingstocht te gaan naar nieuwe 
vormen om creatief, inspirerend onderwijs te maken. 
Kansrijk onderwijs wat vooral ook leuk en tof is!

Marelle Pronk
Directeur Bossche Vakschool

‘De betrokken docen
ten hebben de 

afgelopen maanden 
zelf ook in een 

leerproces gezeten 
wat onderzoekend en 

ontwerpend leren was’

 Marelle Pronk
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Voorwoord
Zoé ten Brink
Twee jaar geleden startten we met het 
bedenken en vormgeven van een passende 
invulling van het techniek promotie aan
bod voor de basisscholen in Den Bosch. De 
basisscholen stonden voor een uitdaging. 
Per januari 2020 waren zij verplicht om 
Wetenschap & Technologie aan te bieden 
aan hun leerlingen, maar hoe pak je dat 
nu aan? Als Bossche Vakschool wilden we 
graag bijspringen met onze vakinhoudelijke 
kennis als het om techniek gaat.

De wens was om aanbod te maken waar we de 
expertise van de techniekdocenten van de Bossche 
Vakschool en de kennis en ervaring van de basisschool 
leerkrachten over hun eigen doelgroep in samen kwam. 
Aanbod dat aansluit op de aanbodsdoelen uit het 
basisonderwijs, zodat ze de lessen van de Techniektour 
niet bovenop hun huidige aanbod aanbieden, maar het 
kunnen uitvoeren als vervanging van andere onder
delen uit het curriculum, oftewel Niet Stapelen Maar 
Vervangen. (www.nsmv.nl).

We zijn in schooljaar 20202021 in eerste instantie 
gestart met de Techniektour in samenwerking met de 
Uitvinders (www.deuitvinders.com). Een ervaren partij 
in het ontwikkelen en uitvoeren van onderwijsavon
turen waarbij leerlingen spelenderwijs hun eigen  
talenten ontdekken. Onderzoekend en ontwerpend 
leren staat centraal in hun onderwijsconcept en er 
is veel aandacht voor techniek, ondernemerschap, 
samenwerken, presenteren én andere 21st century 
skills in hun avonturen.

Dit gaf ons de kans om, met hun expertise als 
rugdekking, ervaring op te kunnen doen met het ver
zorgen van lessen op de basisscholen. Het gaf de ba
sisscholen de mogelijkheid te ervaren wat een dergelijk 
aanbod voor hen kan betekenen en of de werkwijze 
bij hen past. Deze pilotfase heeft ertoe geleid dat we 
elkaar beter hebben leren kennen en ook elkaars werk
wijze en behoefte. Gedurende de pilotfase ontstond de 
droom om niet alleen met een avontuur als startpunt 

te beginnen, zoals de Uitvinders dit doen, maar ook om 
echt een Bosch techniekavontuur te maken met een 
eigen film en een eigen lesprogramma.

De impulsgelden van Het Techniek Loket gaf ons de 
kans deze droom te realiseren. We starten het traject 
van het schrijven van een eigen filmscript, er kwamen 
opnames, er werd een team van leraren samengesteld 
uit het PO en VO die met elkaar een nieuw lesprogram
ma gingen maken. Het lectoraat Bètadidactiek onder
steunde ons bij de ontwikkeling en het leerproces. En 
het eindproduct van dit proces met een kwaliteit waar 
ik als projectleider enorm trots op ben, is Techniektour 
Drakenstaal.

Het fantastisch, enthousiaste team ontwikkelaars uit 
PO en VO hebben dit product gemaakt tot wat het 
nu is. Er zijn veel contacten gelegd. Nieuwe relaties 
zijn ontstaan tussen mensen met hetzelfde doel: 
bijdragen aan spelenderwijs leren en het aanwakkeren 
van passie voor techniek middels een pakkend W&T 
lesaanbod.

Ik hoop dat dit verslag kan bijdragen aan nieuwe 
initiatieven om kinderen en jongeren kennis te laten 
maken met de uitdagende wereld van techniek. We 
hebben veel lessen geleerd niet alleen op het gebied 
van lesontwikkeling, maar ook voor initiatieven op 
het gebied van samenwerking tussen PO en VO in het 
algemeen, het creëren van een doorlopende leerlijn en 
het ontwikkelen van onderzoekend en ontwerpend 
leren. Op naar een mooi vervolg van de samenwerking.

Zoé ten Brink
Projectleider Sterk Techniek Onderwijs

‘Ik hoop dat dit verslag 
kan bijdragen aan nieuwe 
initiatieven om kinde
ren en jongeren kennis 
te laten maken met de 
uit dagende wereld van 
techniek.’

https://denbosch.nietstapelenmaarvervangen.nl
https://deuitvinders.com
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Samenwerkingspartners 
Learning Design Studio ‘Techniektour’

LDSdeelnemers

In de Learning Design Studio (LDS) ‘Techniektour’ 
komen twee samenwerkingsverbanden samen ron
dom het thema ‘techniekonderwijs in het PO’ onder 
begeleiding van het Lectoraat Bètadidactiek van 
Hogeschool Fontys. Het ene samenwerkingsverband 
betreft SSPOH in de regio ’sHertogenbosch. Onder dit 
samenwerkingsverband zitten twee schoolbesturen 
‘Signum’ en ‘ATOScholenkring’. Onder ‘Signum’ vallen 
22 basisscholen en twee scholen voor speciaal basis
onderwijs. Onder ‘ATOScholenkring’ vallen zestien 
basisscholen/kindcentra. In totaal zitten er ongeveer 
11.500 kinderen op al deze scholen.

Astrid van Werde
Bossche Vakschool
Leraar techniek leerjaar 2

Het andere samenwerkingsverband betreft de  
Bossche Vakschool. Deze VMBOschool, welke  
specifiek gericht is op de basisgerichte leerweg en  
kaderleerweg. De Bossche vakschool vormt samen 
met het Van Maerlant en de Internationale  
Schakelklas (ISK) een samenwerkingsverband  
in de regio ’sHertogenbosch en participeren  
onder OMO.

Belangrijke partners in het ontwikkelen van Techniek
tour Drakenstaal zijn de Uitvinders en Het Techniek 
Loket. De Uitvinders zijn verantwoordelijk voor het 
schrijven en produceren van de film. Het Techniek Loket 
is een samenwerkingsverband tussen acht VOscholen 
die samen bouwen aan kwalitatief, dekkend en 
duurzaam techniekonderwijs in Noord oostBrabant. 
Zij hebben dit financieel mogelijk gemaakt. 

Karen Stam
Basisschool het Palet 
Signum Onderwijs
Leerkracht groep 8

Theo Jacobs
Bossche Vakschool
Leraar Bouwen, Wonen, 
Interieur leerjaar 34

Rogier Leijten
Basisschool de Kameleon 
Signum Onderwijs
Leerkracht groep 6 / 
techniekcoördinator

Angela Straver
Basisschool de Springplank / 
MOL073, ATOScholenkring
Leerkracht techniek / 
beheerder MOL073
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Samenvatting
De LDS ‘Techniektour’ is voor vijf collega’s 
vanuit SSPOH (PO) en Bossche Vakschool 
(VO) een half jaar lang een bijzondere 
ontwikkelplek geweest rondom tech
niekonderwijs. De LDS heeft een opzet van, 
om en om, een werkplaatsbijeenkomst en 
een LDSbijeenkomst. Deze bijeenkomsten 
werden begeleid door één werkplaats
begeleider en twee LDSbegeleiders.

De deelnemers aan de LDS hebben samen gewerkt 
aan het maken van een lesprogramma Wetenschap 
& Technologie (W&T) voor leerlingen groep 7 in het 
PO. Hierdoor kregen de collega’s een inkijkje in elkaars 
kwaliteiten en behoeften, gaandeweg het traject.

Het traject heeft uitgemond in een passend eindprod
uct. Dit product is inmiddels enthousiast ontvangen 
door de eerste scholen die er aan deel hebben ge
nomen. De weg daar naar toe was een weg van vallen 
en opstaan om samen te komen tot synergie. Dit werd 
bevorderd door ons te laten inspireren door experts 
van buiten en door samen prototypen te maken. Door 
deze prototypen uit te proberen bij de doelgroep, 
ontstonden inzichten hoe het product kon worden 
verbeterd.

Het was een traject, waarover zowel de begeleiders als 
de deelnemers positief over zijn. In de onderzoeksdata 
komen meerdere bevorderende factoren naar voren 
komen, zoals het uitgebreid de tijd nemen om vooraf 
de randvoorwaarden af te stemmen en na te denken 
over wederzijdse afhankelijkheid. Ook het vooraf in
plannen van vaste werkmomenten draagt positief bij.

Daarnaast is het van belang om aan het begin van het 
traject de tijd te nemen om een veilige groep te creëren 
en heldere kaders uit te zetten. Dit vraagt dat men aan 
het begin van het proces investeert om van de groep 
een groep te maken. Je moet de voorwaarden creëren 
om het proces te faciliteren. Tot slot is het belangri
jk dat de kaders voor het eindproduct vooraf helder 
zijn. Zo gold binnen deze LDS de voorwaarde dat het 
eindproduct inzetbaar is ter vervanging van eigen cur
riculum in het PO, zodat ze niet hoeven te ‘stapelen’.

Tijdens het traject is het essentieel om mogelijk
heden te hebben om de bijeenkomsten flexibel in te 
vullen en te werken met begeleiders die afstemmen 
op de behoeften van de deelnemers. Daarnaast is het 
van belang om prototypen te proberen in de context 
waarvoor deze is bedoeld en de ervaringen hiervan te 
delen in de LDS aan de hand van protocollen, zoals 

‘Learning from data’ (Bijlage 1). Dit maken van proto
typen en delen van ervaringen over deze prototypen 
was een vliegwiel tijdens het LDStraject. Hierdoor 
ontstaat energie en synergie, welke heeft geleid tot 
unieke verbindingen tussen VO en PO. Hierdoor is een 
bijzonder Technieknetwerk ontstaan.

Aan het einde van het traject hebben alle betrokkenen 
uitgesproken dat zij samen verder willen en hopen op 
de voortzetting van de samenwerking in een nieuw 
traject. Over de vorm van voortzetting zouden de 
samenwerkende partners een besluit moeten nemen.
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Aanleiding  
Op weg naar de LDS ‘Techniektour’

In het Techniekpact in 2013 zijn ambities 
geformuleerd. In deze ambitie staat dat een 
structurele aanpak moet zorgdragen voor 
een goed opgeleide beroepsbevolking met 
voldoende technici. Hierbij wordt ingezet op 
vier thema’s, waaronder het vergroten van 
de instroom met zowel landelijke acties als 
een regionale aanpak. Eén van de ambities 
is dat in 2020 alle leerlingen structureel 
Wetenschap & Technologie aangeboden 
krijgen op de basisschool, waarin vaar
digheden zoals creativiteit, kritisch denken 
en samenwerken worden ontwikkeld in 
aansluiting met de bestaande kerndoelen. 

Tegelijkertijd ging er vanaf 2020 het Sterk Techniek 
Onderwijs traject van start voor vmbo scholen. Vanuit 
dit traject ging de Bossche Vakschool aan de slag met 
een nieuwe taak; het kennis laten maken van basiss
choolleerlingen met techniekonderwijs op een speelse 
manier. 

Vanuit deze match aan ambities binnen PO en VO 
startte er een pilot ‘Techniektour’ in 2021. Deze Tech
niektour was een lesprogramma voor groep 7/8 van de 
basisschool aangeboden door de Bossche Vakschool 
samen met de Uitvinders. Spelenderwijs kennismaken 
met techniek vanuit een verhalende context stond 
centraal. Meer informatie over deze pilot is terug te 
vinden op de website www.techniektour.nl. 

De leerlingen waren razend enthousiast over het 
ontwikkelde lesprogramma. Het zelf ontdekken was 

nieuw voor veel leerlingen, zoals werd voorgestaan 
in W&Tonderwijs. Ook voor hun leraren was het vrij 
nieuw en zij vonden het nog best spannend. Ook zij 
waren enthousiast na de W&Tlessen.

Op basis van de ervaring van de tryout komt de 
Bossche Vakschool tot het inzicht dat ze verder willen 
met het creëren van een eigen verhalende context die 
past bij de stad Den Bosch. Het plan ontstaat om dit 
te ontwikkelen met hulp van de verhalenschrijver en 
regisseur van de Uitvinders. Bij dat Bossche technieka
vontuur willen ze ook nieuwe lessen ontwikkelen die 
passen bij dat verhaal en die aansluiten op de kern
doelen van het PO. Voor de begeleiding van de groep 
leraren werken ze samen met het Lectoraat Bètadi
dactiek en hun werkvorm de LDS. Van dit proces is dit 
magazine een verslaglegging.

2013
Ondertekening
van het
Techniekpact

2020
In PO wordt
Wetenschap & 
Technologie een
verplicht vak

2021
Tryout
‘Techniektour’

2022
Herontwerp
‘Techniektour’

https://www.techniektour.nl
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Leraren als 
onderwijsingenieurs

Effectief samen ontwerpen 
de Learning Design Studio

Maatschappelijke verwachtingen aan
gaande onderwijs en leraarschap hebben 
tot gevolg dat nieuwe antwoorden  
moeten worden geformuleerd op de vraag 
wat de relevantie en toegevoegde waarde 
van (funderend) onderwijs (zouden moeten) 
zijn (Fendler, 2018). Het lectoraat Bèta
didactiek van Fontys Hogescholen gaat 
ervan uit dat goed onderwijs niet begint bij 
grootse vergezichten en standaardonder
wijsconcepten. Het ontstaat wél als  
onderwijsprofessionals zicht hebben op 
wat de samenleving vraagt. Als ze zoeken 
naar nóg betere leermogelijkheden voor alle 
leerlingen. Als ze tradities en aannames 
bevragen om ze op waarde te kunnen  
schatten. Als ze hun professionele intuïtie 
inzetten om hun eigen praktijk te verbe
teren. En als ze samenwerking zoeken om 
hun ideeën te toetsen en successen te 
 vieren. Leraren die op die manier samen 
werken aan nóg beter onderwijs noemen  
we ‘onderwijsingenieurs’.

In plaats van uitvoerders van wat anderen hebben 
bedacht, beschouwen we leraren dus als professionele 
ontwerpers van leermogelijkheden voor hun leerlingen: 
‘learning designers’ of ‘designers for learning’:

Het is van belang dat leraren regelmatig in 
gesprek gaan over hun ontwerpdilemma’s 
en bevindingen uit de praktijk.  Daartoe 
worden passende leergemeenschappen 
ingericht: Learning Design Studio’s.

Hoewel je bij een studio misschien als eerste denkt 
aan een ruimte in een gebouw, gaat het bij een design 
studio vooral over een bepaalde manier van werken en 
leren. Die aanpak is sinds 2013 ontwikkeld, beproefd 
en verfijnd in samenwerking met scholen in Zuid- 
Nederland en met partners in verschillende Europese 
landen en de Verenigde Staten.

In een design studio delen ontwerpers hun ideeën, 
ervaringen en voorlopige ‘producten’ met collega’s. 
Die denken mee met de inbrenger en geven feedback 
(Warfel, 2009). In navolging van de onderwijsonder
zoekers Yishay Mor en Orit Mogilevsky (2013) noemen 
we onze variant die gericht is op het leren van leer
lingen een ‘Learning Design Studio’.

Een LDS zien we als een aanpak waarbij leraren 
 regelmatig uit de hectiek van hun eigen onderwijsprak
tijk stappen en op een reflectieve én doelgerichte 
manier met collega’s in gesprek gaan over die praktijk. 
Belangrijk is dat die gesprekken niet vrijblijvend zijn. 
Ze zijn erop gericht om samen nieuwe inzichten te 

ontwikkelen en die ook in te zetten in de eigen onder
wijspraktijk. Deelnemers ondersteunen elkaar daarbij 
als ‘critical friends’.

Een LDS bestaat uit een serie sessies waarin onder
wijsprofessionals met elkaar in gesprek gaan over wat 
hen drijft, waar ze energie uit halen en ook waar ze 
tegenaan lopen. Om die gesprekken effectief te voeren, 
hebben we hulpmiddelen ontwikkeld, zogenoemde 
‘protocollen’1. Gedurende de sessies worden LDSdeel
nemers aangemoedigd om stappen zetten die hun 
leerlingen vooruit helpen: het uitproberen van een idee 
in de klas, het lezen van literatuur, het voorleggen van 
een kwestie aan collega’s, leerlingen of ouders. Bevin
dingen van eerder gezette stappen worden steeds 
gedeeld en besproken. In een LDS blijft het dus niet bij 
praten en het vrijblijvend delen van ideeën.

LDSen worden vaak gezien als tegenhanger van 
gebruikelijke professionaliseringsvormen op scholen 
waarbij een ingevlogen deskundige (eenmalig) zijn/haar 
inzichten deelt. Denk bijvoorbeeld aan schoolbrede 
studiedagen. Dat soort professionaliseringsvormen 
wordt in de Amerikaanse literatuur wel ‘sitandget’ 
(vanuit het perspectief van de onderwijsprofessionals) 
of ‘sprayandpray’ (vanuit het perspectief van de  
expert die hen met nieuwe inzichten moet inspireren) 
genoemd. Onze ervaring is dat ‘sitandget’ in de  

Kenmerkend voor dit perspectief is dat het geschoeid 
is op de dynamiek van het werk van onderwijsprofes
sionals. Dat betekent bijvoorbeeld dat de focus ligt op 
‘improving’ van de eigen praktijk en het eigen profes
sionele handelen, en dat ‘proving’ daar ondersteunend 
aan is. Het betekent ook, om een ander voorbeeld te 
noemen, dat onderzoek een ‘iteratief’ proces is waarbij 
een onderwijsprofessional in de ontwerpactiviteiten 
die hij ontplooit steeds wordt gestuurd door zijn bevin
dingen uit voorgaande stappen; er is dus geen sprake 
van een model dat voorschrijft welke activiteiten in 
welke volgorde moeten worden doorlopen om tot  
(her) ontwerpen van kwaliteit te komen.

educators need to redefine their role […] 
as “designers for learning” […]. Adopting a 
designer mindset means using empathy and 
observation to understand where the learn-
ers are, and creating the things that will help 
them get to where you want them to be, be 
those tasks, resources, social configurations 
or tools (Mor, Craft & Maina, 2015).
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De LDS 
‘Techniektour’

praktijk niet effectief is. Hoe inspirerend de studied
ag ook is en hoe sterk de voornemens ook zijn om de 
nieuwe ideeën in praktijk te brengen. Al snel legt de 
inspiratie het af tegen de hectiek van de alledaagse 
onder wijspraktijk.

Het uitgangspunt van een LDS is echter dat profes
sioneel leren door leraren zelf wordt vormgegeven. Dat 
betekent overigens niet dat deelname aan een LDS 
een vrijblijvende aangelegenheid is. Integendeel, deel
nemers stellen hun eigen praktijk open voor  
collega’s (de andere deelnemers van de LDS) en  
bevragen elkaar kritisch op professionele dilemma’s  
en ideeën voor verbetering. Een belangrijke voorwaarde 
voor een effectieve PLG is dan ook een “willingness to 
be disturbed” (Wheatly, 2009) van de deelnemers.

In figuur 1 is een visuele weergave van de samen
hang tussen de LDS en werkbijeenkomsten binnen 
het LDStraject. Met het gehele LDStraject wordt 
bedoeld de hele periode waarin LDSbijeenkomsten 
en werkplaatssessies uitgevoerd worden. De werk
bijeenkomsten en LDSbijeenkomsten zijn inhoudelijk 
onlosmakelijk met elkaar verbonden.

In dit traject is het ‘werken aan’ georganiseerd in 
zogenaamde werkplaatssessies. Deze sessies vinden 
plaats tussen de LDSbijeenkomsten en worden vanuit 
de Bossche Vakschool begeleid (Figuur 1). In de werk
bijeenkomsten ligt het accent op het daadwerkelijke 
maken, het meer operationele niveau. De stappen die 
daar worden gezet, obstakels en vraagstukken die daar 
naar boven komen zijn weer het startpunt (input) voor 
de daaropvolgende LDSbijeenkomst.

De LDSbijeenkomsten worden begeleid vanuit het 
lectoraat Bètadidactiek en door de onderwijskun dige 
projectleider Sterk Techniek Onderwijs (STO).  
De LDS-bijeenkomsten geven ruimte voor reflectie, 
inzoomen, uitzoomen, feed & feedforward en verdie
ping. Hieraan wordt gewerkt door middel van proto
collen. Deze bijeenkomsten kunnen een katalysator 
zijn voor de werkbijeenkomsten. Middels zogenaamde 
‘Nextstepformulieren’ worden deelnemers uitge
nodigd concrete vervolgacties te formuleren voor de 
volgende LDSbijeenkomst.

1 Onze favoriete protocollen hebben we opgenomen in het gratis 
ebook ‘Professioneel leren met impact: Learning Design Studio’s 
als platforms voor effectieve professionele gesprekken’ dat je kunt 
downloaden via fontys.nl/deonderwijsingenieurs.

In het LDStraject bij de Bossche Vakschool 
komen vijf docenten gedurende een half jaar 
wekelijks bij elkaar om op een gestructu
reerde, onderzoeksmatige manier te werk
en aan nieuw aanbod voor de ‘Techniektour,’ 
W&Taanbod voor basisscholen.

LDS-TRAJECT

Bouwen,
ontwerpen,
uitwerken.

Reflectie, inzoomen,
uitzoomen, feedback,
feedforward, verdieping.

OPSTART, 
EERSTE 
VERKENNING

LDS-bijeenkomst

Werkbijeenkomst
INPUT

NEXT STEP

Figuur 1: visualisatie samenhang LDS-bijeenkomsten en werksessies binnen het LDS-traject.
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Het proces van de LDS  
‘Techniektour.’
De LDS ‘Techniektour’ is een herontwerp, 
dat gebaseerd is op eerdere opgedane 
ervaringen tijdens de tryout, zoals bes
chreven in het voorwoord. Dit herontwerp 
dient bij te dragen aan het beoogde doel, 
het maken van een aansprekend en leer
zaam product voor het PO aansluitend 
bij de kerndoelen. Het realiseren van het 
beoogde doel is een uitda ging geweest. Ach
teraf gezien is het proces in de LDS ‘Tech
niektour’ dynamisch te noemen. Dat wordt 
aangegeven door zowel de begeleiders als 
de deelnemers. In het proces zijn drie fasen 
te onderscheiden. Het betreft de fase van 
verkenning, de fase van elkaar vinden en 
de fase op weg naar een eindpro duct. Deze 
fasen worden hieronder toegelicht.

Fase 1: Verkenning in de LDS 
(oktober 2021)

De verkennende fase van de LDSbijeenkomsten 
had een tweeledig doel. Enerzijds werden de eerste 
bijeenkomsten gebruikt om van de groep een groep 
te maken. Hiervoor werd gebruik gemaakt van het 
protocol ‘Groundrules.’ Dit protocol is erop gericht 
dat de deelnemers samen afspraken maken over de 

basisregels, die zij willen hanteren in de LDS. Hierover 
geven de deelnemers aan dat het belangrijk is dat er 
wordt gewerkt vanuit dezelfde gedachte en de veilige 
omgeving werd gerealiseerd.

Anderzijds werd verkennende fase benut voor oriëntatie 
op de opdracht en product. Hierbij werd gebruikt van 
het protocol ‘team charter.’ Dit protocol is gericht op het 
gezamenlijk bepalen van het doel. De eerste bijeenkom
sten zijn gebruikt om te brainstormen over welke onder
delen van wetenschap en techniek worden ingezet.

Hierbij was het van belang om te werken vanuit de 
gestelde kaders, zoals dat de opdracht een plot moest 
bevatten en aansloot op de belevingswereld van de 
doelgroep. Daarnaast hebben de deelnemers veel 
nagedacht over hoe de leerlingen zelf kunnen ontdekken 
binnen de opdrachten.

Tevens werden door de groep de randvoorwaarden 
bepaald. De belangrijkste randvoorwaarde was dat de 
opdracht vervangend moest zijn en niet stapelend. 
Hiermee sloot men aan op de het beleid binnen de PO 
scholen van Niet Stapelen, Maar Vervangen  
(www.nsmv.nl). Leraren kregen hiermee inzicht in de 
aanbodsdoelen die aanbod komen in de W&T lessen, 
zodat zij kunnen inschatten welke andere geplande ze 
eventueel weg kunnen laten.

‘Het zijn allemaal mensen 
met het hetzelfde doel 
voor ogen.’

Quotes LDS deelnemers

‘We zijn op het idee  
gekomen door in gesprek 
te gaan met elkaar. Het 
is echt een gezamenlijk 
idee!’

‘Voor mij is een LDS het 
scheppen van de veilige 
cultuur en randvoor
waarden. Dat is nodig 
om te doen bij groepen 
van diverse samenstel
ling. Dit is essentieel 
voor het proces.’

‘We eerst tot een veilige 
setting zijn gekomen en 
met elkaar hebben  
afgesproken hoe we met 
elkaar omgaan. Dit heb  
ik als prettig ervaren.  
Hierdoor stonden alle  
neuzen dezelfde kant op.’

‘De vorm van een break
inbox lag vrij snel op tafel. 
Daarna kwam pas de groot
ste uitdaging, opdrachten, 
kerndoelen raken en passen 
als een breakinbox op
dracht, bedenken. Gelukkig 
was de ene opdracht sneller 
bedacht en uitgewerkt dan 
de andere.’

https://denbosch.nietstapelenmaarvervangen.nl
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Fase 2: Elkaar vinden 
(november 2021)

Achteraf gaven de begeleiders aan dat de derde en  
vierde LDS (te) snel kwamen. Er was te weinig voor
werk door de deelnemers gedaan en er werd dubbel 
werk gedaan, omdat deels werd geëvalueerd op de 
werk plaats. Dit werd bevestigd door de deelnemers. 
Na de derde bijeenkomst kwam naar voren dat 
deelnemers tijd misten om te maken tussen de LDS 
bijeenkomsten door.

Over deze fase werd aangegeven door de deelnemers 
dat het best lastig was, omdat er veel werd gepraat 
en er tijd verloren ging. Tijd die hard nodig was voor 
het ontwikkelen. Aan het einde van het traject werd 
dit beeld genuanceerd door de deelnemers. Zo werd 
aangegeven dat dit (vele praten) nodig is om voor
waarden te stellen en zo gericht aan de slag te gaan.

De begeleiders kwamen tot het inzicht dat de groep 
succes moest gaan ervaren. Om samen verder te 
kunnen, was het belangrijk om het LDSconcept, zoals 
geschetst in figuur 1, flexibel in te zetten. Door dit te 
doen, voelden de deelnemers zich gezien.

Fase 3: Op weg naar een 
werkend eindproduct 
(december 2021 februari 2022)

Om en om waren er LDSbijeenkomsten en werk
plaatsbijeenkomsten (figuur 1). In de werkplaatsbi
jeenkomsten was het relevant om zaadjes te planten 
over de didactiek W&T en over wat er wordt verwacht. 
Daar kwamen de deelnemers volop in contact met 
de theorie van ontwerpend en onderzoekend leren en 
wetenschappelijke technische inzichten.

Dit werd versterkt door tijdens de LDS door ex
perts van buiten te laten komen. Jelle de Jong van 
Play Learn Change liet de deelnemers zelf ervaren 
wat onderzoekend en ontwerpend leren in je onder
wijsontwerp betekent. Ook kwam Colinde Wennekes 
van de Ontdekfabriek uit Eindhoven langs om vanuit 
haar onderwijsprojectervaring feedback te geven op 
de tussenproducten. Volgens de begeleiders leidde 
die bezoeken van experts tot een ‘mindshift’ bij de 
deelnemers. Hierdoor werden de deelnemers geïn

spireerd en ontstond gezamenlijke onderwijskundige 
taal. Hierdoor kregen de deelnemers meer focus op de 
didactiek en doelen.

Gaandeweg zijn eerste prototypen ontwikkeld door de 
deelnemers. Hiervoor hebben de deelnemers onderling 
de thema’s voor de box verdeeld, zodat iedereen met 
een thema aan de slag ging. Door deze aanpak werd de 
box iets van hun samen. Hierin hebben de begeleiders 
hun vertrouwen uitgesproken, waardoor de deelnemers 
werden gestimuleerd om elkaar te helpen en zo te komen 
tot een werkend product en ontstond een positieve ‘vibe’.

De ‘vibe’ kreeg een verdere impuls door het uitpro beren 
van de prototypen in het basisonderwijs. Tijdens de uit
voering in de doelgroep werden videoopnamen gemaakt, 
die tijdens de LDSbijeenkomsten werden besproken. 
Hiervoor werd veelvuldig gebruik gemaakt van het pro
tocol Learning from data. Het doel van dit protocol is het 
samen analyseren van ingebrachte data (bijlage 1). Het 
samen bekijken en bespreken van videoopnames in de 
klas tijdens de LDSbijeenkomsten was waardevol. De 
opgehaalde feedback door de inbrenger werd in gezet om 
een volgende verbeterslag te maken.

De LDS bijenkomsten waren vaste momenten om stil 
te staan, samen de opnames te bekijken en feedback 
te geven en ontvangen, aldus de deelnemers. Hierdoor 
hebben we stappen gemaakt in de kwaliteit van de 
opdrachten voor de leerlingen. Tevens ontstond zo 
gaandeweg een netwerk. Maar bovenal kwam er vaart 
in de ontwikkeling van het product. Dit leidde tot ent
housiasme bij de deelnemers.

De begeleiders gaven aan dat de deelnemers heel 
organisch tot een eindproduct zijn gekomen. De break
inbox van Drakenstaal is een uitdagend leerlingen
spel met diverse technische opdrachten geworden. 
Doel om enerzijds de leerlingen uit te dagen en om 
ontwikkelingsdoelen te halen en anderzijds technie
konderwijs te promoten. Dat dit gelukt is, blijkt wel uit 
de aan meldingen voor Techniektour Drakenstaal en de 
enthousiaste eerste reacties van de scholen die deel
nemen. Het is een gedragen eindproduct geworden van 
de gehele groep.

‘De LDSbegeleiders  
luisteren naar wat de 
groep nodig heeft en pas
sen hun programma aan op 
de behoeften van de groep’

‘Het was een tijd van veel 
zoeken en uitproberen.’
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Het product: 

We zijn tot een lessenpakket gekomen van twee 
lessen waarbij de meeste tijd is gaan zitten in het 
ontwikkelen van de breakinbox. Met de break
inbox laten we leerlingen op een speelse manier 
kennismaken met verschillende principes in de 
techniek. Om de box te kraken moeten leerlingen 
vijf technische puzzels oplossen. Onderzoekend 
en ontwerpend leren is telkens het uitgangspunt 
geweest bij het ontwikkelen van de lessen.

De film Drakenstaal is voor de leerlingen de start 
van hun lesprogramma. Ze stappen in het avon
tuur dat in hun eigen stad, ’sHertogenbosch, 
plaatsvindt. Hun woonplaats is de contextrijke 
leeromgeving waarin ze kennis gaan maken met 
techniek. 

De technische puzzels sluiten aan op vijf 
aanbodsdoelen uit het PO: magnetisme, 
programmeren, veranderende stoffen door 
temperatuur, elektra en overbrenging. Een 
andere belangrijke rode draad in de les is de 
aansluiting op het avontuur van het Draken
staal. Dat is terug te zien in de vormgeving, 
maar ook in de opbouw en inhoud van de les. 
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Belangrijk in de lessen is dat leerlingen 
samenwerken. Daarbij zijn een aantal  
basis spelregels van kracht die voor hen  
de juiste setting creëren om samen aan  
de slag te gaan. 

van het mysterie. De vervolgopdracht die 
zij krijgen, sluit ook geheel aan op de film. 
Het Drakenstaal is terecht en nu moet het 
worden beschermd. Ook daar hebben we 
jullie hulp bij nodig. 

De leerlingen helpen de hoofdpersonages 
van de film Drakenstaal bij het oplossen 
van het mysterie. Met het oplossen van de 
codes kunnen ze de kist openen die Lotte en 
juf Ellen. Vervolgens wordt het laatste deel 
van de film getoond. Hierin zien ze direct 
het effect van hun bijdrage bij het oplossen 
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Opgedane inzichten 
tijdens de LDS ‘Techniektour’
Inzicht 1: Succesfactoren 
LDStraject.
Het doel van het LDStraject is meer inzichten krijgen 1. 
in hoe jouw praktijk werkt, 2. in sterke & zwakke punten 
van je manier van werken, 3. in hoe anderen werken, 4. 
in ontwikkelstappen en kennis over professionele dialo
gen. Deze inzichten kunnen alleen ontstaan als ‘er iets 
ontstaat’, aldus de begeleiders.

Reeds tijdens het traject geven de deelnemers aan dat 
ze succes ervaren. Zo werd aangegeven dat de deelne
mers kennis opdoen over ‘onderzoekend en ontdekkend 
leren,’ ‘het ontwikkelen van lesmateriaal (product)’ en 
‘de theorie achter de LDS. Daarnaast gaan ze ‘beter 
nadenken over wat je doet en hoe je het doet. Maar ook 
waaraan de lessen moeten voldoen.’ Tevens werd inzicht 
verworven in de PO werkwijze en niveau. Eén deelnemer 
gaf aan ‘ik heb geleerd om beter aan te sluiten bij het 
niveau van de leerlingen.’

Om hiertoe te komen was het van ‘belang om te sparren 
met collega’s over opdrachten, testen of uitproberen 
van de opdrachten en hier samen feedback op geven 
en in energie blijven.’ Tevens gaven zij aan dat ‘ieder
een betrokken was en mee dacht.’ Hierover gaven de 
deelmeers aan dat dit ‘de meerwaarde is en het iets is 
wat ik in kan zetten bij andere grotere groeps projecten.’ 

Maar bovenal is van belang een veilige omgeving te 
hebben, aldus de begeleiders. ‘Een veilige groep is een 
voorwaarde voor succes! zonder dat gaan mensen zich 
terugtrekken komt er geen samenwerking tot stand.’ 
Dit wordt onderkend door de deelnemers.

Ook werd aangegeven door de deelnemers dat het 
 maken van duidelijke afspraken relevant is. Tijdens het 
proces uitten de deelnemers hun zorgen hierover. Zij 
gaven aan ‘wij hebben zorgen over de planning. We heb
ben korte termijndoelen nodig. De LDS en werkbijeen
komst zitten te kort op elkaar.’ Om niet te verzanden 
‘hebben wij duidelijke afspraken gemaakt en zijn de 
LDSbijeenkomsten beter afgestemd op de behoeften 
van de groep.‘ Hierdoor konden aldus de deelnemers 
‘stappen worden gemaakt.’

Daar komt bij volgens de deelnemers dat tijdens de 
werkbijeenkomsten wordt gewerkt aan de ontwikke

ling voor en van de praktijk. Deze bijeenkomsten zijn 
‘concreet, praktisch, plezierig en creatief.’ We zijn dan 
‘samen aan het doen en praktisch bezig.’ Alhoewel soms 
ook wordt getwijfeld aan de effectiviteit van de bijeen
komst.’

Over de begeleiders zijn de deelnemers eenduidig. Deze 
zijn ’prima. Relaxt en nemen iedereen serieus.’ Ze geven 
‘leuke en leerzame tips.’ Als reden hiervoor geven de be
geleiders dat ‘zij meedenken op inhoud.’ Daarnaast werd 
aangegeven dat de begeleiders ‘nauw betrokken zijn, 
luisteren en denken actief mee.’ Maar bovenal ‘durven zij 
aan te passen.’ Dit wordt onderkend door de begelei
ders. Zij geven aan ‘De begeleiding hebben we flexibel 
ingezet. We hebben onderling goed afgestemd (tussen 
werkplaats en LDS). Hierbij konden we aansluiten op de 
behoeften van de deelnemers.’

De ervaringen daarentegen met de protocollen zijn 
wisselend. Deelnemers gaven aan ‘deze zijn soms nut
tig, soms niet.’ Het is een methode om samen dezelfde 
kant op te gaan. Maar ‘het mag wel wat minder.’ Aldus 
de begeleiders moet er ‘balans zijn tussen denken en 
doen.’ Tegelijk zet de aanpak aan ‘te reflecteren en af te 
stappen van het praktische.’ Door de begeleiders werd 

dit aangevuld met dat de deelnemers zo ‘gemeen
schappelijke taal ontwikkelen’ en leerden de deelne
mers ‘elkaar beter kennen’.

Over de belemmeringen zijn de deelnemers het samen 
eens. De belangrijkste ervaren belemmeringen was de 
communicatie. ‘Soms merk ik dat dat afspraken an
ders worden begrepen/ingevuld,’ ‘het was onduidelijk 
dat onduidelijk dat het twee trajecten naast elkaar zijn’ 
en ‘er was te beperkte tijd tussen de bijeenkomsten’. 
Hierdoor was er te weinig tijd om tot tussenproducten 
te komen en ontstond het gevoel van tijdnood. Er moet 
veel worden gemaakt. Als advies geven de deelnemers: 
‘De LDS een volgende keer niet het gehele traject 
inzetten.’ Terwijl de begeleiders hierover aangeven ‘bij 
een halfjaars traject moet beter worden nagedacht 
hoe vaak de LDS wordt ingezet en wanneer. Nu was 
het om en om, mogelijk beter is 2x werkplaats en dan 
LDS.’ Andere mindere aspecten waren volgens de deel
nemers de beperkte eigen vaardigheid en de inkadering 
van het project.

Aldus zijn de benoemde succesfactoren ten eerste 
een vast moment waarop wordt gewerkt door de be
trokkenen, met mogelijkheden om de bijeenkomsten 
aan te passen aan de behoeften van de deelnemers. 
Hierbij is het essentieel ‘vast te houden en te geloven 
in het LDS-concept’ (zoals geschetst in figuur 1), aldus 
de begeleiders. Helpend daarbij waren flexibele begelei
ders, die naar je luisteren en afstemmen en een opzet, 
die bijdraagt aan het elkaar steeds beter leren kennen. 
Hiervoor is het nodig eerst een veilige groep te creëren.

‘De motivatie van  
deelnemers is de sleutel  
tot succes.’

‘Er ontstond synergie  
tussen de deelnemers.’
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Inzicht 2: Cocreatie
Cocreatie is een vorm van samenwerking, waarbij 
de deelnemers invloed hebben op het proces en het 
resultaat van dit proces. Hiervoor is voorwaardelijk dat 
er wederzijds erkenning is van elkaars kennis, ervaring 
en netwerk. De begeleiders hebben hierover aangegeven 
dat zij hebben

gezien dat de deelnemers in eerste instantie een 
bepaald aspect van de breakinbox les omarmen en 
zich daarop richten, nadat eerst de intenties van ieders 
bijdrage zijn verhelderd. Door het inzetten van het 
protocol ‘learning from data’ werden de deelnemers 
nieuwsgierig naar elkaar. Hierdoor ontstaat er verdie
ping van het leerproces; een kracht van een LDS, aldus 
de begeleiders. Gaandeweg werden duo’s gevormd, 
omdat de deelnemers elkaar echt nodig hebben o.a. om 
te komen tot werkende prototypen. Daarnaast gaan de 
deelnemers elkaar helpen in de werkplaats, omdat som
migen verder zijn dan anderen. Hierdoor heeft iedereen 
een bijdrage geleverd aan het product.

De deelnemers hebben het aspect van wederzijds 
erkenning meer praktisch ingevuld. Zij hebben hierover 
aangegeven dat ‘het PO zicht heeft op de doelgroep’ en 
‘heeft het VO de theoretische kennis, vaardigheden en 
apparaten.’ Daarnaast heeft ‘het VO zeer veel theo
retische kennis’, terwijl ‘het PO kan uitproberen en 
testen op praktische geschiktheid.’ Tevens gaven de 
deelnemers aan dat ‘je als groep meer voor elkaar krijgt.’ 
‘Door samen te werken en gebruik te maken van elkaars 
sterke kanten zijn we tot ontwikkeling van de materi

alen gekomen. Hierdoor konden we elkaar helpen om 
tijdig klaar te zijn. De hulp in materiaal, ruimte en exper
tise vanuit het VO en de samenwerking met de mensen 
uit deze sector hebben het gemaakt. Een opdracht van 
deze schaal en met deze kwaliteit is gewoon weg niet 
mogelijk binnen de gestelde tijd zonder samen te werk
en.’ Terugkijkend hebben de deelnemers aangegeven ‘het 
was erg fijn om samen te zitten. Zo konden we gebruik 
maken van elkaars kwaliteiten om samen de breakin
box in elkaar te zetten. Het is een goede combinatie om 
dit zo te kunnen doen!’

Een ander aspect om cocreatie te ervaren is een hoe 
mate van energie en plezier. Hierover hebben de bege
leiders aangegeven dat zij van begin af aan de deelne
mers als enthousiast en actief ervaren. ’Er was, aldus 
de begeleiders, een hoge mate betrokkenheid bij zowel 
elkaars prototypen als bij het gezamenlijke product.’ 
Dit wordt bevestigd door de deelnemers. Zij hebben 
aangegeven dat ‘heel inspirerend was om op woensdag
middag samen te werken en hierdoor in mogelijkheden 
zijn gaan denken. De wederzijdse nieuwsgierigheid was 
hierbij helpend.’ Aldus de deelnemers waren zij ‘een 
gemotiveerde groep, die dingen wilde creëren en beden
ken.’ Dit werd aangevuld met ‘een belangrijke groun

drule was dat er tijd was voor een grapje. Dat hebben 
we iedere keer gedaan. Dat brengt plezier en zo kom je 
ergens.’ De deelnemers hebben ervaren dat zij ‘in een 
echt team hebben gezeten. ‘

Tot slot is een aspect om te komen tot cocreatie het 
voeren van een gelijkwaardige dialoog, welke bijdraagt 
aan reflectie op product en proces. Hierover hebben de 
begeleiders aangegeven dat zij een ‘een super goede 
groep hebben gehad. Er werd naar elkaar geluisterd.’ 
Dit werd aangevuld met ‘ze hebben hele mooie dingen 
uitgewisseld. De groep is elkaar en naar elkaar ‘ Dit 
vraagt dat ‘je de tijd moet nemen om te komen tot 
synergie. Dat is als iedereen zijn rol pakt en voelt dat 
men deze mag pakken. Dit wordt pas later zichtbaar in 
het proces. Helpend in dit proces was het uitproberen 
van de prototypen in de praktijk.’’ Dit wordt bevestigd 
door de deelnemers. Zij vulden aan ‘er was een opbou
wende sfeer, waarin de deelnemers en begeleiders naar 
elkaar luisteren en afstemmen op de behoeften.‘

Samenvattend is er een hoge mate van cocreatie 
ervaren. Dit vraagt dat aan het begin van het proces 
investeert om van de groep een groep te maken en 
voorwaarden creëert om het proces te faciliteren. Dan 
kan later iedereen zijn rol pakken. Ondersteunend in 
dit proces was het uitproberen van de prototypen 
in de praktijk en de ervaringen hiervan te delen in de 
LDS aan de hand van protocollen, zoals ‘Learning from 
data’ (Bijlage 1). Dit maken en delen was een vliegwiel.

‘De deelnemers zijn 
afhankelijk van elkaar.’

‘Dit was niet alleen  
te realiseren geweest.’

‘Het zien groeien van het 
spel gaf energie. (…) Ik 
was er echt blij mee.’
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Werkende ontwerp principes

De LDS ‘Techniektour’ was een traject, waar
over zowel de begeleiders als de deelnemers 
bijzonder positief zijn. Het resultaat ‘de 
breakinbox’ is goed ontvangen in het PO.  
Op basis van de verhalen is herleid welke 
ontwerpprincipes bijdragen aan een effec
tieve en succesvolle cocreatie. Wat als 
bijzonder positief naar voren komt zijn:

   Vooraf tijd om randvoorwaarden te creëren om te 
komen tot een LDSgroep, zoals commitment van de 
scholen, geld, tijd en ruimte.

   Aan het begin van het traject de tijd nemen om een 
veilige groep te creëren & heldere kaders schetsen, 
waarbinnen het product moet worden gemaakt. 

‘De gezamenlijke motivatie is 
doorslaggevend te komen tot 
een eindproduct en bevordert 
de leermodus van de deelne
mers.’

   Tijdens het traject prototypen uitproberen in de 
praktijk en de ervaringen samen delen. Dit is een vlieg
wiel om samen te komen tot een gedragen effectief 
eindproduct. 

‘Hierdoor ontstaan gedeelde 
beelden, inzichten en wordt 
voldoende diepgang bereikt 
zodra de deelnemers verbind
ing maken en regie nemen.’

   In de samenwerking wederzijds afhankelijkheid 
tussen de deelnemers bevorderen door het inzetten 
van protocollen, zoals ‘Learning from data’ (Bijlage 1). 
Hierdoor ontstaat tevens gezamenlijke onderwijskun
dige taal en wordt professioneel leren bevorderd. 

‘Door het delen van mooie 
dingen in een open dialoog 
worden ogen geopend, door
dat de werkvormen aanzetten 
tot reflectie en af te stappen 
van het praktische.’

Daarnaast zijn fijn:
   Flexibele begeleiders, die durven aan te passen om 

balans te houden tussen doen en denken, maar tegelijk 
ook het concept vasthouden van afwisseling tussen 
werkplaats en LDS. 

‘Het aanpassingsvermogen 
van de begeleiders en onder
linge afstemming over de be
hoeften van de groep maakt 
dat proces begint te stromen.’ 

   De mogelijkheid om collega’s te selecteren, die 
deelnemen vanuit eigen interesse, open minded zijn 
en werken vanuit hetzelfde doel. Dit kan leiden tot een 
duurzaam netwerk, waarin de collega’s elkaar inspireren. 

Wat je liever niet wilt hebben, is
   Een onbalans tussen denken en doen, waardoor 

een gevoel van tijdsdruk ontstaat bij de deelnemers en 
hun motivatie afneemt.

   Onduidelijke verwachtingen over wat de deelne
mers kunnen verwachten te gaan leren over hun rol als 
aanjager van techniekonderwijs.

‘Heldere verwachtingen en 
afspraken bevorderen het 
komen tot commitment van 
de groep.’
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Eerste reacties op Drakenstaal 
Leerkrachten en leerlingen van 
basisschool Het Palet.

‘Een hele leuke inspirerende lessen
serie techniek. De kinderen waren erg 
enthousiast en op een speelse ma nier 
waren ze bezig met ontdekken  
en samen leren.’
 leerkracht groep 7

‘Ik vond het leuk wat uit 
te proberen, iets op te los
sen en door zelf erachter te 
komen met je groepje. Dat 
vond ik heel leuk om te doen.’

 leerling groep 7 

‘Verhalend en uitdagend. Veel kwali
teiten van je leerlingen worden benut. 
Mooi materiaal inclusief de film. Echt 
een aanvulling op ons eigen aanbod.’
 leerkracht groep 7

‘Ik vond het leuk dat je 
moest samenwerken 
en je je hersens soms 
moest kraken.’
 leerling groep 7 

‘Wij hebben ontzet
tend genoten! Heb de 
poster zelfs moeten 
verloten, meerdere 
kinderen wilden deze 
wel op de slaapkamer 
hangen!’

 leerkracht groep 7 
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Advies over verduur zamen 
van de samenwerking
‘Ik zou willen pleiten voor een 
klusklas. Al weet niet hoe ik 
het moet realiseren. (…) Ik zou 
hier echt voor willen gaan!’

De LDS Techniektour lijkt goed te passen bij 
de samenwerkende scholen binnen de LDS. 
Ondanks dat een dergelijke samenwerking 
geen gemeengoed is. Aldus de deelnemers 
‘zijn wij niet in samenwerking met elkaar 
bezig. PO en VO zijn gescheiden werelden 
ondanks de warme overdracht, terwijl er 
binnen het bestaande curriculum mogelijk
heden zijn om samen te werken.’

Zij geven aan ‘er is een structurele aanpak nodig. Dit 
komt nu nog onvoldoende van de grond. Het is nu hap 
en snap, ondanks het enthousiasme bij de scholen. Dat 
is jammer.’ Door een meer gestructureerde aanpak kan 
betekenis worden gegeven aan de toegevoegde waarde 
en relevantie van het funderend onderwijs (Fendler, 2018).

Het LDS traject hebben de betrokkenen als ver rijkend 
en leerzaam ervaren en zijn er nieuwe inzichten ont
staan. Zoals één van de deelnemers aangeeft ‘ik zou 
graag mijn klas meenemen om hier (op de Bossche 
Vakschool) technisch aan het werk te gaan.’ Dit inzicht 
en andere konden ontstaan, doordat binnen de LDS 
werd voldaan aan de eis van ‘willingness to distrubed’ 
(Wheatly, 2009). Hierdoor konden zij elkaar kritisch 
be vragen. Daarnaast zien de deelnemers echt meer
waarde in de contacten die zijn gelegd en willen hieraan 
graag een vervolg geven. Zij geven aan dat zij dit zien als 
‘een concrete kans.’

Op basis van het onderzoek zouden we adviseren 
om verder te onderzoeken en samen uit te werken 
hoe er nog meer gebruik kan worden gemaakt van de 
expertise en faciliteiten van de Bossche Vakschool op 
het gebied van praktisch aanbod voor techniek voor de 
W&T lessen van de basisscholen. Wellicht kan het toe
komstige Techlab op de Bossche Vakschool hierin een 
belangrijke rol spelen. Daarnaast kan gebruik worden 
gemaakt van de werkende ontwerpprincipes, die dit 
onderzoek hebben opgeleverd.

Om tot dit praktische aanbod te komen geven deelne
mers aan dat het traject herhaald zou kunnen worden. 
Dat wordt bevestigd door de begeleiders. Over wat 
hiervoor nodig is zijn de deelnemers en begeleiders 
duidelijk. Zij hebben nodig:

   Directies, die ervoor gaan.
   Financiële middelen
   Een ruimte om in te werken en uit te proberen
   Materialen
   Vast dagdeel om te werken.
     Heldere kaders, zoals dat een ontwerp vervangend 

curriculum moet zijn voor het PO
   Gemotiveerde deelnemers aan LDS.

Tot slot schetsen de deelnemers zelf een 
mogelijk scenario voor de toekomst.
‘Hoe mooi zou het zijn als we in de toekomst kunnen 
blijven sparren en elkaar kunnen blijven bezoeken. Het is 
daarnaast leerzaam voor leerlingen in het VO. Door leer
lingen aan elkaar te koppelen kunnen ze zaken elkaar 
uitleggen. Dit kan een hele mooie samenwerking zijn zo. 
Het maakt de leerlingen niet uit hoe eruit ziet. Het gaat 
om het ontmoeten en ze kunnen nu aan het werk.’
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Als onderzoeksmethode is gekozen voor 
een enkelvoudige casestudy met als doel 
diepgaand integraal inzicht.

Bronnentriangulatie is bereikt door dataverzameling bij 
zowel de deelnemers als begeleiders gedurende en na 
afloop van het LDS traject.

Bij de deelnemers werden data  
verzameld door middel van:

   beginmeting
   tussenevaluatie
   opbrengsten van jubel en klaagmuur
    next step formulieren na verschillende LDS 

bijeenkomsten
    eindgesprek op basis van vooraf ingevuld schrijfkader 

(Bijlage 2)

Bij de begeleiders werden data  
verzameld door middel van:

   voorbereiding van de LDSbijeenkomsten
    gebruikte powerpoint presentaties tijdens de  

LDSbijeenkomsten
   evaluatie van de LDSbijeenkomsten
   interview na afloop van het LDS traject (Bijlage 3)

Vanwege de grootte (vijf deelnemers, twee LDS begelei
ders en een werkplaatsbegeleider) is er geen steekproef 
mogelijk.

Het eindgesprek met de deelnemers is opgenomen. 
Evenals de voorbereiding en evaluatie door de begelei
ders van de LDS. Datzelfde geldt voor het eindgesprek 
met de begeleiders van het LDS traject. Alle gesprekken 
zijn uitgewerkt in steekwoorden. De achterliggende 
Excel met steekwoorden en opmerkingen is ter inzage 
beschikbaar.

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-72761-5_81
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Bijlage 1: Protocol Learning from data Bijlage 2: Schrijfkader 
LDS=deelnemers

Bijlage 3: Richtvragen 
eindgesprek LDS 
begeleiders

Korte omschrijving Deelnemers analyseren samen concrete gegevens, die door een van hen zijn ingebracht.

Oorspronkelijke 
versie(s)

‘ATLAS’ – Learning from data; zie schoolreforminitiative.org, nsrfharmony.org en linpilcare.eu

Achtergrond Tijdens een ontwerpproces verzamelen LDSdeelnemers feedback van betrokkenen (zoals leerlingen en 
collega’s) om hun onderwijsontwerpen te verbeteren. Ze bevragen die betrokkenen om beter inzicht te krijgen 
in de kwesties, die zij willen aanpakken of om informatie op te halen over hun prototype. Dit protocol helpt 
om verzamelde feedback op een gestructureerde manier te bespreken en analyseren. Daarbij staat de vraag 
centraal wat de deelnemers uit de feedback concluderen. De conclusies helpen de inbrenger van de gegevens 
om keuzes te maken over het vervolg van het onderwijsontwerp.

1.  Wat zou je aan je collega’s vertellen over het tot stand 
komen van het gemaakte product: de breakinbox?
  Hoe is het tot de breakinbox gekomen?
  Wat heb je samen gemaakt wat alleen nooit gelukt zou zijn?
  Waardoor is het gelukt?

2. Wat zou jij aan je collega’s vertellen over jouw leerproces?
3.  Wat zou jij aan je collega’s vertellen over de werkwijze van een 

Learning Design Studio?

Doelen van het gesprek zijn:
1.   mijlpalen (hoogte en dieptepunten) in kaart te brengen  

Mijlpalen
•  Kunnen jullie de vier belangrijkste mijlpalen tijdens het traject 

benoemen?
•  Kunnen jullie de vier belangrijkste mijlpalen plaatsen op een 

tijdlijn?
• Kunnen jullie de situaties beschrijven van mijlpalen?
• Waarom waren deze gedeelde mijlpalen voor jullie waardevol?
•  Waarom waren deze gedeelde mijlpalen volgens jullie belang

rijk voor de deelnemers?

2.  Het doel van het traject was te komen tot ontwerpprincipes 
voor een effectieve en succesvolle cocreatie. Cocreatie is 
een vorm van samenwerking, waarbij alle deelnemers invloed 
hebben op het proces en het resultaat van dit proces.

Cocreatie
• In hoeverre was er volgens jullie sprake van cocreatie?
•  Kunnen jullie voorbeelden benoemen waarin de deelnemers 

tot cocreatie kwamen?
•  Waarom vinden jullie dat in de genoemde situaties sprake was 

van cocreatie?

3.  Het doel van het traject was te komen tot ontwerpprinci
pes. Ontwerpprincipes, zijn richtlijnen voor het design van 
je onderwijs. Ze inspireren en helpen bij het genereren van 
vernieuwende ideeën als wel bij het kiezen van ideeën. Ze 
geven richting aan het ontwerpproces en ondersteunen de 
juiste keuzes te maken.

Ontwerpprincipes
•  Kunnen jullie 24 ontwerpprincipes benoemen, die tijdens het 

traject hebben bijgedragen aan cocreatie?
•  Waarom zijn dit voor jullie krachtige ontwerpprincipes, die 

impact hebben gehad tijdens het traject?

Voorbereiding De inbrenger van de gegevens zorgt ervoor dat alle deelnemers tijdens het doorlopen van het protocol 
beschikken over de ‘zuivere’ feedback, die door de inbrenger is verzameld. Het is niet de bedoeling dat daar 
conclusies, interpretaties, samenvattingen of toelichtingen door de inbrenger aan zijn toegevoegd. Dit 
protocol werkt verreweg het beste met de feedback in de vorm van tekst waarvan de deelnemers bij de 
start een exemplaar van krijgen. Als de feedback de vorm heeft van een geluids of videoopnamen is het 
belangrijk dat de inbrenger deze vooraf uittypt. Vervolgens geeft hij elke deelnemer vooraf een exemplaar 
van die uitwerkingen.

Proces 1. de inbrenger geeft een korte toelichting op de gegevens, maar vermijdt daarbij conclusies. (2 minuten)
2. De andere deelnemers bekijken samen de gegevens samen en beantwoorden daarbij de volgende vragen:
a. Wat valt op? (Let op: geen oordelen of interpretaties). (10 minuten)
b. Welke rode draden, thema’s of verbanden zie je in de tekst? (10 minuten)
c.  Wat betekenen de interpretaties bij stap 2b volgens ons voor de onderwijspraktijk van de inbrenger?  

(10 minuten)
3. Reflectie op de opbrengsten, eerst door inbrenger en vervolgens door de deelnemers (10 minuten).
a. Inbrenger: Wat heeft de analyse opgeleverd?
b. deelnemers: Hoe hebben de tekst en de analyse daarvan je aan het denken gezet over je eigen praktijk?
4. Nabespreking: hoe liep het proces? (3 minuten)

Uit: Van de Sande, R., Maurits, W. & Slaats, M., (2019). Professioneel leren met impact. Fontys Lerarenopleiding Tilburg.
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