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1 Inleiding 

Kennisnet heeft via de EXMO regeling (bestaande uit EXMO tranche 1 en EXMO tranche 2) scholen in het 

MBO uitgedaagd om gericht te gaan experimenteren met ict. Het gaat om uitgewerkte ideeën, modellen en 

tools waarvan de scholen de meerwaarde bewezen willen zien. Het oogmerk is praktijknabij onderzoek te 

verrichten, op basis waarvan de scholen hun ontwerpen kunnen aanscherpen en verbeteren. Onderdeel 

van de EXMO regeling is dat de scholen support krijgen aangeboden van een adviseur / implementatiebe-

geleider voor de implementatie van de ict-toepassing en de uitvoering van het onderzoek op de instelling 

en daarnaast support van een onderzoeksinstelling voor het aanscherpen van de onderzoeksopzet, het 

volgens de methodische regels uitvoeren van het onderzoek en het analyseren en rapporteren van de re-

sultaten. Daarmee heeft de EXMO regeling meteen een professionaliseringdoelstelling: naast evidentie 

omtrent de meerwaarde van het ontwerp gaat het Kennisnet ook om het professionaliseren van teams en 

instellingen op het terrein van onderzoek in de praktijk.  

Het uitgangspunt van het project is dat het vraaggestuurd is: scholen brengen hun eigen vraag in over ict 

toepassingen bij het leren. Vervolgens worden afspraken gemaakt met onderwijsteams binnen de deel-

nemende scholen om zich te committeren aan het uitvoeren van (quasi-)experimenteel onderzoek naar de 

meerwaarde van hun (ict) ontwerp. Dat houdt in dat het ontwerp “gebruiksklaar” dient te zijn: er moet een 

ontwerp liggen waarmee docenten aan de slag kunnen en willen, en waarbij een onderbouwde en onder-

zoekbare voorspelling is geformuleerd over het realiseren van meerwaarde en het mechanisme waarlangs 

die meerwaarde ontstaat (CIMO model: context, interventie, mechanisme, output).  

1.1 De fasen in het EXMO project  

Het proces dat de scholen doorlopen in het kader van de EXMO regeling omvat een aantal stappen:  

A: Aanvraag 

De scholen hebben voor deelname aan de EXMO regeling een aanvraag ingediend bij Kennisnet waarin 

zij hun ict-toepassing hebben beschreven, inclusief de verwachtingen ten aanzien van deze toepassing. 

Deze aanvragen zijn op basis van vooraf gestelde criteria (aanwezigheid van een kennisbasis, de experi-

menteermogelijkheden, de betrokkenheid van docenten en studenten, de invoeringscondities in relatie tot 

de haalbaarheid van het onderzoek en de praktische haalbaarheid van de onderzoeksvraag) beoordeeld 

door Kennisnet en de onderzoekers van IVA en op basis daarvan zijn tien scholen geselecteerd voor 

deelname aan de vraagverhelderingsgesprekken binnen EXMO 1 en zeven scholen binnen EXMO 2.  

B: Vraagverheldering 

Met de scholen is op locatie een vraagverhelderingsgesprek gevoerd. Bij deze gesprekken waren zowel 

de onderzoekers als de implementatiebegeleider van de school aanwezig. Doel van deze gesprekken was 

het aanscherpen van de probleemverheldering en het op basis van theoretische inzichten aanscherpen 

van de voorspelling, ondersteuning bij criterium- en instrumentselectie en het inrichten van een effectief en 

efficiënt onderzoeksdesign. De verantwoordelijkheid om te komen tot een haalbaar onderzoeksdesign lag 

bij de onderzoekers. Voor drie onderzoeken waarvan de aanvraag in eerste instantie was goedgekeurd, 

bleek tijdens de vraagverheldering dat de ict-toepassing nog te weinig was uitgewerkt om het onderzoek 

naar effecten uit te kunnen voeren. Deze aanvragen zijn om die reden alsnog afgevallen, resulterend in 

acht onderzoeken binnen EXMO tranche 1 en vijf onderzoeken binnen EXMO tranche 2. 

C: Onderzoeksplan 

Op basis van de aanvraag van de school en de vraagverheldering, hebben de onderzoekers per instelling 

een onderzoeksplan geschreven waarin de probleemstelling, de onderzoeksvraag, de ict-toepassing zelf, 



2 Leren van EXMO 

het onderzoeksdesign, de onderzoeksinstrumenten en de beperkingen en power van het onderzoek in 

kaart zijn gebracht. Deze onderzoeksplannen zijn naar de scholen gestuurd voor feedback en de scholen 

hebben, met ondersteuning van de implementatiebegeleider, gekeken of de opzet uitvoerbaar was op de 

instelling. Op basis van de door de school gegeven feedback zijn de plannen definitief gemaakt en naar 

Kennisnet gestuurd. Op basis van deze onderzoeksplannen is tevens door Kennisnet voor iedere instelling 

een contract opgesteld met informatie over de uit te voeren activiteiten. 

D: Uitvoering onderzoek 

Bij vrijwel alle scholen zijn een voor- en nameting onder studenten uitgevoerd, aan de hand van een digita-

le vragenlijst. De onderzoekers hebben de vragenlijst opgesteld en de school was verantwoordelijk voor 

het realiseren van de respons. In het geval van het meten van leerrendement of kennis, is zoveel mogelijk 

aangesloten bij toetsen die de school al in gebruik had voorafgaand het onderzoek of zijn door scholen 

toetsen ontwikkeld. 

Naast de vragenlijsten, zijn de onderzoekers op iedere school aanwezig geweest om (indien mogelijk) de 

manier waarop de ict-toepassing wordt ingezet te observeren en daarnaast interviews uit te voeren met 

studenten en docenten, om de interventie in kaart te brengen. 

E: Rapportage 

Op basis van de kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksresultaten, hebben de onderzoekers per school 

een rapportage opgesteld, waarin opgenomen een beschrijving van de implementatie, perceptie van de 

uitvoering en effecten en de resultaten van de vragenlijsten. 

F: Bespreking 

Als laatste stap van de regeling heeft op iedere deelnemende instelling een bespreking van de rapportage 

plaatsgevonden. Deze zijn georganiseerd door de onderzoekers en de vraag was om zoveel mogelijk van 

de betrokkenen bij het EXMO onderzoek bij dit gesprek te betrekken. Tijdens dit gesprek heeft niet alleen 

de rapportbespreking plaatsgevonden, maar hebben de onderzoekers ook een vragenlijst afgenomen bij 

de betrokken docenten, om in kaart te brengen wat zij hebben geleerd van het EXMO onderzoek en welke 

onderdelen van de regeling volgens hen hebben bijgedragen aan hun leerproces. 

1.2 Conceptueel kader 

In de totale EXMO regeling zijn 13 roc‟s betrokken, waar één of enkele opleidingsteams een specifieke ict-

toepassing hebben ingebracht voor een (quasi-)experimenteel kwaliteitsonderzoek. Daarvan zijn aparte 

instellingsrapportages verzorgd, die bij IVA en Kennisnet beschikbaar zijn. In deze rapportage is aandacht 

voor het leerproces dat op die instellingen heeft plaats gevonden. In dit artikel wordt verslag gedaan van 

het overkoepelende deel van het EXMO onderzoek. De in totaal 13 instellingsrapportages vormen hiervoor 

het basismateriaal, samen met de vragenlijsten die docenten hebben ingevuld over de deelname aan het 

EXMO regeling. 

Onderstaand model geeft het conceptueel kader weer van waaruit de cases zijn bekeken. Per casus heeft 

er tenminste een rudimentaire vorm van de PDSA cyclus in de instelling plaatsgevonden. Goes-Daniëls 

(2011) constateert dat teams vaak wel een leercirkel opstarten, maar in de meeste gevallen niet afmaken. 

Systematisch werken aan kwaliteit in de hectiek van alledag is voor opleidingsteams een lastige opgave. 

Men vaart op vertrouwd kompas en is tevreden als de activiteiten voor de studenten goed zijn georgani-

seerd. Evaluatie en verbetering van het primaire proces vindt zelden plaats, ook omdat de stuurinformatie 

die hiervoor nodig is, vaak niet op teamniveau beschikbaar is (cf. Mariën, Willemse, Gielen en Vink, 2011). 

Teurlings en Uerz (2009) geven aan dat het teamniveau geëigend is om professionalisering en onderwijs-

ontwikkeling te verbinden. Uit casestudies blijkt dat teams op de roc‟s hiertoe veelal ook bereid en in staat 

zijn (Teurlings, Van der Neut, Vink en Nieuwenhuis, 2011). Het collectief leren van en binnen teams kan 

nog flink worden versterkt, waarbij ontwikkelend leiderschap vanuit het management het meest effectief 

lijkt te zijn. De ontwikkeling van PDSA als teamroutine zal nog het nodige transformationeel 

(=ontwikkelingsgericht) leiderschap vergen in het mbo. 
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In het EXMO project is er voor gekozen om ondersteuning aan te bieden bij de verschillende stappen van 

het zoek- en leerproces, waarbij de focus is gelegd op de minst ingevulde stap in de praktijk, namelijk de 

study fase. In deze fase hebben de onderzoekers een sterke rol gehad. Daarnaast is aan de voorkant 

sterk ingezet op ondersteuning (met name van de implementatiebegeleider), om zorg te dragen dat de 

plannen concreet en uitvoerbaar waren. Voor de ondersteuning gedurende het proces zijn door Kennisnet 

landelijke uitwisselingsbijeenkomsten georganiseerd, is er vanuit IVA onderzoeksmatige ondersteuning 

verleend, én kon elke instelling de hulp inroepen van een ondersteuner bij de implementatie van het inge-

brachte ontwerp. In het model is dat weergegeven door de cirkel van het ondersteuningsarrangement. Het 

idee is dat de kwaliteit van het zoek- en leerproces en de (informele) professionalisering en tevredenheid 

van docenten die daaruit voortvloeit, verbetert door de ingezette ondersteuning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: Conceptueel kader voor analyse van leerprocessen binnen de EXMO regeling 

Zoek- en leerproces 

Om het zoek- en leerproces van de betrokkenen vanuit de onderwijsinstelling in kaart te brengen, is geke-

ken naar relevante aspecten voor dat zoek- en leerproces, gebaseerd op eerder onderzoek. Daarbij is on-

derscheid gemaakt naar de inhoudelijke kant en de procesmatige kant. Bij de inhoudelijke duiding die is 

weergegeven in hoofdstuk 3, is gekeken naar de interventie zelf, de onderwijskundige noodzaak, de match 

tussen de interventie en het probleem en de inhoud van de nieuwe kennis naar aanleiding van de study 

fase en de vertaling hiervan in de act fase. Voor de procesmatige benadering is gekeken naar de betrok-

kenheid gedurende het proces en de continuïteit daarin, met onderscheid naar docenten en management 

(hoofdstuk 4). Om beide aspecten in kaart te brengen zijn de onderzoeksvoorstellen en onderzoeksplan-

nen van de instellingen en de verslagen van de bijeenkomsten op de instellingen geanalyseerd. Boven-

dien zijn er vragen in de vragenlijst aan docenten meegenomen over deze aspecten.  
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Ondersteuningsarrangement  

Om de begeleiding in kaart te brengen is alle ondersteuners gevraagd om hun ondersteuningsactiviteiten 

bij te houden, op basis van een door de onderzoekers opgesteld logboek. Hierbij is gekeken naar het aan-

tal keer dat door de verschillende ondersteuners ondersteuning is geboden, de inhoud van de ondersteu-

ning en het resultaat van de ondersteuning. Op basis van deze informatie is per instelling per fase (plan, 

do, study, act) een beschrijving gemaakt van de geboden ondersteuning. Daarnaast is de docenten in een 

vragenlijst hun mening gevraagd over de ondersteuning en ook deze gegevens maken onderdeel uit van 

de beschrijving van de ondersteuning in hoofdstuk 5. 

Professionalisering docenten 

De professionalisering van docenten, als gevolg van de deelname aan de onderzoeksexperimenten en de 

daaraan gekoppelde leerervaringen binnen de EXMO regeling, is in kaart gebracht door alle betrokkenen 

bij de regeling vanuit de instellingen, vragen te stellen over de verschillende aspecten van het onderzoek 

en de waarde daarvan, voor de verbetering van het primaire proces, hun eigen professionalisering en de 

professionalisering van collega‟s. Daarnaast is aan de hand van deze vragenlijst in kaart gebracht hoe te-

vreden de betrokkenen vanuit de onderwijsinstelling zijn over het leerproces dat heeft plaatsgevonden. Er 

is per betrokkene per instelling in kaart gebracht wat de betrokkenheid bij het onderzoek was, hoe zinvol 

deze persoon de verschillende ondersteuningsactiviteiten vond en wat deze persoon hiervan heeft ge-

leerd. 

Bovenstaand model is het uitgangspunt voor de beschrijving van de leerprocessen die hebben plaatsge-

vonden naar aanleiding van de verschillende deelonderzoeken. Daarbij is voor de aspecten die via een 

vragenlijst zijn bevraagd (de ondersteuning en de professionalisering en tevredenheid van docenten) te-

vens een statistische analyse uitgevoerd om te bepalen in hoeverre er significante relaties bestaan tussen 

deze concepten.  

1.3 Dataverzameling en respons 

Zoals bovenstaand omschreven hebben aan dit overkoepelend onderzoek verschillende bijeenkomsten en 

bronnen ten grondslag gelegen. In chronologische volgorde zijn dit: 

 De door de scholen zelf geschreven aanvragen; 

 De verslagen van de vraagverhelderingsgesprekken; 

 Het definitieve onderzoeksplan; 

 De ondersteuningsbeschrijvingen van de ondersteuners; 

 De (concept) onderzoeksrapporten per instelling (definitieve versies op de website van Kennisnet); 

 De verslagen van de rapportbesprekingen; 

 De afgenomen vragenlijst bij betrokkenen (tijdens de rapportbesprekingen). 

 

De aanvragen, onderzoeksplannen en verslagen  van de bijeenkomsten (vraagverheldering  en rapportbe-

spreking) zijn geanalyseerd om informatie te vergaren over  inhoud en betrokkenheid, de ondersteunings-

beschrijvingen zijn benut voor de beschrijving van externe betrokkenheid en de vragenlijst is benut om 

analyses uit te kunnen voeren naar de relaties tussen de concepten in het overkoepelend model en de 

analyses van de andere bronnen waar mogelijk te onderbouwen. 

Er hebben in totaal 53 respondenten deelgenomen aan de vragenlijst, variërend van twee tot zes perso-

nen per instelling. Omdat de vragenlijst ingaat op verschillende onderdelen van het EXMO project, konden 

respondenten aangeven dat zij bij bepaalde onderdelen niet betrokken waren, door de optie „niet van toe-

passing‟ te kiezen in de vragenlijst. De respondenten die hebben aangegeven dat zij bij bepaalde onder-

delen niet aanwezig waren en daar vervolgens ook geen waardering over hebben uitgesproken, zijn in de 

analyses behandeld als „missing variables‟ en daarom niet meegenomen. Hierdoor wordt voorkomen dat 

de afwezigheid van respondenten bij bepaalde onderdelen invloed heeft op de resultaten. Dit betekent dat 

het aantal respondenten varieert en dit samenhangt met de betrokkenheid van de respondenten bij dat 

onderdeel en dat de percentages van positieve en negatieve beoordelingen gebaseerd zijn op het totaal 

aantal respondenten dat ook daadwerkelijk een mening heeft gegeven. 
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2 Ontwerpen, innoveren, leren 

2.1 Leerprocessen in opleidingsteams  

Om het leerproces in de opleidingsteams te beschrijven, maken we gebruik van de PDSA cyclus (zie fi-

guur 2). Deze kwaliteitscyclus van Deming (o.a. 1986) wordt ook wel PDCA genoemd, maar Deming zelf 

prefereert de S van study, omdat dat beter het reflectieve, lerende karakter van het proces weergeeft dan 

de C van check. De PDSA cyclus is een kwaliteitszorg methodiek, gebaseerd op de wetenschappelijke 

benadering. Deming bouwt voort op het werk van Stewart, gericht op het wetenschappelijk gefundeerd 

verbeteren van producten en productieprocessen. Het is bedoeld als een iteratief proces, om niet vast te 

raken in een “analytische verlamming” (analysis paralysis): ook halve aannames en schattingen zijn vol-

gens Deming een goede start van een iteratief verbeterproces. Het gaat erom de aannames bij de start 

goed te formuleren en steeds weer kritisch tegen het licht te houden. 

Figuur 2: PDSA cyclus (bewerkt, naar Deming, 1986) 

 

 In de plan fase gaat het volgens Deming vooral om het herkennen en erkennen van het kwaliteitspro-

bleem. Eigenaarschap speelt daarbij een belangrijke rol (voelt men zich verantwoordelijk voor dit pro-

bleem), maar ook urgentie is noodzakelijk, omdat de praktijk van alle dag meerdere problemen kent. 

met een minder urgent probleem is ook zonder oplossing vaak wel te leven. Bij het ontwikkelen van 

een potentiële oplossing zou evidentie een belangrijke rol moeten spelen: in hoeverre maakt men ge-

bruik van oplossingen die (elders) al hun nut hebben bewezen. Tot slot speelt ook de voorgeschiedenis 

een rol: innovatie ervaringen en ervaringen met eerder uitgeprobeerde oplossingen hebben invloed op 

de wil tot verandering in het opleidingsteam (zie ook Van den Berg, 2010).  

 In de do fase wordt de oplossing uit de plan fase uitgeprobeerd. In deze fase is het van belang wie be-

trokken is bij welke acties, en of de oplossing wordt uitgevoerd zoals bedoeld (cf. Goodlad, 1984; in 

Van den Akker, 1998). In deze fase is het volgens Deming verstandig om met kleine inhoudelijke stap-

jes te werken: te veel veranderingen in één keer maakt het moeilijk om de resultaten in de volgende fa-

se goed te bestuderen. 

 In de study fase worden de resultaten van de do fase geanalyseerd, in het licht van de verwachtingen, 

zoals geformuleerd in de plan fase. Analyse van de resultaten en vergelijking van die resultaten tegen 

de verwachtingen zijn belangrijke onderdelen van deze fase. Ook is het van belang om de implementa-

tie van interventies en oplossingen goed in kaart te brengen: dit geeft inzicht in uitvoerbaarheid van de 

ingebrachte oplossing en zicht op mogelijk verklaringen voor het eventuele verschil tussen verwachtin-

gen en uitkomsten. 

Van belang is, om de resultaten goed vast te leggen, om zodoende een trend te kunnen onderscheiden 

over meerdere PDSA cycli heen, en om van data naar informatie te gaan: dat is de input voor de vol-

gende fase. 

 In de act fase worden consequenties getrokken uit de informatie uit de study fase. Het gaat dan om 

veranderingen in de oplossing om dichter bij de gewenste resultaten te komen. Vaak vraagt een eerste 
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set uitkomsten om een herhaling van de PDSA cyclus. Het resultaat van deze fase kan of de opzet zijn 

van een nieuwe ronde, of een uitgewerkt model voor een vernieuwde werkprocedure of product. 

 

De PDSA cyclus kan worden gezien als onderdeel van het model van Kline en Rosenberg (1986) voor in-

teractieve innovatie (zie figuur 3). Kline en Rosenberg ontwikkelden dit model als alternatief voor het lineai-

re R&D model van innovatie. De kern van dit model is een weergave van het primaire (productie)proces, 

waarin via controle (c) en feedback loops (f) problemen worden gesignaleerd en aangepakt (dit is analoog 

aan PDSA). De werkers in het primaire proces (vaklieden, professionals, leidinggevenden, ondernemers) 

signaleren die problemen en bepalen er de urgentie van. Werkbare oplossingen worden veelal ook binnen 

dit primaire proces gegenereerd, op basis van de kennisvoorraad die daar aanwezig is. Hands-on-kennis 

wordt gebruikt om ter plekke oplossingen te construeren. Dit hoeft niet altijd een expliciet, bewust proces 

te zijn. Pas als er geen pasklare oplossing voorhanden is of te maken is, gaat men shoppen bij externe 

kennisbronnen (K): collega‟s, vakbladen, internet of onderzoeksverslagen. In geval die externe kennisvoor-

raad geen adequaat antwoord genereert, gaat men te rade bij de (publieke) onderzoeksinfrastructuur (R) 

om nieuwe kennis te vinden of te (laten) genereren. Interessant zijn de deductieve (d) en inductieve (i) 

verbindingen tussen praktijk en onderzoek: de praktijk kan geïnspireerd worden door onderzoek, maar ook 

vice versa: gegenereerde oplossingen in de praktijk kunnen aanleiding en inspiratie zijn voor formeel on-

derzoek. 

Figuur 3: interactieve innovatie (naar Kline & Rosenberg, 1986) 

Interessant aan het model van Kline en Rosenberg is dat zij het leer- en zoekproces op de werkvloer, in de 

vorm van een PDSA cyclus, verbinden met de beschikbare kennis buiten het primaire proces. Dit biedt 

zicht op het verbinden van de wetenschappelijke wereld aan die van de professionele praktijk in het on-

derwijs. In het klassieke onderzoek is men echter niet zozeer op zoek naar werkbare kennis maar naar 

theoretische verklaringen en bewijzen. Onderzoekers zijn niet van nature geïnteresseerd in de economi-

sche betekenis van kennis. Hier geldt dus een ander regime van kennisontwikkeling. Een optimale aanslui-

ting tussen onderwijspraktijk en onderwijsonderzoek kan dus niet worden verbeeld als een soort lemnis-

caat (zie het model van Ellström, 2008, dat in eerste instantie als denkkader voor dit onderzoek is gehan-

teerd), waarbij theoretische kennis de praktijk invloeit en met praktijkervaring verrijkt weer terugvloeit naar 

de wetenschap. De systemen praktijk en wetenschap zijn „losjes gekoppeld‟, kennis uit beide systemen zal 

vertaald en getransformeerd moet worden ten behoeve van wederzijdse inspiratie. 

In het EXMO traject wordt vooral een invulling gezocht voor de praktische leercyclus: onderzoekers wor-

den “ingevlogen” vooral om een systematische methodiek aan te reiken hiervoor. Echter, vooral in de fase 

van vraagverheldering en explicitering van verwachtingen omtrent de meerwaarde van ontwerpen uit de 

praktijk, kunnen scholen zich mede laten inspireren door kennis en inzichten uit de wetenschappelijke cy-

clus; daarnaast is de ambitie van Kennisnet dat de experimenten niet alleen lokale kennis genereren, 

maar bijdragen aan de kennisbasis van de MBO-sector. 
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2.2 Kenmerken van krachtige leerprocessen 

Met het beschrijvingskader van de PDSA cyclus is aangesloten bij de opbrengsten van het project Innova-

tie regisseur (Nieuwenhuis, 2008) en de inzichten van Mulder (2011) over het bevorderen van disseminatie 

van innovaties in het beroepsonderwijs. Duurzame innovatie in dienstverlenende organisaties, zoals het 

mbo, is geen doel op zich, maar staat in het licht van strategie en kwaliteit. Vernieuwing die niet wordt ge-

dragen door het strategisch beleid van de instelling is gedoemd te mislukken, zo betogen Roobeek (2007) 

en Boonstra (2005) in het kader van het project Innovatieregisseur. Innovatie vraagt om verandering van 

routines in docententeams, wat tijd en focus vraagt van de leidinggevenden en van de docenten (zie ook 

Van den Berg, 2009). Urgentie, eigenaarschap en support vanuit de organisatie zijn dan sleutelwoorden bij 

het inrichten van een succesvolle leer- en innovatieomgeving. Ook Mulder (2011) wijst op het belang van 

consistentie en betrokkenheid, voor een succesvolle implementatie van nieuwe werkvormen. Tegelijkertijd 

geven auteurs als Boonstra (2005) en Kessels (2006) aan dat vooral in de ontwerpfasen van een innovatie 

ruimte moet worden gecreëerd voor creativiteit en inbreng van professionals, zodat de beoogde vernieu-

wing aansluit bij hun professionele visie. Boonstra laat zien dat de rol van het management gedurende een 

innovatieproces langzamerhand verschuift van ruimte geven voor creativiteit en inbreng naar keuzes ma-

ken en de uiteindelijk gemaakte keuze redelijk streng doorvoeren. Als opdrachtgever van innovatietrajec-

ten is het management leidend in het zoek- en leerproces naar oplossingen voor kwaliteitsproblemen en 

verbeterkansen. 

Krachtige leerprocessen rondom onderwijsinnovatie kenmerken zich dus door: 

1. Een organisatiefocus op kwaliteitsverbetering. Innovatie is een hulpmiddel voor kwaliteitsverbete-

ring. Impulsen voor kwaliteitsverbetering komen voor zowel op organisatieniveau (de organisatie 

krijgt signalen van buiten), op teamniveau (het team ziet mogelijkheden tot resultaatverbetering) als 

op individueel niveau (een professional brengt nieuwe inzichten). Het management neemt de rol van 

opdrachtgever op zich en borgt dan ook dat de resultaten van vernieuwingsprojecten worden benut 

voor brede kwaliteitsverbetering.  

2. Onderwijskundige noodzaak en onderbouwing. Vernieuwingen beklijven beter als ze aansluiten bij 

de onderwijskundige visie en cultuur van een opleidingsteam en als ze evidence based, danwel evi-

dence informed zijn. Professionals zijn bereid om hun werkgedrag te veranderen, als er zicht wordt 

geboden op betere resultaten. Indien daar geen sprake van is, dan staat de vernieuwingsinspanning 

en de daarmee gepaard gaande onzekerheid niet in verhouding tot het verwachte effect. 

3. Eigenaarschap en teambetrokkenheid. Teams en docenten moeten het gevoel hebben dat de inno-

vatie “van hen” is; het moet aansluiten bij hun probleemanalyse van de werkpraktijk en de geopper-

de oplossingen moeten passen bij hun idee van professionaliteit. Van den Berg (2007) onderbouwt 

met zijn onderzoek een ontwikkelingsmodel voor betrokkenheid verlopend van zelfbetrokken 

(“kan/wil ik dat wel”) via taakbetrokken (“past dat in mijn werk”) naar anderbetrokkenheid (“verbetert 

mijn dienstverlening”). Innovatoren, die zelf al in het stadium van anderbetrokkenheid zitten, verge-

ten vaak dat hun collega‟s daar nog niet zijn, hetgeen leidt tot spanningen en innovatieweerstand. 

4. Afmaken van leerprocessen. Kenmerkend voor praktische vernieuwingstrajecten is dat men zoekt 

naar werkbare alternatieven: het is economisch vaak niet verantwoord om naar theoretisch optimale 

alternatieven te zoeken. Werkbare alternatieven worden ingepast in de lokale werktheorie en men 

werkt verder aan volgende problemen en urgente zaken. Bedrijfseconomisch en professioneel is dit 

een goed werkend model voor het ontwikkelen van adequaat fungerende handelingspatronen. Dit 

betekent echter vaak dat de geïmplementeerde oplossing sterk contextgebonden is: het werk alleen 

in die ene situatie, en is moeilijk overdraagbaar naar elders.  

In het vervolg zal de kwaliteit van de leerprocessen binnen de deelonderzoeken van EXMO worden be-

schreven aan de hand van trefwoorden uit de theoretische analyse hierboven. Daarbij is onderscheid ge-

maakt naar twee clusters, rond twee hoofdthema‟s: de inhoud van het zoek- en leerproces (een inhoudelij-

ke analyse van de geïmplementeerde oplossing: urgentie, kennisbasis, doel-middel redenering, evidentie 

vooraf en resultaten van de uitgevoerde experimenten; zie hoofdstuk 3) en de organisatorische inbedding 

van het traject (betrokkenheid van team, docenten en management; zie hoofdstuk 4) en een beschrijving 

van de betrokkenheid van externen in hoofdstuk 5. Dit leidt in hoofdstuk 6 tot een waardering van de zoek- 

en leerprocessen die zijn waargenomen in de verschillende projecten en aanbevelingen voor optimalisatie 

van ontwikkelings- en implementatietrajecten.
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3 Inhoudelijke analyse van de experimenten  

Zoals in hoofdstuk 2 omschreven, beklijven vernieuwingen beter wanneer ze aansluiten bij de onderwijs-

kundige visie en cultuur van een opleidingsteam en wanneer er sprake is van onderwijskundige noodzaak 

voor de vernieuwing. In dit hoofdstuk is daarom aandacht voor de inhoud van de verschillende experimen-

ten, gekoppeld aan de PDSA cyclus. Hierdoor wordt een beeld gevormd van de mate waarin er een kans 

bestaat dat er een krachtig leerproces binnen de verschillende instellingen op gang komt. In bijlage 1 is 

een overzicht gegeven van de interventies, onderzoeksvragen en hypotheses per instelling. 

3.1 Inhoud van de plan fase 

Voor deze fase van de PDSA cyclus zijn de onderzoeksvragen, het onderzoeksprobleem (het probleem 

dat de school probeert te verhelpen door inzet van de interventie), de interventie zelf, de match tussen de-

ze aspecten en de kennis die is benut voor de vormgeving van het onderzoek van belang. Om een beeld 

te vormen van de inhoud van de experimenten is in de bijlage een tabel meegenomen waarin van alle ex-

perimenten een korte beschrijving staat van de interventie, de onderzoeksvraag en de hypotheses. 

3.1.1 Verwachtingen ten aanzien van de interventie 

Wanneer wordt gekeken naar de inhoud van de onderzoeken en de vragen die hieraan ten grondslag lig-

gen, dan blijkt dat er een hoge mate van variatie bestaat in de mate waarin er sprake is van een onder-

wijskundige oorsprong of noodzaak die ten grondslag ligt aan de keuze voor de interventie. Innovaties 

hebben een grotere kans succesvol te zijn, wanneer er een urgentie wordt ervaren (ofwel een probleem) 

waar een oplossing voor nodig is. Volgens Ten Brummelhuis (2006) is er ten aanzien van het gebruik van 

ict onderscheid te maken in: 

 Algemene onderwijskundige redenen: hierbij staan het realiseren van een hoger leerrendement en het 

efficiënt vormgeven van het onderwijs centraal. 

 Maatschappelijke of sociale onderwijskundige redenen: hierbij staat het vertrouwd raken met ict ter 

voorbereiding op het leven als burger in een kennissamenleving centraal. 

 Beroepsgerichte onderwijskundige redenen: hiervan is sprake wanneer bepaalde ict competenties 

noodzakelijk zijn op een bepaald beroep uit te voeren. 

 

Er is binnen de EXMO onderzoeken vooral sprake van ict-toepassingen met een algemene onderwijskun-

dige reden. Er is veel minder sprake van maatschappelijk of beroepsgerichte onderwijskundige redenen, 

hoewel bij één onderzoek wel sprake is van digitalisering van de opleiding vanwege de mate van digitali-

sering in het beroep, en daarmee aandacht voor de beroepsgerichte onderwijskundige redenen. De resul-

taten die bij de verschillende deelonderzoeken zijn meegenomen, zijn: 

1. Leerrendement (11 keer) 

2. Motivatie van studenten of attractiviteit onderwijs (9 keer); 

3. Didactische vormgeving (7 keer) 

4. Efficiency (3 keer) 

5. Technische vormgeving (2 keer) 

6. Gebruik ict-toepassing (2 keer) 

7. Leestrategieën (1 keer) 

 

In vrijwel alle onderzoeken zijn onderzoeksvragen geformuleerd, gericht op het effect van een ict-

toepassing op het leerrendement of de motivatie van studenten. Uit bovenstaande opsomming blijkt bo-

vendien dat in de deelonderzoeken vragen centraal staan die betrekking hebben op hoe een bepaalde ict-

toepassing geïntegreerd kan worden in een opleiding. Daarbij zijn de vragen voornamelijk gericht op de 

didactische inbedding van een ict-toepassing met bijvoorbeeld aandacht voor de ondersteuning van stu-

denten tijdens het werken met de toepassing of de benodigde begeleiding bij het werken met een ict-

toepassing en hoe de docenten de koppeling met het curriculum van de opleiding kunnen maken, zodat de 
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ict-toepassing geen vreemde eend in de bijt wordt en los komt te staan van de rest van de opleiding. Bo-

vendien zijn er twee deelonderzoeken waar ook de technische vormgeving nog niet vaststond vooraf-

gaand aan het onderzoek. 

3.1.2 Doel-middel redenering, urgentie en eigenaarschap 

Voor het in kaart brengen van de inhoud van de deelonderzoeken is tevens de aard van het probleem dat 

centraal staat relevant. Idealiter is het onderzoek zowel probleemgedreven als ontwerpgedreven. Hiermee 

wordt bedoeld dat er een urgent probleem ten grondslag moet liggen aan innovatie en er daarnaast tijd 

moet worden gestoken in het ontwerpen van de oplossing. De oplossing is in deze context de interventie 

die instellingen onderwerp maken van het onderzoek. In onderstaande tabel is het onderzoeksprobleem 

benoemd, zoals beschreven in het onderzoeksplan, evenals de gekozen oplossing en de ontwerpoverwe-

gingen, om de mate waarin hiertussen een match bestaat weer te geven: 

3.1 Onderzoeksprobleem en ontwerpoverwegingen 

School Onderzoeksprobleem Oplossing of interven-

tie 

Hoofdhypothese Ontwerpoverwegingen 

1 Het wegzakken van 

relevante kennis bij 

studenten tussen 

lessen door 

Cool learning (sms‟jes 

met kenniselementen 

tussen lessen door) 

Door studenten tussen lessen door kennis-

vragen te stellen, zakt kennis minder snel 

weg, kan de tijd inde les efficiënter worden 

besteed en is het leerrendement hoger. 

Het gebruik van sms‟jes sluit 

aan bij de belevingswereld van 

studenten 

2 De vormgeving van 

praktisch georiënteerd 

leren (BPV) 

SIMNET: bedrijfssimula-

tie gericht op het leren 

werken  

in een veilige, gesimu-

leerde omgeving 

Door studenten in een gesimuleerde omge-

ving te laten werken, zijn ze beter in staat 

competenties aan te leren en zijn ze meer 

gemotiveerd omdat deze manier van wer-

ken aansluit bij dit type student 

Een meer bedrijfskundige 

benadering van studenten in de 

gesimuleerde omgeving leert 

ze hoe ze zich in de praktijk 

moeten gedragen 

3 De vormgeving van 

POPgesprekken (en 

benutting van LINE 

daarbij) 

LINE: registratie van 

beheersing van compe-

tenties, visualisering van 

ontwikkeling van compe-

tenties 

De verwachting is dat de studenten meer 

inzicht in hun competentiegroei krijgen door 

de beheersing van hun competenties zelf te 

beoordelen en dit met de docent te bespre-

ken en dat dit hun motivatie en leerrende-

ment verhoogt 

Training van docenten om POP 

gesprekken te kunnen voeren  

4 Verouderd materiaal 

(computers) 

Digitaal aanbieden van 

leermateriaal 

Door het aanbod te digitaliseren raken stu-

denten meer gemotiveerd, neemt het leer-

rendement toe en neemt de efficiency van 

de lessen toe 

Het digitale aanbod vormt een 

beter overzicht voor studenten 

en de tussentijdse digitale 

toetsen ondersteunen de do-

cent  

5 De competentie 

klinisch redeneren is te 

laag bij studenten 

InCasu: een computer-

programma voor klinisch 

redeneren 

Door studenten aan de hand van een pro-

gramma de stappen van klinisch redeneren 

aan te leren, zijn ze in de praktijk beter in 

klinisch redeneren. 

Studenten werken zelfstandig 

met het programma. De docent 

vervult de rol van instructeur, 

coach en feedbackgever. 

6 Didactische inbedding 

van videolessen 

Video als  

verwerkingsmethode 

Studenten zijn meer gemotiveerd door te 

werken met video, de waardering van video 

is verschillend voor leerstijlen en integratie 

van video in het vakgebied, verhoogt het 

leerrendement van video 

Leerlingen leren hoe zij een 

video moeten maken. Ze ma-

ken een video over hun vakge-

bied. 

7 De begeleiding bij 

zelfstandig werken 

past niet bij alle stu-

denten 

Vormen van begeleiding 

bij een digitaal pro-

gramma waarin de stu-

denten zelfstandig de 

stof kunnen doorwerken 

Door studenten van verschillende niveaus 

op een passende manier te begeleiden 

tijdens het zelfstandig werken aan Neder-

lands, is meer leerrendement te behalen. 

Varianten van begeleiding bij 

zelfstandig werken in verschil-

lende klassen, bieden inzicht in 

de passende begeleiding voor 

bepaalde studenten 

8 De feedback die 

studenten elkaar 

geven is niet goed  

Training aan studenten 

gericht op feedback ge-

ven 

Door een training feedback geven, gaat de 

kwaliteit van peer feedback omhoog en 

gaan studenten feedback vaker benutten 

De training is gegeven door 

experts die het onderwijskundig 

concept hebben ontwikkeld 
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School Onderzoeksprobleem Oplossing of interven-

tie 

Hoofdhypothese Ontwerpoverwegingen 

9 Cijfermatig inzicht van 

studenten is te laag 

Inzet van een digitale 

game 

Door inzet van de game, krijgen studenten 

meer cijfermatig inzicht  

Sterke didactische inbedding: 

wekelijks klassikale bespreking, 

studenten willen winnen en zijn 

dus meer gemotiveerd 

10 Kennis beklijft onvol-

doende 

Kennis op verschillende 

manieren aanbieden 

(video) 

Leren met behulp van video draagt bij aan 

motivatie en kennisverwerving 

Leerlingen krijgen korte instruc-

tievideo's of opgenomen les-

sen. 

11 Constructieve kennis 

en tekenvaardigheid  

LECO (leren construe-

ren) volgens digitale 

cyclus opdrachten 

Door LECO zijn studenten meer gemoti-

veerd (koppeling theorie-praktijk), ontwikke-

len ze meer kennis en passen deze meer 

toe 

Meer structuur in de cyclus 

(oriënteren, voorbereiden, 

uitvoeren, feedback en reflec-

tie) waardoor studenten deze 

cyclus zelf aanleren 

12 Studenten op stage 

zijn niet goed in beeld 

Benutten van social me-

dia voor aanvullend con-

tact 

Door studenten extra met social media te 

begeleiden gaat de kwaliteit van de stage 

en het leerrendement + tevredenheid om-

hoog 

Social media bovenop reguliere 

begeleiding en wekelijkse 

respons van BPV docent 

13 Benutten van nieuwe 

media voor MBO 

iPads voor docenten en 

studenten 

Door de inzet van iPads gaat de efficiëntie 

en effectiviteit van het onderwijs omhoog 

Inventariseren van het gebruik 

door studenten: vrij gebruik 

 

Op basis van deze tabel blijkt dat de onderzoeken in principe allemaal probleemgestuurd zijn, hoewel bij 

school 4 en 13 het probleem niet ondewijskundig is; deze onderzoeken zijn meer technology driven. Bij de 

scholen waar wel sprake is van een onderwijskundig probleem is nader onderscheid te maken naar de ur-

gentie van dat probleem: bepaalde problemen zijn urgenter voor de betrokkenen bij het onderzoek dan 

andere problemen. Zo is het probleem van de kwaliteit van het klinisch redeneren van studenten in de 

praktijk echt een probleem van de opleiding en betrokken docenten, terwijl het probleem dat kennis be-

perkt beklijft tussen lessen door, een veel algemener probleem is en niet direct gekoppeld is aan de oplei-

ding die deelneemt aan het onderzoek. Daarnaast zijn bepaalde problemen beperkend voor het primaire 

proces van een opleiding, zoals de lage kwaliteit van de peer feedback. Goede peer feedback is van es-

sentieel belang voor het slagen van het onderwijskundig concept dat op die instelling centraal staat en 

zonder goede feedback wordt het primaire proces van die instelling beperkt. De verwachting is dat naar 

mate het onderzoeksprobleem urgenter is voor de opleiding of het onderwijskundige concept, deze urgen-

tie door de betrokken docenten sterker wordt ervaren. In deze gevallen is er vaak sprake van inbedding in 

de strategische visie van de instelling en een koppeling aan het onderwijsconcept dat bij deze instellingen 

centraal staat. 

Met betrekking tot het onderzoeksprobleem blijkt op basis van de resultaten van de vragenlijst dat niet alle 

betrokkenen een beeld hebben van wat het onderzoeksprobleem is dat centraal staat (één op de drie res-

pondenten benoemt niet het onderzoeksprobleem dat bij hun instelling centraal staat), ondanks dat dit in 

het onderzoeksvoorstel en in het rapport beschreven is. Slechts bij een kwart van de instellingen hebben 

alle betrokkenen een beeld van het probleem, zoals geformuleerd in het onderzoeksplan. Wat daarnaast 

opvalt is dat alle projectleiders wel het onderzoeksprobleem duidelijk voor ogen hebben, met uitzondering 

van één onderwijsinstelling, waarbij er ook niet echt sprake is van een probleem waar een oplossing voor 

moet worden gevonden.  

In de vragenlijst is tevens gevraagd wie de respondent als eigenaar van het onderzoeksprobleem ziet. 

Daarbij blijkt dat bij slechts de helft van de instellingen de docenten door minimaal één respondent als ei-

genaar van het onderzoeksprobleem zijn genoemd. Opvallend is daarbij wel, dat bij twee scholen waar het 

onderzoeksprobleem echt de kern van het onderwijskundig concept betreft (school 3, 8 en 11), minimaal 

de helft van de betrokkenen die de vragenlijst hebben ingevuld, de docenten als probleemeigenaar be-

noemen. Dat is beduidend meer dan bij de andere instellingen. Bij de instellingen waar nauwelijks sprake 

was van een onderwijskundig probleem (school 4 en 13), benoemen de respondenten geen probleemei-

genaar. 
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Naast een analys van de antwoorden op de vragenlijst, hebben de onderzoekers een inschatting gemaakt 

van het eigenaarschap, op basis van de betrokkenen bij de verschillende gesprekken en de input van de 

verschillende betrokkenen vanuit de instelling. Deze inschatting is weergegeven in tabel 3.4.  

3.1.3 Evidentie vooraf en kennisbasis 

Als laatste element in de plan fase is het interessant om in kaart te brengen waaraan de kennis over de 

vormgeving en de verwachtingen ten aanzien van de werking en het effect van de interventie (M in het 

CIMO model) door de onderwijsinstellingen is ontleend. Uit de analyses van de overkoepelende vragenlijst 

blijkt dat alle roc's bij het ontwerp van de interventie en de verwachtingen ten aanzien van de werking van 

de interventie, gebruik hebben gemaakt van de praktijkkennis van docenten en tien instellingen ook ge-

bruik hebben gemaakt van praktijkkennis van beroepsbeoefenaren. Zeven roc's hebben daarnaast ook 

gebruik gemaakt van de praktijkkennis van onderwijsondersteuners. Tien roc's raadplegen ten behoeve 

van het ontwerp van de interventie vakbladen en zeven roc's hebben kennis genomen van wetenschappe-

lijk onderzoek.  

Het zijn voornamelijk de projectleiders en overige betrokkenen die melding maken van het gebruik van 

vakbladen of wetenschappelijke literatuur, niet de docenten. Van de projectleiders geeft 42% aan dat er 

vakliteratuur is benut, van de overige betrokkenen 23% en van de docenten geeft 19% van de responden-

ten aan dat vakliteratuur is benut. Met betrekking tot het gebruik van wetenschappelijke literatuur blijkt de-

zelfde tendens; van de projectleiders geeft 25% aan dat er wetenschappelijk onderzoek is benut, van de 

overige betrokkenen 54% en van de docenten geeft 15% van de respondenten aan dat er wetenschappe-

lijk onderzoek is benut. Hieruit is af te leiden dat het vooral projectleiders en overige betrokken zijn, die 

kennis nemen van informatie uit vakbladen en wetenschappelijke literatuur, ten behoeve van de vormge-

ving van de interventies. De verspreiding van deze kennis naar docenten gebeurt beperkt en daardoor zijn 

heel wat geformuleerde verwachtingen volgens de docenten puur gebaseerd op ideeën van docenten. 

Een duidelijk voorbeeld hiervan zijn de verwachte effecten van ict op motivatie. Vrijwel alle instellingen 

hadden de verwachting dat de motivatie van studenten hoger zou zijn, wanneer een willekeurige ict-

toepassing wordt ingezet, terwijl uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het inzetten van een ict-

toepassing niet automatisch leidt tot een hogere motivatie bij studenten. Op basis van wetenschappelijk 

onderzoek blijkt eerder het omgekeerde, maar dit is niet terug te vinden in de praktijktheorieën van de in-

stellingen. 

Van alle beschikbare bronnen zijn op basis van het totale respondentenbestand, de praktijkkennis van do-

centen of collega‟s (73%) en de praktijkkennis van beroepsbeoefenaren (37%) het meest benut. Van de 

projectleiders geeft 92% van de respondenten aan dat de praktijkkennis van docenten is benut, tegenover 

74% van de docenten zelf en 54% van de overige respondenten. Wat betreft de kennis van beroepsbeoe-

fenaren geeft 33% van de projectleiders, 22% van de docenten en 62% van de overige betrokkenen aan 

dat deze is benut. Slechts drie docenten en één projectleider van de in totaal 52 respondenten (8%) geeft 

aan dat er geen bronnen zijn gebruikt voor de vormgeving van de interventie en de praktijktheorie. 

De kennisbasis die ten grondslag ligt aan de praktijktheorie, het onderzoeksvoorstel,de vormgeving van de 

interventie en de uitvoering van het onderzoek, blijkt minimaal gestoeld te zijn op wetenschappelijk evi-

dence-based onderzoek. Vaak heeft de projectleider wel kennis genomen van eerder onderzoek, maar 

deze kennis is vervolgens nauwelijks gedeeld met de betrokken docenten en uitvoerders van het onder-

zoek. Volgens de docenten zijn de onderzoeken gebaseerd op kennis van medewerkers (ofwel lokale 

kennis). Hierbij gaat het dan vaak om geëxpliciteerde praktijkkennis. Daarbij is het opmerkelijk dat juist 

nieuwe ict-toepassingen onderwerp zijn van onderzoek. Hiervan hebben docenten dus nog geen praktijk-

kennis opgedaan en daarmee zijn de door de instellingen geformuleerde hypotheses eerder de hoop of 

het gevoel van een docent dat er een effect zal zijn, dan empirisch gefundeerde verwachtingen. 

Samenvattend blijkt wat betreft de inhoudelijke aspecten van het zoek- en dat er vrijwel altijd een onder-

wijskundig probleem centraal, echter de noodzaak van het probleem staat meestal niet op het netvlies bij 

docenten. Ook het eigenaarschap ligt niet overal bij docenten en slechts in sporadische gevallen bij een 

heel team.  
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3.2 Inhoud van de do fase 

Tijdens deze fase van de PDSA cyclus staat de uitvoering van het onderzoek centraal. Dit betekent voor 

de onderwijsinstellingen dat zij de beoogde interventies uitvoeren, zodat de vooraf geformuleerde ver-

wachtingen ten aanzien van de interventies kunnen worden getoetst. Daarbij is zowel aandacht voor de 

technische als de didactische implementatie, als in hoeverre de uitvoerders van de interventie ervaring 

hebben met de interventie. 

Tabel 3.2 Inhoud van de ‘do’ fase 

School Technische en didactische vormgeving 

1 De ict-toepassing die is benut voor de interventie, was technisch nog niet geheel uitontwikkeld en de docenten hadden geen 

ervaring met het technisch vormgeven van de interventie. Ook de didactische vormgeving van de interventie was nog niet 

uitgekristalliseerd en de docenten hadden daar nog geen ervaring mee. 

2 De ict-toepassing van deze instelling is een concept dat al jaren wordt benut in het MBO en is technisch uitontwikkeld. De 

uitvoerende docent heeft daarnaast de didactische vormgeving doordacht en met zowel de technische als de didactische 

vormgeving had de docent ervaring opgedaan in eerdere leerjaren. 

3 Het onderwijskundig concept en het daaraan gekoppelde technische systeem dat bij deze instelling centraal staat, is enige jaren 

terug schoolbreed ingevoerd. De didactische vormgeving en benutting van de interventie, is onderdeel van het onderzoek. De 

docenten zijn getraind in het vormgeven van de POP-gesprekken, maar hier was nog geen ervaring mee. 

4 Het digitale aanbod dat centraal stond, was technisch nog niet helemaal in orde / uitontwikkeld. Bovendien had de docent 

weinig ervaring met het werken met het digitale aanbod en was er nog beperkt nagedacht over de didactische inbedding ervan. 

5 Het instrument dat bij deze school is ingezet, was technisch uitontwikkeld; de docenten hadden nog geen ervaring in het werken 

met het instrument. De didactische inbedding van het instrument is bij de vraagverheldering, in overleg met de ontwikkelaar 

vastgesteld, maar de docenten hadden hier nog geen ervaring mee. 

6 De interventie die centraal stond, werd al meerdere jaren benut, maar was vooral didactisch nog niet doordacht en de koppeling 

met de curricula van de deelnemende opleidingen was daarom onderwerp van onderzoek. 

7 Het digitale aanbod is volgens de betrokkenen beperkt uitontwikkeld. De docenten hadden nog geen ervaring met het werken 

met het digitale aanbod voorafgaand aan het onderzoek en de didactische vormgeving was onderwerp van onderzoek. 

8 Het concept dat binnen dit onderzoek centraal stond is technisch uitontwikkeld. Voor de deelnemende instelling was het bij de 

start van de school een nieuwe manier van werken. De didactische inbedding wilde men graag aan de hand van het onderzoek 

verfijnen, er was wel voldoende ervaring in het werken met de ict-toepassing. 

9 De ict-toepassing die bij deze instelling centraal stond is technisch uitontwikkeld (het wordt al meerdere jaren in het onderwijs 

benut) en de didactische vormgeving is door docenten gezamenlijk doordacht. De docenten hadden ook al ervaring in het 

werken met de toepassing, zij het in een andere setting (niet tijdens de stageperiode). 

10 Bij deze instelling was de ict-toepassing technisch en didactisch nog niet uitontwikkeld. Het materiaal moest technisch nog 

ontwikkeld worden en een deel van de toepassing (QR codes) bleek niet te werken. Docenten hadden ook nog geen ervaring 

met de inzet van video en de didactische vormgeving (die verschilde per opleiding) was onderdeel van het onderzoek. 

11 De projectleider van deze instelling heeft het didactische concept zelf ontwikkeld en dit is geadopteerd door het team. Tech-

nisch is het concept nog niet uitontwikkeld. In didactisch opzicht is er sprake van gedeeltelijke implementatie, omdat de project-

leider wel eerder gewerkt had met het  concept, maar de andere docenten nog niet. 

12 Het onderzoek bij deze instelling was een pilot, er was dus nog geen ervaring met de technische en didactische vormgeving en 

beide aspecten waren om die reden ook nog niet uitontwikkeld.  Zonder dat hier de focus op lag, zijn tijdens het onderzoek 

aanknopingspunten gevonden voor verdere technische en didactische uitwerking. 

13 Het instrument dat bij deze instelling centraal stond is technisch nog in ontwikkeling omdat met name voor het MBO iedere dag 

nog zaken worden ontwikkeld. De didactische vormgeving is bij deze instelling niet aan de orde gekomen en de docenten en 

studenten hadden beperkt ervaring  met het werken met de interventie. 

 

Voor deelname aan de EXMO regeling was het een voorwaarde dat de te onderzoeken interventie tech-

nisch uitontwikkeld was. Op basis van bovenstaande tabel blijkt dat dit bij acht instellingen niet of niet ge-

heel het geval was. Daarnaast blijkt dat de didactische inbedding van de interventie nog niet altijd was uit-

gekristalliseerd en/of dat docenten hier nog weinig ervaring mee hadden. Slechts bij zes instellingen was 

er door docenten eerder ervaring met de interventie opgedaan, voornamelijk in het voorafgaande leerjaar. 

Bij de drie instellingen waar de meeste ervaring was opgedaan met de interventie, was de didactische in-

bedding van de interventie het meest uitgekristalliseerd. Bij zeven instellingen was de didactische vormge-

ving van de interventie onderdeel van het onderzoek en bij de vijf andere instellingen is deze nauwelijks 

ter sprake gekomen. In de deelonderzoeken is gekeken naar het effect van de interventie zoals deze op 

het moment van het onderzoek didactisch geïmplementeerd was. Niet altijd was dit de implementatie zoals 
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deze was beoogd door de instellingen, omdat de praktijk altijd anders uitpakt dan de theorie. De vastge-

stelde effecten hebben betrekking op de in de praktijk uitgevoerde interventie. Er is niet nagegaan of de ef-

fecten anders zouden uitpakken met een andere didactische inbedding van de interventie. 

3.3 Inhoud van de study en act fase 

Met betrekking tot het inhoudelijk leerproces dat op de instellingen op gang is gebracht, zijn de study en 

act fasen van groot belang, omdat in deze fasen het leerproces wordt afgemaakt. In de study fase kijkt 

men terug op de interventie en de resultaten in het licht van de verwachtingen die men ten aanzien van de 

interventie had en zo wordt in deze fase nieuwe inhoudelijke kennis opgedaan. Op basis van deze nieuwe 

kennis en inzichten kunnen docenten de interventie of de praktijktheorie desgewenst bijstellen. Volgens 

Boonstra (2006) zijn deze laatste fasen van het leer- of veranderproces cruciaal voor het beklijven van de 

verandering en het verankeren van het geleerde in vernieuwde routines. Tijdens de rapportbespreking is 

nagegaan of betrokkenen zich kunnen vinden in de uitkomsten van het onderzoek en wat dit zou kunnen 

betekenen voor de eigen onderwijspraktijk. Het resultaat hiervan staat in onderstaande tabel. 

Tabel 3.3 Resultaat study fase 

School Resultaat study fase Benutten voor verbete-

ring onderwijspraktijk  

Zinvol voor eigen pro-

fessionalisering 

1  Globale lessen 

 Vervolg van interventie niet besproken  

 Geen verdere verspreiding van resultaten buiten betrokken team 

 100 % eens   100 % eens 

2  Globale lessen 

 Vervolg van interventie, gesteund door resultaten (mogelijk breder) 

 Voornemen om uitkomsten in te brengen in discussies 

 100 % eens  100 % eens 

3  Concrete lessen en concrete acties op roc niveau en docent niveau 

 Vervolg van interventie  

 Voornemen om resultaten breder te verspreiden (buiten team) 

 100 % eens  100 % eens 

4  Geen lessen 

 Mogelijk vervolg van interventie  

 Geen verspreiding van resultaten buiten het team 

 50 % eens  50 % eens 

5  Globale lessen 

 Vervolg van interventie 

 Voornemen om resultaten met het team en directie te delen 

 100 % eens  75 % eens 

6  Globale lessen 

 Vervolg van interventie 

 Voornemen om de resultaten verder te verbreden 

 80 % eens  100 % eens 
 

7  Concrete les  

 Geen vervolg van interventie (ondanks gemeten effect) 

 Voornemen om uitkomsten in te brengen in gesprek met MT  

 100 % eens  100 % eens 

8  Concrete lessen getrokken als team 

 Vervolg interventie (beslissing MT en team) 

 Afspraak om concrete acties te bepalen als team 

 100 % eens  100 % eens 

9  Globale lessen getrokken als team (1 concrete les) 

 Vervolg van interventie 

 Uitkomsten breed besproken (16 mensen), geen verdere verbreding 

 100 % eens  100 % eens 

10  Globale lessen 

 Vervolg van interventie (wel verfijnen) 

 Geen verspreiding van resultaten buiten de betrokken docenten 

 100 % eens  100 % eens 

11  Globale lessen getrokken als team 

 Vervolg interventie 

 Geen verdere verspreiding van resultaten 

 100 % eens  100 % eens 

12  Concrete lessen 

 Vervolg interventie mede dankzij resultaten onderzoek 

 Verdere verspreiding van resultaten buiten betrokken docenten 

 100 % eens   100 % eens 

13  Globale lessen en inzicht in gebruik 

 Vervolg interventie 

 Beperkte verdere verspreiding resultaten 

 50 % eens   100 % eens 
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Op basis van de tabel blijkt dat een aantal roc‟s concrete lessen zijn getrokken naar aanleiding van het 

onderzoek en dat men op andere roc‟s globale lessen trekt, al dan niet in combinatie met het voornemen 

om de uitkomsten van het onderzoek breder te bespreken of in te brengen in een aanpalende discussie. 

Bij enkele roc's hebben de betrokkenen tijdens de eindbespreking geconstateerd dat de betrokkenen (do-

centen en management) gedurende het zoek- en leerproces geen ervaringen met elkaar gedeeld hebben. 

Achteraf oordelen zij dat ze dit beter wel hadden kunnen doen ter bevordering van het leerproces. 

Twee roc's hebben concrete acties geformuleerd en soms zelfs al uitgevoerd. Bij één roc is de ict-

toepassing verbeterd en is besloten om docenten opnieuw te trainen. Daarnaast heeft één docent zijn di-

dactische aanpak gewijzigd om de ict-toepassing beter te implementeren. Deze docent heeft dit niet ge-

communiceerd met andere docenten. Bij het andere roc zijn de uitkomsten van het onderzoek besproken 

in het team en is naar aanleiding daarvan besloten de interventie te continueren en zijn conclusies getrok-

ken ten aanzien van de verdere uitvoering van het onderwijsconcept. Opvallend is dat dit twee roc‟s zijn 

waarbij het onderzoeksprobleem gekoppeld is aan het onderwijskundig concept van de instelling. 

In de tabel is te zien dat vrijwel alle betrokkenen de resultaten kunnen gebruiken voor de verbetering van 

hun onderwijspraktijk en de resultaten zinvol achten voor hun professionele ontwikkeling. Daarbij valt op 

dat de school waar geen concrete lessen zijn geformuleerd, de respondenten het minst met de uitkomsten 

kunnen en de scholen waar juist concrete lessen zijn geformuleerd (en in een paar gevallen alleen globale 

lessen), altijd iets met de resultaten kunnen. 

3.4 Samenvattend 

In dit hoofdstuk zijn de inhoudelijke aspecten per fase van het zoek- en leerproces van de deelnemende 

instellingen in kaart gebracht. Op basis van deze beschrijvingen is onderstaande tabel opgesteld:  

Tabel 3.4 Overzicht inhoud deelonderzoeken 

 Probleem Strate-

gische 

inbed-

ding 

Eigenaarschap Kennisbasis  Resultaten 

 Onderwijskundig Anders 

 Leren Motivatie Vormge-

ving 

Docent 

(en) 

Manage-

ment 

Coördine-

rend 

Ontwik-

kelaar 

Theorie Praktijk Concre-

te 

les/actie 

Versprei

sprei-

ding 

1 x x x   x   x x x   

2 * x x    x   x x x  x 

3 x x x  x x x x  x x x x 

4    x    x   x   

5 x       x (x) x    

6 *  x x    x x x  x  x 

7 x  x   x  (-) x   x x  

8 *   x  x x x x x x x x x 

9 x x    x x   x x   

10 x x x    x x   x   

11 * x x x  x x x  (x) x    

12 x x    x x    x x x 

13 *    x   x    x   

* Bij deze scholen heeft de projectleider vrijwel gelijktijdig aan EXMO een Masteronderzoek afgerond 

x Betekent dat dit aspect onderdeel was van het deelonderzoek 

(-) Betekent dat er geen sprake was van dit aspect binnen het onderzoek 

(x) bij deze scholen was de ontwikkelaar een intern persoon (docent, beleidsmedewerker) 

In de tabel valt een aantal punten op. Ten eerste biedt het vertrekken vanuit een praktijkgeoriënteerde 

kennisbasis 'an sich' geen garantie voor het trekken van concrete lessen. Elf scholen hebben hun kennis-

basis vanuit de praktijk gehaald, terwijl vier scholen concrete lessen hebben getrokken. Deze vier instellin-
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gen hebben met elkaar gemeen dat er sprake is van eigenaarschap op verschillende niveaus, namelijk bij 

docenten en het management of een persoon met een coördinerende functie die een mandaat heeft ge-

kregen vanuit het management. Twee van deze instellingen hebben hun interventie ook strategisch inge-

bed. De zes instellingen die geen eigenaarschap op deze beide niveaus hebben, trekken geen concrete 

lessen. Eigenaarschap op het niveau van docenten en management vergroot de kans op het trekken van 

concrete lessen, maar biedt geen garantie voor succes. Immers bij drie instellingen is dit eigenaarschap er 

wel, maar worden op het moment van het onderzoek nog geen concrete lessen getrokken.Dit heeft moge-

lijk te maken met het feit dat er bij deze instellingen geen significante resultaten zijn gevonden tijdens het 

onderzoek.  

De twee scholen waar geen concreet onderwijskundig probleem aan het onderzoek ten grondsslag lag, 

hebben ook geen concrete lessen getrokken. Deze onderzoeken waren meer technology driven in plaats 

van probleemgestuurd en hadden vooral een verkennend karakter en een minimale kennisbasis. 

Bij de drie scholen waar sprake is van strategische inbedding, is sprake van betrokkenheid van minimaal 

docenten en management. Twee van de drie scholen waar sprake is van strategische inbedding (school 3 

en 8), behoren tot de vier scholen waar concrete lessen zijn getrokken en dit zijn bovendien de enige 

scholen waar concrete vervolgacties zijn benoemd. Ook hier blijkt dat bij de derde instelling waar sprake 

was van strategische inbedding, geen significante resultaten zijn gevonden en om die reden ook geen 

concrete lessen zijn getrokken. 

De mate waarin verspreiding van de resultaten buiten het team wordt beoogd, lijkt samen te hangen met 

de concreetheid van de les: hoe concreter de les, hoe meer de ambitie bestaat om de resultaten breder 

verdpreiden. Verder blijkt dat de andere scholen waar verdere verspreiding wordt beoogd, vaak een kop-

peling is gelegd tussen het masteronderzoek van de projectleider en het onderzoek in het kader van  EX-

MO en de projectleider om die reden ook gemotiveerd is om de resultaten, die niet altijd concreet zijn, toch 

verder te verspreiden. Bovendien is er bij alle scholen die verdere verspreiding beoogt, sprake van mana-

gementbetrokkenheie. Ook blijkt op basis van deze tabel dat er bij de scholen waar verdere verspreiding 

wordt beoogd, vrijwel altijd sprake is van managementbetrokkenheid. 

Het laatste opvallende aspect aan deze tabel is dat bij school 7, waar naar aanleiding van het onderzoek 

een concrete les is getrokken die zinvol is voor de toekomstige vormgeving van de interventie, geen ver-

volg wordt gegeven aan de interventie. Ondanks dat uit het onderzoek blijkt dat er door een deel van de 

studenten en significant hoger leerrendement wordt behaald wanneer er op een bepaalde manier wordt 

gewerkt, heeft het management van de instelling een besluit genomen dat haaks staat op de bevindingen 

in het onderzoek. Hiermee komt, met name voor verbreding en verduurzaming, het belang van een orga-

nisatiefocus op kwaliteitsverbetering en betrokkenheid van het management bij innovatie naar voren. 

Op basis van bovenstaande gegevens zijn wat betreft de inhoud van de deelonderzoeken verschillende 

varianten te benoemen. Omdat er altijd sprake is van een onderwijskundig probleem is dit geen onderdeel 

van de indeling. Wel is onderscheid gemaakt naar strategische inbedding, eigenaarschap en de resulta-

ten, resulterend in de volgende varianten met de nummers van  de scholen die tot de varianten behoren er 

tussen haakjes achter: 

1. Strategische inbedding, gedeeld eigenaarschap en concrete resultaten (3 en 8) 

2. Strategische inbedding, gedeeld eigenaarschap en globale resultaten (11) 

3. Onderwijskundig probleem, gedeeld eigenaarschap en concrete resultaten (12) 

4. Onderwijskundig probleem, individueel eigenaarschap en concrete resultaten (7) 

5. Onderwijskundig probleem, individueel eigenaarschap en globale resultaten (1, 2, 5, 6, 9 en 10) 

6. Technologie gedreven onderzoek, individueel eigenaarschap en globale of geen resultaten (4 en 13) 
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4 Betrokkenheid 

In dit hoofdstuk komt de mate en soort betrokkenheid van verschillende actoren bij het zoek- en leerproces 

in de onderzochte roc‟s aan de orde. Het belang van betrokkenheid bij onderwijsinnovatie wordt onder-

streept door verschillende vooraanstaande professoren in het onderwijs, onder andere door Boonstra, 

Claessens, Vandenberghe en Van den Berg. In een uitgave van Kennisnet over ict en duurzame onder-

wijsvernieuwing, staat beschreven dat de betrokkenheid en het eigenaarschap van docenten en manage-

ment relevant zijn om duurzame vernieuwing vorm te geven (Van der Neut, 2010). De overheid wil de be-

trokkenheid en de verantwoordelijkheid van docenten vergroten en heeft in dat kader een literatuurstudie 

laten uitvoeren naar de betrokkenheid van docenten bij onderwijsinnovatie. De conclusie van dat onder-

zoek is dat betrokkenheid van docenten van belang is voor het welslagen van innovatie en dat innovatie 

een teamaangelegenheid is, vandaar dat dit hoofdstuk ook ingaat op teambetrokkenheid. Aanvullend is 

aandacht voor het belang van de schoolleiding in het proces van innovatie, omdat op basis van de litera-

tuur blijkt dat ook die rol van belang is bij innovatie (Van der Bolt, Studulski, Van der Vegt en Bontje, 2006; 

Timmermans, 2009).  

De rol van de docenten(teams) en het management komen respectievelijk in de volgende paragrafen aan 

bod. Per actortype is aandacht voor hun rol of inbreng in relatie tot het zoek- en leerproces (wat) en ver-

volgens de mate waarin zij gedurende de verschillende fasen van het zoek- en leerproces betrokken zijn. 

4.1 Betrokkenheid van docenten en/of docententeam 

In deze paragraaf is achtereenvolgens aandacht voor de continuïteit van de betrokkenheid van docenten 

of docententeams, de rol die docenten tijdens de verschillende fasen van het zoek- en leerproces vervul-

len en de mate waarin verschillende betrokkenen het gehele leerproces doorlopen of slechts een onder-

deel daarvan. 

4.1.1 Aantal betrokken docenten 

Wanneer wordt gekeken naar het leerproces dat naar aanleiding van de EXMO regeling op de instellingen 

op gang is gebracht, dan blijkt dat er op de instellingen nauwelijks sprake is van continue betrokkenheid 

van gehele docententeams in dat leerproces. Bij twee roc's is het hele docententeam gedurende het gehe-

le leerproces betrokken, bij de overige tien roc's is sprake van betrokkenheid van individuele docenten of 

betrokkenheid van teams, maar niet gedurende het gehele leerproces.  

Het aantal individuele docenten dat betrokken is bij de bijeenkomsten in het kader  van EXMO, varieert 

van één tot vijf docenten. Indien er sprake is van betrokkenheid van meerdere docenten, betreft het vaak 

docenten van verschillende opleidingen. Bij twee roc's bevinden zich onder de betrokken docenten, één of 

meer docenten van een ander roc c.q. een andere locatie van hetzelfde roc. Bij zeven roc's is één van de 

docenten tevens de projectleider van het EXMO-traject. 

4.1.2 Rollen van betrokken docenten 

Docenten kunnen in alle fasen van de PDSA cyclus betrokken worden en daarbij verschillende rollen ver-

vullen, zoals initiëren, (mee)ontwikkelen praktijktheorie, uitvoeren interventie, uitvoeren onderzoek, reflec-

teren en lessen trekken. In onderstaande tabel wordt duidelijk welke rol docenten hebben vervuld en in 

welke fasen ze betrokken zijn.  

Indien in onderstaande tabel de projectleider afzonderlijk is benoemd, dan betreft dat een projectleider met 

een andere functie dan docent, bijvoorbeeld opleidingsmanager of ict-coördinator. Bij de instellingen waar 

in de kolom initiëren een docent staat, dan is die docent tevens projectleider van het EXMO onderzoek op 

die instelling. Dit is het geval bij zes van de deelnemende instellingen. Van alle projectleiders zijn er vier 

personen die vanuit hun functie als ict-coördinator of – ambassadeur betrokken zijn, één opleidingsmana-

ger, vijf docenten die een dubbelrol hebben van docent en projectleider EXMO en drie docenten die enkel 

als projectleider in het onderzoek optreden, maar daarnaast wel lesgeven. 
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Tabel 4.1 Rol en fase van betrokkenheid docenten 

 Plan fase Do fase Study fase 

 Initiëren Praktijktheorie Interventie Onderzoek Reflecteren Lessen trekken 

1 Docent a Docent a Docent a, b, c, d Docent a, b, c, d Docent a, b, c Docent a 

2 Docent a Docent a Docent a Docent a, b Docent a Docent a 

3 (Projectleider) Docent a  Docent a, b, c, d, e (projectleider) Docent a, b Docent a 

4 (Projectleider) Docent a Docent a Docent a, b Docent a Docent a 

5 (Ontwikkelaar) Docent a Docent b Docent b  Docent b Docent b 

6 Docent a Docent a Docent b, c, d, e Docent a Docent a Docent a 

7 Docent a  Docent a Docent a, b Docent a, b Docent a Docent a 

8 Team Team Team Docent a Team Team 

9 Docent a  Docent a,b,c Docent a,b,c Docent a Docent a,b,c Docent a,b,c 

10 (Projectleider) Docent a, b, c, d, e Docent d, e, f, g, h, i Docent d, e, f, g, h, i Docent d Docent d 

11 Docent a/team Docent a, b, c Docent b, c, e, f Docent a, b, c, d, e, f Docent a, b, c Docent a, b, c 

12 (projectleider) 

docent a 

Docent a Docent a,b,c (projectleider) Docent a,b Docent a,b 

13 Docent project-

leider 

Docent a,b,c Docent a,b,c Docent a,b,c Docent a,b,c,d Docent a,b,c,d 

 

Initiëren 

Bij één roc heeft het gehele team besloten tot het indienen van een onderzoeksaanvraag. Bij zeven roc's 

zijn één of twee docenten (mede)initiatiefnemer van het onderzoek naar de interventie. Bij één van deze 

roc's heeft dit in nauw overleg met het team plaatsgevonden. Op basis van de vragenlijst onder de betrok-

kenen op alle instellingen blijkt dat 29 van de 48 respondenten (60%) betrokken is geweest bij de aan-

vraagformulering. 

Op de roc's waar één of twee docenten het onderzoek initiëren, worden in een later stadium ook andere 

docenten betrokken, veelal bij de uitvoering van de interventie of het onderzoek. Deze docenten hebben 

een beperkte betrokkenheid bij het onderzoek en ronden over het algemeen het zoek- en leerproces niet 

af. Dat wil zeggen, ze zijn niet (allemaal) betrokken bij de reflectie en het trekken van lessen uit de onder-

zoeksresultaten. 

Er zijn ook vijf roc‟s waar geen docenten zijn betrokken bij het formuleren van de aanvraag. Daar is het ini-

tiatief tot het indienen van de aanvraag genomen door mensen in coördinerende functies, bijvoorbeeld de 

ontwikkelaar van een ict-toepassing die werkzaam is op een roc, een teamleider of een ict-coördinator.  

(Mee)ontwikkelen praktijktheorie 

Bij alle roc's zijn één of meer docenten betrokken bij het formuleren en/of aanscherpen van de praktijkthe-

orie. Bij zeven roc's zijn dit de docenten die (mede) het initiatief hebben genomen tot het indienen van de 

onderzoeksaanvraag. Bij de roc's waar een andere functionaris de onderzoeksaanvraag heeft ingediend, 

denken één of meer docenten mee over de aanscherping van de praktijktheorie, die in de onderzoeksaan-

vraag staat. Deze informatie is in lijn met de antwoorden van de respondenten op de vragenlijst, daar geeft 

namelijk 76% (35 van de 46 respondenten) aan dat zij betrokken zijn geweest bij de vraagverheldering. 

Uitvoeren interventie 

De docenten die het onderzoek hebben geïnitieerd en/of hebben meegedacht over de praktijktheorie voe-

ren vaak ook de interventie uit in de praktijk. Het niet kunnen meedenken over de praktijktheorie, maar wel 

betrokken zijn bij de uitvoering, kan tot gevolg hebben dat de interventie niet wordt uitgevoerd zoals be-

oogd in de praktijktheorie. Toch worden bij acht roc‟s in deze fase van het onderzoek docenten betrokken 

die niet eerder betrokken zijn geweest bij het onderzoek. De antwoorden van de respondenten op de vra-

genlijst bevestigen dit beeld: het grootste gedeelte van de respondenten (34 van de 45, ofwel 76%) is be-

trokken geweest bij het werken met de ict-toepassing in de praktijk. 
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Uitvoeren onderzoek 

De uitvoering van het onderzoek berust in belangrijk mate bij het onderzoekbureau (zie hoofdstuk 5). Bij 

de meeste roc‟s zijn daarnaast één of meer docenten betrokken bij de uitvoering van het onderzoek. Vrij-

wel alle docenten zijn betrokken bij de dataverzameling. Zij zorgen er voor dat de studenten de vragenlijs-

ten invullen. Daarnaast zijn docenten betrokken bij de ontwikkeling en/of keuze van onderzoeksinstrumen-

ten, te weten instrumenten die het leerrendement meten. Op basis van de vragenlijst blijkt dat vrijwel alle 

respondenten, namelijk 87% (41 van de 47), betrokken zijn geweest bij de uitvoering van het onderzoek. 

Reflecteren en lessen trekken 

In de study fase draagt het onderzoeksbureau zorg voor de analyse en rapportage van de onderzoeksbe-

vindingen. Bij twee roc's heeft een docent een deel van de analyses voor zijn/ haar rekening genomen. 

Het betrof in beide gevallen een docent die bezig was met een masteropleiding, waarvan het eigen onder-

zoek aansloot bij het onderzoek in het kader van de EXMO-regeling.  

Bij alle roc's hebben de onderzoekers het eindrapport besproken met betrokkenen. Inzet was dat er zoveel 

mogelijk betrokkenen bij deze eindbespreking aanwezig zouden zijn, zowel vanuit het management als 

vanuit de docententeams, zodat deze fase in het zoek- en leerproces een brede participatie zou kennen. 

Dit is niet overal gelukt. 

De meeste docenten en het docententeam die het initiatief genomen hebben tot de onderzoeksvraag en/of 

hebben meegedacht bij de praktijktheorie, hebben de eindbespreking bijgewoond. Zij hebben samen met 

de onderzoekers gereflecteerd op de uitkomsten van het onderzoek. Duidelijk was dat de conclusies ge-

deeld werden. Op basis van de vragenlijst blijkt dat 75% van de respondenten heeft deelgenomen aan de 

rapportbespreking (36 van de 48). 

4.1.3 Varianten team- of docentbetrokkenheid 

Er is een aantal varianten van betrokkenheid te onderscheiden op basis van de experimenten in het kader 

van de EXMO regeling, namelijk: 

1. teambetrokkenheid in alle drie fasen van het zoek- en leerproces; 

2. meerdere individuen doorlopen twee tot drie fasen van het zoek- en leerproces; 

3. één individu doorloopt alle drie fasen van het zoek- en leerproces; 

4. individuele betrokkenheid in één of twee fasen van het zoek- en leerproces. 

Deze varianten zijn onderstaand beschreven aan de hand van concrete voorbeelden. 

Teambetrokkenheid in alle fasen van het zoek- en leerproces 

Bij school 8 is sprake van teambetrokkenheid. Het team is betrokken in alle fasen van het zoek- en leer-

proces. In de planfase neemt het team gezamenlijk het initiatief om een onderzoek aan te vragen in het 

kader van de EXMO-regeling en bedenkt een praktijktheorie. Een van de docenten, die een masteroplei-

ding volgt, speelt hierin een belangrijke rol. Het onderwerp van onderzoek haakt aan op het onderwijskun-

dig handelen van het desbetreffende team (passend bij het onderwijskundig concept) en een gezamenlijk 

gevoeld probleem. De interventie moet daar een oplossing voor bieden. Het team is betrokken in de do fa-

se. Het voert niet de daadwerkelijke interventie (een training feedback geven uit), maar verzorgt wel on-

derwijs waarin het geven van feedback een belangrijke rol speelt. Het onderzoek (dataverzameling) wordt 

uitgevoerd door één van de docenten uit het team. Alle teamleden zijn in meer of minder mate betrokken 

in de study fase. Een delegatie van het team is aanwezig bij de bespreking van de onderzoeksresultaten 

en trekt hieruit gezamenlijk lessen. In een daaropvolgende teambespreking worden deze lessen opnieuw 

besproken en worden besluiten genomen ten aanzien van vervolgacties. Hiermee is een stap gezet rich-

ting de act fase en is hiervoor draagvlak binnen het docententeam. 

Meerdere individuen doorlopen één tot drie fasen van het zoek- en leerproces  

Bij school 1 neemt één docent samen met een ontwikkelaar van software het initiatief om een bepaalde 

ict-toepassing in de onderwijspraktijk uit te proberen en te onderzoeken of dit het gewenste resultaat heeft. 

Het onderwerp van onderzoek heeft betrekking op een nieuwe didactische werkvorm. De docent en de 

ontwikkelaar formuleren samen een praktijktheorie. De docent zoekt drie andere docenten, die geïnteres-

seerd zijn in de nieuwe didactische werkvorm en die de interventie in de praktijk gaan uitvoeren. Hij onder-

steunt hen daarbij, samen met de ontwikkelaar. De docent coördineert de dataverzameling bij het onder-
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zoek en stuurt de andere docenten hierin aan. De docent woont de eindbespreking van het onderzoek bij 

en trekt daaruit lessen. Twee van de andere docenten hebben de resultaten van de leerlingen zelf bestu-

deerd en hebben daarop individueel gereflecteerd. Geen van de drie andere docenten woont de eindbe-

spreking van het onderzoek bij en denkt mee over de te trekken lessen. Er worden in de eindbespreking 

alleen globale lessen geformuleerd. Er worden geen concrete acties afgesproken en er worden evenmin 

besluiten genomen ten aanzien van de toekomstige uitvoering van de interventie. 

Individuele betrokkenheid in drie fasen van het zoek- en leerproces 

Bij school 2 neemt één docent het initiatief om een onderzoeksaanvraag in te dienen. De docent wil on-

derzoeken of een ict-toepassing, die een belangrijke plaats inneemt in zijn onderwijs, het beoogde resul-

taat oplevert. De docent doorloopt geheel alleen alle drie fasen van het zoek- en leerproces. Bij de uitvoe-

ring van het onderzoek wordt heel summier een andere docent van een andere locatie betrokken, maar dit 

is alleen om onderzoeksdata over een controlegroep te verkrijgen. De docent die volledig individueel het 

zoek- en leerproces doorloopt, trekt samen met de onderzoekers conclusies naar aanleiding van de uit-

komsten van het onderzoek en neemt zich voor deze in te brengen in een al lopende discussie over een 

aanpalend onderwerp. Er worden geen concrete acties afgesproken en er worden evenmin besluiten ge-

nomen ten aanzien van de toekomstige uitvoering van de interventie. 

Individuele betrokkenheid in enkele fasen van het zoek- en leerproces 

Bij school 5 wordt het initiatief tot het indienen van de onderzoeksvraag niet door docenten genomen. Eén 

docent denkt wel mee bij de aanscherping van de praktijktheorie. Deze docent wordt echter ziek en wordt 

in de uitvoeringsfase vervangen door een andere docent. De docent committeert zich aan het onderzoek, 

maar voert de interventie anders uit dan beoogd in de praktijktheorie. Deze docent verzamelt de onder-

zoeksdata, levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het instrumentarium en bespreekt samen met de 

onderzoekers en enkele andere betrokkenen de conclusies van het eindrapport. Een van de andere be-

trokkenen heeft het voornemen de bevindingen te bespreken in het team. Er worden geen concrete acties 

afgesproken en er worden evenmin besluiten genomen ten aanzien van de toekomstige uitvoering van de 

interventie. 

4.2 Management / interne ondersteuners 

De EXMO-regeling hecht waarde aan de betrokkenheid van het management bij het aanvragen en de uit-

voering van de regeling. Zo is een eis dat de aanvraag mede ondertekend is door het management en dat 

een vertegenwoordiger van het management het vraagverhelderingsgesprek bijwoont. De achterliggende 

reden is dat dit de kans verhoogt dat gemaakte afspraken ook werkelijk (kunnen) worden nagekomen. 

In deze paragraaf gaan we na in welke fasen en op welke wijze het management betrokken is bij het on-

derzoek naar de interventie. We focussen daarbij niet alleen op de rol van het management, maar ook op 

personen met een meer coördinerende functie, zoals ict-coördinatoren of onderwijskundigen, die een 

mandaat van de directie hebben voor bepaalde taken. 

4.2.1 Managementbetrokkenheid tijdens verschillende fasen 

In onderstaande tabel is beknopt weergegeven welke managers en personen met een meer coördineren-

de functie betrokken zijn bij het onderzoek in de roc's en welke rol zij daarin vervuld hebben. 
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Tabel 4.2 Betrokkenneid management in alle fasen 

 Plan Do Study 

1  Opleidingsmanager (bijwonen vraagverheldering) 

 sectordirecteur (ondertekenen aanvraag) 

  sectordirecteur (bespreking onder-

zoek: reflecteren, lessen trekken) 

2  directeur (ondertekenen aanvraag)   

3  Ict-coördinator/projectleider (indienen aanvraag, bijwonen 

vraagverheldering, meedenken over praktijktheorie en in-

richting onderzoek)  

 teamleider bovenbouw (bijwonen vraagverheldering, 

meedenken over praktijktheorie en inrichting onderzoek)  

 beleidsmedewerker (bijwonen vraagverheldering, meeden-

ken over praktijktheorie en inrichting onderzoek). 

 projectleider (data-

verzameling) 

 teamleider (scholing 

organiseren voor 

docenten) 

 directeur, teamleider bovenbouw, 

projectleider (bespreking onderzoek: 

reflecteren, lessen trekken) 

 teamleider, ict-coördinator (besluit-

vorming) 

4  ict-ambassadeur (indienen aanvraag, bijwonen vraagver-

heldering, overdragen projectleiderschap) 

 financieel directeur (aanvraag tekenen) 

 ict-coördinator (bijwonen vraagverheldering, meedenken 

over praktijktheorie en inrichting onderzoek, projectleider). 

  ict-coördinator (bespreking onder-

zoek, reflecteren) 

5  beleidsadviseur ICT en onderwijs (indienen aanvraag, 

meedenken praktijktheorie, aanwijzingen inzet interventie)  

 projectleider/ict-projectmedewerker (bijwonen vraagverhel-

dering, meedenken over inrichting onderzoek) 

 onderwijskundige (bijwonen vraagverheldering, meeden-

ken over inrichting onderzoek) 

 beleidsadviseur ICT 

en onderwijs, project-

leider (meedenken 

over ontwikkeling 

toets) 

 projectleider, onderwijskundige 

(bespreking onderzoek: reflecteren, 

lessen trekken) 

6  sectordirecteur (bijwonen vraagverheldering, meedenken 

over praktijktheorie en inrichting onderzoek) 

  sectordirecteur (bespreking onder-

zoek: reflecteren, lessen trekken) 

7  projectleider/projectmanager (indienen aanvraag, bijwonen 

vraagverheldering, meedenken over praktijktheorie) 

 directeur (bijwonen vraagverheldering) 

 ict-coördinator (bijwonen vraagverheldering) 

 projectleider (data-

verzameling) 

 projectleider (bespreking onder-

zoek: reflecteren, lessen trekken) 

8  projectleider/beleidsmedewerker 

 directeur (samen met team aanvraag indienen, bijwonen 

vraagverheldering, meedenken over praktijktheorie en in-

richting onderzoek) 

 onderwijskundige (bijwonen vraagverheldering, meeden-

ken over praktijktheorie) 

 projectleider (data-

verzameling, analyse 

onderzoeksdata) 

 directeur (training 

organiseren voor 

docenten) 

 projectleider (conclusies trekken uit 

analyses, bespreking onderzoek, 

reflecteren, lessen trekken)  

 directeur (bespreking onderzoek: 

reflecteren, lessen trekken, bespre-

ken rapport, besluitvorming) 

9  opleidingsmanager (indienen aanvraag, bijwonen vraag-

verheldering, meedenken over praktijktheorie) 

   opleidingsmanager (bespreking 

onderzoek: reflecteren) 

10  ict-ambassadeur/projectleider (indienen aanvraag, bijwo-

nen vraagverheldering, meedenken over praktijktheorie) 

 projectleider (data-

verzameling) 

 projectleider (bespreking onder-

zoek: reflecteren, lessen trekken) 

 onderwijskundig adviseur (bespre-

king onderzoek: reflecteren, lessen 

trekken) 

11  opleidingsdirecteur (indienen aanvraag, bijwonen vraag-

verheldering, meedenken over praktijktheorie) 

  opleidingsdirecteur (bespreking 

onderzoek: reflecteren, lessen 

trekken) 

12  opleidingsmanager (indienen aanvraag, bijwonen vraag-

verheldering, meedenken over praktijktheorie) 

 opleidingsmanager 

(meedenken over 

analysekader) 

 opleidingsdirecteur (bespreking 

onderzoek: reflecteren, lessen 

trekken) 

13  directeur (indienen aanvraag, bijwonen vraagverheldering, 

meedenken over praktijktheorie). 
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Betrokkenheid bij aanvraag en vraagverheldering (plan fase) 

Er is variatie tussen roc's in het aantal betrokkenen vanuit het management en de aard van hun betrok-

kenheid. We zien de volgende varianten: 

 Uitsluitend formele betrokkenheid 

Bij twee roc's (1,2) is de directie uitsluitend in een formele rol betrokken. De sectordirecteur onderte-

kent de aanvraag. Bij roc A woont een opleidingsmanager vanuit de formele rol de vraagverheldering 

bij. Directeur en opleidingsmanager denken niet echt mee over de praktijktheorie en de inrichting van 

het onderzoek.  

 

 Inhoudelijke betrokkenheid 

Bij elf roc's is sprake van inhoudelijke betrokkenheid. Bij vijf van deze roc's is de inhoudelijke betrok-

kenheid belegd bij één of meer personen met een coördinerende functie. Zij zijn over het algemeen 

betrokken bij het indienen van de aanvraag, het meedenken over de praktijktheorie en de inrichting 

van het onderzoek. Bij drie van deze vijf roc's is de directie niet betrokken bij het onderzoek, bij twee 

van deze roc's is de directie alleen formeel betrokken.  

Bij de zes overige roc's is de directie wel inhoudelijk betrokken. Bij één van deze roc's dient de direc-

teur samen met een beleidsmedewerker en na consultatie van het team een aanvraag in. De direc-

teur denkt mee over de praktijktheorie en de inrichting van het onderzoek en betrekt daar het team 

bij. Bij de andere roc's denkt de directeur samen met de docent/projectleider mee over de praktijkthe-

orie en de inrichting van het onderzoek.  

 

Betrokkenheid in de do fase 

Bij zeven roc's is er vanuit het management geen rechtstreekse betrokkenheid bij de do fase. Bij deze 

roc's is er wel een projectleider die de verantwoordelijkheid heeft gekregen voor een goede uitvoering van 

het project. Dit is een docent of een persoon met een coördinerende functie. Bij zesroc's  is er vanuit de di-

rectie/het management betrokkenheid bij de do fase.  De betrokkenheid heeft betrekking op het organise-

ren van scholing, het meedenken over het onderzoek of de dataverzameling. 

Betrokkenheid in de study fase 

Bij zeven roc's  woont een lid van de directie/het management de bespreking van het eindrapport van het 

onderzoek bij. Bij drie van deze roc's  reflecteert het managementlid samen met een docent op de uitkom-

sten van het onderzoek en trekken zij gezamenlijk conclusies. Een directeur trekt daarbij onder meer de 

conclusie dat hij de docent/projectleider onvoldoende gefaciliteerd heeft en dat hij geen aandacht heeft 

besteed aan het leren van elkaar. Bij de vier andere roc's wordt het eindrapport breder besproken door de 

directie, personen met een coördinerende functie en/of meerdere docenten of het hele team. Bij het me-

rendeel van deze roc's beperkt de bespreking zich niet tot het trekken van lessen alleen, maar worden er 

ook besluiten genomen naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek. Er worden nieuwe acties 

gepland. Bij één van deze roc's luidt de conclusies dat gedurende het project het leren van elkaar niet 

goed georganiseerd was. 

Bij de zesandere roc's is de directie/het management niet aanwezig bij de eindbespreking van het onder-

zoek. Bij vier van deze roc's is er wel een persoon met een coördinerende functie aanwezig. Bij twee roc's 

alleen één of meer docenten. Er worden over het algemeen wel lessen getrokken uit het onderzoek. Bij 

één roc stelt de persoon met de coördinerende functie dat hij deze lessen onder de aandacht van het ma-

nagement zal brengen, in de hoop dat het management genomen besluiten die indruisen tegen de uitkom-

sten van het onderzoek opnieuw zal willen bezien. Bij een ander roc luidt de conclusie dat er wel belangrij-

ke lessen geleerd zijn dankzij het project, maar dat dit nog niet zal leiden tot gedragsverandering.  

4.2.2 Managementbetrokkenheid en het type leerproces 

In onderstaande tabel is per type zoek- en leerproces aangegeven hoe het management en personen met 

coördinerende functies betrokken zijn geweest. Dit is gedaan om na te gaan of er een relatie is tussen de 

rol van het management en het soort zoek- en leerproces.  
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Tabel 4.3 Type zoek- en leerproces en betrokkenheid management 

 (1) teambetrokkenheid, 3 

fasen 

(2) meerdere individuen, 1-

3 fasen 

(3) 1 individu, 3 fasen (4) 1 individu, 1-2 

fasen 

Plan fase inhoudelijke betrokkenheid 

directeur en coördinerende 

functie (8) 

inhoudelijke betrokkenheid 

opleidingsdirecteur (11) 

formele betrokkenheid 

directie (1) 

inhoudelijke betrokkenheid 

coördinerende functie (3, 10) 

inhoudelijke betrokkenheid 

opleidingsmanager / direc-

teur (9, 12, 13) 

formele betrokkenheid (2) 

formele betrokkenheid directie, inhou-

delijke betrokkenheid coördinerende 

functie (4, 7) 

inhoudelijke betrokkenheid directie (6) 

inhoudelijke betrok-

kenheid coördineren-

de functie (5) 

Do fase directeur zorgt voor scholing, 

coördinerende functie leidt 

project (8) 

docent projectleider (11) 

docent projectleider (1, 9, 13) 

lid management zorgt voor 

scholing (3) 

coördinerende functie leidt 

project (3, 10) 

opleidingsmanager denkt 

mee over analysekader (12) 

docent projectleider (2, 4, 6) 

coördinerende functie leidt project (7) 

coördinerende functie 

leidt project (5) 

Study fase directeur en coördinerende 

functie reflecteren, trekken 

lessen, nemen besluiten (8) 

directeur reflecteert, trekt 

lessen (11) 

directeur / opleidingsmana-

ger reflecteert en trekt lessen 

(1, 12) 

directeur en coördinerende 

functie reflecteren, trekken 

lessen en nemen besluiten 

(3) 

opleidingsmanager reflec-

teert (9) 

coördinerende functie trekt 

lessen (10) 

docenten trekken lessen (13) 

docent reflecteert en trekt lessen (2) 

ondersteunende functie reflecteert (4) 

ondersteunende functie reflecteert en 

trekt lessen (7) 

directeur reflecteert en trekt lessen (6) 

coördinerende functie 

reflecteert en trekt 

lessen (5) 

 

Bij type 1 (team doorloopt leerproces) zien we bij één roc een duidelijke rol van de directie in alle fasen 

van het leerproces. Deze rol kenmerkt zich door het verbinden van het onderzoek met de onderwijskundi-

ge doelen van het team, door het betrekken van het team bij het onderzoek, door het breed delen van de 

uitkomsten van het onderzoek en tot slot door het (gezamenlijk) nemen van besluiten voor verdere conti-

nuering van de interventie. Bij het andere roc is de opleidingsmanager eveneens nauw betrokken bij het 

onderzoek, maar kenmerkt deze rol zich vooral door het bieden van ruimte en faciliteiten aan het team om 

een eigen praktijktheorie te ontwikkelen en daarmee te experimenteren. De opleidingsmanager denkt zo-

wel in de planfase als in de studyfase mee, maar laat docenten hun eigen conclusies trekken en geeft hen 

beslisruimte. 

Bij type 2 (meerdere docenten doorlopen 1-3 fasen) zien we een meer diffuse betrokkenheid van de direc-

tie en/of een coördinerende functie. Bij school 1 kenmerkt de rol van de directie zich tot een positieve hou-

ding ten opzichte van het experiment en aanwezigheid bij de eindbespreking van de resultaten. De direc-

teur constateert zelf dat hij gedurende het project onvoldoende aandacht heeft gehad voor kennisdeling en 

leren van elkaar. Bij school 3 zijn het de ict-coördinator en een teammanager die een belangrijk rol vervul-

len tijdens het onderzoek. Deze kenmerkt zich door het verbinden van het onderzoek met de onderwijs-

kundige doelen van het team, door het betrekken van enkele docenten bij het onderzoek, door het beperkt 

delen van de uitkomsten van het onderzoek (alleen met de betrokken docenten) en door het (gezamenlijk) 

nemen van besluiten voor verdere continueren van de interventie. Ook bij dit roc luidt de conclusie dat er 

onvoldoende aandacht is besteed aan kennisdeling en het leren van elkaar. Bij school 10 is er sprake van 

een enthousiaste ict-ambassadeur, die de aanvraag bedenkt,  collega's betrekt bij de uitvoering van de in-

terventie en er voor zorgt dat een beleidsmedewerker de bespreking van de eindresultaten bijwoont. Bij 

school 9 denkt de opleidingsmanager in de planfase mee en zorgt deze er voor dat de resultaten van het 

onderzoek met het hele team besproken worden en dat hierop gezamenlijk gereflecteerd wordt. Hieraan 

worden echter (nog) geen conclusies verbonden. Bij school 12 initieert de opleidingsmanager zelf het on-

derzoek, dat aansluit bij de opleidingsdoelen. Hij betrekt hier docenten bij en zorgt er voor dat de resulta-

ten van het onderzoek met hen besproken worden en dat er besluiten genomen worden over de wijze 

waarop de interventie gecontinueerd wordt. Bij school 13 bedenkt de opleidingsmanager samen met een 

docent de onderzoeksaanvraag, hij zorgt er voor dat een docent het project leidt. De opleidingsmanager is 

door omstandigheden niet aanwezig bij de bespreking van de resultaten van het onderzoek. 
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Bij type 3 (één docent doorloopt alle fasen) zien we eveneens een meer diffuse betrokkenheid. Bij 

school 1 is alleen sprake van formele betrokkenheid van de directie: de aanvraag wordt ondertekend. Bij 

school 4 is het de ict-coördinator die een belangrijke rol vervult. Deze kenmerkt zich door het initiëren van 

een technology driven project en het bijwonen van de eindbespreking van het onderzoek. Bij school 7 is 

het een projectmanager Taal en Rekenen die het onderzoek verbindt met de onderwijskundige doelen, die 

hier één docent bij betrekt en die de eindbespreking bijwoont. Deze projectmanager wil de resultaten van 

het onderzoek inbrengen in discussies met het management. Bij school 6 heeft de directeur het project be-

legd bij een docent / projectleider die zich al langere tijd met de interventie en de verspreiding daarvan 

binnen de organisatie bezighoudt. De directeur denkt zowel in de begin- als in de eindfase mee met deze 

docent. Hij laat het aan de docent / projectleider over om de resultaten breder te delen. 

Bij type 4 (één docent doorloopt enkele fasen) heeft de beleidsadviseur die het onderzoek heeft geïnitieerd 

het onderzoek belegd bij de ict-projectmedewerker. Deze houdt tijdens het onderzoek vooral in de gaten of 

alle afspraken rond de uitvoering van het onderzoek worden nagekomen. Daarnaast is de projectmede-

werker betrokken bij de eindbespreking en draagt deze er zorg voor dat die ook wordt bijgewoond door 

een onderwijskundig medewerker. Deze onderwijskundig medewerker wil de uitkomsten uit het onderzoek 

gaan bespreken met de leden van het team. 

4.3 Conclusies  

In het onderzoek zijn vier typen van docentbetrokkenheid bij zoek- en leerprocessen aangetroffen, te we-

ten: 

1. een team doorloopt volledig zoek- en leerproces; 

2. enkele individuele docenten doorlopen één tot drie fasen van het leerproces; 

3. één docent doorloopt drie fasen van het leerproces; 

4. één docent doorloopt één tot twee fasen van het leerproces. 

In het kader van de EXMO-regeling vindt nauwelijks teamleren plaats. Dit is slechts op twee roc's het ge-

val en dan ook nog bij één team. Het leren blijft over het algemeen beperkt tot individuele docenten. Be-

trokkenheid van docenten bij de planfase (initiatief nemen, meedenken over praktijktheorie) vergroot de 

kans op het doorlopen van drie fasen van het zoek- en leerproces. Eerder (paragraaf 3.4) zagen we dat 

eigenaarschap op het niveau van docenten én het management een betere kans biedt op het trekken van 

concrete lessen (de laatste fase van het leerproces). 

Bij de meeste roc's wordt het zoek- en leerproces niet afgerond. Er worden weinig concrete besluiten ge-

nomen en nieuwe acties geformuleerd. Dit vindt slechts plaats bij drie roc's. Dit komt overigens mede door 

de opzet van de regeling die zich vooral richt op het doen van onderzoek en het delen van de uitkomsten 

van dit onderzoek. Dit is echter niet de enige verklaring. Het niet volledig doorlopen van het zoek- en leer-

proces wordt ook beïnvloed door praktische omstandigheden en door de rol van het management en/of 

personen met een coördinerende functie. Boonstra (2006) stelt dat het management bij innovaties en ver-

anderprocessen bij voorkeur de volgende rollen vervult: 

 ruimte bieden (voor creatieve ideeën), 

 richting verschaffen (door een link te leggen met de strategische doelen van de organisatie), 

 faciliteren en ondersteunen (o.a. door ruimte te bieden voor experimenten), 

 stimuleren uitwisseling van ervaringen, leren van elkaar, 

 verduurzamen (maatregelen treffen die er toe leiden dat de interventie breder geïmplementeerd wordt). 

 

De rol die het management vervult bij de uitvoering van de EXMO-regeling typeert zich in de meeste ge-

vallen door ruimte bieden voor creatieve ideeën en faciliteren en ondersteunen. Het ruimte bieden voor 

creatieve ideeën houdt vooral in dat docenten of personen met coördinerende functie de ruimte krijgen om 

een projectaanvraag in te dienen. Facilitering en ondersteuning betekenen overwegend dat er een project-

leider wordt aangewezen. 

In het kader van de EXMO regeling zien we zelden dat het management richting verschaft, de uitwisseling 

van ervaringen stimuleert en verduurzaamt. Dit gebeurt bij één roc, waar de betrokkenheid van docenten 
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zich typeert door het volledig doorlopen van het zoek- en leerproces van een team. Deze teambetrokken-

heid wordt in belangrijke mate gecreëerd door de directeur. Bij een ander roc zien we dat de ict-

coördinator richting verschaft en dat de ict-coördinator en een teammanager verduurzamen. Zij hebben 

hiervoor het mandaat van de directie. Bij dit roc doorlopen enkele docenten één tot drie fasen van het 

zoek- en leerproces. Een belangrijke verklaring hiervoor is dat het uitwisselen van ervaringen en het leren 

van elkaar niet gestimuleerd zijn vanuit de directie. Of een zoek- en leerproces volledig wordt doorlopen 

door individuele docenten of docententeams is dus in belangrijke mate afhankelijk van het management of 

het mandaat dat het management aan personen met een coördinerende functie geeft. 
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5 Ondersteuning 

De EXMO-regeling voorziet in een ondersteuningsarrangement. Dit arrangement bestaat uit ondersteuning 

vanuit Kennisnet bij het indienen van de aanvraag en het doen van onderzoek. De ondersteuning bij het 

indienen van de aanvraag wordt geboden door medewerkers van Kennisnet. Op deze vorm van onder-

steuning wordt in dit rapport niet ingegaan. Daarnaast is er onderwijskundige ondersteuning bij de imple-

mentatie van de ict-toepassing, het opstellen van een onderzoeksplan en het uitvoeren van onderzoek. 

Deze ondersteuning wordt geboden door implementatiebegeleiders en onderzoekers. De implementatie-

begeleiders kunnen, op verzoek van de instelling, adviseren bij de technische en didactische implementa-

tie van de ict-toepassing. De onderzoekers ondersteunen de instelling bij het bepalen van de opzet en de 

uitvoering van onderzoek. Tot slot organiseerde Kennisnet gedurende het verloop van EXMO zogenoem-

de Samen Leren bijeenkomsten, waar de instellingen kennis met elkaar konden uitwisselen. 

5.1 Ondersteuning tijdens de plan fase 

Het ondersteuningsarrangement draagt tijdens de plan fase zorg voor begeleiding bij de vraagverheldering 

en voor het opstellen van het onderzoeksplan. Met elk roc is een vraagverhelderingsgesprek gevoerd. Dit 

gesprek werd vrijwel altijd bijgewoond door de onderzoekers, de implementatiebegeleider en een mede-

werker van Kennisnet. Bij alle roc‟s heeft voorafgaand aan het vraagverhelderingsgesprek een gesprek 

tussen projectleider en implementatiebegeleider plaatsgevonden. Bij vier roc's heeft een aanvullend 

vraagverhelderingsgesprek plaatsgevonden. In deze gesprekken zijn nadere afspraken gemaakt over de 

inrichting en uitvoering van het onderzoek. De afspraken die zijn gemaakt tijdens het vraagverhelderings-

gesprek (en eventuele aanvullende gesprekken) zijn vastgelegd in een onderzoeksplan. 

Tabel 5.1 Ondersteuning tijdens plan fase 

 Onderzoeksvraag Praktijktheorie Onderzoeksopzet 

1  zelf opgesteld  zelf opgesteld  advies van ondersteuners (inrichting 

effectonderzoek, experiment- en 

controlegroep) 

2  zelf opgesteld  zelf opgesteld  advies van ondersteuners (inrichting 

effectonderzoek, experiment- en 

controlegroep) 

 zoeken controlegroep 

3  zelf opgesteld 

 aanscherping ondersteuners 

 zelf opgesteld  advies van ondersteuners 

4  tijdens gesprekken gezamenlijk 

afgebakend, sterke inbreng onder-

steuners 

 geen heldere praktijktheorie 

 gezamenlijk geformuleerd, sterke 

inbreng ondersteuners 

 advies van ondersteuners (praktische 

uitvoering onderzoek) 

5  zelf opgesteld 

 commitment creëren bij projectleider 

 zelf opgesteld  advies van ondersteuners (inrichting 

effectonderzoek) 

 gezamenlijke afspraken over didacti-

sche inzet InCasu 

6  zelf opgesteld 

 aanscherping effectiviteit en didacti-

sche aanpak door ondersteuners 

 gedeeltelijke praktijktheorie 

 samen met ondersteuners aange-

vuld (didactische inzet) 

 advies van ondersteuners (inrichting 

van het onderzoek, casussen verge-

lijken) 

7  zelf opgesteld  zelf opgesteld  advies van ondersteuners (inrichting 

onderzoek, vergelijking experiment-

groepen) 

8  zelf opgesteld  zelf opgesteld  advies van ondersteuners (inrichting 

effectonderzoek) 
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 Onderzoeksvraag Praktijktheorie Onderzoeksopzet 

9  zelf opgesteld 

 aanscherping ondersteuners 

 zelf opgesteld  advies van ondersteuners (inrichting  

effectonderzoek, vergelijking expe-

rimentgroepen) 

10  zelf opgesteld 

 aanscherping ondersteuners 

 zelf opgesteld 

 samen met ondersteuners scherper 

geformuleerd 

 advies van ondersteuners (inrichting  

effectonderzoek, vergelijking expe-

rimentgroepen) 

11  zelf opgesteld 

 aanscherping ondersteuners 

 zelf opgesteld 

 samen met ondersteuners scherper 

geformuleerd 

 advies van ondersteuners (inrichting 

effectonderzoek, vergelijking expe-

rimentgroepen. 

12  zelf opgesteld  zelf opgesteld  advies van ondersteuners (vergelij-

king experimentgroepen) 

13  zelf opgesteld 

 aanscherping en concretisering door 

ondersteuners 

 zelf opgesteld 

 samen met ondersteuners scherper 

geformuleerd 

 advies van ondersteuners (verken-

nend onderzoek) 

 

De geboden ondersteuning verschilde per roc. Belangrijk is dat zo veel mogelijk is aangesloten bij de on-

derzoeksvragen en praktijktheorieën van de roc‟s. Uitgangspunt was dat deze centraal moesten staan bij 

de inrichting van het onderzoek. De ondersteuners hebben juistheid van de praktijktheorieën niet ter dis-

cussie gesteld. Dit was uitdrukkelijk de opzet van de regeling.  

Wel is er bij zes roc‟s nader ingegaan op de onderzoeksvraag en de praktijktheorie. Bij deze roc's was 

verdere aanscherping of afbakening nodig ten behoeve van de uitvoerbaarheid van het onderzoek. Bij één 

roc was geen praktijktheorie aanwezig. Deze is ontwikkeld tijdens het vraagverhelderingsgesprek. Zes 

roc's hadden zelf een duidelijke onderzoeksvraag en daaraan ten grondslag liggende praktijktheorie. Bij 

één van deze roc's bleek dat de projectleider niet op de hoogte was van de onderzoeksvraag, omdat de 

aanvraag door iemand anders was ingediend. De projectleider gaf in eerste instantie aan 'niets te willen 

weten'. In een gesprek voorafgaand aan de vraagverheldering is de implementatiebegeleider er in ge-

slaagd commitment voor de onderzoeksvraag te creëren bij de projectleider. 

5.2 Ondersteuning tijdens de do fase 

In de do fase vinden op alle roc's twee kernactiviteiten plaats: (1) de uitvoering van de interventie en (2) de 

uitvoering van het onderzoek (instrumentontwikkeling en dataverzameling). Vanuit het ondersteuningsar-

rangement is bij geen enkel roc ondersteuning geboden bij de uitvoering van de interventie, noch tech-

nisch noch didactisch. Roc's hadden eventueel de ondersteuning van de implementatiebegeleider kunnen 

inschakelen maar hebben dit niet gedaan. Een aantal roc's heeft wel ondersteuning van externen gehad 

bij de uitvoering van de interventie. Deze ondersteuning bestond uit: 

 Technische begeleiding bij het gebruik van de ict-toepassing (school 1); 

 Digitalisering van het didactisch concept (school 11); 

 Didactische begeleiding, o.a. een training in het voeren van POP-gesprekken (school 3); 

 Adviezen voor de didactische inzet van de ict-toepassing (school 3 en 5). 

 

Alle roc's hebben ondersteuning gehad bij de uitvoering van het onderzoek. Deze ondersteuning bestond 

uit vier componenten, namelijk de ontwikkeling of selectie van onderzoeksinstrumenten, ondersteuning bij 

de planning en organisatie van het onderzoek, de dataverzameling en het in kaart brengen van de inter-

ventie. 

Wat betreft de ontwikkeling en selectie van de onderzoeksinstrumenten hebben de onderzoekers een mo-

tivatietoets samengesteld, die bij de meeste roc's is afgenomen. Daarnaast is een instrument gezocht om 

leerstrategieën te meten en een instrument om het ict-gebruik van studenten in kaart te brengen. De ge-

hanteerde kennistoetsen zijn veelal door de roc's zelf ontwikkeld of er is gebruik gemaakt van gestandaar-

diseerde toetsen. De onderzoekers hebben de roc's waar nodig geadviseerd bij de ontwikkeling van de 
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toetsen of hebben de ontwikkelde toetsen achteraf beoordeeld op bruikbaarheid voor het onderzoek. 

Naast toetsen zijn er door de onderzoekers ook andere instrumenten ontwikkeld, passend bij de specifieke 

vragen van de roc‟s, zoals een instrument om te beoordelen of studenten zicht hebben op hun eigen com-

petenties of een instrument om de didactische vormgeving van lessen in kaart te brengen. 

In het kader van de planning en organisatie van het onderzoek hebben de implementatiebegeleiders bij de 

meeste roc's regelmatig de planning en organisatie van het onderzoek doorgesproken met de projectlei-

ders. Dit bleek nodig om het onderzoek steeds op het netvlies te houden. 

De dataverzameling is in belangrijke mate uitgevoerd door betrokkenen bij de roc's. Zij hebben de vragen-

lijsten afgenomen bij de studenten en hebben gezorgd voor toereikende respons. Dit bleek geen sinecure. 

Het vormde voor de roc's een grote uitdaging om de in het contract gestelde respons van 90 procent te 

behalen. Hiervoor was relatief veel aansporing en ondersteuning vanuit de implementatiebegeleiders en 

de onderzoekers nodig. Verschillende docenten hebben na afloop van het onderzoek erkend dat ze het 

proces van dataverzameling volledig had onderschat. Het heeft hen zeer veel tijd gekost om te organise-

ren dat studenten de vragenlijsten invulden. Dat had ook te maken met de organisatie binnen de roc‟s zelf, 

door bijvoorbeeld het feit dat studenten op stage waren, studenten waarvan het adres niet bekend was, 

etc.  

De onderzoekers hebben daarnaast onderzoek uitgevoerd om de interventie in kaart te brengen. Het be-

treft het doen van lesobservaties en interviews met docenten en studenten. Langs deze weg is informatie 

verzameld over de wijze waarop de interventie is geïmplementeerd in de praktijk. In een aantal gevallen 

hebben de onderzoekers het roc ondersteunt bij het analyseren van data ten behoeve van het onderzoek. 

In onderstaande tabel zijn voor bovenstaande punten de activiteiten die de ondersteuners hebben onder-

nomen weergegeven. In de laatste kolom staat zowel de ondersteuning ten behoeve van de dataverzame-

ling door de instellingen zelf, als de dataverzameling door de onderzoekers ten behoeve van het in kaart 

brengen van de interventie. 

Tabel 5.2 Ondersteuning bij uitvoering onderzoek 

School Instrumentontwikkeling / keuze Planning en organisatie Dataverzameling en respons 

1  motivatietoets 

 (kennistoets zelf ontwikkeld) 

 regelmatig telefonisch contact over 

planning en organisatie 

 interviews  

 aansporing t.b.v. respons 

2  motivatietoets 

 (kennistoets zelf ontwikkeld) 

 kennistoets beoordeeld 

 (competentielijst zelf ontwikkeld) 

 competentielijst beoordeeld 

 ondersteuning in behalen respons 

bij controlegroep 

 observatie en interviews 

 aansporing t.b.v. respons 

 gedeeltelijke afname schriftelijke 

vragenlijsten ter plekke bij contro-

legroep 

3  motivatietoets 

 scorelijst inzicht in competenties 

 (bestaande kennistoetsen) 

 ondersteuning in behalen respons 

bij controlegroep  

 regelmatig telefonisch contact over 

planning en organisatie 

 observaties en interviews 

 aansporing t.b.v. respons 

4  motivatietoets 

 leerstrategieën toets 

 ict gebruik (van den Beemt) 

 opstellen rangorder o.b.v. be-

staande kennistoetsen 

 Benoemen randvoorwaarden on-

derzoek 

 Benadrukken belang van communi-

catie 

 observaties en interviews 

 aansporing t.b.v. respons 

5  ondersteuning bij ontwikkeling 

kennistoets 

  observaties en interviews 

6  instrument voor didactische 

vormgeving en inbedding lessen 

 motivatietoets 

 leerstrategieën toets 

 contact over planning  bestuderen schriftelijke materiaal 

 observaties en interviews 

 enige aansporing t.b.v. respons 
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School Instrumentontwikkeling / keuze Planning en organisatie Dataverzameling en respons 

7  analysekader didactische vorm-

geving begeleiding 

 motivatietoets van de school zelf 

beoordeeld (AMN) 

 motivatietoets 

 leerstrategieën toets 

 (bestaande kennistoetsen) 

 contact over planning  observaties en interviews  

 aansporing voor aanlevering data 

 

8  analysekader feedback 

 survey over trainingen 

 afstemming analyses  Interviews 

 ondersteuning bij analyse feedback 

9  motivatietoets 

 ondersteuning bij keuze kennis-

toets 

 contact over planning  observaties en interviews 

 aansporing voor aanlevering data 

 contact over randvoorwaarden aan 

te leveren gegevens 

10  motivatietoets 

 (kennis- en tekentoets zelf ont-

wikkeld) 

 contact over plannen en dataverza-

meling 

 interviews 

 aansporing voor aanlevering data 

en respons 

11  motivatietoets 

 (kennistoets zelf ontwikkeld) 

 contact over planning en dataver-

zameling 

 interviews 

12  Voorbereiding stage 

 motivatietoets (incl. tevredenheid) 

 analysekader blogs 

 (bestaande toets leerrendement) 

 contact over planning en afstem-

ming analyses 

 interviews 

 analyse blogs 

 contact over randvoorwaarden aan 

te leveren gegevens + aanpassing 

13  Logboek gebruik iPad 

 Motivatietoets 

 contact over planning, ondersteu-

ning uitvoering onderzoek (PL) 

 interviews 

 aansporing t.b.v. respons + 

aanpassing percentage 

5.3 Ondersteuning tijdens de study fase 

In de study fase is een belangrijk deel van het werk uitgevoerd door de onderzoekers. Zij hebben voor alle 

onderwijsinstellingen de data geanalyseerd en hierover gerapporteerd. Het instellingsspecifieke rapport is 

op locatie besproken met de betrokkenen bij het onderzoek. In het gesprek is nagegaan of de betrokkenen 

zich konden vinden in de gepresenteerde resultaten en de getrokken conclusies. Daarnaast is ingegaan 

op het type leerprocessen dat de EXMO-regeling beoogt en de wijze waarop dit door betrokkenen is erva-

ren. 

Alle roc's delen de conclusies die in het rapport staan. Uit het gesprek met een aantal roc's blijkt dat zij uit-

eindelijk tot de conclusie komen dat het effectonderzoek eigenlijk in een te vroeg stadium is uitgevoerd. De 

docenten hadden nog te weinig ervaring met de ict-toepassing en de inzet daarvan in de praktijk. Met de 

kennis waarover ze nu beschikken zouden ze verder willen gaan met het gebruik van de toepassing en in 

een later stadium nog eens een effectonderzoek willen doen. Het eindgesprek wordt als (zeer) leerzaam 

ervaren door de meeste betrokkenen. Dit blijkt uit de vragenlijst die na afloop is ingevuld door betrokkenen 

van alle roc's (zie tabel 5.4). Tijdens de eindgesprekken wordt duidelijk dat de betrokkenen dit type leer-

proces (onderzoek in de praktijk) waarderen. 

5.4 Samen Leren bijeenkomsten 

Door Kennisnet zijn er gedurende de loop van beide EXMO tranches, verschillende bijeenkomsten geor-

ganiseerd, om kennisdeling tussen de instellingen te stimuleren. Zowel de projectleider als de docenten 

zijn nadrukkelijk uitgenodigd om bij deze bijeenkomsten aanwezig te zijn, juist om ervaringen van de werk-

vloer met elkaar te delen en mogelijk te leren van elkaars ervaringen. 
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De eerste bijeenkomst, de voorlichtingsbijeenkomst, is georganiseerd voordat de scholen hun aanvraag in 

moesten dienen. Er is tijdens deze bijeenkomst door Kennisnet informatie verschaft over de verwachtin-

gen, de kennispiramide, de selectieprocedure voor deelname aan EXMO en de planning van het onder-

zoeksproces. 

De eerste Samen Leren bijeenkomst, die plaatsvond voorafgaand aan de vraagverhelderingsgesprekken, 

was gericht op het delen van informatie over de verschillende onderzoeken, op basis van de vraagstellin-

gen van de scholen. De daarop volgende bijeenkomst was ook gericht op kennisdeling. Tevens is tijdens 

deze bijeenkomst ruimte geboden om ervaringen te delen over de fase waarin de onderzoeken zich ten 

tijde van de bijeenkomst bevonden, namelijk de dataverzameling. De onderzoekers hebben hierbij nog tips 

gegeven aan de projectleiders ten behoeve van de dataverzameling. 

Er heeft ook een gezamenlijke, afsluitende bijeenkomst plaatsgevonden, waarbij de verwachtingen van de 

instellingen en de gevonden resultaten op basis van het onderzoeksmodel van de instellingen zijn gepre-

senteerd door de onderzoekers. Daarnaast is er tijdens deze bijeenkomst aandacht besteed aan project-

overstijgende inzichten met betrekking tot innovatie in het mbo en het lerend vermogen van instellingen en 

de sector als geheel. Op basis van de vragenlijst onder de betrokkenen op alle instellingen blijkt dat 

slechts 27 van de 54 respondenten (50%) betrokken of aanwezig zijn geweest bij de Samen Leren bijeen-

komsten.  

5.5 Tevredenheid over het ondersteuningsarrangement 

Bij elk roc heeft een aantal betrokkenen een vragenlijst ingevuld over het verloop van het project en het 

leerproces dat op de instelling op gang is gebracht. Zij hebben daarbij aangegeven in hoeverre zij de di-

verse onderdelen van het ondersteuningsarrangement als zinvol en als leerzaam hebben ervaren. De be-

trokkenen die geen ervaring hebben opgedaan met de ondersteuning van deze partijen hadden de moge-

lijkheid om „niet van toepassing‟ als antwoord te geven. Deze antwoorden zijn niet meegenomen in de be-

rekeningen van onderstaande percentages. 

Alle soorten van ondersteuning worden door een meerderheid van de betrokkenen als (erg) zinvol erva-

ren. De ondersteuning van de onderzoekers wordt door 82% van de respondenten als (erg/enorm) leer-

zaam gezien, de ondersteuning van de implementatiebegeleiders door 74% en de ondersteuning van 

Kennisnet door 67% van de respondenten.  

Over het algemeen oordelen de betrokkenen ook positief over de ondersteuningsactiviteiten. Elk onder-

deel van het ondersteuningsarrangement wordt door een meerderheid van de betrokkenen als (erg/enorm) 

leerzaam ervaren. De vraagverhelderingsgesprekken en de bespreking van het eindrapport worden door 

het hoogst aantal betrokkenen als (erg/enorm) leerzaam getypeerd (zie onderstaande tabel), gevolgd door 

het werken met de ict-toepassing in de praktijk, de landelijke Samen Leren bijeenkomsten, de uitvoering 

van het onderzoek, de gesprekken met de implementatiebegeleider en de aanvraagformulering. 

Tabel 5.3 Waardering ondersteuningsactiviteiten 

Soort activiteit ondersteuningsarrangement % (erg/enorm) leerzaam 

Aanvraagformulering 66% 

Vraagverheldering 85% 

Uitvoering onderzoek 71% 

Werken met de ict-toepassing 78% 

Landelijke bijeenkomsten 72% 

Gesprek implementatiebegeleider 71% 

Eindbespreking onderzoek 97% 
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Ook zijn de gemiddelde scores wat betreft de zinvolheid van de ondersteuning per school berekend, op 

basis van de in de tabel weergegeven aantallen respondenten per instelling die over bepaalde onderdelen 

van het proces hun waardering hebben gegeven: 

Tabel 5.4 Waarderingsscore per school 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op basis van deze tabel is te zien dat men op alle scholen positief was over de ondersteuning, met uit-

zondering van school 10, waar de waarderingsscore 2,49 is, wat op een vierpuntschaal net onder het ge-

middelde is en daarmee net in het negatieve spectrum valt. Op de andere instellingen is men wel positief 

over de ondersteuning. 

5.6 Conclusies  

Kern van de EXMO-regeling is de uitvoering van onderzoek naar de opbrengsten van ict-toepassingen. De 

EXMO-regeling voorziet in een ondersteuningsarrangement, waarbij deelname aan quasi-experimenteel 

onderzoek verplicht was. Daarnaast was het voor deelnemende instellingen mogelijk ondersteuning te krij-

gen ten behoeve van de implementatie van de ict-toepassing. Geen van de acht roc‟s heeft een beroep 

gedaan op het ondersteuningsarrangement bij de technische of didactische implementatie van de ict-

toepassingen. Enkele roc‟s hebben die ondersteuning wel van andere externe organisaties gekregen. Dat 

roc‟s geen ondersteuning vroegen, betekent niet altijd dat zij ook geen ondersteuning konden gebruiken. 

Een belangrijke uitkomst van het onderzoek naar de opbrengsten van de ict-toepassingen is dat bij ver-

schillende roc‟s de ict-toepassing onvoldoende geïmplementeerd was, zodat opbrengsten niet goed kon-

den worden aangetoond.  

Alle dertien roc‟s hebben ondersteuning gehad bij de inrichting en uitvoering van het onderzoek. Deze on-

dersteuning was deels inhoudelijk, maar vooral procesgericht. Bij enkele roc‟s is inhoudelijke ondersteu-

ning geboden in de plan fase. Samen met het roc is de onderzoeksvraag aangescherpt en is een praktijk-

theorie bedacht. De meeste roc‟s hadden dit zelf gedaan. Hoewel sommige praktijktheorieën eenvoudig 

van aard waren, zijn deze niet ter discussie gesteld door de onderzoekers. Dit was uitdrukkelijk de op-

dracht vanuit de EXMO-regeling. Er moest worden aangesloten bij praktijktheorieën van docenten. De ge-

boden ondersteuning was derhalve vooral procesmatig en had betrekking op de inrichting van experi-

mentonderzoek en het bieden van ondersteuning bij de uitvoering van het onderzoek. Deze ondersteuning 

bestond uit het opstellen van het onderzoeksplan, de ontwikkeling van en advisering bij te gebruiken on-

derzoeksinstrumenten, het uitvoeren van het onderzoek, het stimuleren van projectleiders om de planning 

en respons te halen, data-analyse en rapportage van de resultaten.  

Voor de meeste medewerkers van de roc‟s was het doen van onderzoek naar de eigen praktijk nieuw. 

Hoewel er van alle onderzoeken een gedetailleerd onderzoeksplan met een uitvoerige planning aanwezig 

 N Gemiddelde Standaard afwijking 

12 5 3,29 0,67 

6 4 3,25 0,44 

11 6 3,17 0,59 

2 2 3,08 0,59 

5 3 3,07 0,12 

13 3 3,03 0,55 

8 5 2,97 0,59 

7 3 2,89 0,77 

1 4 2,88 0,90 

3 3 2,86 0,47 

9 2 2,71 0,66 

4 2 2,55 0,07 

10 3 2,49 0,43 
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was, wist een derde van de betrokkenen bij de roc‟s niet goed wat er van hen verwacht werd. Verder 

moesten de implementatiebegeleiders veel ondersteuning bieden bij het halen van de planning en de res-

pons. De individuele begeleiding van implementatiebegeleiders en onderzoekers was nodig en loonde. 

Onderzoek in de praktijk is erg nieuw voor betrokkenen en kan in dit stadium niet zonder individuele bege-

leiding. Dit heeft dan ook geleid tot  een hoge waardering vanuit de roc‟s van de geboden begeleiding. 
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6 Kwaliteit van leerprocessen 

In dit hoofdstuk is aandacht voor het laatste blok uit het conceptueel model, namelijk de professionalise-

ring van docenten en de tevredenheid over het leerproces.Daarnaast worden de relaties tussen de con-

cepten uit het conceptueel model, zoals geschetst in hoofdstuk 1, nader in beeld gebracht. Bovendien is er 

in dit hoofdstuk aandacht voor de mate waarin de betrokkenen tevreden zijn met het leerproces, waarna 

een koppeling wordt gemaakt met het zoek- en leerproces en de ondersteuning. 

6.1 Wat betrokkenen hebben geleerd 

Alleereerst is het van belang om in kaart te brengen waarover de betrokkenen gedurende het onderzoek 

iets hebben geleerd. In de vragenlijst zijn  vragen gesteld over verschillende aspecten waarover men kon 

leren naar aanleiding van het onderzoek. Deze aspecten konden de respondenten individueel aanvullen 

(door de categorie „anders‟ te selecteren). Slechts één respondent heeft hier gebruik van gemaakt en deze 

respondent heeft aangegeven te hebben geleerd over het uitvoeren van onderzoek in teamverband. De 

verdere uitkomsten van de vragenlijst met betrekking tot de aspecten waarover de respondenten hebben 

geleerd is weergegeven in onderstaande tabel: 

Tabel 6.1 Leeraspecten van respondenten  

Geleerd over Projectleider 

(N=12) 

Docent 

(N=26) 

Overig 

(N=12) 

Totale N 

(N=50) 

1. Het effect van ICT in de klas 100% 100% 86% 98% 

2. Het uitvoeren van een project 91% 95% 100% 95% 

3. (Zinvolle) Inzet van ICT in de klas 92% 96% 88% 95% 

4. ICT implementatie 82% 96% 100% 93% 

5. Systematisch reflecteren op eigen handelen 83% 89% 100% 90% 

6. Professioneel kijken naar interventies 100% 86% 90% 91% 

7. Het doen van onderzoek 100% 76% 100% 89% 

 

Het valt hierbij op dat de respondenten alle punten waarvan zij in de vragenlijst konden aangeven dat ze 

erover hebben geleerd, door vrijwel 90% van de respondenten als leerpunt zijn benoemd. Zowel op de as-

pecten met betrekking tot ict (1, 3 en 4), als de aspecten gericht op onderzoek of projectmatig werken (2 

en 7) als de aspecten met betrekking tot reflectief handelen (5 en 6) scoren de respondenten hoog.  

Interessant is het om te zien dat de docenten bij de ict aspecten steeds aangeven meer te hebben geleerd 

dan het gemiddelde van de respondenten. Verder is het opvallend dat de docenten en overige betrokke-

nen meer hebben geleerd over het uitvoeren van een project dan de projectleiders zelf. Dit hangt mogelijk 

samen met de voorkennis: de projectleiders hadden op voorhand waarschijnlijk meer kennis over het uit-

voeren van een project dan de andere respondenten en hebben hier dus relatief gezien minder over ge-

leerd. Dit laatste is echter op basis van deze resultaten niet hard te maken, omdat bij de vragenlijst niet 

naar voorkennis is gevraagd. 

In de vragenlijst hebben de betrokkenen ook aangegeven wat volgens hen de opbrengsten zijn van hun 

deelname aan EXMO in een open vraagstelling. Een analyse van deze antwoorden leidt tot de volgende 

rangorde van opbrengsten: 

1. Inzicht in inhoudelijke, didactische of technische aspecten van ict en ict implementatie (71%); 

2. Een goed (ict) product (13%); 

3.  (Wetenschappelijke) bevestiging of onderbouwing van verwachtingen (11%); 

4. Kennis (4%); 

5. Nieuwe energie (2%). 
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De opbrengsten die de respondenten zelf benoemen concentreren zich vooral op ict en de toepassing of 

vormgeving van ict. Dit komt mogelijk omdat de docenten de grootste groep respondenten vormden en zij 

bij de gesloten vraag met betrekking tot wat zij hebben geleerd ook ict als voornaamste punt naar voren 

brachten.  

6.2 Tevredenheid over het leerproces 

In de vragenlijst die na afloop van het onderzoek is afgenomen, hebben de betrokkenen aangegeven hoe 

tevreden zij zijn over het leerproces en in welke mate zij van mening zijn dat de uitkomsten van het onder-

zoek zinvol zijn voor hun eigen ontwikkeling en werk en de ontwikkeling en het werk van hun collega‟s. De 

antwoorden van de respondenten op deze stellingen is in de onderstaande tabel weergeven: 

Tabel 6.2 Tevredenheid over het leerproces 

Stellingen Dat is (beslist / eigenlijk wel) zo 

Ik heb plezier beleefd aan EXMO  93% 

De resultaten van het onderzoek gaan we binnen de school benutten  93% 

We zijn goed begeleid tijdens het onderzoek  91% 

Bij problemen kon ik altijd iemand van de ondersteuning bereiken  90% 

Ik wist aan wie ik welke vragen kon stellen  86% 

Het is mij duidelijk wat van mij werd verwacht  81% 

Ik vind de manier van werken binnen EXMO prettig  81% 

Deze manier van werken past helemaal bij mij  81% 

Ik had een duidelijk beeld van de planning van het onderzoek  71% 

De resultaten van het onderzoek gaan we breder naar buiten uitdragen  70% 

Ik ben tevreden over wat ik van EXMO heb geleerd  69% 

Het onderzoek ging veel te snel  45% 

Het onderzoek zat rommelig in elkaar  20% 

 

Op basis van bovenstaande tabel blijkt dat een meerderheid van de betrokkenen tevreden is over wat zij 

van EXMO geleerd hebben (69%). De meeste betrokkenen vinden de manier van werken binnen EXMO 

prettig en 93 procent van de respondenten geeft aan plezier te hebben beleefd aan EXMO en evenveel 

respondenten geven aan de resultaten van het onderzoek te benutten binnen de school. 

Bijna de helft van de betrokkenen vindt dat het onderzoek veel te snel ging, 20 procent van de betrokke-

nen vindt dat het onderzoek rommelig in elkaar zat en een vergelijkbaar aantal betrokkenen had geen dui-

delijk beeld van de planning. Dit ondanks het feit dat zowel de opzet van het onderzoek, als de planning 

van het onderzoek gedetailleerd beschreven zijn in het onderzoeksplan. Tijdens de uitvoering van het on-

derzoek is gebleken dat lang niet alle betrokkenen het onderzoeksplan duidelijk op het netvlies hadden 

staan en daar is in de individuele begeleiding dus veel aandacht aan besteed. 

De benutte stellingen, zoals weergegeven in bovenstaande tabel, vormen gezamenlijk een maat van te-

vredenheid, zo blijkt na de factoranalyse van deze schaal. De betrouwbaarheid (alpha) van deze maat is 

ruim voldoende, namelijk 0,84. Op basis van deze maat voor tevredenheid is vervolgens per school en per 

rol de gemiddelde score van de respondenten op de tevredenheid in kaart gebracht, zoals weergegeven in 

onderstaande tabellen. Daarbij geldt dat hoe hoger de score (van 1 tot 4), hoe hoger de tevredenheid. 
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Tabel 6.3 Gemiddelde tevredenheidsscores per school  

School N Gemiddelde Standaard afwijking 

2 2 3,46 0,44 

10 3 3,38 0,34 

11 6 3,32 0,27 

1 4 3,15 0,55 

8 5 3,13 0,42 

5 4 3,10 0,16 

12 5 3,08 0,18 

13 3 3,07 0,32 

6 5 2,91 0,81 

9 2 2,85 0,22 

7 3 2,81 0,19 

3 3 2,65 0,30 

4 2 2,54 0,00 

 

Tabel 6.4 Gemiddelde tevredenheidsscore per rol 

Rol N Gemiddelde Standaard afwijking 

Projectleider 12 3,23 0,42 

Overig 11 3,03 0,36 

Docent 23 2,98 0,45 

 

Op basis van deze tabellen blijkt dat op alle deelnemende instellingen de betrokkenen gemiddeld tevreden 

waren over het leerproces (er zijn geen scores onder de 2,5). Daarnaast is het interessant om te zien dat 

de tevredenheidsscores per rol verschillen: de projectleiders zijn het meest tevreden, gevolgd door de ove-

rige betrokken en als laatste de docenten. 

6.3 Voorwaarden krachtige leerprocessen 

In hoofdstuk 2 is omschreven wat voorwaarden van krachtige leerprocessen zijn. In deze paragraaf wordt 

een koppeling gelegd tussen deze kwaliteitsaspecten en de dertien praktijkvoorbeelden uit de EXMO rege-

ling. 

6.3.1 Organisatiefocus op kwaliteitsverbetering 

De kwaliteit van leerprocessen in de praktijk van onderwijsinstellingen wordt mede bepaald door de mate 

waarin er in de organisatie randvoorwaarden worden geschetst door leidinggevenden om het onderzoek 

uit te voeren en de resultaten breder uit te dragen. Binnen de EXMO projecten is wat betreft dit punt een 

variatie te zien van aan de ene kant scholen waarbij het EXMO project voornamelijk een aangelegenheid 

is van één bevlogen docent tot scholen waar het management continu op de hoogte wordt gesteld van en 

betrokken is bij de vorderingen en de uitkomsten en deze tevens worden benut voor de vormgeving van 

toekomstig beleid en breed in de school (en daarbuiten) worden uitgedragen. 

Interessant is het om te zien dat wanneer het onderzoek niet voldoet aan deze randvoorwaarde en er 

geen ondersteuning voor het onderzoek is vanuit de organisatie, maar er komen wel significante resultaten 

uit het onderzoek, dat het zeer goed mogelijk is dat de gevonden resultaten geen onderdeel vormen van 

het toekomstig beleid ten aanzien van de resultaten. Dit was het geval bij school 7, waar uit het onderzoek 

blijkt dat een bepaalde didactische inbedding van de ict-toepassing noodzakelijk is voor een bepaalde 

groep studenten, maar het management reeds heeft besloten deze begeleiding niet vorm te geven. 

Aan de andere kant van het spectrum zitten school 8 en 11, waarbij het management vanaf de start van 

het onderzoek (de aanvraag) continu betrokken is geweest en teamleren heeft gestimuleerd. Bij alle bij-
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eenkomsten met de onderzoekers gedurende het onderzoek was op deze instellingen het management 

aanwezig en de directeur van school 8 heeft tevens, samen met de docenten, concrete vervolgacties ge-

formuleerd naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek. 

6.3.2 Onderwijskundige noodzaak en onderbouwing 

Uit allerlei onderzoeken blijkt dat de onderwijskundige noodzaak van het probleem en de mate waarin de 

interventie past in de visie van de instelling, bepalend zijn voor de mate waarin er daadwerkelijk verande-

ring in gedrag van mensen plaatsvindt. 

Bij school 4 bleek gedurende de vraagverheldering reeds dat er nauwelijks sprake was van een (onder-

wijskundig) probleem, maar dat het onderzoek vooral werd benut om te achterhalen of het digitaal aanbie-

den van alle materialen voor een vak, tot een ander effect leidt dan het volledig op papier aanbieden van 

de materialen. Hiermee lost de instelling geen onderwijskundig probleem op, maar wordt vooral gekeken 

naar de voordelen en effecten van het digitaal aanbieden van een bepaald vakgebied. 

Aan de andere kant van dit spectrum zitten school 3, 8 en 11. Het onderzoek was bij deze instellingen ge-

richt op een essentieel onderdeel van het onderwijskundig concept van waaruit deze scholen hun onder-

wijs vormgeven en daarmee was het een relevant onderzoek voor alle betrokkenen van die onderwijsin-

stellingen.  

6.3.3 Eigenaarschap en teambetrokkenheid 

De betrokkenheid van docententeams bij onderwijsinnovatie is van belang voor de kwaliteit van het leer-

proces dat op gang wordt gebracht op de onderwijsinstellingen, de kennisontwikkeling die daarmee ge-

paard gaat en het daaraan gekoppelde innovatieve vermogen van het team. Imants (2003) benoemt twee 

mechanismen die het leren bevorderen, namelijk feedback en interactie met collega‟s. Hoofdstuk 4 is con-

creet ingegaan op de betrokkenheid op de verschillende onderwijsinstellingen van docenten, resulterend 

in vier varianten, namelijk teambetrokkenheid in alle drie fasen, meerdere individuen doorlopen twee of 

drie fasen, één individu doorloopt alle drie de fasen en individuele betrokkenheid in één of twee fasen. 

Voor nadere toelichting van deze varianten zijn de uitvoerige beschrijvingen in hoofdstuk 4 te benutten. 

6.3.4 Afmaken van leerprocessen 

In hoofdstuk 4 is de betrokkenheid per project beschreven, omdat dit aspect van essentieel belang is om 

duurzame vernieuwing vorm te geven. Niet alleen betrokkenheid gedurende één van de fasen is relevant, 

juist de continuïteit en betrokkenheid van het begin tot aan het eind van het project is relevant, omdat juist 

dan betrokkenen de gehele leercyclus doorlopen en het leerproces wordt afgemaakt. Dit kan zowel als 

teamniveau worden georganiseerd, als op individueel niveau. 

Zoals beschreven in hoofdstuk 4, doorlopen de betrokkenen op de verschillende onderwijsinstellingen 

waar de EXMO onderzoeken zijn uitgevoerd, als team vrijwel nooit de volledige PDSA cyclus, met uitzon-

dering van school 8. Bovendien blijkt op basis van tabel 4.1 (waarin de betrokkenheid van docenten is be-

schreven) dat er op acht instellingen slechts één betrokken docent het leerproces van begin tot eind mee-

maakt, er één instelling is waarbij geen enkele docent het leerproces afmaakt en er drie instellingen zijn 

waar drie docenten in iedere fase van het leerproces betrokken zijn. Deze docenten doorlopen het in het 

kader van EXMO georganiseerde leerproces, met  daarbij de opmerking dat het vormgeven van vervolg-

acties geen onderdeel is van het georganiseerde leerproces, maar wel een essentieel onderdeel voor het 

afmaken van leerprocessen.  

Bij het in kaart brengen van de mate waarin er een vervolg wordt vormgegeven op de stellingen, blijkt op 

basis van tabel 3.3 dat er bij slechts vier instellingen concrete lessen zijn getrokken naar aanleiding van 

het onderzoek en de gevonden resultaten en dat er bij slechts twee van deze scholen ook daadwerkelijk 

acties voor vervolg zijn benoemd. Zoals weergegeven in het model van Kline en Rosenberg (1986) is in-

novatie een opeenvolging van PDSA cycli, om continu verbetering van de praktijk na te steven.  Vanuit dat 

perspectief is het resultaat van een eerste cyclus altijd input voor een volgende cyclus en is een leerproces 

pas afgerond, als er nieuwe input is voor een volgende leercyclus. Dat  betekent dat slechts bij twee instel-

lingen het leerproces echt volledig is afgemaakt en men gezamenlijk een volgend leerproces in gaat. Op-

vallend genoeg zijn dat juist de instellingen waarbij de interventie gekoppeld is aan het onderwijskundig 

concept van de instelling en waar ook nieuwe inzichten zijn vergaard gedurende het onderzoek die worden 

benut om het onderwijsconcept verder te optimaliseren. 
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6.4 Portretten van leerprocessen 

Wanneer bovenstaande gegevens worden samengenomen, dan is van alle instellingen een indeling te 

maken naar de mate waarin is voldaan aan de randvoorwaarden om krachtige leerprocessen vorm te ge-

ven. Hierbij is een indeling gemaakt naar ruimte om geïntegreerd te leren (voldoen aan alle voorwaarden), 

ruimte om lokaal te leren (voldoen aan twee of drie voorwaarden) en ruimte om incidenteel te leren (vol-

doen aan één voorwaarde). Vanwege de eisen die door Kennisnet aan deelname aan EXMO zijn gesteld, 

hebben er geen onderwijsinstellingen deelgenomen, waar aan geen van de vier randvoorwaarden is vol-

daan. 

Portret 1: Geïntegreerd leren 

Op school 3, 8 en 11 is voldaan aan alle voorwaarden van krachtige leerprocessen. De inhoud van het 

onderzoek was gekoppeld aan de kern van het onderwijskundig concept (hoge onderwijskundige nood-

zaak), er was sprake van eigenaarschap en betrokkenheid van meerdere docenten van begin tot eind, in-

clusief het management en de leerprocessen zijn (vrijwel) volledig afgemaakt. Er zijn bij twee van deze in-

stellingen zelfs stappen gezet om gezamenlijk een volgende leercyclus te starten om daarmee de vormge-

ving van de interventie en het daaraan gekoppelde onderwijskundig concept verder te optimaliseren. Bij de 

derde school zijn minder concreet stappen ter verbetering gezet op basis van het onderzoek, maar dat 

heeft mogelijk te maken met het feit dat bij deze instellingen geen concrete aanwijzingen zijn gevonden 

gedurende het onderzoek om het  concept te verbeteren (geen significante resultaten). Daarnaast is de 

beoordeling van het eigen leerproces bij instelling 3 relatief laag. Dat heeft mogelijk te maken met het feit 

dat er wel meerdere docenten gedurende het gehele leerproces betrokken waren, maar dat zij gedurende 

het proces niet inhoudelijk met elkaar hebben overlegd. Hierdoor heeft het leerproces plaatsgevonden bij 

meerdere individuele docenten, maar nog niet als team.  

Portret 2: Lokaal leren 

De meeste onderwijsinstellingen die hebben deelgenomen aan EXMO vallen in deze categorie. Vaak is 

niet aan alle randvoorwaarden, maar wel aan verschillende randvoorwaarden voldaan (hoewel de mate 

waarin verschilt). Zo zijn er verschillende voorbeelden te noemen met betrekking tot suboptimale betrok-

kenheid. Er zijn voorbeelden van scholen waar slechts één bevlogen docent betrokken was bij het onder-

zoek, of docenten uit verschillende teams die gedurende het onderzoek niet hebben overlegd met elkaar, 

wat de kwaliteit van het leren naar aanleiding van het onderzoek heeft beperkt. Een ander voorbeeld waar 

de betrokkenheid niet optimaal was, is een school waarbij de uitvoerend docent in een later stadium is be-

trokken, waardoor de uitvoering van de interventie afweek van het plan, waardoor wederom de mogelijk-

heid tot leren is beperkt.  

Daarnaast zijn er scholen waar de mate van betrokkenheid in principe in orde was, maar waar nauwelijks 

sprake was van een onderwijskundig probleem waar de interventie een oplossing voor was, waardoor 

weinig urgentie en eigenaarschap door docenten werd ervaren. Bovendien is bij de meeste scholen het 

leerproces niet volledig afgemaakt; slechts bij drie scholen zijn concrete lessen getrokken uit de resultaten 

van het onderzoek, die worden benut om de interventie in de toekomst te optimaliseren en daarmee de 

leercyclus voort te zetten. 

Portret 3: Incidenteel leren 

Wanneer slechts aan één van de randvoorwaarden van krachtige leerprocessen is voldaan, dan is er 

sprake van incidenteel leren. Dit is het geval wanneer er geen acute onderwijskundige noodzaak is en 

daardoor ook geen of beperkte organisatiefocus op kwaliteitsverbetering en het leerproces niet wordt af-

gemaakt. Dit is het geval bij instelling 4 en 13. Ook is er één instelling (school 7) waar wel aan twee rand-

voorwaarden is voldaan, maar in beperkte mate. Deze instelling wordt onderstaand ook aan de orde ge-

steld. 

Bij instelling 13 was het onderzoek niet zozeer evaluatief of vergelijkend van aard, maar was het meer een 

verkennend onderzoek. Daarmee is de onderwijskundige noodzaak en de onderbouwing beperkt. Boven-

dien zorgt het feit dat deze instelling in een fusieproces zit er veel onzekerheid is over voortzetting van de 

interventie en is het leerproces duidelijk beperkt door deze weerbarstige context waarbinnen het leerpro-

ces heeft plaatsgevonden. Mogelijk kan op deze instelling na afloop van dit proces verdere stappen on-

dernemen voor de vormgeving van de interventie. 



40 Leren van EXMO 

Bij instelling 4 was de interventie technology driven en daarmee niet zozeer probleemgedreven. Boven-

dien zijn er in dit onderzoek geen positieve effecten gevonden van de interventie (zelfs niet op basis van 

de kwalitatieve gegevens, die waren overwegend negatief) en was het aanbod nog niet volledig uitontwik-

keld. Als deze aspecten hebben er aan bijgedragen dat er op deze instelling sprake was van incidenteel 

leren. Dit uit zich ook in de laagste gemiddelde tevredenheidsscore in tabel 6.3. 

Bij instelling 7 heeft er wel een leerproces plaatsgevonden en waren er ook significante uitkomsten van het 

onderzoek, maar was de betrokkenheid van het management beperkt en daardoor ook geen inbedding in 

de organisatie of een organisatiefocus op kwaliteit. Dit heeft ertoe geleid dat nog voor de uitkomsten van 

het onderzoek bekend waren, beleidskeuzes zijn gemaakt die haaks staan op de uitkomsten van het on-

derzoek. Ondanks dat de docenten hier duidelijk hebben geleerd, heeft de organisatie gekozen een ande-

re richting in te slaan. Hieruit  blijkt dat zowel de organisatiefocus op kwaliteit en betrokkenheid van het 

management van essentieel belang zijn voor de verankering en verbreding bij innovatie.  

6.5 Relaties conceptueel kader 

Op basis van de antwoorden van alle betrokkenen op de vragenlijst, waarbij vragen over het zoek- en 

leerproces, de ondersteuning en de tevredenheid met het leerproces zijn gesteld, is een nadere analyse 

uitgevoerd naar de relaties tussen deze concepten, zoals weergegeven in het overkoepelend model. 

Zoals eerder omschreven in dit hoofdstuk, bleek op basis van de factoranalyse van de schaal van de vra-

gen over tevredenheid met het leerproces, dat hieronder één factor zat. De nadere analyses die zijn uitge-

voerd, hebben tevredenheid als de gemiddelde score op die schaal meegenomen. 

Er is tevens een factoranalyse uitgevoerd van de vragen met betrekking tot waarover de respondenten 

hebben geleerd tijdens het onderzoek. Daaruit blijkt dat ook wat betreft de punten waarover de responden-

ten hebben geleerd, er één factor onder de schaal zit. Hierbij is het antwoord „niet van toepassing‟ buiten 

beschouwing gelaten bij  het berekenen van de gemiddelde scores, die voor de nadere analyses zijn be-

nut. Betrouwbaarheidsanalyse was bij deze factor niet mogelijk
1
. Omdat alle leerpunten gezamenlijk één 

schaal vormen, is het niet zozeer van belang waarover men heeft geleerd gedurende het proces, als wel 

over hoeveel verschillende punten de respondenten veel of weinig hebben geleerd. Hoe hoger de score 

op deze factor, hoe meer de respondenten hebben geleerd tijdens het onderzoek. Per school en per rol 

zijn de gemiddelde scores op de concepten waarover men heeft geleerd tijdens het onderzoek in onder-

staande tabellen weergegeven. 

Tabel 6.5 Gemiddelde scores geleerd per school 

School N Gemiddelde Standaard afwijking 

1 4 3,32 0,73 

2 2 2,42 0,59 

3 4 2,52 0,35 

4 2 1,86 1,01 

5 4 3,27 0,62 

6 5 3,08 0,68 

7 3 2,95 0,59 

8 6 2,97 0,62 

9 2 2,82 0,45 

10 3 3,08 0,38 

11 6 3,07 0,39 

12 5 3,38 0,59 

13 3 2,90 0,71 

                                                           
1
 Omdat bij betrouwbaarheidsanalyse cases uitgesloten worden die niet alle vragen hebben beantwoord, dat zou betekenen dat er slechts twee 

cases overblijven en op basis daarvan is de betrouwbaarheid niet te bepalen. 
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Tabel 6.6 Geleerd per rol 

Rol N Gemiddelde Standaard afwijking 

Projectleider  12 3,01 0,54 

Docent  25 2,87 0,64 

Overig  11 3,16 0,66 

 

Uit deze tabellen blijkt dat bij school 12 het meest is geleerd (score van 3,38), gevolgd door school 1 

(3,32), school 5 (3,27), school 6 en 10 (3,08) en school 11 (3,07). Bovendien blijkt dat de overige betrok-

kenen het meest hebben geleerd, gevolgd door de projectleiders en daarna de docenten. 

Nu de beschrijving van de tevredenheid met het leerproces en van de leerpunten heeft plaatsgevonden, 

komen de relaties tussen de met de overkoepelende vragenlijst gemeten variabelen aan de orde. Gezien 

het beperkt aantal respondenten per school, is niet gekeken naar het effect van school op deze variabe-

len. Wel is het effect van rol nader geanalyseerd. 

6.5.1 Relatie rol en tevredenheid 

In de tabellen 6.3 en 6.6 is het onderscheid te zien naar rol in het kader van de leerpunten en de tevre-

denheid met het leerproces. Nadere variantieanalyse van de relatie tussen deze variabelen, waarbij is ge-

keken in hoeverre de rol van iemand de tevredenheid van het leerproces bepaald, blijkt dat er geen signifi-

cante verschillen bestaan wat betreft tevredenheid, tussen mensen met verschillende rollen (p = ,249). 

6.5.2 Relatie betrokkenheid en tevredenheid leerproces 

De betrokkenheid is bepaald aan de hand van de vragen naar betrokkenheid, bestaande uit zeven items 

en een respons van 43. De betrouwbaarheid van deze schaal is voldoende, namelijk 0,74. De items zijn zo 

gespeigeld dat een hogere score op betrokkenheid ook betekent dat iemand bij meer aspecten van het 

onderzoek betrokken was.  

Nadere analyse van de relatie tussen betrokkenheid en de tevredenheid met het leerproces laat zien dat 

er een significante positieve correlatie bestaat tussen betrokkenheid en tevredenheid. Dit betekent dat een 

toename in het aantal onderdelen van het onderzoek waarbij iemand betrokken is geweest, een toename 

in tevredenheid met zich meebrengt. De respondenten die meer betrokken waren, waren ook meer tevre-

den over het leerproces. De p-waarde van deze relatie is 0,042. 

6.5.3 Relatie geleerde punten en tevredenheid leerproces 

Vervolgens is de correlatie tussen de score op de aspecten waar men over heeft geleerd en de tevreden-

heid met het leerproces bepaald, om na te gaan in hoeverre het meer leren, leidt tot een grotere tevreden-

heid met het leerproces. Uit deze analyse blijkt dat de correlatie tussen de score op de punten waarover is 

geleerd en de score op de tevredenheid met het leerproces significant correleren (met een p-waarde van 

.000). Dit betekent dat er een hele sterke samenhang is tussen wat (hoeveel) de respondenten hebben 

geleerd en hun tevredenheid met het leerproces. 

6.5.4 Relatie geleerde punten en professionalisering 

In de vragenlijst is alle respondenten gevraagd in hoeverre zijn de resultaten van het onderzoek zinvol 

achten ten behoeve van de vormgeving van onderwijs door henzelf en collega‟s en wat betreft hun eigen 

professionalisering of professionalisering van collega‟s. Een factoranalyse van deze vier aspecten leidde 

niet tot datareductie, vandaar dat de relaties tussen de score op leerpunten en deze vier aspecten, afzon-

derlijk zijn berekend. 

Uit deze analyse blijkt dat er geen significante correlatie bestaat tussen de punten waarover men geleerd 

heeft en de verbetering van de kwaliteit van de eigen onderwijspraktijk (p = .721). Wel is er een significan-

te relatie tussen de punten waarover men geleerd heeft en de kwaliteit van de onderwijspraktijk van colle-

ga‟s (p = .004). Bovendien zijn er ook significante correlaties tussen de score op de punten waarover men 

geleerd heeft en de mate waarin respondenten denken dat de resultaten te benutten zijn voor de eigen 

professionalisering (p =.000) en de professionalisering van collega‟s (p = .004). Dit betekent dat respon-

denten die meer geleerd hebben, meer mogelijkheden zien voor benutting van de inzichten van het onder-
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zoek ter bevordering van de onderwijspraktijk van collega‟s en de uitkomsten van het onderzoek zinvoller 

vinden voor professionalisering van henzelf of collega‟s.  

6.5.5 Relatie ondersteuning en tevredenheid leerproces 

De laatste relatie die in kaart is gebracht, is de relatie tussen de mening van de respondenten over de on-

dersteuning en de tevredenheid met het leerproces. Om deze relatie in kaart te brengen is per aspect van 

de ondersteuning, de correlatie met tevredenheid getoetst. Hieruit blijkt dat er een significante correlatie 

bestaat tussen de mate waarin de respondenten de ondersteuning van IVA zinvol achtten en de tevreden-

heid met het leerproces (de p-waarde is .044). Dit betekent dat hoe zinvoller de respondenten de onder-

steuning van IVA vonden, hoe meer tevreden ze zijn over hun eigen leerproces. Er waren verder geen 

significante correlaties tussen onderdelen van de ondersteuning en de tevredenheid met het leerproces. 

Vervolgens is aan de hand van factoranalyse gekeken of de onderdelen van de ondersteuning laden op 

één factor. Dit bleek het geval te zijn en daarom is tevens de correlatie tussen de mate waarin de respon-

denten de ondersteuning als geheel zinvol achtten en de tevredenheid berekend. Hieruit blijkt dat dat de 

correlatie tussen deze aspecten significant positief is (een p-waarde van .018). 

6.5.6 Conclusie ten aanzien van het conceptuele kader 

Uit de gegevens blijkt dat grotere betrokkenheid leidt tot meer leren en hogere tevredenheid. Waarschijn-

lijkl gaat het hierbij om grotere betrokkenheid bij meerdere (liefst alle) stappen van de PDSA cyclus: de 

schaalbaarheid van de betrokkenheidsitems wijst hierop. Ook is er een lichte aanwijzing dat de (onder-

zoeksmatige) ondersteuning hieraan een positieve bijdrage heeft geleverd. Dit wijst erop dat het basis idee 

achter het EXMO project klopt: teams en docenten leren het beste van innovatietrajecten als leerproces-

sen worden afgemaakt (“de PDSA cyclus afronden”). Externe ondersteuning kan hierbij een handje hel-

pen. In het EXMO project was die ondersteuning onderdeel van het project; in “projectloze”contexten ligt 

hier een taak voor teamleiding of nabije managementlagen. Daar waar sprake is van een geïntegreerd 

leerproces (betrokkenheid team én management, inbedding in het instellingsbeleid, koppeling naar kwali-

teitszorg), zijn de voorwaarden voor een gunstig leer- en zoekproces optimaal. Dat biedt voor toekomstige 

trajecten zicht op een koppeling naar professionaliseringstrajecten: verbinden van informeel en formeel le-

ren als uitdaging voor opleidingsteams. 
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7 Conclusies 

7.1 Terug naar de kwaliteitseisen 

In hoofdstuk 2 is een aantal kwaliteitseisen geformuleerd, die gesteld kunnen worden aan het (informele) 

leerproces in opleidingsteams. De PDSA-cyclus van Deming, ingebed in het model voor interactieve inno-

vatie van Kline en Rosenberg, is hierbij als frame gehanteerd. Dat leidt tot vier (clusters van) kwaliteitscri-

teria, waarop de dertien projecten zijn vergeleken: 

1. Een organisatiefocus op kwaliteitsverbetering: innovatieprojecten zijn ingebed in het leren op organi-

satieniveau. Er is eigenaarschap en opdrachtgeverschap buiten het project georganiseerd, wat er ook 

voor zorgt dat opbrengsten worden benut voor brede kwaliteitsverbetering. 

We zien dat de EXMO-projecten “klein bier” zijn voor de betrokken schoolorganisaties. In de meeste geval-

len is het centrale management slechts betrokken via de formele handtekening onder de projectaanvraag. 

De projecten worden toegelaten en men geeft de teams of innovatoren de ruimte om te experimenteren. 

Er is echter geen sprake van organisatieleren in de meeste projecten: er ontbreekt vaak een probleemfor-

mulering en een focus op benutten van opbrengsten op organisatieniveau is niet geobserveerd. Op oplei-

dingsniveau is dit beeld wat gunstiger: betrokkenheid van direct leidinggevenden en afdelingsmanagement 

is in meer projecten gesignaleerd, maar in de meerderheid van de projecten is ook hiervan geen sprake. 

Dit betekent dus dat de EXMO-projecten nauwelijks zijn verbonden met de instellingsstrategie. Dat biedt 

dus weinig voedingsbodem voor een bijdrage vanuit deze projecten aan het onderwijskundig beleid van de 

ROC‟s ten aanzien van ICT inzet. Dat is jammer, aangezien de projecten zeker wel aanzetten tot discussie 

opleveren over de inzet van ICT bij digitalisering van leermiddelen, bij het ontwikkelen van plaats- en tijd 

onafhankelijke leerprocessen, en bij communicatie tussen deelnemer, school en leerwerkbedrijf. Een aan-

tal projecten zijn dan ook opgelopen tegen de grenzen van de organisatie: bijvoorbeeld de digitale aanbie-

ding van leermiddelen vraagt om een instellingsbrede beleidsafspraak over toegankelijkheid en communi-

catiegedrag van docenten. Een stand-alone vernieuwingsproject, zoals veel EXMO-projecten blijken te 

zijn, heeft dan het risico in een teleurstelling uit te monden, niet omdat het idee niet klopt, maar omdat de 

context niet gunstig is ingericht. 

2. Onderwijskundige noodzaak en onderbouwing: probleemanalyse en oplossingsrichting zijn technisch 

up-to-date en sluiten aan bij de professionele standaarden van opleiders (en managers). Dit bevordert 

de bereidheid tot eventuele invoering. 

De inzet van de EXMO projecten is in de meeste projecten maar ten dele gestoeld op een stevig gegronde 

probleemanalyse. Lokale kennis en (optimistische) verwachtingen van ontwerpers en docenten vormen de 

voornaamste grondslag van de interventies. Vooral efficiency-redeneringen worden veel gehanteerd: 

tijdswinst, snellere communicatielijnen en grotere toegankelijkheid van leermiddelen en kennis. In vrijwel 

alle projecten wordt de verwachting uitgesproken dat de inzet van ICT door de deelnemers zal worden 

gewaardeerd, en vertaald in hogere leermotivatie. In een beperkt aantal projecten worden specifieke 

(leer)effecten verwacht van de inzet van ICT: inzet voor games of simulaties, dan wel het gebruik van vi-

deo en blog voor andere vormen van presentatie en rapportage door de deelnemers. Interventies zijn ech-

ter minder ver uitgewerkt, dan door Kennisnet gevraagd, en de urgentie van de interventies is niet altijd 

even hoog en wordt vaak niet .gedragen door het hele opleidingsteam. 

Wat betreft de CIMO redenering (context-interventie-mechanisme-output) zijn de meeste projecten daarom 

als naïef te typeren. Het is dan ook niet verwonderlijk dat veel van de verwachtingen (werk-hypothesen) 

niet uitgekomen zijn. Vooral het motivatieverhogend effect is vrijwel nergens gevonden: deelnemers kijken 

snel door de ICT-gadgets heen, of beschouwen sociale media zelfs niet verbonden met schoolse activitei-

ten. De weinige positieve uitkomsten wijzen vooral in de richting van de redenering dat ICT het leer- en in-

structieproces efficiënter kan maken, door een verbeterde communicatie of door grotere mogelijkheden 

voor zelfsturing en PTOL.  
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3. Eigenaarschap en betrokkenheid: uitvoerenden moeten het gevoel hebben dat de innovatie van hen 

is. Aansluiting bij bestaande routines en zicht op (gepercipieerde) verbetering van output zijn hiervoor 

voorwaardelijk. 

Teamleren heeft in de EXMO projecten niet plaats gevonden, op een uitzondering na. Leer- en zoekpro-

cessen zijn beperkt gebleven tot individuele docenten en projectleiders. Dit is nog geen goede voedings-

bodem voor eigenaarschap. Ook vanuit het management zien we in veel van de projecten een slecht tot 

matig uitgewerkt opdrachtgeverschap: men biedt wel ruimte tot experimenteren, maar richting verschaffen 

en nieuwsgierigheid naar de uitkomsten van het project komt minder uit de verf. . Dit biedt weinig houvast 

voor een discussie over verduurzaming van het project en de resultaten.  

4. Afmaken van leerprocessen: innovatietrajecten blijven vaak hangen in de plan en do fase, analyse 

(study) en beleidsbeslissingen (act) blijven vaak uit. Dit leidt tot (frustrerende) onderbenutting van 

energie, tijd en geld. 

Opvallende ervaring in alle projecten is dat de teams zeggen dat in hun dagelijkse praktijk ze wel vaak een 

PDSA-achtig proces opstarten, maar niet afmaken: men zoekt in de plan fase naar een oplossing vooreen 

praktisch probleem en probeert die uit: bij succes wordt die oplossing gehandhaafd, bij mislukken wordt 

een nieuwe oplossing gezocht, in beide gevallen zonder diepgaand te analyseren wat de oorzaak van 

succes of mislukking is. Ook Goes-Daniëls (2011) constateert in haar dissertatie dat opleidingsteams er 

niet aan toe komen om hun leercyclus af te maken. In beide trajecten wordt het systematisch aflopen van 

een leercyclus á la PDSA op zich als belangrijkste leeropbrengst gemeld door de deelnemende docenten.  

In één casus is waargenomen dat management beslissingen (act fase) tegengesteld zijn aan de uitkom-

sten van het EXMO project: zelfsturend leren met digitale instrumenten kan worden verwacht van de bete-

re deelnemers, maar niet van deelnemers die het betreffende onderdeel (in dit geval basisvaardigheden 

Nederlands) maar ten dele beheersen. PTOL is voor die deelnemersgroep niet productief, om misschien 

zelfs counterproductief. Ook voor het afmaken van zoek- en leerprocessen is het noodzakelijk dat het op-

leidingsteam én het management zich eigenaar voelen van het innovatietraject.  

Systematisch werken aan kwaliteit in de hectiek van alledag blijkt dus voor opleidingsteams een lastige 

opgave. Veel ontwerpoverwegingen zijn praktisch van aard, en in veel mindere mate gebaseerd op (ken-

nis over) leerprocessen die men wil entameren. Dit zien we ook in andere vernieuwingsprojecten terug: zo 

is er bij werkplekleren nauwelijks sprake van een weloverwogen sequens van praktijkleersituaties, maar 

spelen beschikbaarheid en reisafstand bij toewijzing een veel belangrijkere rol (Nieuwenhuis, e.a., 2009). 

Evaluatie en verbetering van het primaire proces vindt zelden plaats, ook omdat de stuurinformatie die 

hiervoor nodig is, vaak niet op teamniveau beschikbaar is (cf. Mariën, Willemse, Gielen en Vink, 2011).  

Uit de overkoepelend gegevens die we hebben verzameld over het verloop van het EXMO-project en de 

kwaliteit van de leerprocessen die op teamniveau hebben plaats gevonden kan worden geconcludeerd, 

dat de EXMO “onderneming” wel wordt gewaardeerd door de betrokken docenten en projectleiders. Het 

systematisch werken  vanuit een onderzoeksmatige aanpak van kwaliteitverbetering (vormgegeven via 

een PDSA aanpak), is vaak een eye-opener. Stil staan bij een goede probleemformulering lijkt in eerste 

instantie tijdverspilling, maar wordt achteraf gewaardeerd als tijdwinst. De vraagverhelderingsgesprekken 

en de resultaatbesprekingen zijn door veel betrokkenen als leerzaam getypeerd, en voor herhaling vat-

baar. Een observatie is dat in teams waar een van de betrokkenen recent een masterstudie heeft gedaan, 

het interne leerproces sneller en op een hoger niveau verloopt. Het collectief leren van en binnen teams 

kan dus nog flink worden versterkt, waarbij inzet van professionaliseringsactiviteiten kan ondersteunen. Op 

termijn zouden teams in staat moeten zijn systematische zoek- en leerprocessen zelfstandig te organise-

ren; om dat te realiseren is ontwikkelend leiderschap vanuit teamleiding en het management nodig. De 

ontwikkeling van PDSA als teamroutine zal nog het nodige transformationeel leiderschap vergen in het 

mbo. 
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7.2 Resumé 

Puntsgewijs kunnen de overkoepelende conclusies van het EXMO project als volgt worden geformuleerd: 

 De gehanteerde praktijktheorieën zijn vaak niet gebaseerd op evidence-based onderzoek, waardoor 

het innovatietraject op wankele basis is gefundeerd; de reflecties op het eigen theoretische model 

(vraagverheldering) zijn ondersteunend gebleken bij het expliciteren en verbeteren van de eigen prak-

tijktheorie. Confrontatie met uitkomsten van het project heeft ook dit effect gehad. 

 Betrokkenheid van meerdere leden uit het team gedurende het gehele proces is van belang. Commu-

nicatie binnen het team is relevant om een collectief leerproces te realiseren. Vraagverheldering en re-

sultaatbespreking zijn hierbij essentiële onderdelen. 

 Innovatietrajecten moeten van het begin gericht zijn op de act fase: het gaat erom om ervaren proble-

men in het primaire proces op te lossen (efficiency vergroting of kwaliteitsverbetering), waarbij het no-

dig is om gedragsverandering in het team te realiseren. Zonder focus op eventuele verandering blijven 

veel innovaties “in de lucht” hangen. 

 Betrokkenheid vanuit het management van de instelling is noodzakelijk, enerzijds om richting te geven 

aan het innovatietraject, en anderzijds om de resultaten van het traject te verankeren in de staande 

praktijk van de organisatie. De consequenties van veel innovaties liggen vaak buiten het handelingsbe-

reik van individuele teams, en er kunnen goede redenen zijn om op organisatieniveau anders te beslis-

sen dan op lokaal niveau logisch lijkt.  

 Innovatie is een kwestie van lange adem: één rondje PDSA is voor de meeste kwaliteitsproblemen te 

weinig om een stevige oplossing te genereren. Deming, de peetvader van PDSA, adviseert dan ook om 

niet te grote ondernemingen aan te pakken, en zeer systematisch te werk te gaan in elke ronde. Vast-

leggen van voorlopige uitkomsten helpt in volgende fasen bij probleemverheldering en interpretatie van 

resultaten. 

 Hoewel de uitkomsten van de individuele projecten vaak teleurstellend waren, komt er ten aanzien van 

de inzet van ICT in het mbo wel enig inzicht uit de gezamenlijke projecten.  

o ICT (gadgets) is niet vanzelfsprekend motiverend. Deelnemers kijken hier snel doorheen, juist om-

dat zij veel ervaring hebben met moderne sociale media.  

o ICT biedt mogelijkheden tot efficiency verhoging: communicatie op afstand (denk aan BPV bege-

leiding), PTOL, digitale toegang tot (up-to-date) leermiddelen 

o ICT biedt specifieke leermogelijkheden: simulatie, visuele verwerking van leerervaringen, onder-

steuning van rapportages, “bij-de-les-houden”  van deelnemers, individuele feedback. 

Uit enkele projecten komt echter ook naar voren dat er sprake is van een naïef optimisme over de mo-

gelijkheden van ICT. Veel van de verwachte opbrengsten van ICT-inzet blijven beperkt tot een deel van 

de deelnemergroep. Er is nog veel onderzoek nodig naar de interactie tussen deelnemerkenmerken en 

de mogelijke opbrengsten van ICT. Juist voor de zwakkere deelnemers is docentondersteuning van 

leerprocessen onontbeerlijk en is een ongelimiteerd vertrouwen in zelfsturing en leren op afstand desa-

streus. 

 Het EXMO project laat zien dat het informeel leren in opleidingsteams een krachtige impuls kan geven 

aan individuele ene collectieve professionalisering. Het bewust werken met een PDSA aanpak bij on-

derwijsverbetering in het team, vergroot de kwaliteit van de verschillende stappen (probleemverhelde-

ring, gericht experimenteren, systematisch reflecteren op uitkomsten, duurzaam verwerken van uit-

komsten in routines). Dit leidt tot meer collectief draagvlak onder het gezamenlijk handelen en tot groei 

van de individuele competenties van docenten.  
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Bijlage 1: Tabel met inhoud van de experimenten 

  

Roc 1 interventie Cool learning (sms‟jes met kenniselementen tussen lessen door) 

vraag Wat is het effect van Coollearning op het kennisniveau en de motivatie van studenten en op de effici-

ency van door de docent bestede klassikale lestijd? 

hypotheses De verwachting is dat de inzet van Coollearning een positief effect heeft op het kennisniveau en de 

motivatie van studenten en dat door de inzet de klassikale lestijd efficiënter wordt besteed. 

Roc 2 interventie SIMNET: digitale ondersteuning van bedrijfssimulatie 

vraag Welke invloed heeft de bedrijfssimulatie van Simnet op de motivatie, het kennisniveau (vakkennis) en 

de competentieontwikkeling van studenten? 

hypotheses De verwachting was dat de bedrijfssimulatie een positief effect heeft op de motivatie, de vakkennis en 

de competentieontwikkeling van studenten. 

Roc 3 interventie LINE: registratie van beheersing van competenties, visualisering van ontwikkeling van competenties. 

vraag Welke invloed heeft het (zelf) digitaal beoordelen, registreren, visualiseren en bespreken van compe-

tenties op de motivatie en het leerrendement van studenten? 

hypotheses De verwachting is dat de studenten meer inzicht in hun competentiegroei krijgen en dat dit vervolgens 

hun motivatie en leerrendement verhoogt. 

Roc 4 interventie Digitaal aanbieden van leermateriaal 

vraag Welke invloed heeft het geïntegreerd aanbod (lesmateriaal, toetsen en organisatie) op het gebruik en 

de waardering van studenten en de efficiency van de in de les bestede tijd? Hebben studentkenmerken 

een differentiële invloed op gebruik en leerresultaten? 

hypotheses de studenten met meer ervaring met interactieve media gemakkelijker gebruik gaan maken van het 

geïntegreerde digitale aanbod. Daarnaast was het idee dat studenten met verschillende leerstijlen 

verschillend gebruik maken van het digitale aanbod (exploratief). Efficiënter gebruik lestijd. 

Roc 5 interventie InCasu: een computerprogramma voor klinisch redeneren. 

vraag Heeft het werken met InCasu een positieve invloed op het vermogen van studenten om klinisch te 

redeneren? 

hypotheses Beter klinisch redeneren dan met papieren casussen, vanwege authenticiteit, stapsgewijze aanpak, 

ingebouwde feedback, terugkijk-mogelijkheid en opvraaginformatie. 

Roc 6 interventie Video als verwerkingsmethode. 

vraag Hoe zijn de leeromgevingen waarin video wordt ingezet te typeren? Zijn er indicaties die erop wijzen 

dat studenten met bepaalde voorkeuren voor regulatie- en verwerkingsactiviteiten elementen uit de 

leeromgeving op een andere wijze waarderen? 

hypotheses Dat de studenten meer gemotiveerd zouden raken door te werken met video / de videolessen, de 

waardering van de videolessen verschillend zou zijn voor studenten met verschillende voorkeuren voor 

regulatie- en verwerkingsactiviteiten en dat naarmate het maken van video meer verweven is met de 

inhoud van het vakgebied, het leerrendement van de toepassing van video toeneemt. 

Roc 7 interventie Vormen van begeleiding bij een digitaal programma waarin de studenten zelfstandig de stof kunnen 

doorwerken. 

vraag Welke begeleidingsmethodiek met betrekking tot PTOL leidt tot hoger leerrendement bij studenten met 

verschillende taalniveaus? 

hypotheses Begeleiding speelt een rol bij motivatie en zelfstandig werken. Als studenten slecht scoren op de in-

staptoets, zijn ze minder of zelfs niet gemotiveerd; het taalniveau van de student speelt hierin een rol 

Roc 8 interventie Training aan studenten gericht op feedback geven. 

vraag Leidt het trainen van studenten in het geven van feedback tot een verbetering van de feedback en tot 

een hoger leerrendement? 

hypotheses het trainen in het geven van feedback zorgt ervoor dat studenten meer feedback geven (kwantiteit en 

variatie), meer feedback geven buiten hun vriendenkring en de feedback die zij krijgen, beter benutten. 

Roc 9 interventie Inzet van game Trading Partners 

vraag Leidt de inzet van de Serious Game Trading Partners, tot een hogere motivatie en verbeterde werk-

houding van studenten en een hoger (cijfermatig) leerrendement? 

hypotheses Door het competitie-element in de game, zijn studenten meer gemotiveerd om aan de slag te gaan; 

door studenten wekelijks actief de strategie voor de game te laten bepalen en het effect hiervan op de 

tussenstand ook wekelijks te bespreken, krijgen ze meer inzicht in de relatie daartussen en de bedrijfs-

economische kennis die eraan ten grondslag ligt; door de verschillende rollen die studenten kunnen 

spelen af te wisselen in het team, leren studenten meer van de inzet van de game. 

Roc 10 interventie Aanvullend videomatieraal om kennis aan te bieden 

vraag Raken studenten meer gemotiveerd en wordt het leerrendement verhoogd wanneer studenten (aanvul-

lende) (instructie)video‟s kunnen raadplegen? 

hypotheses Leren met behulp van video draagt bij aan de motivatie van en kennisverwerving door studenten 
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Roc 11 interventie Digitale LECO methodiek 

vraag Welke invloed heeft het inzetten van LECO op het leerrendement op het gebied van ruimtelijk inzicht, 

de motivatie en de mate waarin studenten zelfstandig werken? 

hypotheses Door meer structuur in de cyclus (oriënteren, voorbereiden, uitvoeren, feedback en reflectie) en een 

betere koppeling van theorie en praktijk ontwikkelen de studenten ruimtelijk inzicht en vaardigheden, 

zijn ze meer gemotiveerd en leren ze meer zelfstandig werken (volgens de cyclus). 

Roc 12 interventie Begeleiding tijdens BPV aan de hand van social media 

vraag Leidt het begeleiden van studenten tijdens de BPV via social media tot meer contactmomenten, een 

hoger leerrendement bij studenten en tot meer tevredenheid over de begeleiding onder studenten, 

praktijkopleiders en BPV-begeleidende docenten? 

hypotheses De kwaliteit (het aantal contactmomenten) van de begeleiding gaat omhoog en daarmee ook de tevre-

denheid van de studenten en praktijkbedrijven en het leerrendement van de BPV.  

Roc 13 interventie Inzet iPads door studenten en docenten 

vraag Leidt de inzet van iPads er toe dat studenten op de iPad tijd aan school besteden en dat men ervaart 

dat het onderwijs efficiënter wordt? 

hypotheses Studenten gaan dankzij de iPad buiten school aan school werken, en door de inzet  van iPads wordt 

het onderwijs efficiënter en effectiever. 
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Bijlage 2: Beschrijvingen cases 

Beschrijving 1: roc 1 

Door studenten verworven kennis zakt (snel) weg, waardoor docenten een (substantieel) deel van de les kwijt zijn 

aan het opnieuw opvijzelen van deze kennis. Een mogelijke oplossing hiervoor is om tussen de reguliere con-

tactmomenten door studenten „buitenschools‟ te attenderen op de verworven kennis. Roc 1 wil hiervoor gebruik 

maken van een eigentijdse, moderne manier die de studenten waarschijnlijk zal aanspreken, namelijk Coollear-

ning. Dit is een webbased applicatie die in staat is via een interface berichten uit te wisselen tussen docenten en 

studenten. De berichten kunnen via de webinterface verstuurd worden naar verschillende media, zoals sms en e-

mail.  

Roc 1 gaat Coollearning gebruiken om studenten tussen de lessen door sms‟jes te sturen met kennisvragen over 

stof die zij in voorgaande lessen hebben gekregen. Roc 1 wil weten of dit gebruik van Coollearning effect heeft op 

de motivatie van studenten, hun kennisniveau en een effectief gebruik van de lestijd. 

De onderzoeksvraag die het uitgangspunt is voor het onderzoek, luidt: Wat is het effect van Coollearning (in de 

vorm van sms‟jes met kenniselementen) op het kennisniveau en de motivatie van studenten en op de efficiency 

van door de docent bestede klassikale lestijd? 

De verwachting is dat de inzet van Coollearning een positief effect heeft op het kennisniveau en de motivatie van 

studenten en dat door de inzet de klassikale lestijd efficiënter wordt besteed. 

Ondersteuningarrangement roc 1 

In deze paragraaf zijn de activiteiten die per fase zijn uitgevoerd ter ondersteuning van het onderzoek en het 

leerproces bij roc 1 omschreven. Aan het einde van de paragraaf staat een korte beschrijving van de opvallende 

zaken met betrekking tot de ondersteuning bij roc 1. 

Plan 

De plan fase bestaat bij roc 1 uit: 

 Besluitvorming met betrekking tot de inzet van Coollearning (hoe zetten we het in en waar?) 

 Maken van een onderzoeksplan voor het meten van het effect van Coollearning. 

 

Een docent (tevens projectleider van het EXMO-onderzoek) van roc 1 heeft samen met de ontwikkelaar van Cool-

learning het plan opgevat om een aanvraag in te dienen in het kader van de EXMO-regeling. De docent en de 

ontwikkelaar zagen daarin een kans om Coollearning in de praktijk uit te proberen. Dat er ook onderzoek aan 

verbonden was, vond de docent prima. De docent en de ontwikkelaar hebben de onderzoeksaanvraag geschre-

ven en ter goedkeuring voorgelegd aan de sectordirecteur. Deze staat positief tegenover een goede onderwijsmix 

(mix van didactische werkvormen) en dus ook tegenover de inzet van Coollearning. 

Roc 1 heeft in de plan fase op verschillende momenten ondersteuning gekregen vanuit het ondersteuningsarran-

gement en van de ontwikkelaar van Coollearning. De vertegenwoordiger van Coollearning heeft roc 1 geadvi-

seerd over de inzet van Coollearning in het onderwijs en heeft het onderzoek mede bedacht. 

Vanuit het ondersteuningsarrangement heeft roc 1 vooral ondersteuning gehad bij de ontwikkeling van het onder-
zoeksplan. Deze ondersteuning is geboden door middel van: 

 Twee voorbereidende gesprekken 
Deze gesprekken heeft de implementatiebegeleider gevoerd met de projectleider van het roc. In deze ge-

sprekken heeft de implementatiebegeleider geadviseerd over de vraagstelling en opzet van het onder-

zoek. 

 Een vraagverhelderingsgesprek 
Het vraagverhelderingsgesprek is gevoerd door een implementatiebegeleider en twee onderzoekers. Het 

vraaggesprek is vanuit het roc bijgewoond door een opleidingsmanager en twee docenten (waarvan één 
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de projectleider). Tevens was de vertegenwoordiger van het systeem Coollearning aanwezig. Bij aanvang 

van het gesprek had roc 1 al een heldere onderzoeksvraag geformuleerd. Deze onderzoeksvraag bleek te 

zijn opgesteld door de projectleider en de vertegenwoordiger van Coollearning, in samenspraak met de 

implementatiebegeleider. Het vraagverhelderingsgesprek heeft zich vooral gericht op de operationalisering 

van de onderzoeksvraag en de inrichting van een effectonderzoek (voor- en nameting, experiment- en 

controlegroepen, deelnemende opleidingen, onderzoeksinstrumenten) en de planning en organisatie 

daarvan. In dit gesprek wijst de implementatiebegeleider op het belang van een didactisch verantwoorde 

inzet van Coollearning. Hij doet hiervoor een aantal suggesties. De docenten hebben echter al besloten 

om Coollearning in te zetten voor het stellen van kennisvragen via sms. Op advies van de implementatie-

begeleider gaan zij nog wel nadenken over het aantal sms‟jes dat ze gaan sturen en het moment waarop.  

 Twee telefoontjes 
De implementatiebegeleider stelt per telefoon een aantal kritische vragen aan de projectleider ten aanzien 

van de organisatie en planning van het experiment. 

 Een gesprek 

De implementatiebegeleider spreekt de projectaanpak door met de projectleider en fungeert als klankbord.  

Do 

In de do fase krijgen de docenten vanuit het ondersteuningsarrangement geen ondersteuning bij de inzet van 

Coollearning. Zij konden die ondersteuning wel inroepen, maar hebben dit niet gedaan. Gedurende het hele ex-

periment zijn zij wel bijgestaan door de vertegenwoordiger van Coollearning. 

De docenten hebben wel ondersteuning gehad bij de uitvoering van het onderzoek. Deze ondersteuning betrof 

het ontwikkelen van een onderzoeksinstrument, het verzamelen van data, het stimuleren van de bewaking van de 

organisatie en planning van het experiment en de hoogte van de respons. 

De docenten hebben ieder voor hun eigen vak een kennistoets ontwikkeld of uitgekozen voor het onderzoek en 

hebben deze zelf afgenomen. De onderzoekers hebben een vragenlijst voor inzet en waardering ontwikkeld. De 

docenten hebben de leerlingen gestimuleerd deze vragenlijst in te vullen. De onderzoekers hebben docenten en 

leerlingen geïnterviewd.  

De implementatiebegeleider pleegt vijf telefoontjes om na te gaan hoe het gaat met de organisatie en planning 

van het experiment. De voornaamste functie hiervan is om de projectleider bij de les te houden. De onderzoekers 

hebben verschillende malen contact opgenomen met de projectleider en/of de vertegenwoordiger van Coollear-

ning om deze te stimuleren de benodigde data (kennistoetsen, inzet- en waarderingstoets) bij de leerlingen te 

verzamelen. Er was veel aansporing nodig op dit punt. 

Study 

Het ondersteuningsarrangement draagt via de onderzoekers zorg voor de analyse van de onderzoeksgegevens 

en de verwerking daarvan in een rapportage. De onderzoekers hebben de uitkomsten van het onderzoek bespro-

ken met de projectleider, de vertegenwoordiger van Coollearning en de projectleider. In dat gesprek is nagegaan 

of de betrokkenen vanuit het roc de conclusies delen en welke lessen zij hieruit trekken. De betrokkenen vanuit 

het roc delen de conclusies uit het eindrapport en trekken een aantal lessen.  

Act 

De EXMO regeling voorziet niet in ondersteuning tijdens deze fase. 

Opvallendheden ondersteuningsarrangement roc 1 

De ondersteuning was gericht op het afbakenen van het onderzoek, het definiëren van een meetbare onder-

zoeksvraag, op het ontwerp van het onderzoek en de uitvoering van het onderzoek. De projectleider had veel 

aanmoediging en ondersteuning nodig bij de verzameling van de onderzoeksgegevens.  

Zoek- en leerprocessen roc 1 

In deze paragraaf is aandacht voor het zoek-en leerproces dat naar aanleiding van het EXMO onderzoek heeft 

plaatsgevonden bij roc 1. Per fase is een beschrijving gegeven van de in die fase relevante aspecten voor de 

vormgeving van het leerproces.  
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Plan 

De ontwikkelaar van Coollearning wilde dit systeem graag in de praktijk uitproberen en een docent van roc 1 

(later de projectleider) deelde die interesse. In de EXMO-I regeling zagen zij de mogelijkheid om dit experiment te 

financieren en er onderzoek naar te doen. Ze hebben samen de onderzoeksaanvraag opgesteld en deze ter 

ondertekening voorgelegd aan de directeur. Deze ging akkoord omdat het gebruik van Coollearning zou kunnen 

bijdragen aan een gevarieerde onderwijsmix. De docent en de ontwikkelaar zagen in Coollearning een kans om 

een probleem dat zich voordoet in de dagelijkse praktijk van het roc mede op te lossen. Het gaat om het 

webebben van kennis.  

In de plan fase hebben twee docenten (waaronder de projectleider), een teammanager en de ontwikkelaar van 

Coollearning samen met de implementatiebegeleider en onderzoekers nagedacht over de opzet van het onder-

zoek. De teammanager is verder niet meer betrokken geweest bij het onderzoek. Besloten is het onderzoek bij 

drie opleidingen uit te voeren. 

Do 

In de do fase hebben drie docenten gewerkt met Coollearning. Twee docenten waren niet betrokken bij de plan 

fase. Ze waren echter wel geïnteresseerd in deelname aan het onderzoek.  

De docenten hadden geen ervaring in het werken met Coollearning. Het was de eerste keer dat zij dit deden. De 

verwachting van de projectleider en de ontwikkelaar was dat Coollearning docenten zou "ontzorgen". Dit bleek 

echter niet het geval. De docenten waren veel tijd kwijt met het maken en verzendklaar zetten van de SMS-jes en 

moesten daarbij begeleid worden door de ontwikkelaar. De ontwikkelaar constateert dat het inplannen en ver-

zendklaar van sms'jes eigenlijk zou moeten worden overgenomen van de docent. De docenten hebben tijdens het 

experiment geen ervaringen met elkaar uitgewisseld. 

Coollearning kan didactisch op verschillende manieren worden ingezet. De aanvragers van het onderzoek had-

den er voor gekozen sms'jes met kennisvragen naar leerlingen te sturen. Tijdens de vraagverheldering heeft de 

implementatiebegeleider vanuit didactisch oogpunt gesuggereerd om de sms‟jes meer ondersteunend aan het 

leerproces in plaats van kennisinhoudelijk in te zetten. De betrokkenen hebben er voor gekozen vast te houden 

aan hun oorspronkelijke idee.  Geen van de docenten is tijdens het experiment nagegaan of de studenten sms'jes 

beantwoordden en of zij de juiste antwoorden gaven. Deze mogelijk is wel beschikbaar binnen Coollearning, 

maar daarvan is vanwege tijdgebrek geen gebruik gemaakt. 

Het onderzoek is uitgevoerd door de onderzoekers, met ondersteuning van de projectleider en de ontwikkelaar. 

De projectleider heeft zorg gedragen voor de dataverzameling. Dit heeft veel tijd gekost, omdat het zeer lastig 

bleek om respons bij studenten te krijgen, mede doordat de lijst met namen niet meer actueel was en contactge-

gevens niet meer klopten. De projectleider concludeert dat een dergelijk experiment en onderzoek eigenlijk niet 

kan worden uitgevoerd als de onderwijsorganisatie niet goed op orde is. 

Study 

In de study fase is het werk voornamelijk uitgevoerd door externen. De onderzoekers hebben de gegevens ge-

analyseerd en hierover gerapporteerd. De resultaten zijn in een eindgesprek besproken met de projectleider, de 

ontwikkelaar en de sectordirecteur. Tijdens deze bespreking trekken zij lessen uit de resultaten van het onder-

zoek. De belangrijkste lessen die zij uit het experiment met Coollearning en het onderzoek trekken zijn: 

 Het uitvoeren van een onderzoek (vooral verkrijgen van voldoende deelname van leerlingen) kost 

veel tijd en energie. 

 Er moet goed nagedacht worden over de wijze waarop Coollearning didactisch wordt ingezet in het 

onderwijs, onder andere betere integratie in het lesprogramma, resultaten deelname aan Coollear-

ning bespreken met leerlingen en ook ingaan op hoe studenten het beste kunnen leren. 

 Docenten die deelnemen aan een experiment beter faciliteren. 

 Ervaringen met elkaar delen tijdens de do fase. 

 

De projectleider (tevens docent) en de sectordirecteur die hebben deelgenomen aan het eindgesprek staan posi-

tief tegenover het zoek- en leerproces zoals dat binnen EXMO is vormgegeven. Ze zouden ook zeker nog eens 

gebruik willen maken van dit type zoek- en leerproces. Ze zouden een aantal dingen wel anders doen, namelijk 

(1) leren van elkaar beter organiseren door het regelmatig delen van ervaringen, (2) docenten beter faciliteren en 

(3) beter nadenken over de didactische inzet van de ict-toepassing. 
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De resultaten zijn niet besproken in de teams waarvan de docenten deel uit maken. De betrokkenen hebben ook 

niet aangegeven dat zij dit van plan zijn. 

Act 

De act fase maakt geen deel uit van de EXMO regeling. De betrokkenen bij de eindbespreking hebben zich nog 

geen concrete vervolgacties voorgenomen. Tijdens het gesprek filosoferen zij hier wel even. Enkele ideeën zijn: 

 het werken met prikkels (sms, mail) eventueel integreren in een roc breed laptop-project. Studenten 

zouden dan een mail kunnen krijgen om aan bepaalde zaken herinnerd te worden of om feedback te 

krijgen.  

 in de les meer aandacht besteden aan hoe studenten het beste kunnen leren.  

 Coollearning gebruiken om tijdens de stage contact te houden. 

 

De ontwikkelaar constateert dat de EXMO regeling de act fase niet faciliteert. De school krijgt wel ondersteuning 

bij de plan, do en study fase. Maar als je dan iets geleerd hebt en dat in de praktijk wilt uitvoeren tijdens een 

nieuwe implementatieronde, dan krijg je daarbij geen ondersteuning.  

Betrokkenheid 

Er is sprake van wisselende betrokkenheid in de verschillende fasen van het project. De aanvraag is ingediend 

door de projectleider (tevens docent) en de ontwikkelaar. De aanvraag is ondertekend door de sectordirecteur. 

De projectleider en de ontwikkelaar hebben in eerste instantie de verwachtingen ten aanzien van Coollearning 

geformuleerd. Later heeft de implementatiebegeleider dit samen met de projectleider verder afgebakend. De 

vraagverheldering is bijgewoond door de directeur, de opleidingsmanager, de projectleider, een docent en de 

ontwikkelaar. Vervolgens zijn tijdens de uitvoering nog twee docenten betrokken. Het eindgesprek is bijgewoond 

door de sectordirecteur, de projectleider en de ontwikkelaar. De enigen die bij alle fasen betrokken waren zijn de 

projectleider en de ontwikkelaar. 

Opvallendheden zoek- en leerproces roc 1 

 Het is vooral het zoek- en leerproces van twee individuen. Zij hebben de meeste stappen in het zoek- 

en leerproces doorlopen en daaruit conclusies getrokken. In de eindfase trekt ook de sectordirecteur 

enkele lessen uit het onderzoek. 

 Er is geen sprake van teambetrokkenheid. Drie docenten vanuit verschillende opleidingen hebben de 

interventie uitgevoerd. Zij hebben hun ervaringen noch met elkaar noch met hun team gedeeld tij-

dens het experiment. De manager heeft dit ook niet gestimuleerd. Hij constateert achteraf dat hij dit 

wel had moeten doen. 

 Achteraf blijkt dat er onvoldoende is nagedacht over de didactische implementatie van de interventie.  

 Het is niet duidelijk of het zoek- en leerproces zal leiden tot ander gedrag. De betrokkenen hebben 

zich niets concreets voorgenomen. De act fase valt buiten het bestek van de regeling.  

Beschrijving 2: roc 2 

Om CGO vorm te geven, waarbij competenties centraal staan, zijn scholen op zoek naar onderwijsconcepten die 

aan de wensen van het CGO voldoen. Simulatie zou een dergelijk onderwijsconcept kunnen zijn, maar er is be-

perkt onderzoek naar de effectiviteit van simulaties. Roc 2 probeert aan de hand van dit onderzoek bewijslast te 

genereren voor de inzet van simulaties binnen het CGO. Dit zou als gevolg kunnen hebben dat simulatie meer en 

langer kan worden ingezet binnen meerdere opleidingen, ten behoeve van het aanleren van competenties. 

Voor de school wil de projectleider met dit onderzoek aantonen hoe zinvol de gesimuleerde leeromgeving is en 

daarmee bewerkstelligen dat de simulatie weer wordt verlengd tot een jaar (dan komt ook het handel drijven met 

andere bedrijven op gang). Daarnaast wil de projectleider in het tweede en derde leerjaar meer gespecialiseerde 

bedrijven inzetten (bijvoorbeeld een marketingbureau), indien blijkt dat studenten een beroepshouding / teamrou-

tines en vakkennis aanleren. 
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Roc 2 heeft in de aanvraag de verwachting omschreven, dat door de inzet van een „bedrijfssimulatie‟ de studen-

ten een juiste beroepshouding leren aan te nemen en dat studenten ervaren wat hun beroepskeuze inhoudt. 

Aanvullend daarop is het idee dat de studenten, omdat zij gemotiveerd worden om uiteenlopende vraagstukken 

(leervragen) zelfstandig of in teamverband op te lossen, het leereffect wordt vergroot. Men verwachtte een verbe-

tering of winst ten opzichte van een docentgestuurde / niet competentiegerichte leeromgeving en andere wijzen 

waarop competentiegericht onderwijs kan dienen. Men hoopte het leereffect voor studenten te vergroten. 

De uiteindelijke onderzoeksvraag was: Welke invloed heeft de bedrijfssimulatie van Simnet op de motivatie, het 

kennisniveau (vakkennis) en de competentieontwikkeling van studenten? 

De verwachting was dat de bedrijfssimulatie een positief effect heeft op de motivatie, de vakkennis en de compe-

tentieontwikkeling van studenten. 

Ondersteuningarrangement roc 2 

In deze paragraaf zijn de activiteiten die per fase zijn uitgevoerd ter ondersteuning van het onderzoek en het 

leerproces bij 2oc 2 omschreven. Aan het einde van de paragraaf staat een korte beschrijving van de opvallende 

zaken met betrekking tot de ondersteuning bij roc 2. 

Plan 

In de plan fase is bepaald hoe het onderzoek moet plaatsvinden in de praktijk, om hiermee de onderzoeksvraag 

te kunnen beantwoorden. Bij roc 2 wordt SimNet ingezet ter bevordering van de beroepshouding van studenten, 

de motivatie van studenten en het beroepsbeeld van studenten. Het idee van de projectleider is dat simulatie bij 

uitstek een manier is om competentiegericht onderwijs vorm te geven, daar waar klassikale lessen te weinig be-

trekking hebben op competenties. Tijdens de plan fase heeft roc 2 ondersteuning gehad bij het maken van een 

onderzoekplan om de effecten van de simulatie te evalueren.  

De plan fase bestaat bij roc 2 uit: 

 Overleg implementatiebegeleider 

In een voorbereidend gesprek met de implementatiebegeleider is de aanpak van roc 2 besproken. Hier-

door heeft de implementatiebegeleider een beter beeld van de interventie en kan hij beter meedenken 

over de benodigde begeleiding tijdens het proces van onderzoek doen.  

 Vraagverheldering 

Tijdens de vraagverheldering is bepaald hoe het onderzoek er uit komt te zien: welke groepen deelnemen, 

welke effecten worden verwacht en hoe die gemeten kunnen worden. Voornamelijk het vinden van een 

controlegroep is onderwerp van discussie geweest tijdens dit overleg. De mogelijkheden van groepen bin-

nen en buiten roc 2 zijn besproken. Tevens is bepaald dat de onderzoekers, de projectleider en de imple-

mentatiebegeleider acties zouden ondernemen om een controlegroep te vinden. 

Bij dit gesprek was vanuit roc 2 de projectleider aanwezig, evenals een persoon van SimNet. Ook waren 

twee onderzoekers en de implementatiebegeleider aanwezig. 

 Benaderen controlegroep 

De projectleider heeft via persoonlijke contacten een controlegroep geregeld bij een ander roc in de regio 

en daarmee (op basis van overleg met de onderzoekers) afspraken gemaakt over het onderzoek en de rol 

van de controlegroep daarin. 

Do 

In de do fase is het experiment uitgevoerd en zijn de onderzoeksgegevens verzameld door zowel de pro-

jectleider, als de docent van de controlegroep en de onderzoekers. De do fase bestaat bij roc 2 uit: 

 Uitvoeren interventie 

Er is vanuit het ondersteuningsarrangement geen begeleiding geboden bij de implementatie of uitvoering 

van de simulatie. De begeleiding vanuit het ondersteuningsarrangement kon op verzoek van de instelling 

worden geboden, maar de instelling heeft hier geen gebruik van hoeven maken, omdat het werken met 

SimNet al gebeurde in de praktijk. Wel is contact geweest over de voormeting van het onderzoek en de 

aanpak van de docent tijdens de interventie met de onderzoekers. Ook hebben de onderzoekers extra in-
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formatie aangeleverd over een uitgevoerd onderzoek bij een andere MBO instelling naar het leren binnen 

een gesimuleerde omgeving en de voor- en nadelen daarvan. 

 Uitvoeren onderzoek 

Er is ondersteuning geboden bij de uitvoering van het onderzoek. De onderzoekers hebben de instrumen-

ten ontwikkeld om motivatie in kaart te brengen. Verder heeft de projectleider en uitvoerend docent een 

kennistoets ontwikkeld, die de onderzoekers hebben bekeken en tevens besproken met de docent van de 

controlegroep. Daarnaast heeft de projectleider, op basis van de relevante SHL competenties, een compe-

tentievragenlijst ontwikkeld, die door de onderzoekers is goedgekeurd voor het onderzoek. Deze heeft de 

projectleider, voor zijn eigen onderzoek, bij vier klassen van roc 2 afgenomen. Tevens zijn de onderzoe-

kers op locatie geweest (bij de ene experimentele groep) om de manier waarop SimNet is vormgegeven te 

bepalen en interviews uit te voeren met de studenten uit de experimentele klas. 

 Dataverzameling  

De projectleider heeft de digitale vragenlijst afgenomen bij de studenten van de experimentele groep 

(voor- en na). Ook heeft de projectleider de kennistoets afgenomen na afloop van de periode. De dataver-

zameling bij de controlegroep was duidelijk problematischer. De onderzoekers hebben een ondersteunen-

de rol gehad in het aansporen van de docent van de controlegroep, door aan te geven wat de gevolgen 

zijn van het niet ontvangen van de gegevens van de controlegroep. De implementatiebegeleider heeft 

hierin een nog grotere rol gehad, want die is, na meerdere malen contact te hebben gehad met de docent 

van de controlegroep en overleg met de onderzoekers, met door de onderzoekers verstrekte papieren ver-

sies van de vragenlijst in de klas van de controlegroep geweest om respons te realiseren. Voor roc 2 heb-

ben de activiteiten van de implementatiebegeleider zich vooral gericht op het realiseren van de respons bij 

de controlegroep, namelijk het meedenken over een manier om het te kunnen realiseren en het daadwer-

kelijk realiseren van deze respons. 

Study 

Tijdens de study fase zijn de resultaten geanalyseerd en is het rapport opgesteld. Bij roc 2 bestaat de study fase 

uit: 

 Analyse gegevens projectleider: competenties 

De projectleider heeft in het kader van zijn eigen masteronderzoek de competentievragenlijsten die bij vier 

klassen van roc 2 afgenomen en geanalyseerd met SPSS. Zowel de ruwe data als de analyses heeft de 

projectleider toegestuurd naar de onderzoekers en zij hebben gekeken hoe deze gegevens te verwerken 

zijn in het EXMO onderzoek. 

 Analyse en verwerking resultaten door onderzoekers in rapport 

Na het realiseren van de respons zijn de resultaten van de vragenlijsten met betrekking tot motivatie en 

kennis geanalyseerd voor de experimentele groep van roc 2 en de controlegroep van een andere onder-

wijsinstelling in de regio. Na alle analyses, die tussentijds met de projectleider zijn besproken, heeft het 

onderzoeksbureau zorg gedragen voor het verwerken van resultaten en analyses in een rapportage. 

Daarbij is onderscheid gemaakt naar het EXMO onderzoek en het daaraan voorafgaande onderzoek van 

de projectleider naar competentiegroei. Wat betreft dit laatste onderzoek hebben de onderzoekers zelf 

aanvullende analyses uitgevoerd op de data, waar vergelijkbare conclusies aan zijn verbonden als in het 

onderzoek van de projectleider zelf. In het rapport wordt de conclusie getrokken dat op basis van dit on-

derzoek aanknopingspunten gevonden zijn die er op wijzen dat simulatie een complementaire waarde 

heeft, maar de effecten zijn niet significant. 

 Rapportbespreking 

De onderzoekers hebben het rapport besproken met de projectleider. In dat gesprek zijn de uitkomsten 

van het onderzoek besproken en is nagegaan of de projectleider de conclusies deelde en of hij hier moge-

lijk verklaringen voor kon vinden. Verder is, op basis van de gepresenteerde resultaten, besproken hoe 

SimNet optimaal kan worden vormgegeven in het onderwijs, waar SimNet een plaats in het curriculum 

moet krijgen en hoe de projectleider dit gesprek kan aangaan met zijn instelling. Bovendien is met de pro-

jectleider besproken welke lessen hij uit het onderzoek kan trekken en op welke manier de projectleider dit 

rapport wil benutten om SimNet een vaste plaats in het curriculum te geven. 
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Act 

Tijdens de act fase gaat de school zelfstandig aan de slag met de uitkomsten van het onderzoek, door nieuwe 

routines te ontwikkelen en mogelijk het onderwijsaanbod aan te passen op basis van de resultaten van het on-

derzoek. 

De EXMO regeling voorziet niet in ondersteuning tijdens deze fase. In de study fase zijn tijdens de rapportbe-

spreking wel ideeën en aanknopingspunten uitgewisseld over mogelijke consequenties van de uitkomsten van het 

onderzoek en de projectleider van roc 2 heeft aangegeven dat hij op basis van dit en zijn eigen rapport, in ieder 

geval in gesprek wil over de manier waarop SimNet wordt ingezet binnen de opleidingen. 

Opvallendheden ondersteuningsarrangement roc 2 

De ondersteuning die geboden is aan roc 2, was voornamelijk gericht op het verkrijgen van de respons bij de 

controlegroep. Dit had vooral te maken met het feit dat dit een locatie van een andere scholengemeenschap 

betrof die tevens in een andere stad lag. Daarnaast lag de uitvoering van het project voornamelijk bij de project-

leider, wegens ziekte van de direct betrokken collega, en hebben de onderzoekers en implementatiebegeleider 

voor hem ook een klankbordfunctie gehad, zowel wat betreft inhoudelijke aspecten, als gericht op het onder-

zoeksproces. 

Zoek- en leerprocessen roc 2 

In deze paragraaf is aandacht voor het zoek-en leerproces dat naar aanleiding van het EXMO onderzoek heeft 

plaatsgevonden bij het team van roc 2. Per fase is een beschrijving gegeven van de in die fase relevante aspec-

ten voor de vormgeving van het leerproces. De voorlaatste subparagraaf zal ingaan op aspecten die gedurende 

het gehele proces (over de fasen heen) van belang zijn voor het leerproces, uitmondend in de laatste paragraaf 

met opvallendheden van het zoek- en leerproces. 

Plan 

Het onderwijskundig probleem dat bij deze school centraal stond heeft betrekking op CGO en is daarmee een 

relevant onderwerp voor de gehele mbo sector. Competenties vormen het uitgangspunt van het kwalificatiedos-

sier en opleidingen moeten er zorg voor dragen dat studenten deze competenties kunnen aanleren. Daarvoor is 

het volgens de projectleider nodig dat er nieuwere vormen van onderwijs worden benut, waarin studenten de 

kans krijgen competenties aan te leren. Deze bedrijfssimulatie is al 5 jaar binnen verschillende opleidingen inge-

zet, maar er was nog geen evaluatie uitgevoerd, dus juist voor de school zou dit onderzoek hele zinvolle handvat-

ten kunnen bieden. 

De aanvraag voor het onderzoek is ingediend door de projectleider. Hij geeft in de aanvraag aan dat hij bepaalde 

verwachtingen heeft ten aanzien van de bedrijfssimulatie gericht op de motivatie van studenten en het leerren-

dement in termen van zowel kennis als competentieontwikkeling. De verwachtingen van de projectleider zijn naar 

aanleiding van de vraagverheldering, die is bijgewoond door de projectleider en de ontwikkelaar van de interven-

tie, uitgewerkt en onderbouwd. In dit gesprek zijn de definitieve onderzoeksvraag en de daaraan ten grondslag 

liggende praktijktheorie geformuleerd.  

Do 

De ict-toepassing die binnen het onderzoek centraal stond, is een concept dat al jaren wordt benut in het mbo, bij 

verschillende onderwijsinstellingen. De uitvoerende docent heeft daarnaast de didactische vormgeving doordacht, 

naar aanleiding van zijn eigen masteronderzoek in het kader van zijn opleiding Leren en Innoveren. Zowel met de 

technische als met de didactische vormgeving had de docent al ervaring opgedaan in eerdere leerjaren. Het eni-

ge probleem ten aanzien van de uitvoering van de interventie, was het uitvallen een collega-docent, waardoor de 

projectleider zelf de studenten moest begeleiden tijdens de interventie.  

Ook heeft de projectleider zorg gedragen voor de verzameling van de onderzoeksgegevens, daarbij zijn wat pro-

blemen geweest in het verzamelen van de gegevens bij de controlegroep, maar zoals omschreven in het onder-

steuningsproces, is daar sterkt op ingezet, om voldoende respons te realiseren.  

Study 

De onderzoekers hebben in de study fase de gegevens geanalyseerd en hierover gerapporteerd. De resultaten 

zijn in een eindgesprek besproken met de projectleider. Tijdens deze bespreking zijn lessen getrokken uit de 

resultaten van het onderzoek, te weten:  
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 Er is geen effect gevonden van de interventie op motivatie en inzet en waardering op basis van de 

kwantitatieve gegevens; 

 Er is geen effect van de interventie op vakkennis op basis van dit onderzoek (a.o. wegens verkeerde 

afname van de toets bij de controlegroep) 

 Er is geen effect van de interventie op competentieontwikkeling. Daarbij de kanttekening dat hierbij 

de voormeting na de simulatie plaatsvond en dat er daarbij wel aanwijzingen zijn voor verschillen 

tussen experimentele en controlegroep, maar dat deze effecten zijn onderschat vanwege het beperkt 

aantal respondenten. 

 

De uitkomsten van het onderzoek en het rapport zoals opgesteld door IVA wil de projectleider wel benutten om 

intern een discussie te starten over de vormgeving van CGO en het aanleren van competenties. 

Act 

Deze fase van het zoek-en leerproces gaat vooral in op de concrete stappen die men naar aanleiding van het 

onderzoek gaat zetten, met betrekking tot de vormgeving van de interventie. De projectleider geeft aan dat het 

onderzoek hem redelijk wat antwoorden heeft gegeven waar hij naar op zoek was en dat hij zich gesteund voelt 

door de resultaten om de vormgeving van de interventie, zoals hij dat tot nu toe heeft gedaan, zo voort te zetten. 

Betrokkenheid 

De betrokkenheid vanuit de organisatie van roc 2 was gedurende het gehele onderzoeksproces beperkt, vanwe-

ge ziekte van een kerndocent van de betrokken opleiding. De aanvraag is ingediend door de projectleider, in 

samenwerking met de ontwikkelaar van de bedrijfssimulatie (SimNet) met ondersteuning vanuit de directie. De 

uitvoering van het project heeft vooral bij de projectleider gelegen, wegens ziekte van zijn directe collega. Wel 

heeft de projectleider tijdens de uitvoering van het onderzoek intern overleg gehad met de directie. Het eigenaar-

schap van het onderzoek lag helemaal bij de projectleider en de in de aanvraag en de rapportage benoemde 

hypotheses zijn ook door de projectleider zelf geformuleerd. De bespreking heeft plaatsgevonden bij IVA en daar 

was enkel de projectleider bij betrokken.  

Opvallendheden zoek- en leerproces roc 2 

 Beperkt intern overleg, daardoor minder reflectie en kennisdeling en geen gezamenlijk leerproces, 

maar ontwikkeling van slechts één docent; 

 Hierdoor beperkte kennisdeling met de organisatie; 

 Projectleider inhoudelijk goed op de hoogte wegens master opleiding; 

 Projectleider al veel kennis (Prince 2 gecertificeerd en master opleiding) waardoor minder is geleerd 

over deze zaken naar aanleiding van het EXMO onderzoek. 

Beschrijving 3: roc 3 

Roc 3 is drie jaar geleden gestart met „Aktief Leren‟. Sindsdien leren de vmbo-studenten competenties binnen 

beroepscontexten. Het idee daarachter is dat studenten meer leren wanneer dit plaatsvindt in een zinvolle con-

text. Studenten krijgen van elke beroepscontext een omschrijving aan de hand van beeld en geluid. Vervolgens 

krijgen zij een integrale opdracht, die bestaat uit verschillende taken die studenten uitvoeren tijdens de praktijk-

lessen. Elke taak beslaat een aantal competenties.  

Om studenten meer zicht te geven op de ontwikkeling van hun competenties worden deze digitaal geregistreerd. 

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een digitaal registratiesysteem voor competenties, LINE geheten. LINE biedt 

niet alleen de mogelijkheid om de mate van beheersing van competenties digitaal te registreren, maar geeft ook 

de ontwikkeling van competenties visueel weer door middel van een zogenoemd competentieweb. Dit web zou de 

student snel zicht moeten bieden op zijn competentieontwikkeling. Aan het einde van elke beroepscontext beoor-

deelt de student zijn eigen competenties. Hiertoe vult de student het beoordelingsformat in LINE in. De docent 

vult een vergelijkbaar beoordelingsformat in. De oordelen van student en docent komen aan de orde in een afslui-

tend POP-gesprek. 

LINE is op maat ontworpen voor roc 3 en bevindt zich momenteel in de pilotfase. Roc 3 werkt drie jaar met het 

systeem en wil het gebruik verder uitbreiden (naar de lagere klassen). Voordat hiertoe besloten wordt, wil roc 3 
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meer zicht krijgen op het effect van de digitale registratie en visualisering van competentiegroei van vmbo-

studenten. 

De centrale onderzoeksvraag luidt: Welke invloed heeft het (zelf) digitaal beoordelen, registreren, visualiseren en 

bespreken van competenties op de motivatie en het leerrendement van studenten? 

De verwachting is dat de studenten meer inzicht in hun competentiegroei krijgen en dat dit vervolgens hun moti-

vatie en leerrendement verhoogt. 

Ondersteuningarrangement roc 3 

In deze paragraaf zijn de activiteiten die per fase zijn uitgevoerd ter ondersteuning van het onderzoek en het 

leerproces bij roc 3 omschreven. Aan het einde van de paragraaf staat een korte beschrijving van de opvallende 

zaken met betrekking tot de ondersteuning bij roc 3. 

Plan 

De aanvraag voor de EXMO-regeling is bedacht en ingediend door de ict-coördinator. In de plan fase heeft roc 3 

ondersteuning gekregen in de vorm van: 

 voorbereiding vraagverhelderingsgesprek 

Dit gesprek is gevoerd door de ict-coördinator en de implementatiebegeleider. In het gesprek is dieper in-

gegaan op het doel van het competentieregistratiesysteem LINE, de mogelijke onderzoeksvraag en on-

derzoeksopzet. Het resultaat van deze bijeenkomst was een hoofdvraag voor het onderzoek en opties 

voor de mogelijke opzet van het onderzoek. Dit is als input ingediend tijdens het vraagverhelderingsge-

sprek. 

 Vraagverhelderingsgesprek 

Bij dit gesprek waren aanwezig de ict-coördinator (projectleider), de teamleider bovenbouw, een beleids-

medewerker, de onderzoeker en de implementatiebegeleider. In het gesprek is vooral ingegaan op de 

vormgeving van het onderzoek. Daarbij is veel aandacht besteed aan het vinden van een goede controle-

groep. Dit heeft geresulteerd in verschillende opties voor uitvoering van het onderzoek, waaruit roc 3 een 

keuze moest maken. 

 contacten per telefoon / e-mail 

De projectleider heeft de onderzoeker bericht voor welke optie roc 3 kiest. In een volgend gesprek heeft de 

onderzoeker enkele vragen van de projectleider over te selecteren klassen en de implicaties daarvan voor 

de opzet van het onderzoek beantwoord.  

De implementatiebegeleider heeft met de projectleider de planning van het onderzoek doorgesproken en 

contact gelegd met de school van de controlegroep. 

Do 

In de do fase heeft roc 3 vanuit het ondersteuningsarrangement geen begeleiding gehad bij de (didactische) im-

plementatie van LINE. Wel hebben de docenten een training in het voeren van POP-gesprekken gevolgd. Dit is 

begeleid door een externe organisatie. Roc 3 heeft aan de implementatiebegeleider geen ondersteuning ge-

vraagd bij de implementatie van LINE. Tijdens de uitvoering van het experiment hebben drie docenten gewerkt 

met de combinatie van LINE en POP-gesprekken. 

Roc 3 heeft wel ondersteuning gehad bij de uitvoering van het onderzoek. Deze ondersteuning betrof het ontwik-

kelen van onderzoeksinstrumenten, het verzamelen van data, het stimuleren van de bewaking van de organisatie 

en planning van het experiment en de hoogte van de respons.  

De onderzoekers hebben een vragenlijst voor motivatie en een excell-formulier voor het scoren van inzicht in 

competenties ontwikkeld. De docenten hebben er voor gezorgd dat leerlingen de vragenlijst voor motivatie en drie 

bestaande kennistoetsen hebben ingevuld. De docenten hebben het excell-formulier voor inzicht in competenties 

ingevuld. De onderzoekers hebben docenten en leerlingen geïnterviewd en POP-gesprekken geobserveerd.  

De implementatiebegeleider heeft ondersteuning geboden aan de projectleider bij het stimuleren van de andere 

locatie (Helicon Helmond) tot deelname aan het onderzoek. Daarnaast heeft de implementatiebegeleider regel-
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matig contact gehouden met de projectleider om niet "te lange stiltes te laten vallen", zodat de projectleider het 

idee had dat er nog steeds iets gebeurde en zij zich gesteund voelde. 

De onderzoekers hebben verschillende malen contact opgenomen met de projectleider om deze te stimuleren de 

benodigde data bij de leerlingen te verzamelen. Er was veel aansporing nodig op dit punt. 

Study 

Het ondersteuningsarrangement draagt via de onderzoeker zorg voor de analyse van de onderzoeksgegevens en 

de verwerking daarvan in een rapportage. De onderzoekers hebben de uitkomsten van het onderzoek besproken 

met de directeur, de projectleider, de teamleider en twee (van de drie) betrokken docenten. In dat gesprek is 

nagegaan of de betrokkenen vanuit roc 3 de conclusies delen en welke lessen zij hieruit trekken. De betrokkenen 

delen de conclusies uit het eindrapport. Zij hebben gezamenlijk lessen getrokken uit de resultaten van het onder-

zoek. De resultaten zijn nog niet besproken met het team. Het plan is om dit tijdens de volgende teambespreking 

te doen.  

Act 

De EXMO regeling voorziet niet in ondersteuning tijdens deze fase. Roc 3 heeft zelf al vervolgstappen gezet en 

zich nog andere vervolgstappen voorgenomen. 

Opvallendheden ondersteuningsarrangement roc 3 

De ondersteuning was vooral gericht op het ontwerp van het onderzoek en de uitvoering van het onderzoek. De 

projectleider had veel aanmoediging en ondersteuning nodig bij de verzameling van de onderzoeksgegevens. Dit 

bleek vooral lastig omdat er een andere locatie van roc 3 bij betrokken was (met minder eigenaarschap richting 

de uitvoering van het onderzoek). 

Zoek- en leerprocessen roc 3 

In deze paragraaf is aandacht voor het zoek-en leerproces dat naar aanleiding van het EXMO onderzoek heeft 

plaatsgevonden bij het team van roc 3. Per fase is een beschrijving gegeven van de in die fase relevante aspec-

ten voor de vormgeving van het leerproces.  

Plan 

Het onderzoek sluit aan bij het primair proces van de vmbo-afdeling van roc 3, waar gewerkt wordt volgens het 

concept van 'Actief Leren'. De leerlingen leren competenties binnen beroepscontexten. Het (zelf) beoordelen van 

de beheersing van die competenties krijgt aandacht. De mate van beheersing van competenties wordt geregi-

streerd met behulp van het computerprogramma LINE en leerlingen en docent gaan hierover in POP-gesprekken 

met elkaar in gesprek. Alle leerlingen in het derde leerjaar werken met LINE en POP-gesprekken. 

De aanvraag voor het onderzoek is ingediend door de ict-coördinator (tevens projectleider). Zij geeft in de aan-

vraag aan dat roc 3 verwacht dat dankzij LINE de competenties van leerlingen in één oogopslag in beeld komen, 

zodat dit tijdens de POP-gesprekken tijdwinst oplevert en de leerling meer zicht krijgt op de ontwikkeling van zijn 

competenties en daardoor ook beter in staat zal zijn die competenties verder te ontwikkelen. Dit moet leiden tot 

motivatieverhoging en zelfbewustwording om aan de eigen ontwikkeling te blijven werken. 

De ict-coördinator stelt in de aanvraag dat er breed draagvlak is voor dit onderzoek, omdat het onderwijsconcept 

gedurende twee jaar als rode draad door alle teambesprekingen heeft gelopen. "Het onderwijsconcept is geza-

menlijk tot stand gekomen". 

Een volgende stap in de plan fase is het vraagverhelderingsgesprek, dat is bijgewoond door de projectleider, een 

teamleider en een beleidsmedewerker. In dit gesprek zijn de definitieve onderzoeksvraag en de daaraan ten 

grondslag liggende praktijktheorie geformuleerd. Docenten waren hierbij niet betrokken. 

Docenten uit Eindhoven hebben in de plan fase wel een eigen stap gezet in het leerproces betreffende het wer-

ken met LINE. Zij hebben scholing gehad in het voeren van POP-gesprekken. Deze scholing richtte zich onder 

meer op de gespreksonderwerpen die aan bod kunnen komen en het stellen van de juiste vragen.  

Do 

In de do fase hebben drie docenten met ieder één klas deelgenomen aan het experiment. De uitvoering verliep 

volgens plan. De leerlingen hebben hun eigen competenties beoordeeld met LINE. Docenten deden dat op hun 
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beurt ook. In de POP-gesprekken gingen de docenten met hun leerlingen in gesprek over de mate waarin de 

competenties beheerst werden en zochten zij naar verklaringen voor verschillen in oordeel tussen docent en 

leerlingen. In de do fase is gebleken dat het programma LINE technisch goed geïmplementeerd is, maar dat de 

didactische implementatie verdere verfijning behoeft. Leerlingen hebben moeite met de omschrijvingen van de 

competenties in het programma; zij begrijpen deze slecht. Daarnaast geven sommige docenten aan er in het 

POP-gesprek moeite mee te hebben om leerlingen heldere en transparante criteria voor de beheersing van com-

petenties te geven. De docenten delen dit laatste inzicht alleen met de onderzoeker en niet met hun collega-

docenten of teamleider. Zij wisselen geen ervaringen met elkaar uit op dit punt. 

Het eerste inzicht heeft er toe geleid dat roc 3 besloten heeft de tekstuele omschrijvingen binnen LINE te gaan 

vereenvoudigen en te voorzien van voor leerlingen begrijpelijke plaatjes. Hiermee is al tijdens de do fase gestart.  

Tijdens de do fase is ook het onderzoek uitgevoerd. Hieraan namen drie klassen uit Eindhoven deel en twee 

klassen uit Helmond (de controlegroepen). De projectleider heeft, met veel ondersteuning van de implementatie-

begeleider, gezorgd voor de dataverzameling (afname motivatievragenlijst, afname kennistoetsen). Dit bleek 

extra lastig omdat de docenten in Helmond veel stimulans nodig hadden om hieraan medewerking te verlenen. 

Daarnaast heeft de projectleider er voor gezorgd dat de onderzoekers de docenten konden interviewen en POP-

gesprekken konden observeren. 

Study 

In de study fase is het werk voornamelijk uitgevoerd door externen. De onderzoekers hebben de gegevens ge-

analyseerd en hierover gerapporteerd. De resultaten zijn in een eindgesprek besproken met de projectleider, de 

directeur, de teamleider en twee docenten van de locatie roc 3. Tijdens deze bespreking trekken zij lessen uit de 

resultaten van het onderzoek, te weten:  

 De functie van LINE is vooral het registeren van competentieontwikkeling. Het gesprek hierover en 

duidelijkheid over beoordelingscriteria (wanneer beheerst een leerling een competentie) zijn het be-

langrijkst. 

 Er moet meer aandacht zijn voor het delen van ervaringen met elkaar. 

 Mensen moeten goed worden geschoold in het voeren van POP-gesprekken. 

 

Een andere conclusie is dat het toch wat vroeg was voor een meting van de opbrengsten van LINE. De leerlingen 

zijn geobserveerd tijdens hun tweede POP-gesprek. De teamleider zou het interessant vinden om het onderzoek 

over twee jaar nog eens te herhalen. 

De resultaten zijn nog niet besproken met het team. Het plan is om dit tijdens de volgende teambespreking te 

doen.  

Act 

Al tijdens de do fase is er gewerkt aan een verbeteringsstap. 

In vervolg op de do fase is één van de docenten, mede naar aanleiding van het onderzoek, een nieuw project 

gestart in het derde leerjaar met het beoordelen van competenties. De leerlingen krijgen de opdracht een bonsai-

boom op te kweken en aan de hand daarvan drie competenties (organiseren/plannen, presenteren, kwaliteit leve-

ren) te oefenen. Zij houden hiertoe zelf twee jaar lang een logboek bij en worden elke drie maanden beoordeeld 

op deze competenties. De docent wil dit vooral doen om de competenties steeds verder te concretiseren voor de 

leerlingen. Verder wil hij het verbreden door bij de mentor van de leerlingen na te gaan in hoeverre zij de compe-

tenties beheersen. Verder geeft de teamleider aan dat hij van plan is om de drie docenten opnieuw mee te laten 

doen aan een training in het voeren van POP-gesprekken. 

Betrokkenheid 

Er is sprake van een wisselende betrokkenheid gedurende het zoek- en leerproces. De onderzoeksvraag is be-

dacht en ingediend door de ict-coördinator. Toen de aanvankelijke goedkeuring er was, is de aanvraag besproken 

met de teamleider bovenbouw. De docenten uit Eindhoven zijn niet betrokken bij het formuleren van de onder-

zoeksvraag en de praktijktheorie. Zij hebben wel een cursus in het voeren van POP-gesprekken gehad en voeren 

de interventie uit. De docenten uit Helmond zijn vooral als dataverzamelaars betrokken in het zoek- en leerpro-

ces. Bij de eindbespreking zijn de projectleider, de teamleider en twee docenten uit Eindhoven betrokken ge-

weest. 
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Opvallendheden zoek- en leerproces roc 3 

 Het onderzoek is verbonden met het onderwijskundig concept van roc 3. Er worden lessen getrokken 

uit het onderzoek en er zijn al verbeterstappen gezet en Helicon heeft zich andere verbeterstappen 

voorgenomen. 

 De docenten van roc 3 doorlopen geen volledig zoek- en leerproces. Zij zijn niet betrokken bij de plan 

fase. En een van de docenten is niet aanwezig bij het eindgesprek. Een opvallend punt is dat alle be-

trokken docenten waren uitgenodigd voor dit eindgesprek en dat er aanvankelijk niemand kwam op-

dagen. De teamleider heeft de docenten toen alsnog verzocht het gesprek bij te wonen. Dit lukte met 

twee docenten.  

 De docenten uit Helmond zijn wel degelijk geïnteresseerd in de uitkomsten, maar worden niet betrok-

ken in het zoek- en leerproces van roc 3. Ze worden vooral 'gebruikt' voor de dataverzameling. Mo-

gelijk verklaart dit ook waarom dit zo moeizaam verloopt. 

 De docenten uit Eindhoven hebben wel een training gehad in het voeren van POP-gesprekken, maar 

de invoering van deze vernieuwende aanpak is niet verder begeleid en er is geen sprake van een 

teamgerichte benadering. Docenten hebben geen ervaringen met elkaar gedeeld en dit is ook niet 

georganiseerd. 

Beschrijving 4: roc 4 

In de vraagverheldering is aandacht geweest voor het probleem waar de interventie een oplossing voor was. De 

docenten benoemden dan dat het probleem vooral was dat de studenten het aanbod van de opleidingen niet 

overzichtelijk vonden. Om die reden wilden zij een compleet digitaal aanbod realiseren, waar de studenten alle 

informatie zouden kunnen vinden. 

Roc 4 had in de aanvraag omschreven dat men, door het gecombineerd gebruik van Google Apps (agenda), 

Wikiwijs arrangementen en QMPtoetsen en het gebruik van het groene zoekportaal van Groenkennisnet, ver-

wachtte dat de studenten zelfstandig en minder tijd en- plaatsgebonden zich de lesstof eigen zouden maken. Men 

verwachtte een verbetering ten opzichte van het op papier en klassikaal doorwerken van het leermateriaal.  

De centrale onderzoekvraag was: Welke invloed heeft het geïntegreerd aanbod (lesmateriaal, toetsen en organi-

satie) op het gebruik en de waardering van studenten en de efficiency van de in de les bestede tijd? Hebben 

studentkenmerken een differentiële invloed op gebruik en leerresultaten? 

De verwachting die na overleg met de implementatiebegeleider en de onderzoekers is opgesteld, was dat de 

studenten met meer ervaring met interactieve media gemakkelijker gebruik gaan maken van het geïntegreerde 

digitale aanbod. Daarnaast was het idee dat studenten met verschillende leerstijlen verschillend gebruik maken 

van het digitale aanbod (exploratief). Bovendien was het de verwachting dat het geïntegreerd elektronisch aan-

bod zou leiden tot een hoger leerrendement bij studenten, dat het geïntegreerd elektronisch aanbod leidt tot een 

hogere waardering voor studenten met bepaalde leerstijlen en dat dankzij het geïntegreerd elektronisch aanbod, 

de docent tijdens de les meer aandacht kan besteden aan het meer maatschappelijke vak (in plaats van het ken-

nisgeoriënteerde vak, wat studenten zelfstandig kunnen doorlopen). 

Ondersteuningarrangement roc 4 

In deze paragraaf zijn de activiteiten die per fase zijn uitgevoerd ter ondersteuning van het onderzoek en het 

leerproces bij roc 4 omschreven. Aan het einde van de paragraaf staat een korte beschrijving van de opvallende 

zaken met betrekking tot de ondersteuning bij roc 4. 

Plan 

In de plan fase is bepaald hoe het onderzoek moet plaatsvinden in de praktijk, om hiermee de onderzoeksvraag 

te kunnen beantwoorden. De plan fase bestaat bij roc 4 uit: 

 Voorgesprekken met implementatiebegeleider 

In het voorstel van roc 4 stonden enorm veel te verwachten effecten (zonder echt concrete onderbouwing 

van die verwachtingen) en in verschillende voorbereidende bijeenkomsten (twee) heeft de implementatie-

begeleider met de projectleider geprobeerd de onderzoeksvraag concreter te maken (of uit alle onder-
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zoeksvragen een aantal vragen te selecteren) en deze vragen concreter uit te werken ter voorbereiding 

van de vraagverheldering. 

 Vraagverheldering: kern van het onderzoek 

Tijdens de vraagverheldering bleek dat de docenten al wel, op basis van de voorgesprekken, concretere 

keuzes hadden gemaakt ten aanzien van de onderzoeksvragen, maar wat de probleemstelling precies 

was en waarom men voor deze interventie heeft gekozen was nog altijd niet heel duidelijk. Daarnaast was 

het voor docenten lastig te onderbouwen waarom zij bepaalde verwachtingen hadden ten aanzien van de 

effecten en hier is tijdens dit gesprek verder op ingegaan. Na afloop van het gesprek heeft de implementa-

tiebegeleider samen met de projectleider de praktische uitvoering van het onderzoek bekeken en bijvoor-

beeld bepaalt welk vak het controlevak voor het onderzoek zou worden. 

 Conference Call 

Na de vraagverheldering is een eerste onderzoeksplan opgesteld, met nog duidelijk aanvullende vragen 

voor de school om het plan nog verder te concretiseren. Op basis van dit voorstel is meerdere malen con-

tact geweest tussen de projectleider en de implementatiebegeleider en de implementatiebegeleider en de 

onderzoekers en er is besloten om nog een conference call te organiseren om de laatste punten uit het 

voorstel gezamenlijk vorm te geven. Dit heeft geleid tot een laatste onderzoeksplan en dat is nog door de 

implementatiebegeleider met de projectleider doorgesproken. 

 Instrumentkeuze 

Gedurende de hierboven genoemde gesprekken is een keuze gemaakt voor de instrumenten passende bij 

de onderzoeksvraag en de verwachte effecten. Er is gekozen om een vragenlijst te ontwikkelen op basis 

van bestaande, gevalideerde vragenlijsten. Hierover hebben de onderzoekers nog contact gehad met de 

implementatiebegeleider en de projectleider. 

Do 

In de do fase is het experiment uitgevoerd en zijn de onderzoeksgegevens verzameld. De do fase bestaat bij roc 

4 uit: 

 Uitvoering interventie 

De betrokken docenten zijn hun vakgebied, dat wel of niet digitaal wordt aangeboden, gaan uitvoeren zo-

als zij dat gewend zijn te doen. Er is nog contact geweest met de implementatiebegeleider over de manier 

waarop de docent die geen projectleider is, geïnformeerd zou worden over het onderzoek en verder is er 

geen ondersteuning nodig geweest. De docenten hebben op eigen inzicht (zoals ze daarvoor ook deden) 

de lessen vormgegeven. De implementatie van de ict was voor het onderzoek al naar behoren en hierbij 

heeft de school geen ondersteuning nodig gehad. 

 Uitvoering van het onderzoek 

Er is wel ondersteuning geboden bij de uitvoering van het onderzoek. De implementatiebegeleider heeft 

het belang van de randvoorwaarden voor en communicatie over het onderzoek benoemt en de onderzoe-

kers hebben op basis van meerdere malen contact, ondersteuning geboden in het maken van de rangor-

des ten behoeve van het onderzoek, hoewel alsnog is bepaald dat de onderzoekers de rangordes zelf 

hebben opgesteld op basis van door de docenten aangeleverde toetsinformatie. 

 Dataverzameling 

De afname van de vragenlijst is goed gegaan en ook de benodigde gegevens zijn goed door de docenten 

aangeleverd. Alleen bij de nameting van de vragenlijst hebben de onderzoekers concrete acties onderno-

men om de respons te verhogen (telefoontjes met studenten). 

Study 

Tijdens de study fase zijn de resultaten geanalyseerd en is het rapport opgesteld. Bij roc 4 bestaat de study fase 

uit: 

 Resultaten versus verwachtingen 

De resultaten van het onderzoek waren in lijn met de verwachtingen. Er is hiervoor gekeken naar de stu-

denten die het grootste verschil hadden tussen de rangordes van beide vakken. De studenten waarbij dit 

in het voordeel was van het experimentele vak, scoorden ook het hoogst op de maar voor internetgebruik 
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en voor de studenten die juist excelleerden in het controlevak bleek dat ze beperkt scoorden op internet-

gebruik.  

 Analyse en verwerking resultaten door onderzoekers in rapport 

Op basis van de aangeleverde informatie en de antwoorden van studenten op de vragenlijst, zijn de ana-

lyses conform onderzoeksplan uitgevoerd, met uitzondering van het feit dat het gebruik van het digitale 

aanbod door studenten niet te bepalen was aan de hand van de uit het systeem de halen informatie. 

 Rapportbespreking 

De onderzoekers hebben de uitkomsten van het onderzoek telefonisch besproken met de projectleider en 

de betrokken docent. Tevens nam de implementatiebegeleider deel aan dit gesprek. Tijdens het gesprek 

zijn de resultaten gepresenteerd door de onderzoekers en konden de docenten en andere begeleider vra-

gen stellen over de in het rapport omschreven resultaten. 

Act 

Tijdens de act fase gaat de school zelfstandig aan de slag met de uitkomsten van het onderzoek, door nieuwe 

routines te ontwikkelen en mogelijk het onderwijsaanbod aan te passen op basis van de resultaten van het on-

derzoek. 

De EXMO regeling voorziet niet in ondersteuning tijdens deze fase. In de study fase zijn tijdens de rapportbe-

spreking wel ideeën en aanknopingspunten uitgewisseld over mogelijke consequenties van de uitkomsten van het 

onderzoek. 

Opvallendheden ondersteuningsarrangement roc 4 

De ondersteuning bij roc 4 was vooral gericht op het concretiseren en operationaliseren van de door roc 4 zelf 

geformuleerde verwachtingen ten aanzien van het digitale aanbod. Hier was wel over nagedacht, maar het echt 

meetbaar maken van deze aspecten was erg lastig voor de docenten. Vergeleken met de andere deelnemende 

instellingen, is de invloed van de onderzoekers op de concepten in het model van de school vrij groot geweest. 

Op basis van de vrij uitgebreide omschrijvingen van de docenten, hebben de onderzoekers meetbare concepten 

gekozen die in het onderzoek konden worden meegenomen.  

Verder heeft er concrete ondersteuning plaatsgevonden in het realiseren van de respons, doordat de onderzoe-

kers telefonisch contact hebben opgenomen met de studenten om gezamenlijk telefonisch de vragenlijst van de 

nameting in te vullen. Dit was noodzakelijk omdat een deel van de studenten stage liep in het  buitenland en zij 

lastig via de mail te bereiken waren. 

Zoek- en leerprocessen roc 4 

In deze paragraaf is aandacht voor het zoek-en leerproces dat naar aanleiding van het EXMO onderzoek heeft 

plaatsgevonden bij het team van roc 4. Per fase is een beschrijving gegeven van de in die fase relevante aspec-

ten voor de vormgeving van het leerproces. De voorlaatste subparagraaf zal ingaan op aspecten die gedurende 

het gehele proces (over de fasen heen) van belang zijn voor het leerproces, uitmondend in de laatste paragraaf 

met opvallendheden van het zoek- en leerproces. 

Plan 

Zoals in de vorige paragraaf omschreven, hebben de onderzoekers een vrij sturende rol gehad in de formuleren 

van het conceptueel model van de school. De onderzoekers zijn zoveel mogelijk aangesloten bij de verwachtin-

gen van de docenten, om daarmee het gevoel van eigenaarschap bij hen te vergroten, maar het onderzoek wel 

behapbaar en haalbaar te maken gezien de tijd en het meten van de relevante concepten. 

Do 

Gedurende de uitvoering van het project heeft geen teamoverleg van de betrokkenen plaatsgevonden. De twee 

docenten die samen het onderzoek uitvoerden, gaven het experimentele en het controlevak en concrete afstem-

ming was daarbij beperkt nodig. 

Het digitale aanbod dat centraal stond, was technisch nog niet helemaal in orde, er zaten volgens zowel de do-

cent als de studenten namelijk nog echte kinderziektes in het systeem en het gebruik van het systeem. Boven-

dien had de docent weinig ervaring met het werken met het digitale aanbod en was er ook nog beperkt nagedacht 

over de didactische inbedding ervan en de benodigde begeleiding van de docent. 
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Study 

In de study fase is het werk voornamelijk uitgevoerd door externen. De onderzoekers hebben de gegevens ge-

analyseerd en hierover gerapporteerd. De resultaten zijn in een eindgesprek besproken met de projectleider en 

één docent. Tijdens deze bespreking trekken zij gezamenlijk lessen uit de resultaten van het onderzoek. De be-

langrijkste les die zij hieruit trekken is dat op basis van dit onderzoek nauwelijks effect te zien is van het digitale 

aanbod. 

Act 

De projectleider heeft niet het idee dat de uitkomsten van het onderzoek zinvol zijn voor de verbetering van de 

onderwijspraktijk, omdat er in het onderzoek geen duidelijk effect is aangetoond van de interventie. 

Betrokkenheid 

De aanvraag is geschreven door de projectleider (tevens ict coördinator) en is ondertekend door het manage-

ment. De docenten waren op dit moment nog niet betrokken en zelfs niet op de hoogte van het onderzoek. De in 

de aanvraag omschreven verwachtingen zijn dan ook de verwachtingen van de projectleider (en niet de docenten 

die het onderzoek moesten uitvoeren). De docent die met het digitale aanbod zou gaan werken, was wel betrok-

ken bij de vraagverheldering. De uitvoering heeft voornamelijk bij de twee docenten gelegen en de rapportbe-

spreking heeft ook met deze docenten plaatsgevonden. De vragenlijst over het leerproces is ook door deze do-

centen ingevuld en ook de projectleider heeft de vragenlijst nog voor het onderzoek ingevuld. 

Opvallendheden zoek- en leerproces roc 4 

 Niemand van begin tot eind betrokken en daarom ook beperkt eigenaarschap en totaal geen vorm-

geving van vervolg of het bijstellen van eigen verwachtingen; 

 Veel invloed van de onderzoekers op de onderzoeksconcepten (weinig doordachte praktijktheorie); 

 Ervaren weinig zin van het onderzoek voor eigen ontwikkeling of verbetering van de onderwijsprak-

tijk; 

Beschrijving 5: roc 5 

Roc 5 verzorgt onder meer de opleiding tot verpleegkundige. Een belangrijk onderdeel van het vak van verpleeg-

kundige is het klinisch redeneren. De sector (o.a. het Leids Universitair Medisch Centrum) vond dat studenten 

algemene verpleegkunde onvoldoende in staat zijn om klinisch te redeneren. Daarom heeft roc 5 in samenwer-

king met roc Zadkine en het Leids Universitair Medisch Centrum een computerprogramma ontwikkeld, dat stu-

denten stapsgewijs leert klinisch te redeneren. Het betreft het programma InCasu.  

De studenten handelen in InCasu casussen op het gebied van anatomie en ziektekunde af. Ze verwerken de 

aangeboden kennis op het gebied van gezondheidsthema‟s en passen deze kennis toe in virtuele praktijksitua-

ties. In InCasu zetten studenten in een vaste volgorde de belangrijke stappen in het proces van klinisch redene-

ren (observeren, anamnese, match observatie/anamnese, vragen stellen, keuze ziektebeeld, definiëren verpleeg-

kundige acties). De studenten kunnen daarnaast op elk gewenst moment een kennisbasis op het gebied van 

ziektekunde en anatomie raadplegen. InCasu biedt 40 casussen waarmee geoefend kan worden. 

Om klinisch te leren redeneren met InCasu dient volgens de ontwikkelaars aan twee voorwaarden te worden 

voldaan, te weten: 

 Studenten moeten het programma individueel en zelfstandig doorlopen. 

 InCasu moet worden ingebed in het reguliere curriculum. Dit vereist onder meer een bepaalde rol van 

de docent. Deze vervult drie rollen. De rol van instructeur van basiskennis anatomie en ziektekunde, 

de rol van praktijkspecialist die het belang van klinisch redeneren kan overbrengen en de rol van 

coach die feedback geeft op door de student afgehandelde casussen. 

 

De onderzoeksvraag is: Heeft het werken met InCasu een positieve invloed op het vermogen van studenten om 

klinisch te redeneren? 

De verwachting was dat studenten beter zouden leren klinisch redeneren dan wanneer ze dat met papieren ca-

sussen oefenen, omdat de casuïstiek in InCasu de praktijk meer benadert (studenten krijgen een filmpje), de 

studenten het klinisch redeneren via een bepaalde stapsgewijze systematiek krijgen aangeleerd en de studenten 
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tijdens het proces van klinisch redeneren goed/fout feedback krijgen, de mogelijkheid hebben het filmpje opnieuw 

te zien en informatie kunnen opvragen. 

Ondersteuningarrangement roc 5 

In deze paragraaf zijn de activiteiten die per fase zijn uitgevoerd ter ondersteuning van het onderzoek en het 

leerproces bij roc 5 omschreven. Aan het einde van de paragraaf staat een korte beschrijving van de opvallende 

zaken met betrekking tot de ondersteuning bij roc 5. 

Plan 

Bij de ontwikkeling van InCasu heeft roc 5 geen ondersteuning gehad vanuit de regeling EXMO. Dit behoort ook 

niet tot de doelstellingen van de regeling. 

De aanvraag voor de EXMO-regeling is ingediend door een medewerker van roc 5 die betrokken was bij de ont-

wikkeling van InCasu. Toen een voorlopige goedkeuring voor de aanvraag werd ontvangen, heeft deze mede-

werker deze overgedragen aan de projectleider. 

Roc 5 heeft ondersteuning gehad bij het maken van een onderzoekplan voor InCasu. Deze ondersteuning is 

geboden door middel van: 

 Een verkennend gesprek 

Dit gesprek is gevoerd door de implementatiebegeleider en de projectleider vanuit roc 5. Tijdens dit ge-

sprek bleek de projectleider van roc 5 niet op de hoogte van de inhoud van de door roc 5 ingediende pro-

jectaanvraag en de daarin gestelde onderzoeksvraag. De projectleider gaf in eerste instantie aan eigenlijk 

niets te willen weten. De implementatiebegeleider heeft daarop tijdens het gesprek telefonisch contact ge-

zocht met de aanvrager van het onderzoek (de ontwikkelaar van InCasu, eveneens werkzaam bij roc 5). 

Het gesprek heeft er uiteindelijk toe geleid dat de projectleider geïnteresseerd raakte in het onderzoek. 

 Een vraagverhelderingsgesprek 

Bij het vraagverhelderingsgesprek werd ondersteuning geboden door een implementatiebegeleider, een 

onderzoeker en een medewerker van Kennisnet. Roc 5 had zelf een heldere onderzoeksvraag geformu-

leerd. De ondersteuning had vooral betrekking op advisering met betrekking tot de inrichting van een ef-

fectonderzoek, met een voor- en nameting en een experiment- en controlegroep.  

De docent heeft aangegeven hoe deze InCasu wilde inzetten tijdens de experimentperiode. Hij opteerde 

voor het klassikaal doorlopen en bespreken van de casussen in InCasu. Vanuit roc 5 werd dit gesprek bij-

gewoond door de projectleider, een onderwijskundige en een docent.  

 Een aanvullend telefoongesprek 

Het aanvullend telefoongesprek is gevoerd door de onderzoeker en de ontwikkelaar van InCasu. De ont-

wikkelaar van InCasu heeft in dit gesprek aangegeven het niet eens te zijn met de wijze waarop InCasu 

zou worden ingezet door de betrokken docent. InCasu moet individueel door de student doorlopen wor-

den. Daarop hebben onderzoeker en ontwikkelaar afgesproken dat de interventie didactisch ingezet zou 

worden zoals beoogd door de ontwikkelaars. De afspraak is gemaakt dat de ontwikkelaar en een onder-

wijskundige hierover afspraken zouden maken met de betrokken docent. 

 Een conference call 

Deze conference call werd bijgewoond door de projectleider, de ontwikkelaar van InCasu, de onderzoeker 

en de implementatiebegeleider. In deze call werd het onderzoeksplan definitief afgestemd. Tevens kreeg 

roc 5 advies over de opbouw van een toets voor klinisch redeneren. Deze zou moeten bestaan uit een 

kennistoets en een toets met opdrachten voor klinisch redeneren. 

Do 

In de do fase is het experiment met InCasu uitgevoerd en zijn de onderzoeksgegevens verzameld. 

Er is vanuit het ondersteuningsarrangement geen begeleiding geboden bij de implementatie van InCasu. Deze 

begeleiding kon op verzoek van de instelling worden geboden, maar de instelling heeft hier geen gebruik van 

gemaakt. 
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Er is wel ondersteuning geboden bij de uitvoering van het onderzoek. De onderzoeker heeft meegedacht bij de 

ontwikkeling van een toets voor klinisch redeneren. Tijdens een brainstorm met de projectleider, de docent, de 

ontwikkelaar en de onderzoeker zijn gezamenlijk uitgangspunten geformuleerd voor de te ontwikkelen toets. De 

onderzoeker heeft daarbij vooral ingebracht dat de toets de praktijk van klinisch redeneren zo veel mogelijk zou 

moeten benaderen. De docent heeft een toets ontwikkeld en de onderzoeker heeft beoordeeld of deze voldeed 

aan de uitgangspunten. Dit bleek in eerste instantie niet het geval. De onderzoeker heeft aangegeven welke aan-

passingen aan de toets nodig waren om te voldoen aan de uitgangspunten. De docent heeft de toets aangepast. 

De docent heeft een deel van de dataverzameling (voor- en nameting) zelfstandig uitgevoerd. Hij had hierbij geen 

ondersteuning nodig. Een ander deel van de dataverzameling (interviews met docent en studenten) is uitgevoerd 

door de onderzoekers. 

Study 

Het ondersteuningsarrangement draagt via de onderzoekers zorg voor de analyse van de onderzoeksgegevens 

en de verwerking daarvan in een rapportage. De onderzoekers hebben de uitkomsten van het onderzoek bespro-

ken met de projectleider, de betrokken docent en een onderwijskundige van het roc. In dat gesprek is nagegaan 

of de betrokkenen vanuit het roc de conclusies deelden en welke lessen zij hieruit trekken. 

De betrokkenen delen de conclusies uit het onderzoek en trekken hieruit lessen met betrekking tot de rol van de 

docent en het uitvoeren van onderzoek.  

Act 

De EXMO regeling voorziet niet in ondersteuning tijdens deze fase. In de study fase zijn in het gesprek tussen 

onderzoeker en betrokkenen vanuit het roc wel ideeën uitgewisseld over mogelijke consequenties van de uitkom-

sten van het onderzoek voor de inzet van InCasu. Ook in de eindbespreking is dit aan de orde gekomen (zie 

hierboven). 

Opvallendheden ondersteuningsarrangement roc 5 

De ondersteuning heeft zich vooral gericht op advisering met betrekking tot de onderzoeksopzet en de ontwikke-

ling van het onderzoeksinstrument, de analyse van onderzoeksgegevens en de bespreking daarvan met betrok-

kenen. De betrokkenen bij roc 5 hebben hun waardering uitgesproken voor de geboden ondersteuning en hebben 

hieruit voor zichzelf lessen getrokken. 

Zoek- en leerprocessen roc 5 

In deze paragraaf is aandacht voor het zoek-en leerproces dat naar aanleiding van het EXMO onderzoek heeft 

plaatsgevonden bij roc 5. Per fase is een beschrijving gegeven van de in die fase relevante aspecten voor de 

vormgeving van het leerproces. De voorlaatste subparagraaf zal ingaan op aspecten die gedurende het gehele 

proces (over de fasen heen) van belang zijn voor het leerproces, uitmondend in de laatste paragraaf met opval-

lendheden van het zoek- en leerproces. 

Plan 

Klinisch redeneren is een kerncompetentie voor verpleegkundigen. Vanuit het beroepenveld is kritiek gekomen op 

het vermogen van studenten om klinisch te redeneren. Roc 5 is overgegaan tot de ontwikkeling van een compu-

terprogramma om studenten klinisch te leren redeneren. Het programma dwingt studenten om de stappen in het 

proces van klinisch redeneren systematisch te doorlopen aan de hand van praktijkcasussen. Deze stappen ko-

men overeen met de in de literatuur gevonden stappen (PrePress Zeist, 2007). 

Een van de ontwikkelaars (werkzaam bij roc 5) heeft de aanvraag in het kader van de EXMO-regeling ingediend. 

Deze ontwikkelaar is in eerste instantie de enige eigenaar van de onderzoeksvraag. In de onderzoeksaanvraag 

wordt aangegeven hoe InCasu bij voorkeur didactische ingezet moet worden. 

In twee gesprekken die vanuit het ondersteuningsarrangement georganiseerd worden, wordt commitment voor de 

onderzoeksvraag verkregen bij de projectleider en een docent. De docent formuleert een eigen praktijktheorie 

over de werking van InCasu en geeft aan hoe hij dit programma, waar hij al eerder mee gewerkt heeft, in wil zet-

ten tijdens het experiment. Als de ontwikkelaar dit leest in het onderzoeksplan, geeft hij aan dat deze inzet niet 

correspondeert met de door de ontwikkelaars beoogde didactische inzet van InCasu. Dan is bekend dat de do-

cent die de eerste gesprekken in de plan fase heeft bijgewoond, door ziekte het experiment niet kan bijwonen. 
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Een andere docent zal het experiment met InCasu uitvoeren. Met deze docent worden afspraken gemaakt over 

de didactische inzet van InCasu. 

Do 

De docent, die het experiment heeft uitgevoerd, had nog geen ervaring in het werken met InCasu en heeft tijdens 

de uitvoering van het experiment een deels andere didactische inbedding gerealiseerd. Hij heeft de studenten het 

programma wel zelfstandig laten doorlopen, maar heeft dit niet met hen nabesproken. De door de ontwikkelaars 

als belangrijk geachte rol van feedbackgever en van praktijkspecialist is niet uitgevoerd. 

De docent heeft een actieve rol gespeeld bij de verzameling van de onderzoeksgegevens. Hij heeft het onder-

zoeksinstrument (toets klinisch redeneren) ontwikkeld, deze afgenomen en de gegevens ter beschikking gesteld 

van de onderzoeker. Daarnaast heeft hij georganiseerd dat de onderzoekers konden spreken met de docent en 

de studenten. 

Study 

In de study fase is het werk voornamelijk uitgevoerd door externen. De onderzoekers hebben de gegevens ge-

analyseerd en hierover gerapporteerd. De resultaten zijn in een eindgesprek besproken met de projectleider, de 

docent en een onderwijskundige. Tijdens deze bespreking trekken zij lessen uit de resultaten van het onderzoek. 

De belangrijkste les die zij hieruit trekken is dat de docent een cruciale rol vervult bij de inzet van InCasu. Hij dient 

de studenten van goede feedback te voorzien. Ook zou de docent een rol kunnen spelen bij het expliciteren van 

mentale modellen voor klinisch redeneren en de studenten kunnen uitdagen hun eigen mentale modellen te ex-

pliciteren. 

Tijdens de bespreking van het eindrapport blijkt dat de betrokkenen ook lessen hebben geleerd ten aanzien van 

de uitvoering een experiment en een daaraan gekoppeld onderzoek. Zij hebben zich (door de regeling) laten 

verleiden om het onderzoek snel uit te voeren, terwijl ze beter eerst hadden kunnen experimenteren met InCasu 

(en nadenken over een goede implementatie) en pas later een effectonderzoek uitvoeren. De betrokkenen zien 

wel de waarde in van onderzoeksmatig werken, maar het onderzoek moet een langere doorlooptijd hebben, 

waardoor het beter georganiseerd kan worden en daardoor ook meer waardevolle informatie kan opleveren.  

De docent heeft de uitkomsten van het onderzoek besproken met een collega (die aanvankelijk het onderzoek 

zou uitvoeren). De resultaten zijn nog niet gecommuniceerd naar het team.  

Act 

De onderwijskundige wil de resultaten gaan bespreken met het team en de uitkomsten van het onderzoek vooral 

gebruiken om als team na te gaan hoe het klinisch leren redeneren verbeterd kan worden. 

De betrokkenen geven aan dat de EXMO regeling hun zoek- en leerproces heeft bevorderd, maar dat er meer 

nodig is voor gedragsverandering. De EXMO regeling heeft bijgedragen aan het leerproces en aan bewustwor-

ding, maar gedragsverandering vraagt meer.  

Betrokkenheid 

Er is sprake van wisselende betrokkenheid. De onderzoeksvraag is bedacht en ingediend door een van de ont-

wikkelaars van InCasu. Toen een voorlopige goedkeuring voor de aanvraag werd ontvangen, heeft deze mede-

werker deze overgedragen aan de projectleider. Tijdens een verkennend gesprek met de implementatiebegelei-

der bleek de projectleider niet op de hoogte van de onderzoeksvraag en was deze hierin aanvankelijk niet geïnte-

resseerd. Uiteindelijk is bij haar wel commitment verkregen voor de onderzoeksvraag. Het vraagverhelderingsge-

sprek is bijgewoond door de projectleider, een docent en een onderwijskundige. Deze docent onderschreef de 

onderzoeksvraag en heeft (ter plekke) de praktijktheorie geformuleerd. Door omstandigheden is het uiteindelijke 

experiment uitgevoerd door een andere docent, die dus niet betrokken was in de plan fase. Het rapport is bespro-

ken met deze docent, de projectleider en de onderwijskundige. De docent heeft de resultaten van het onderzoek 

besproken met de eerst genoemde docent en de onderwijskundige heeft aangegeven de resultaten te willen 

bespreken met het team. 

Opvallendheden zoek- en leerproces roc 5 

 Geen van de betrokkenen doorloopt het zoek- en leerproces volledig. Dit heeft geen gevolgen voor 

het commitment voor de onderzoeksvraag, maar wel voor de didactische inzet van de interventie. De 
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act fase is door geen van de betrokkenen doorlopen, wel zijn hier plannen voor. De betrokkenen ho-

pen dat deze gerealiseerd gaan worden. 

 Er is sprake van een zoek- en leerproces van een individuele docent en niet van een team. Alleen de 

docent ziektekunde is betrokken; geen van de andere docenten die een rol spelen bij ziektekunde en 

verpleegkunde (twee vakken die van belang zijn in het klinisch redeneren) zijn betrokken. Men is wel 

van plan dit team te gaan informeren over de uitkomsten van het onderzoek. 

 De betrokkenen geven aan dat de EXMO-regeling (doen van onderzoek) bijdraagt aan het leerproces 

en bewustwording, maar dat gedragsverandering meer vraagt. 

Beschrijving 6: roc 6 

De veronderstelling van de school is als volgt: video is een manier om leerplekken buiten de school te benutten 

binnen de school. Studenten leren op school video‟s maken en gaan dan ook buiten de school een video opne-

men. Op die manier kan de docent de door studenten opgenomen, buitenschoolse contexten, benutten in de klas. 

Per klas zijn er ongeveer 20 studenten die allemaal video‟s opnemen, die door de docent in de klas te benutten 

zijn. Daarvoor is het wel noodzakelijk om als docent te sturen op verschillende opdrachten.  

Tijdens het vraagverhelderingsgesprek komt naar voren, dat het idee achter de videolessen is, dat video het 

onderwijs verrijkt voor studenten en docenten. Naast het filmen, leren de studenten ook monteren, een verhaal 

vertellen, samenwerken, presenteren, waardoor ook aandacht wordt besteed aan relevante competenties. Dit is 

ook deel van de basisinstructie van de externe experts. De video-expert geeft ook aan, dat het maken van een 

videofilmpje de studenten dwingt om hoofd- en bijzaken goed te onderscheiden, om je te richten op de kernbood-

schap en om stapsgewijs te werk te gaan.  

Er zijn veel verschillende manieren waarop video in te zetten is in lessen en er wordt op verschillende manieren 

gebruik van gemaakt in opleidingen. De vorm van de video-opdracht moet passen binnen het thema en de tijd (er 

wordt gewerkt met blokken van vijf weken). Het maken van video's door studenten gebeurt vroeg in de opleiding, 

zodat de studenten daar hun hele opleiding profijt van hebben. 

De centrale onderzoeksvraag bij de school was: Hoe zijn de leeromgevingen waarin video wordt ingezet te type-

ren? Zijn er indicaties die erop wijzen dat studenten met bepaalde voorkeuren voor regulatie- en verwerkingsacti-

viteiten elementen uit de leeromgeving op een andere wijze waarderen?  

Het was ten aanzien van deze vraag de verwachting dat de studenten meer gemotiveerd zouden raken door te 

werken met video / de videolessen, de waardering van de videolessen verschillend zou zijn voor studenten met 

verschillende voorkeuren voor regulatie- en verwerkingsactiviteiten en dat naarmate het maken van video meer 

verweven is met de inhoud van het vakgebied, het leerrendement van de toepassing van video toeneemt. Be-

paalde opleidingen leiden op tot een creatief beroep. Video wordt binnen die opleidingen sneller als waardevol 

ervaren en op een betere manier benut. 

Ondersteuningarrangement roc 6 

In deze paragraaf zijn de activiteiten die per fase zijn uitgevoerd ter ondersteuning van het onderzoek en het 

leerproces bij roc 6 omschreven. Aan het einde van de paragraaf staat een korte beschrijving van de opvallende 

zaken met betrekking tot de ondersteuning bij roc 6. 

Plan 

In de plan fase wordt bepaald hoe het onderzoek moet plaatsvinden in de praktijk, om hiermee de onderzoeks-

vraag te kunnen beantwoorden. Bij roc 6 werkt men met video onderwijs. Tijdens de plan fase heeft roc 6 onder-

steuning gehad bij het nader definiëren van de onderzoeksvraag en het maken van een onderzoekplan. De plan 

fase bestaat bij roc 6 uit: 

 Voorbespreking met implementatiebegeleider 

Bij roc 6 is er voorafgaand aan de vraagverheldering een bijeenkomst geweest waarin de school en de 

implementatiebegeleider, hebben gesproken over de inrichting van het project / de aanpak van het project. 

Dit ging vooral in op de planning en de aanpak van het project. 

 Vraagverheldering: bepalen onderzoeksopzet 
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Bij de vraagverheldering werd ondersteuning geboden door de implementatiebegeleider, twee onderzoe-

kers en een medewerker van Kennisnet. Vanuit roc 6 werd dit gesprek bijgewoond door de directeur, de 

projectleider en een video-expert. In dit gesprek zijn de onderzoeksvraag en de daaraan ten grondslag lig-

gende praktijktheorie nader ingevuld. Daarbij is uitvoering ingegaan op de beoogde (didactische) imple-

mentatie van video en de verwachte effecten daarvan. Verder is nagedacht over de opzet van het onder-

zoek (instrumenten, deelnemende groepen). Hiervoor zijn uiteindelijk twee sessies nodig geweest.  

 Instrumentkeuze / vervolgbijeenkomst 

De vragenlijsten zijn door IVA ontwikkeld en de didactische omschrijving van de videolessen is gebeurd 

door de school, met ondersteuning van de implementatiebegeleider en onderzoeker. 

Do 

In de do fase is het experiment met de videolessen uitgevoerd en zijn de onderzoeksgegevens verzameld door 

de onderzoekers. Tijdens deze fase is de projectleider bij de les gehouden door de implementatiebegeleider en is 

er contact geweest met de onderzoeker met betrekking tot de te observeren lessen. De do fase bestaat uit: 

 Implementatie / uitvoering videolessen 

Naast het in kaart brengen van de didactische vormgeving en inbedding van de lessen, heeft er geen on-

dersteuning plaatsgevonden bij de uitvoering van de videolessen. Gezien het feit dat de school deze les-

sen al gedurende een langere periode geeft, heeft de school daarbij geen ondersteuning nodig. Wel heeft 

in deze fase in samenwerking met de implementatiebegeleider en de onderzoeker de analyse van de di-

dactische vormgeving van de lessen plaatsgevonden. Het typeren van de opleidingen is een punt waar de 

projectleider van het onderzoek veel tijd in heeft gestoken. 

 Uitvoering van het onderzoek 

Er is ondersteuning geboden bij de uitvoering van het onderzoek. De onderzoekers hebben meegedacht 

over de opzet van het onderzoek en op basis van de start van de lessen is gekozen om twee van de vier 

klassen niet mee te nemen in de voormeting. Tevens heeft de school op verzoek van de onderzoekers ex-

tra informatie aangeleverd over de opzet van de deelnemende opleidingen (kwalificatiedossier), op basis 

waarvan de onderzoekers de videolessen nog beter konden duiden.  

 Dataverzameling 

De dataverzameling heeft plaatsgevonden aan de hand van een digitale vragenlijst. De respons was rede-

lijk en op basis van verschillende contacten tussen de projectleider en de onderzoeker is de respons tot de 

90% getild. Daarnaast zijn onderzoeksactiviteiten op locatie (kinderboerderij en in de stad) uitgevoerd door 

de onderzoekers, om een beter beeld te vormen van de interventie. 

Study 

Tijdens de study fase heeft het onderzoeksbureau de resultaten geanalyseerd en het rapport opgesteld. De on-

derzoekers hebben de uitkomsten van het onderzoek besproken met de projectleider en een lid van het ma-

nagement. Tijdens dit gesprek, blijkt dat de uitkomsten van het onderzoek hen niet verrassen. De projectleider 

had het rapport van tevoren goed gelezen en kon de redeneringen van de onderzoekers in het rapport goed vol-

gen en had daarop zelfs nog wat aanvullingen. Tijdens de bespreking hebben zij een aantal lessen getrokken.  

Act 

De EXMO regeling voorziet niet in ondersteuning tijdens deze fase. De projectleider heeft zich wel voorgenomen 

de opgedane kennis te benutten.  

Opvallendheden ondersteuningsarrangement roc 6 

Er is veel energie gestoken in het verhelderen van de onderzoeksvraag en de praktijktheorie van roc 6. De on-

derzoekers en de implementatiebegeleider hebben daarin actief meegedacht. Daarbij is steeds aangesloten bij de 

betrokkenen, zodat zij uiteindelijk aangeven zich nog steeds goed te herkennen in de aangescherpte onder-

zoeksvraag, praktijktheorie en gekozen aanpak. Er is daarnaast veel energie gestoken in het ontwerpen van een 

instrument om videolessen (didactisch) te typeren, zodat dit de school ook in de toekomst handvatten zou bieden. 

Tot slot bleek het lastig te benodigde data te verzamelen. Ook hier was ondersteuning en stimulans nodig. 

Zoek- en leerprocessen roc 6 

In deze paragraaf is aandacht voor het zoek-en leerproces dat naar aanleiding van het EXMO onderzoek heeft 



IVA beleidsonderzoek en advies 71 

plaatsgevonden bij het team van roc 6. Per fase is een beschrijving gegeven van de in die fase relevante aspec-

ten voor de vormgeving van het leerproces. De voorlaatste subparagraaf zal ingaan op aspecten die gedurende 

het gehele proces (over de fasen heen) van belang zijn voor het leerproces, uitmondend in de laatste paragraaf 

met opvallendheden van het zoek- en leerproces. 

Plan 

Het onderzoek naar het gebruik van video past in een ontwikkeling die al enige jaren geleden binnen roc 6  is 

ingezet. Er is voor gekozen het onderwijs aan studenten te verrijken door middel van videolessen. Studenten 

leren zelf video maken. De video's kunnen voor verschillende doeleinden ingezet worden. Aansluitend hierop is 

roc 6 al geruime tijd op zoek naar manieren waarop (het maken van) video didactisch verantwoord kan worden 

ingezet en de opbrengsten daarvan.  

De aanvraag is ingediend door de projectleider (tevens docent). Deze projectleider is van meet af aan betrokken 

bij de inzet van video in het onderwijs en heeft daar een coördinerende en enthousiasmerende rol in richting zijn 

collega's. De nadere invulling van de onderzoeksvraag, de praktijktheorie en de onderzoeksopzet zijn gedaan 

door de projectleider, de directeur en een video-expert. Zij zijn daarin begeleid door onderzoekers en een imple-

mentatiebegeleider. Dit heeft geleid tot een uitvoerbaar onderzoeksplan. . 

Do 

Roc 6 heeft al enige jaren ervaring opgedaan met het laten maken van video's door studenten. Deze lessen wor-

den begeleid door ervaren video-experts. Met de technische implementatie van de interventie hebben zich geen 

problemen voorgedaan. 

In theorie worden de lessen verzorgd door een video-expert en door een vakdocent. Dit is belangrijk omdat de 

lessen inhoudelijk ingebed moeten zijn in de opleiding. Tijdens het experiment is gebleken dat de lessen alleen 

verzorgd werden door de video-experts. Er was geringe betrokkenheid van de vakdocenten. De projectleider stelt 

achteraf dat er onvoldoende commitment is bij vakdocenten voor de videolessen en dat dit ook gevolgen heeft 

voor de didactische inbedding ervan. Overigens waren de videolessen wel contextrijk. 

Het verzamelen van de onderzoeksgegevens verliep redelijk. Het was voor de projectleider soms lastig alle do-

centen (vier) te benaderen en van al deze docenten de benodigde informatie te ontvangen en daar is ook redelijk 

was tijd in gaan zitten. Daarnaast zijn onderzoeksactiviteiten door de onderzoekers uitgevoerd. 

Study 

De onderzoekers hebben de data geanalyseerd en hierover gerapporteerd. Dit rapport is besproken met de pro-

jectleider en lid van het MT. Beiden onderschrijven zij de conclusies uit het rapport en trekken zij hieruit lessen. 

De lessen, die de projectleider trekt, zijn niet alleen afkomstig uit het onderzoek maar worden in belangrijke mate 

beïnvloed door wat hij heeft geleerd in zijn recent afgeronde masteropleiding. 

De projectleider heeft geleerd  dat video op zich helemaal geen motiverende werking heeft op studenten en dat 

hier veel meer inspanningen voor nodig zijn. De opdrachten die de studenten kregen hadden wel betrekking op 

de beroepscontext (bijvoorbeeld omdat de opdrachtgever een bedrijf was) maar ook de uitleg aan de studenten 

aan de voorkant, was volgens de projectleider niet goed georganiseerd. Het belang van leerdoelen is in dit kader 

aan de orde geweest en de projectleider beaamt dat deze manier van het benaderen van het onderwijs nieuw is 

voor hem en zeker ook voor zijn collega‟s. Zijn intentie is dat docenten bij de inzet van video van tevoren veel 

bewuster gaan nadenken over de leerdoelen die zij daarmee willen bereiken en op wat voor manier zij video dan 

het beste kunnen inzetten. Volgens de projectleider is dat een kerncompetentie die docenten zouden moeten 

beheersen, maar die bij menig collega niet aanwezig is of niet wordt uitgevoerd. 

De projectleider is niet van plan het rapport in het team te bespreken. Wel zal hij inzichten uit het rapport inbren-

gen in discussies met het team over leerdoelen en didactiek.  

Act 

Deze fase van het zoek-en leerproces gaat vooral in op de concrete stappen die men naar aanleiding van het 

onderzoek gaat zetten, met betrekking tot de vormgeving van de interventie. In de toekomst wil de projectleider 

het inzicht, dat leerdoelen vooraf bepaald moeten worden en de vormgeving van het curriculum gericht moet zijn 

op het bereiken van die leerdoelen, sterker uitdragen in het gehele docententeam van roc 6.  
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Betrokkenheid 

De aanvraag is ingediend door de projectleider, met ondersteuning van de video-instructeur en een lid van het 

MT. De vraagverheldering is bijgewoond door de projectleider, het lid van het MT en een video-instructeur. De 

interventie is uitgevoerd door video-experts. De vakdocenten was hierin ook een rol toegedacht, maar zij waren 

nauwelijks betrokken bij de uitvoering. De dataverzameling is gecoördineerd door de projectleider. De rapportbe-

spreking heeft plaatsgevonden met de projectleider en het lid van het MT.  

Opvallendheden zoek- en leerproces roc 6 

 Het zoek- en leerproces eigendom van één docent en ook alleen door deze docent (de projectleider) 

en een lid van het MT. Alleen de docent heeft het leer- en zoekproces helemaal doorlopen. Het lid 

van het MT heeft een deel van het zoek- en leerproces doorlopen (plan fase en study fase). De vi-

deo-experts en de vakdocenten hebben het zoek- en leerproces niet doorlopen. Zij hebben alleen de 

interventie uitgevoerd. 

 Er is geen sprake van teamleren. 

 Het leer- en zoekproces hebben niet geleid tot ander gedrag ten aanzien van de interventie. Wel 

heeft de projectleider zich voorgenomen binnen het team een nieuw leerproces op gang te brengen. 

Deze beslissing is vooral de vrucht van zijn masteropleiding. De uitkomsten van het onderzoek naar 

video hebben hem hierin verder gesterkt. 

 De lessen die de projectleider trekt uit het onderzoek worden mede ingegeven door zijn recent afge-

ronde masteropleiding. Hij wil de inzichten die hij in deze opleiding en in het onderzoek heeft opge-

daan delen met zijn team en gebruiken om binnen dit team een leerproces in gang te brengen. Dit 

leerproces richt zich op het denken in leerdoelen en daarbij passende leeractiviteiten. 

Beschrijving 7: roc 7 

Het taalonderwijs is volop in beweging, vanwege veranderende regelgeving. Tot augustus 2010 werd het vak 

Nederlands bij roc 7 altijd binnen de beroepscontext aangeboden (dat is een motiverende factor). Het cohort dat 

in 2010 gestart is en in 2014 eindexamen doet, moet examen doen in taal (een algemeen centraal examen en 

een instellingsexamen).  Roc 7 heeft daarom voor de algemene taalontwikkeling gekozen voor een digitaal pro-

gramma waarin de studenten zelfstandig de stof kunnen doorwerken.  

De praktijk leert dat een groot gedeelte van de studenten niet met het digitale aanbod aan de slag gaat en dat van 

e-mail en de extra ondersteuningsmogelijkheid nauwelijks gebruik wordt gemaakt. Sommige docenten zijn daar – 

op eigen initiatief – wat aan gaan doen. Inmiddels is duidelijk: veel studenten hebben meer begeleiding en stimu-

lering nodig, willen zij het digitale aanbod gaan gebruiken. 

De studenten die de instaptoets goed maken, kunnen beter zelfstandig uit de voeten met het digitale aanbod dan 

de studenten die de toets minder goed maken. Sommige studenten die grote moeite hebben met taal  raken door 

het programma gedemotiveerd: als zij opdrachten maken, moeten ze de opdrachten blijven herhalen tot ze een 

voldoende hale. 

De eerste groep (op niveau) heeft veelal geen docent nodig in tegenstelling tot de tweede groep (onder niveau), 

die pas (min of meer) gemotiveerd raakt, als de docent de student meer begeleidt bij het maken van de oefenin-

gen. 

In de aanvraag van roc 7 stond dat de school, door inzet van digitaal les- en toetsmateriaal, de motivatie voor taal 

en rekenen bij studenten wilde verbeteren. De verwachting was dat de motivatie van studenten zou toenemen, 

dat het leerrendement zou toenemen en dat het werkplezier en de tevredenheid van studenten zou toenemen. 

De onderzoeksvraag die ten grondslag aan het definitieve onderzoek lag, is: Welke begeleidingsmethodiek met 

betrekking tot PTOL leidt tot hoger leerrendement bij studenten met verschillende taalniveaus? 

De aannames die aan dit onderzoek ten grondslag liggen zijn dat begeleiding een rol speelt bij het zorgen dat 

studenten gemotiveerd en zelfstandig aan de slag gaan. Verder was het de verwachting dat als studenten slecht 

scoren op de instaptoets, ze minder of zelfs niet gemotiveerd zijn om aan de slag te gaan met het programma en 
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het programma op zich niet motiverend genoeg werkt voor bepaalde groepen studenten en het taalniveau van de 

student speelt hierin een rol. 

Ondersteuningsarrangement roc 7 

In deze paragraaf zijn de activiteiten die per fase zijn uitgevoerd ter ondersteuning van het onderzoek en het 

leerproces bij roc 7 omschreven. Aan het einde van de paragraaf staat een korte beschrijving van de opvallende 

zaken met betrekking tot de ondersteuning bij roc 7. 

Plan 

In de plan fase wordt bepaald hoe het onderzoek moet plaatsvinden in de praktijk, om hiermee de onderzoeks-

vraag te kunnen beantwoorden.  

Bij roc 7 werkt men met een digitaal aanbod voor taal en rekenen, vanwege de centrale examinering van deze 

vakgebieden aan het einde van de opleidingen. Dit digitale aanbod gaat in op de algemene regels en wordt aan-

geboden naast de opleidingen contextgebonden lessen taal en rekenen. Het probleem bij roc 7 is dat het digitale 

aanbod niet motiverend genoeg werkt voor alle studenten, wanneer zij hier zelfstandig mee aan de slag moeten 

(met begeleiding op afstand). Centraal bij dit onderzoek staan daarom verschillende begeleidingsmethodieken 

voor dit zelfstandig werken en er wordt per methodiek gekeken naar het effect ervan op studenten van verschil-

lende niveaus. In de plan fase is ondersteuning geboden door middel van: 

 Voorgesprek met implementatiebegeleider 

Voorafgaand aan de vraagverheldering is er een bijeenkomst geweest waar de projectleider, samen met 

de implementatiebegeleider, kennis heeft gemaakt en waarbij de onderzoeksvraag van de school is be-

sproken en het belang van commitment bij de uitvoerende docenten. Op basis van dit gesprek is de on-

derzoeksvraag van de school duidelijker geworden voor de begeleider en is de school reeds gaan naden-

ken over de begeleidingsmethodieken die onderwerp van onderzoek zijn. 

 Vraagverheldering: bepalen onderzoeksopzet 

Bij de vraagverheldering waren twee mensen vanuit Kennisnet, de implementatiebegeleider, de onderzoe-

kers en vanuit de school de projectleider, een uitvoerend docent, de ict coördinator en de sectordirecteur 

techniek KCID aanwezig. Tijdens dit gesprek is nogmaals gesproken over het probleem en de onder-

zoeksvraag van de school. Deze waren al vrij helder uitgewerkt. Tijdens dit overleg kwam naar voren dat 

het vooral een vergelijkend onderzoek van verschillende experimentele klassen zou worden, waarbij de 

methodieken in kaart moeten worden gebracht en het effect van de begeleidingsmethodiek voor studenten 

van verschillende niveaus.  

 Instrumentkeuze 

Voor het onderzoek is gekozen om aan te sluiten bij een voormeting van leerbaarheid en motivatie die bij 

de gehele eerste klas wordt afgenomen (AMN toets), voor de nameting een door IVA ontwikkelde lijst te 

benutten en samen met de implementatiebegeleider de begeleidingsmethodieken in kaart te brengen. Bo-

vendien hebben de docenten een logboek bijgehouden over hun aanpak in de klas, ter ondersteuning van 

de begeleidingsmethodiek zoals in kaart gebracht op basis van de vragen van de implementatiebegelei-

der. 

Do 

In de do fase is het experiment met de begeleiding uitgevoerd en zijn de onderzoeksgegevens verzameld. De do 

fase bestaat bij roc 7 uit: 

 Dataverzameling school 

De dataverzameling bij school bestond uit het achterhalen van alle benodigde AMN gegevens. Vervolgens 

hebben de onderzoekers de gegevens uit de AMN toets bekeken en getracht te achterhalen welke con-

structen onderdeel uitmaakten van de vragenlijst en hoe deze benut konden worden in het onderzoek. 

 Begeleiden PTOL 

Er is geen ondersteuning geboden bij de uitvoering van de begeleiding. De implementatiebegeleider heeft 

wel meegedacht over de manier om de begeleiding in kaart te brengen, de onderzoekers hebben nog be-

nadrukt dat de docenten hun begeleidingsmethodiek gedurende de gehele onderzoeksperiode consistent 

moesten blijven uitvoeren, maar de docenten hebben zelf deze begeleiding gedurende de PTOL vormge-
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geven. De implementatiebegeleider en de onderzoekers merkten wel duidelijk problemen met de aan te 

leveren informatie door docenten (die werd vaker niet dan wel ontvangen) en op dit soort punten is dus 

ook vaak contact geweest met de projectleider. 

 Uitvoering van het onderzoek 

De onderzoekers hebben van twee docenten (één docent was afgehaakt) de lessen geobserveerd en een 

interview gehouden (met docent en de klas). Voor de nameting heeft de implementatiebegeleider een vra-

genlijst ontwikkeld, terwijl dit de taak van de onderzoekers was. Uiteindelijk is in overleg gekozen om beide 

vragenlijsten af te nemen. De respons op de vragenlijst was erg laag en daarom zijn deze resultaten niet 

benut voor het onderzoek.  

 Dataverzameling 

De projectleider heeft alle gegevens verzameld via de docenten, maar dat bleek erg lastig. Er is erg veel 

contact geweest tussen de projectleider en implementatiebegeleider over de aan te leveren informatie en 

in te vullen vragen over de begeleidingsmethodieken en de onderzoekers en projectleider hebben veel 

contact gehad over de aan te leveren toetsresultaten en het afnemen van de vragenlijst. 

Study 

Tijdens de study fase zijn de resultaten geanalyseerd en is het rapport opgesteld. Bij roc 7 bestaat de study fase 

uit: 

 Resultaten versus verwachtingen 

Het was de verwachting dat de studenten met een relatief lager beginniveau, meer begeleiding nodig zou-

den hebben om zelfstandig aan de slag te gaan met het digitale aanbod. Uit het onderzoek blijkt dat dit in-

derdaad klopt, maar er zijn geen significante effecten gevonden.  

 Analyse en verwerking resultaten door onderzoekers in rapport 

De op basis van de resultaten uit te voeren analyses zijn door de onderzoekers met Kennisnet en de pro-

jectleider besproken en op basis daarvan is besloten de begeleidingsmethodieken te beschrijven en de 

leerwinst (op basis van de ruwe scores van de studenten op de kennistoetsen) te bepalen. De motivatie is 

uit het onderzoek gehaald. Vervolgens is een rapport opgesteld waarin de conclusie wordt getrokken dat 

studenten met een relatief laag beginniveau de begeleiding van de docent nodig hebben om hun niveau te 

verhogen, terwijl de studenten die een relatief hoog beginniveau hebben, prima zelfstandig aan de slag 

kunnen met het digitale aanbod. Het feit dat studenten met een relatief laag beginniveau niet zelfstandig 

aan de slag gaan, is te verklaren vanuit de theorie van Boekaerts (1997), die aangeeft dat studenten die 

geen succes verwachten, niet gemotiveerd zijn om aan de slag te gaan. Bovendien blijkt uit het kwalitatie-

ve onderzoek dat de studenten een opdracht moeten blijven herhalen tot ze voldoende antwoorden goed 

hebben en dat werkt bijzonder demotiverend. 

 Rapportbespreking 

De onderzoekers hebben de uitkomsten van het onderzoek besproken met de projectleider en een betrok-

ken docent. Tijdens dat gesprek zijn de onderzoeksopzet en de uitkomsten van het onderzoek besproken 

en is nagegaan of de betrokkenen vanuit roc 7 de conclusies delen en of zij hier mogelijk verklaringen voor 

kunnen vinden. Verder is, op basis van de gepresenteerde resultaten, bekeken waar de begeleiding nog 

niet optimaal is vormgegeven en welke stappen de school kan zetten om hiermee aan de slag te gaan. 

Bovendien is met de projectleider besproken welke lessen zij uit het onderzoek kunnen trekken en op wel-

ke manier hier voortzetting aan wordt gegeven. 

Act 

Tijdens de act fase is de school zelfstandig aan de slag gegaan met de uitkomsten van het onderzoek, door 

nieuwe routines te ontwikkelen en mogelijk het onderwijsaanbod aan te passen op basis van de resultaten van 

het onderzoek. 

De EXMO regeling voorziet niet in ondersteuning tijdens deze fase. In de study fase zijn tijdens de rapportbe-

spreking wel ideeën en aanknopingspunten uitgewisseld over mogelijke consequenties van de uitkomsten van het 

onderzoek. 
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Opvallendheden ondersteuningsarrangement roc 7 

Wat opvalt aan de geboden ondersteuning bij roc 7 is dat deze sterk gericht was op de inhoudelijke invulling van 

de begeleidingsmethodieken. De implementatiebegeleider heeft hiertoe een kader opgesteld en dit gezamenlijk 

met de docenten ingevuld. De bereidheid van de docenten wat betreft het aanleveren van gegevens leek niet 

altijd even hoog te zijn: de ondersteuners hebben de projectleider ondersteund is het vaak meerdere keren om de 

informatie vragen.  

Zoek- en leerprocessen roc 7 

In deze paragraaf is aandacht voor het zoek-en leerproces dat naar aanleiding van het EXMO onderzoek heeft 

plaatsgevonden bij het team van roc 7. Per fase is een beschrijving gegeven van de in die fase relevante aspec-

ten voor de vormgeving van het leerproces. De voorlaatste subparagraaf zal ingaan op aspecten die gedurende 

het gehele proces (over de fasen heen) van belang zijn voor het leerproces, uitmondend in de laatste paragraaf 

met opvallendheden van het zoek- en leerproces. 

Plan 

De aanvraag is bij roc 7 geschreven door de projectleider en een betrokken docent, met goedkeuring van de 

sectordirecteur. De aanvraag had betrekking op zowel Nederlands als Wiskunde, omdat voor beide vakken een 

centraal examen wordt ingevoerd, maar er is in overleg met de onderzoekers gedurende de vraagverheldering 

gekozen om het onderzoek te focussen op het vak Nederlands, om het onderzoeksplan uitvoerbaar en behap-

baar te houden. 

Voor de school en mogelijk ook voor de sector, is het een relevant onderzoek omdat alle opleidingen vanaf 2014 

studenten centraal moeten examineren op vakken, die voorheen op de meeste mbo instellingen enkel vakgericht 

werken ingevuld. Dit betekent dat er invulling moet worden gegeven aan het leerproces gericht op de algemene 

kant van het vak Nederlands (grammatica / woordenschat) en bij roc 7 is er voor gekozen de PTOL vorm te gaan 

geven. De resultaten van dit onderzoek zullen dan ook benut worden om te bepalen hoe deze lessen in het  ver-

volg worden vormgegeven. 

 De aannames, zoals geformuleerd in de aanvraag, zijn geformuleerd door de docent en de projectleider, met 

ondersteuning van de implementatiebegeleider. Vervolgens zijn deze door de onderzoekers vastgelegd in het 

onderzoeksplan.  

Do 

Bij de uitvoering van het onderzoek waren in eerste instantie drie en halverwege het proces nog twee docenten 

en de projectleider betrokken, met ondersteuning van de implementatiebegeleider en de onderzoekers. Er zijn 

duidelijke afspraken gemaakt met de docenten over de manier van begeleiden en voornamelijk het feit dat gedu-

rende de gehele onderzoeksperiode, hun begeleiding niet mocht veranderen. 

Het digitale aanbod is volgens de betrokkenen vanuit de school beperkt uitontwikkeld, want het systeem werkt 

nog niet altijd zoals het hoort en er zitten nog wat foutjes in, die technisch op te lossen zijn. De docenten hadden 

nog geen ervaring met het werken met het digitale aanbod voorafgaand aan het onderzoek en de didactische 

vormgeving en verfijning was bij deze instelling juist onderwerp van onderzoek.  

Het verzamelen van gegevens was niet altijd even gemakkelijk; de projectleider heeft tussentijds teamoverleg 

gepland met de betrokken docenten en de implementatiebegeleider om de voortgang te bewaken en de dataver-

zameling te bespoedigen, maar alsnog was het soms vrij lastig alle gegevens via de docenten te verkrijgen. 

Study 

In de study fase is het werk voornamelijk uitgevoerd door externen. De onderzoekers hebben de gegevens ge-

analyseerd en hierover gerapporteerd. De resultaten zijn in een eindgesprek besproken met de projectleider en 

één docent. Tijdens deze bespreking trekken zij gezamenlijk lessen uit de resultaten van het onderzoek. De be-

langrijkste les die zij hieruit trekken is dat de begeleiding van cruciaal belang is voor bepaalde studenten bij het 

wel of niet zelfstandig aan het werk kunnen met het digitale aanbod in het kader van het algemene Nederlands 

onderwijs. 

Tijdens de bespreking van het eindrapport blijkt dat de betrokkenen met de uitkomsten van het onderzoek vooral 

een „stok achter de deur‟ hebben om het gesprek over de invulling van deze lessen aan te gaan met hun eigen 

management. 
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Act 

De projectleider is erg blij dat op basis van het onderzoek duidelijk is geworden dat er voor bepaalde studenten 

concrete begeleiding nodig is om met een digitaal systeem aan de slag te gaan. Op basis van deze uitkomsten 

zal de projectleider het gesprek aangaan met het management om de verdere invulling van de PTOL uren te 

bepalen. Vooral het feit dat hij dit nu kan op basis van een degelijk wetenschappelijk onderzoek, vindt de project-

leider prettig. 

Betrokkenheid 

Alle betrokkenen zijn vanaf het begin van het onderzoek betrokken. De mensen die de aanvraag hebben ge-

schreven waren ook betrokken bij de vraagverheldering, de uitvoering en de eindbespreking. Het was wel zo dat 

niet alle docenten bij alle bijeenkomsten aanwezig konden zijn, maar omdat de projectleider zelf maandelijks 

overleg had gepland  met alle docenten en de verslagen van die bijeenkomsten naar alle betrokkenen doorstuur-

de, werd iedereen bij de les (planning) gehouden. Ondanks deze inspanningen is een docent in de loop van het 

proces afgehaakt.  

Opvallendheden zoek- en leerproces roc7 

 Hoge betrokkenheid bij de vraagverheldering; 

 Ondanks organisatie van teamoverleg gedurende het onderzoek met de betrokken docenten, heeft 

beperkt uitwisseling van kennis tussen docenten plaatsgevonden (dit teamoverleg was vooral gericht 

op de planning en de aanlevering van gegevens); 

 Hierdoor heeft leren vooral plaatsgevonden op docentniveau over de eigen aanpak en minder echt 

teamleren. 

Beschrijving 8: roc 8 

Het probleem bij roc 8 is dat de studenten elkaar in een digitaal systeem feedback moeten geven omdat de 

school werkt volgens de principes van Virtual Action Learning (VAL). De feedback die de studenten elkaar geven 

is op dit moment nog niet van voldoende kwaliteit en wordt door de studenten te weinig benut ter verbetering van 

de producten. Roc 8 wil de kwaliteit van de feedback en de mate waarin de studenten de feedback benutten, 

stimuleren aan de hand van het onderzoek.  

De onderzoeksvraag is: Leidt het trainen van studenten in het geven van feedback (sociaal en/of cognitief) tot een 

verbetering van de feedback (hoeveelheid, variëteit in inhoud en variëteit in doelgroep) en daardoor tot een hoger 

leerrendement (in termen van het aanpassen van leerproducten)? 

Daarbij is het de verwachting dat het trainen van studenten in het geven van feedback, er voor zorgt dat studen-

ten meer feedback gaan geven (in termen van kwantiteit / aantallen en variatie), dat studenten ook meer feed-

back gaan geven aan mensen buiten hun vriendenkring en dat studenten de feedback die zij krijgen, beter benut-

ten (in termen van hoe vaak studenten hun product aanpassen).  

Ondersteuningarrangement roc 8 

In deze paragraaf zijn de activiteiten die per fase zijn uitgevoerd ter ondersteuning van het onderzoek en het 

leerproces bij roc 8 omschreven. Aan het einde van de paragraaf staat een korte beschrijving van de opvallende 

zaken met betrekking tot de ondersteuning bij roc 8. 

Plan 

In de plan fase is bepaald hoe het onderzoek moet plaatsvinden in de praktijk, om de onderzoeksvraag te kunnen 

beantwoorden. Tijdens de plan fase heeft roc 8 ondersteuning gehad bij het ontwikkelen van een onderzoekplan 

om de effecten van een training gericht op de sociale en cognitieve kant van feedback geven (door de organisatie 

die het concept heeft ontwikkeld en host) te evalueren. Deze ondersteuning is geboden door middel van: 

 Eerste vraagverheldering: bepalen onderzoeksopzet 

Bij de vraagverheldering werd ondersteuning geboden door de implementatiebegeleider, twee onderzoe-

kers en een medewerker van Kennisnet. Roc 8 had zelf een probleemstelling geformuleerd in de aanvraag 

(namelijk dat feedback geven en benutten niet goed gebeurt) en zij wilden graag een onderzoek naar het 

effect van een training op het geven van feedback. De ondersteuning had vooral betrekking op advisering 
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met betrekking tot de inrichting van het effectonderzoek (onder andere ook welke effecten te verwachten 

zijn), met een voor- en nameting en een experiment- en controlegroep. De implementatiebegeleider heeft 

een instrument aangedragen om vriendschappelijke relaties tussen studenten in kaart te brengen (socio-

gram) en de onderzoekers hebben zich vooral bezig gehouden met hoe bepaalde effecten gemeten kun-

nen worden, zonder bepaalde klassen achter te stellen door hen geen training te geven. Vanuit roc 8 werd 

dit gesprek bijgewoond door de directeur en de projectleider.  

 Contacten over randvoorwaarden opzet 

Na opstellen van het onderzoeksplan, waarin wel met controlegroepen werd gewerkt (door de controle-

groepen de training later te geven dan de experimentele groepen) was contact met de projectleider omdat 

de directeur van de school geen verschillende behandeling van klassen wilde. In overleg met de onder-

zoekers en de implementatiebegeleider is nagedacht over hoe het onderzoek uit te voeren zou zijn, zon-

der verschillende behandelingen van groepen (dus eigenlijk met alleen experimentele klassen). 

 Tweede vraagverheldering: aanpassen onderzoeksopzet 

Tijdens de tweede vraagverheldering is bepaald hoe het onderzoek er uit komt te zien, zonder controle-

groep. Dit gesprek heeft geleid tot een addendum bij het onderzoeksplan. Bij dit gesprek waren niet alleen 

de directeur en de projectleider aanwezig, maar ook een docent en een VAL expert. 

 Ontwikkelen training 

Het ontwikkelen van de training is gedaan door Citowoz (het bureau dat VAL heeft ontwikkeld, promoot en 

de VLC host) in overleg met roc 8. De wensen van roc 8 (sociale en cognitieve training) zijn uitgewerkt in 

twee trainingen op het niveau van de studenten van roc 8. Vanuit Kennisnet of de onderzoekers is hier 

verder geen ondersteuning geweest, wel hebben de onderzoekers informatie gekregen over de inhoud 

van de trainingen. 

 Instrumentkeuze 

De implementatiebegeleider wees roc 8 op het benutten van sociogrammen om de sociale relaties tussen 

studenten te bepalen. De projectleider heeft vervolgens geregeld dat dit instrument kan worden benut tij-

dens het onderzoek. Tevens is besloten na afloop van de interviews een aanvullende vragenlijst af te ne-

men bij alle studenten over de vormgeving en het nut van de training. 

Do 

In de do fase is het experiment met de trainingen uitgevoerd en zijn de onderzoeksgegevens verzameld door de 

projectleider. De do fase bestaat bij roc 8 uit: 

 Implementatie / uitvoering trainingen 

Er is vanuit het ondersteuningsarrangement geen begeleiding geboden bij de implementatie of uitvoering 

van de trainingen. Wel heeft Citowoz de school hierin ondersteund (zij hebben eerst de docenten getraind 

en daarna de studenten). De begeleiding vanuit het ondersteuningsarrangement kon op verzoek van de 

instelling worden geboden, maar de instelling heeft hier geen gebruik van hoeven maken. VAL was voor 

het onderzoek al voldoende geïmplementeerd en de trainingen kon de school zelf goed organiseren in het 

curriculum met inhoudelijke vormgeving door de externe organisatie. 

 Uitvoering van het onderzoek 

Er is wel ondersteuning geboden bij de uitvoering van het onderzoek. De onderzoeker heeft meegedacht 

over de te analyseren gegevens en de beschikbare gegevens in het systeem en hoe de analyse van de 

gegevens moest gebeuren. Ook is gedurende het verzamelen van de gegevens uit het systeem verschil-

lende keren contact geweest tussen de projectleider en de onderzoeker, om het analysekader bij te stellen 

op basis van de reeds geanalyseerde gegevens. Op basis hiervan is besloten de beoordeling volgens het 

systeem zelf bij de projectleider te laten (met controle op consistentie door onderzoekers) en de beoorde-

ling volgens Hattie en Timperley bij de onderzoekers neer te leggen. 

 Dataverzameling 

De projectleider heeft alle data zelf verzameld uit het systeem (voor- en nameting) en de aanvullende vra-

genlijst afgenomen bij alle studenten. Zij had hierbij geen ondersteuning nodig. Een ander deel van de da-

taverzameling (interviews met docent en studenten) is uitgevoerd door de onderzoekers, met ondersteu-

ning van de projectleider (zij had alle afspraken georganiseerd).  
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Study 

Tijdens de study fase zijn de resultaten geanalyseerd door de onderzoekers en is het rapport opgesteld en met 

betrokken besproken. Bij roc 8 bestaat de study fase uit: 

 Analyse gegevens door projectleider 

De projectleider heeft in eerste instantie, op basis van het samen met de onderzoeker opgestelde analy-

sekader, de resultaten van de gegeven feedback geanalyseerd. Na de eerste analyses van de projectlei-

der van de uit het systeem gehaalde feedbackgegevens is er contact geweest met de onderzoeker. Daar-

bij bleek dat bepaalde punten voor de projectleider lastig te bepalen waren en de onderzoeker zou daarom 

zowel de consistentie van de beoordeling van de projectleider controleren, als deze beoordeling aanvullen 

op basis van een analysekader uit de wetenschappelijke literatuur. Er is tevens contact geweest met de 

implementatiebegeleider over de zin van deze extra analyse en mede dankzij dit contact is besloten de 

tweede analyse niet voor alle gegevens te doen, maar verkennend voor een deel van de gegevens. 

 Analyse aanvullende vragenlijst studenten 

De analyse van de aanvullende vragenlijst hebben de onderzoekers gedaan, terwijl de projectleider daarbij 

aanwezig was, omdat ze graag wilde weten wat voor analyses de onderzoekers zouden gaan uitvoeren. 

Deze zijn in een bijeenkomst op het onderzoeksbureau besproken met de projectleider, evenals de con-

clusies die op basis van deze analyses te trekken zijn met betrekking tot de in de survey gestelde vragen. 

 Analyse en verwerking resultaten door onderzoekers in rapport 

Na alle analyses, die tussentijds met de projectleider zijn besproken, heeft het onderzoeksbureau zorg ge-

dragen voor het verwerken van resultaten en analyses in een rapportage. De resultaten van het onderzoek 

waren grotendeels in lijn met de verwachtingen. 

 Rapportbespreking 

De onderzoekers hebben de uitkomsten van het onderzoek besproken met de directeur, de projectleider, 

betrokken docenten (niet alleen docenten die betrokken waren bij het onderzoek maar ook nieuwe coa-

ches en experts die niet aan het onderzoek hebben deelgenomen), een VAL expert (accountmanager van 

roc 8), een medewerker van Citowoz en stagiaires van de school. In dat gesprek zijn de onderzoeksopzet 

en de uitkomsten van het onderzoek besproken (niet alle aanwezigen hadden het rapport gelezen) is na-

gegaan of de betrokkenen vanuit roc 8 de conclusies deelden en of zij hier mogelijk verklaringen voor 

zouden kunnen vinden. Verder is, op basis van de gepresenteerde resultaten, bekeken waar het VAL con-

cept nog niet optimaal is vormgegeven en welke stappen de school kan zetten om hiermee aan de slag te 

gaan. Bovendien is met de projectleider besproken welke lessen zij uit het onderzoek kunnen trekken en 

op welke manier hier voortzetting aan wordt gegeven. 

Act 

Tijdens de act fase gaat de school zelfstandig aan de slag met de uitkomsten van het onderzoek, door nieuwe 

routines te ontwikkelen en mogelijk het onderwijsaanbod aan te passen op basis van de resultaten van het on-

derzoek. 

De EXMO regeling voorziet niet in ondersteuning tijdens deze fase. In de study fase zijn tijdens de rapportbe-

spreking wel ideeën en aanknopingspunten uitgewisseld over mogelijke consequenties van de uitkomsten van het 

onderzoek en daarbij heeft roc 8 aangegeven in ieder geval de trainingen van docenten en studenten te blijven 

benutten en verder aan de slag te gaan met de discrepantie tussen de feedback van studenten en docenten. 

Opvallendheden ondersteuningsarrangement roc 8 

De ondersteuning die voorafgaand aan het onderzoek aan roc 8 is geboden, was vooral gericht op het concretise-

ren en operationaliseren van de variabelen die van belang zijn voor het onderzoek. De aspecten die bij roc 8 in de 

aanvraag zijn geformuleerd, zijn zoveel mogelijk als uitgangspunt genomen voor de vormgeving van het onder-

zoek.  

De vormgeving van de interventie is door een externe partij gedaan en de verzameling van de onderzoeksgege-

vens verliep zeer voorspoedig.  
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De analyse van de gegevens is samen en in overleg met de projectleider gebeurd en vanuit het management van 

de school is gekozen om in het vervolg de training te blijven geven en daarnaast gezamenlijk verder te gaan met 

de ontwikkeling van het onderwijsconcept, mede op basis van de aanbevelingen uit het rapport. 

Zoek- en leerprocessen roc 8 

In deze paragraaf is aandacht voor het zoek-en leerproces dat naar aanleiding van het EXMO onderzoek heeft 

plaatsgevonden bij het team van roc 8. Per fase is een beschrijving gegeven van de in die fase relevante aspec-

ten voor de vormgeving van het leerproces. De voorlaatste subparagraaf zal ingaan op aspecten die gedurende 

het gehele proces (over de fasen heen) van belang zijn voor het leerproces, uitmondend in de laatste paragraaf 

met opvallendheden van het zoek- en leerproces. 

Plan 

Het probleem dat bij deze school centraal staat, omvat de kern van het onderwijskundig concept van de instelling. 

Zij werken namelijk volgens het onderwijskundig concept van Virtual Action Learning (VAL), waarbij peer feed-

back centraal staat. Het probleem was dat de feedback die studenten elkaar gaven niet goed genoeg was en dat 

de studenten de feedback te weinig benutten om hun producten tussentijds te verbeteren. Door dit probleem 

wordt het primaire onderwijsproces beperkt en het oplossen van dit probleem is om die reden van cruciaal belang 

voor de school. Verder was het probleem concreet en behapbaar en paste de interventie, het trainen van studen-

ten in het geven van feedback, bij uitstek bij het probleem. 

Mede vanwege het belang van het onderzoek voor de vormgeving van het onderwijsconcept dat als uitgangspunt 

is genomen voor de vormgeving van het onderwijs, was de betrokkenheid binnen deze school tijdens alle fasen 

van het onderzoek groot. Het voordeel van deze school is het feit dat het een nieuwe school is met een klein 

team en alle docenten van de school waren op de hoogte van het onderzoek en ongeveer de helft van de docen-

ten was ook betrokken bij de uitvoering van het onderzoek. Tevens was er bij deze school betrokkenheid van het 

management. 

Aan het onderwijskundig concept dat binnen dit onderzoek centraal staat, ligt een uitgebreid theoretisch kader ten 

grondslag. De veronderstelling van dit onderwijskundig concept is dat studenten elkaar feedback geven. Roc 8 

werkt reeds een jaar met VAL en de Virtual Learning Community (VLC), er is dus wel wat ervaring met peer feed-

back, maar men is nog zoekend naar de manier waarop docenten dit goed kunnen begeleiden.  

Do 

Het onderwijskundig concept dat binnen dit onderzoek centraal stond is technisch volledig uitontwikkeld, het is 

namelijk een concept dat op verschillende instellingen reeds wordt gebruikt, alleen voor de deelnemende instel-

ling was het bij de start van de school een nieuwe manier van werken. De didactische inbedding wilde men graag 

aan de hand van het onderzoek verfijnen. 

De training voor docenten (die onderdeel was van de interventie) had tot doel een betere didactische inbedding 

van het onderwijsconcept. Technisch gezien is het onderwijsconcept goed geïmplementeerd; verschillende instel-

lingen in Nederland werken al langere periode met dit systeem en ook binnen roc 8 heeft men al gedurende een 

jaar ervaring opgedaan met het systeem. 

Study 

De projectleider van roc 8 was bijzonder betrokken bij de study fase; de projectleider heeft niet alleen zelf een 

deel van de analyses uitgevoerd, maar ze is ook aanwezig geweest bij de analyses die door de onderzoekers zijn 

uitgevoerd. De resultaten zijn meerdere malen besproken door de onderzoeker en projectleider en er is tijdens de 

rapportbespreking, waar bijzonder veel mensen bij betrokken waren, inhoudelijke discussies gevoerd over de 

discrepantie tussen de verwachtingen en de resultaten en vooral ook op wat voor manier roc 8 in het vervolg de 

lacunes in de vormgeving beter kan invullen.  

Act 

De dag na de rapportbespreking is door de instelling verder gedacht over de didactische inbedding van het on-

derwijsconcept en de activiteiten die zinvol zijn om het concept beter vorm te geven. Wat in ieder geval is uitgesp-

roken is dat de trainingen van docenten en studenten structureel op het programma komen te staan en dat men 

het concept nog beter wil vormgeven. De verspreiding van het rapport zal via de VLC gebeuren en zal dus voor 

alle docenten en studenten toegankelijk zijn. Aan de hand van het onderzoek heeft de school ontwikkelpunten 

geformuleerd, ter verbetering van de didactische vormgeving van het onderwijsconcept. 



80 Leren van EXMO 

Betrokkenheid 

De aanvraag is ingediend door de projectleider, in samenwerking met de directeur van de school. Voorafgaand 

aan het opstellen van de aanvraag heeft een teambijeenkomst plaatsgevonden, waarbij het gehele team betrok-

ken was, om te komen tot een gezamenlijk onderzoeksplan. Bij de vraagverheldering waren vanuit de school de 

projectleider, een onderwijskundige en de directeur aanwezig. Bij de bespreking van het rapport waren de project-

leider, de ontwikkelaar van de software, twee stagiaires, vier coaches, twee docenten en de directeur aanwezig. 

In iedere fase van het leerproces waren alle docenten van de school op enige wijze betrokken (ofwel actief, ofwel 

passief). Het rapport van roc 8 is op intranet gezet zodat alle docenten de uitkomsten konden lezen. 

Het voordeel van roc 8 is dat het een kleine school is, die pas twee jaar bestaat en waar de cultuur gericht is op 

samen leren en het samen uitwerken en vormgeven van het onderwijskundig concept VAL. Bovendien heeft de 

projectleider onlangs haar onderwijskundige masteropleiding afgerond. Deze aspecten wijzen allemaal op een 

cultuur die gericht is op leren en waarbij het reflecteren door docenten wordt gestimuleerd en gefaciliteerd. 

Het leiderschap was binnen deze instelling goed vormgegeven: gedurende het gehele proces was de directeur 

bijzonder betrokken bij het onderzoek en zeker in de act fase zijn op initiatief van de directeur bijeenkomsten 

georganiseerd voor het benutten van de lessen uit het onderzoek en het vormgeven van verdere ontwikkelingen. 

Daarnaast is de projectleider spil in het web geweest gedurende het gehele proces en heeft zij tijdig alle mensen 

betrokken en geïnformeerd over het onderzoek. 

Opvallendheden zoek- en leerproces roc 8 

Bij roc 8 is er betrokkenheid van de hele school (het gehele onderwijsteam, inclusief management), gedurende 

het gehele proces. De aanvraag, uitvoering en bespreking van het onderzoek hebben plaatsgevonden met vrijwel 

het gehele team en met betrokkenheid van de directeur. Tevens is, op initiatief van de directeur, een vervolgplan 

bepaald, waarin verdere uitwerking van het onderwijsconcept centraal staat. De cultuur binnen roc 8 is daarnaast 

gericht op leren en het reflectief vermogen van het team als geheel wordt bevorderd en gefaciliteerd, waardoor er 

voldoende ruimte was om het zoek-en leerproces op een goede manier vorm te geven.  

Bij roc 8 heeft om die reden het onderzoek echt een teamleerproces teweeggebracht, op basis waarvan de verde-

re ontwikkeling van het onderwijskundig concept gezamenlijk wordt vormgegeven. 

Beschrijving 9: roc 9 (EXMO 2) 

Het probleem dat bij het roc 9 centraal staat heeft betrekking op het cijfermatig inzicht van de studenten binnen 

de opleiding Marketing en Communicatie. De meeste studenten van het roc zijn niet echt cijfermatig aangelegd 

en hun interesse daarvoor is ook erg gering. Tot op heden werkte het roc 9 met hun tweedejaars studenten aan 

een project genaamd Candyman. De studenten moesten bij dit project 'fictief' een groothandel opzetten, gezien 

de bedrijfseconomische aspecten die daarbij aan de orde komen.  

Het roc zou graag zien dat de studenten de effecten zien van de beslissingen die zij nemen. Bij het project Can-

dyman vulden de studenten de tabel met bedrijfsmatige cijfers klakkeloos in met wat fictieve cijfers die soms zelfs 

van internet werden gekopieerd. Bij de serious game Trading Partners van Bizzgames moeten studenten iedere 

ronde hun strategie bepalen en zien zij dat de beslissingen die zij nemen, direct effect hebben op de stand van 

het spel. De tussenstand wordt ook klassikaal besproken en dan wordt tevens inhoudelijk ingegaan op genomen 

beslissingen, zodat de studenten bewust worden gemaakt van de invloed die zij, door middel van hun strategie, 

kunnen hebben op het spelverloop. 

De onderzoeksvraag die centraal stond is: Leidt de inzet van de serious game Trading Partners, tot een hogere 

motivatie en verbeterde werkhouding van studenten en een hoger leerrendement (ook cijfermatig)?  

Door de inzet van de game Trading Partners, met competitie-element, probeert roc 9 de studenten te stimuleren 

om goed naar de bedrijfseconomische aspecten van hun onderneming te kijken en hier ook meer inzicht in te 

verkrijgen. Door de inzet van Trading Partners, verwacht de school te bereiken dat studenten meer gemotiveerd 

raken om te werken (en leren) en dat het leerrendement door de game toeneemt (dat studenten meer cijfermatig 

inzicht krijgen) ten opzichte van Candyman.  
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Ondersteuningarrangement roc 9 

In deze paragraaf zijn de activiteiten die per fase zijn uitgevoerd ter ondersteuning van het onderzoek en het 

leerproces bij roc 9 omschreven. Aan het einde van de paragraaf staat een korte beschrijving van de opvallende 

zaken met betrekking tot de ondersteuning bij roc 9. 

Plan 

In de planfase is bepaald hoe het onderzoek moet plaatsvinden in de praktijk, om de onderzoeksvraag te kunnen 

beantwoorden. Tijdens de planfase heeft het roc 9 ondersteuning gehad bij het ontwikkelen van een onderzoek-

plan om de effecten van de serious game Trading Partners te evalueren. Deze ondersteuning is geboden door 

middel van: 

 Vraagverheldering: bepalen onderzoeksopzet 

Bij de vraagverheldering is ondersteuning geboden door de implementatiebegeleider en twee onderzoe-

kers. In eerste instantie is de planning van het onderzoek besproken, omdat de periode waarin het onder-

zoek moet worden uitgevoerd, een periode is waarin de studenten op stage zijn en daardoor de inzet van 

de game mogelijk niet optimaal is (tijdens terugkomdagen zijn niet alle studenten even vaak aanwezig en 

als ze aanwezig zijn dan zijn ze vaak moe van het werken). Er is geïnformeerd over de mogelijkheden om 

de planning te wijzigen, maar dat was binnen deze regeling niet mogelijk. 

Vervolgens is gesproken over Trading Partners en Candyman en de verschillen hiertussen en daarna is bespro-

ken welke klassen deelnemen en hoe het onderzoek er uit komt te zien. Onderdeel daarvan was het uitzoeken 

welke klassen als controlegroepen kunnen fungeren in het kader van het gedeelte van het onderzoek dat ingaat 

op leerrendement.  

Op basis van de aanvraag van Amsterdam en de vraagverheldering, is een onderzoeksplan opgesteld, inclusief 

planning en die is door de school en Kennisnet goedgekeurd.  

 Instrumentkeuze 

Tijdens de vraagverheldering is gesproken over het meenemen van toetsen van de afgelopen jaren en in 

overleg met de onderzoekers en de implementatiebegeleider heeft de projectleider gekeken van welke 

klassen de gegevens gebruikt zouden kunnen worden. Daarnaast hebben de onderzoekers voor het me-

ten van motivatie een instrument geselecteerd.  

Do 

In de do fase is het experiment met de inzet van Trading  Partners uitgevoerd en zijn de onderzoeksgegevens 

verzameld. De ondersteuning tijdens de do fase bestaat uit: 

 Werken met de game Trading Partners 

Er is vanuit het ondersteuningsarrangement geen begeleiding geboden bij de uitvoering van de game. De 

begeleiding vanuit het ondersteuningsarrangement kon op verzoek van de instelling worden geboden, 

maar de instelling heeft hier geen gebruik van hoeven maken. De docenten hadden het voorgaande jaar al 

een pilot gedraaid met de game en zij waren voldoende in staat dit vorm te geven. 

 Uitvoering van het onderzoek 

Er is ondersteuning geboden bij de uitvoering van het onderzoek. De onderzoekers hebben de meetin-

strumenten geselecteerd en de projectleider heeft in overleg met de onderzoeker passende kennistoetsen 

gekozen. Naast de afname van een digitale vragenlijst, zijn er interviews geweest met docenten en stu-

denten en hebben de onderzoekers een les waarin aan de game werd gewerkt, geobserveerd. 

 Dataverzameling 

De projectleider heeft de cijfers en achtergrondgegevens van de studenten uit verschillende systemen van 

de school gehaald. Dit heeft hij zelf gedaan omdat externen geen toegang hebben tot deze gegevens. De 

implementatiebegeleider heeft de projectleider nog wel gestimuleerd om de respons van 90% op de digita-

le vragenlijst te realiseren.  

Er is gedurende het verzamelen van de gegevens uit het systeem verschillende keren contact geweest tussen de 

projectleider en de onderzoeker, om te bepalen welke gegevens er waren en welke gegevens misten. De imple-

mentatiebegeleider heeft een bijdrage geleverd door alle overzichten op een rij te zetten en daarmee in kaart te 
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brengen welke gegevens reeds waren ontvangen van welke klassen en wat er nog aangeleverd moest worden 

door de projectleider. 

Study 

Tijdens de studiefase zijn de resultaten geanalyseerd door de onderzoekers en is het rapport opgesteld en 

met betrokken besproken. Bij het roc 9 bestaat de study fase uit: 

 Analyse en verwerking resultaten door onderzoekers in rapport 

Na alle analyses, die tussentijds met de projectleider zijn besproken, heeft het onderzoeksbureau zorg ge-

dragen voor het verwerken van resultaten en analyses in een rapportage. Mede vanwege de inzet tijdens 

de stageperiode, was de opkomst van de studenten beperkt. Daarnaast bleek dat de motivatie van de stu-

denten afnam (mogelijk door de beperkte uitdaging in de game) en dat het leerrendement volgens de data 

ook niet toeneemt. 

 Rapportbespreking 

De onderzoekers hebben de uitkomsten van het onderzoek besproken met het gehele team van de oplei-

dingen economie (drie opleidingen, waarvan Marketing en Communicatie er één is). Er waren 17 betrok-

kenen bij de bespreking aanwezig, waarvan vier mensen van het team Marketing en Communicatie. Hier-

na heeft nog de bespreking over het leerproces plaatsgevonden met de vier mensen van het team Marke-

ting en Communicatie. 

Act 

Tijdens de act fase gaat de school zelfstandig aan de slag met de uitkomsten van het onderzoek, door nieuwe 

routines te ontwikkelen en mogelijk het onderwijsaanbod aan te passen op basis van de resultaten van het on-

derzoek. 

De EXMO regeling voorziet niet in ondersteuning tijdens deze fase. In de study fase zijn tijdens de rapportbe-

spreking wel ideeën en aanknopingspunten uitgewisseld over randvoorwaarden van de inzet van een game. Het 

roc van Amsterdam heeft aangegeven de game naar de toekomst toe in te blijven zetten, maar dan niet geduren-

de de stageperiode. 

Opvallendheden ondersteuningsarrangement roc 9 

De ondersteuning die voorafgaand aan het onderzoek aan het roc 9 is geboden, was vooral gericht op de vorm-

geving van het onderzoek en de keuze voor instrumenten en onderzoeksgroepen. De school had zelf al heldere 

verachtingen geformuleerd waar in het onderzoek bij is aangesloten. 

Er is geen ondersteuning geboden bij de uitvoering van de interventie, de school had hier het afgelopen jaar ook 

al ervaring mee opgedaan. Er is wel ondersteuning geboden bij de uitvoering van het onderzoek. De ondersteu-

ning was vooral gericht op de dataverzameling en het analyseren en rapporteren. 

Zoek- en leerprocessen roc 9 

In deze paragraaf is aandacht voor het zoek- en leerproces dat naar aanleiding van het EXMO onderzoek heeft 

plaatsgevonden bij het team van het roc 9. Per fase is een beschrijving gegeven van de in die fase relevante 

aspecten voor de vormgeving van het leerproces. De voorlaatste subparagraaf zal ingaan op aspecten die gedu-

rende het gehele proces (over de fasen heen) van belang zijn voor het leerproces, uitmondend in de laatste para-

graaf met opvallendheden van het zoek- en leerproces. 

Plan 

Het probleem dat bij deze school centraal staat, heeft betrekking op een belangrijk aspect van de opleiding, na-

melijk het cijfermatig inzicht van de studenten binnen de opleiding Marketing en Communicatie. Dit is een belang-

rijk onderdeel van de proeven van bekwaamheid van deze opleiding en het is van belang dat de studenten meer 

interesse en inzicht krijgen in dit aspect van de opleiding. Het probleem was concreet en behapbaar en de inter-

ventie paste bij het probleem. 

Het hele team van de opleiding Marketing en Communicatie was betrokken, met de projectleider als aanjager en 

dataverzamelaar. De andere docenten waren afgelopen jaar en dit jaar betrokken bij de lessen met de game en 

de ondersteuningslessen. Bovendien hebben de docenten het afgelopen jaar als team deelgenomen aan de 

game. 
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De verwachtingen ten aanzien van de game zijn als team geformuleerd en de projectleider heeft samen met de 

opleidingsmanager het voorstel opgesteld. 

Do 

De game Trading Partners bestaat al meerdere jaren, maar het was voor het roc 9 afgelopen jaar de eerste keer 

dat het voor het onderwijs is ingezet. Er was dus al ervaring opgedaan met de uitvoering van de game. Daarbij 

was het enige verschil dat de game afgelopen jaar tijdens een reguliere onderwijsperiode is ingezet en voor dit 

onderzoek is de game ingezet tijdens een stageperiode.  

Zowel technisch als didactisch hadden de docenten al ervaring met de  inzet van de game en met name over de 

didactische inbedding (de bespreking van de resultaten, gekoppeld aan de genomen beslissingen) was goed 

nagedacht. 

Het verzamelen van de benodigde gegevens is door de projectleider gedaan, hij is daarbij ondersteund door de 

implementatiebegeleider. Verder heeft de vormgeving van het onderzoek plaatsgevonden zoals omschreven in 

het onderzoeksplan. 

Study 

De study fase is voornamelijk uitgevoerd door externen; de onderzoekers hebben de gegevens geanalyseerd en 

op basis daarvan een rapport opgesteld. Het rapport is besproken met het hele economie team (17 mensen) en 

hierbij was het gehele team Marketing en Communicatie aanwezig, inclusief de teamleider. Tijdens de rapportbe-

spreking zijn lessen getrokken. De belangrijkste les voor het team was dat de didactische inbedding op een goe-

de manier gebeurt en dat juist de docent doorslaggevend is voor een goede inzet van ict in de klas. 

Act 

Tijdens de bespreking van de resultaten van het onderzoek in het economie team, waren er verschillende docen-

ten geïnteresseerd in de game en de manier waarop deze binnen de opleiding is ingezet. De projectleider gaat 

deze docenten informeren over de game en zij denken graag mee over bredere inzet van de game. De game zal 

in het vervolg ook onderdeel blijven van de opleiding en de docenten voelen zich door het onderzoek gesteund, 

hoewel er geen significante resultaten zijn. 

Betrokkenheid 

De aanvraag is ingediend door de projectleider, in samenwerking met de teamleider economie. De aanvraag is 

opgesteld met de ideeën van alle betrokken docenten (de opzet is voorbesproken in het team Marketing en 

Communicatie). Bij de vraagverheldering waren twee docenten en de opleidingsmanager aanwezig. Bij de be-

spreking van het rapport was het hele overkoepelende economie team aanwezig. De docenten waren allemaal 

betrokken gedurende de uitvoering van het onderzoek, de ene docent als uitvoerder van de ondersteuningsles-

sen en de andere docent meer op de achtergrond. Er heeft gedurende het project ook overleg plaatsgevonden 

tussen de docenten en zij voelden zich allemaal betrokken bij het onderzoek. Het leiderschap is goed vormgege-

ven, de opleidingsmanager heeft de betrokkenen ondersteund in het uitvoeren van het onderzoek. 

Opvallendheden zoek- en leerproces roc 9 

 Het probleem dat bij het onderzoek centraal staat is vrij relevant voor de opleiding en de interventie 

blijft onderdeel van de opleiding; 

 Alle docenten van het opleidingsteam en de manager waren gedurende de gehele periode betrokken 

en ze voelden zich allemaal eigenaar van het onderzoek en hebben meegedacht over de inzet en 

verwachtingen (praktijktheorie); 

 Ondanks het feit dat er geen harde resultaten zijn gevonden, waren de docenten tevreden over de 

uitkomsten van het onderzoek (belang kwalitatieve deel); 

 Het overkoepelende team economie was aanwezig bij de presentatie van de resultaten van het on-

derzoek en men was bijzonder geïnteresseerd.  

Beschrijving 10: roc 10 

In het onderzoek staat de ICT-toepassing P2Go centraal. P2Go is ontwikkeld door de Universiteit van Wagenin-

gen en is een „rich media tool‟ dat bij ROC 10 wordt ingezet voor het opnemen van instructies en lessen of voor 
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het ontsluiten van bestaande filmpjes (bijvoorbeeld van Youtube). Studenten hebben toegang tot deze video‟s en 

dit biedt studenten de mogelijkheid om meerdere malen kennis te nemen van bepaalde informatie. Zij kunnen de 

(instructie)video‟s immers op elk gewenst moment afspelen. Bovendien krijgen de studenten informatie op meer-

dere manieren aangereikt (beeld, geluid, schrift) en handelen zij er op verschillende manieren aan (lezen, luiste-

ren, zien). De verwachting is dat het gebruik van de (instructie)video's motivatieverhogend werkt. Daarnaast is de 

verwachting dat het leerrendement van studenten verhoogd wordt, doordat zij de informatie meerdere keren kun-

nen raadplegen en op verschillende manieren. 

De centrale onderzoeksvraag luidt: Raken studenten in het mbo meer gemotiveerd en wordt het leerrendement 

verhoogd wanneer studenten (aanvullende) (instructie)video's kunnen raadplegen?  

Ondersteuningarrangement roc 10 

In deze paragraaf zijn de activiteiten die per fase zijn uitgevoerd ter ondersteuning van het onderzoek en het 

leerproces bij roc 10 omschreven. Aan het einde van de paragraaf staat een korte beschrijving van de opvallende 

zaken. 

Plan 

De aanvraag voor de EXMO-regeling is bedacht en ingediend door de ict-ambassadeur en is ondertekend door 

een lid van het CvB. In de aanvraag staat al dat de ict-ambassadeur wil onderzoeken of de inzet van (instruc-

tie)video's een positief effect heeft op de tevredenheid en de leerprestaties van studenten, omdat studenten op 

meer momenten leerstof tot zich zullen nemen. 

In de planfase heeft roc 10 ondersteuning gekregen in de vorm van: 

 voorbereiding vraagverhelderingsgesprek 
De implementatiebegeleider heeft gesproken met de ict-ambassadeur. In dit gesprek is ingegaan op de 

opzet en planning van het onderzoek. Dit is als input ingediend tijdens het vraagverhelderingsgesprek. 

 Vraagverhelderingsgesprek 

Bij dit gesprek waren aanwezig de ict-ambassadeur (vanaf nu projectleider), vijf docenten van verschillen-

de opleidingen en twee onderzoekers. In het gesprek is vooral ingegaan op de ict-toepassing, de praktijk-

theorie,  vormgeving van het onderzoek, de samenstelling van experiment- en controlegroepen, de opera-

tionalisering van de te meten variabelen en de onderzoeksinstrumenten. Dit heeft geresulteerd in een eer-

ste versie van het onderzoeksplan. 

 contacten per telefoon / e-mail 
De onderzoeker heeft per mail en telefoon contact gehad met de projectleider. Daarbij is vooral ingegaan 

op de opleidingen die uiteindelijk zouden deelnemen aan het onderzoek en de wijze waarop zij de video's 

didactisch gaan inpassen in hun onderwijs. De projectleider heeft een lijst gemaild met deelnemende op-

leidingen, docenten en de wijze waarop zij de video's in hun onderwijs gaan inzetten. Later heeft de pro-

jectleider een aangepaste, definitieve lijst gemaild. Deze lijst is opgenomen in de definitieve versie van het 

onderzoeksplan. 

Do 

In de doefase heeft roc 10 vanuit het ondersteuningsarrangement geen begeleiding gehad bij de (didactische en 

technische) implementatie van de (instructie)video's. Vijf docenten van verschillende opleidingen hebben (instruc-

tie)video's gemaakt en/of geselecteerd (bijvoorbeeld van Youtube). Eén van deze docenten had het vraagverhel-

deringsgesprek bijgewoond, de overige vier docenten niet. Een zesde docent, die betrokken zou worden bij de 

uitvoering (en het vraagverhelderingsgesprek) had bijgewoond, is om privé-redenen afgehaakt. 

Roc 10 heeft ondersteuning gehad bij de uitvoering van het onderzoek. Deze ondersteuning betrof het ontwikke-

len van het onderzoeksinstrument (toetsen voor motivatie, inzet, waardering, computergebruik en verwerkings- en 

regulatiestrategieën). De docenten hebben zelf de kennistoetsen ontwikkeld. De onderzoeker en de implementa-

tiebegeleider hebben regelmatig contact gehad met de projectleider over de planning en dataverzameling. Te-

vens is er contact geweest over het feit dat roc 10 geen nulmeting op kennis had uitgevoerd (was wel beoogd) en 

is samen met de projectleider nagedacht over het gebruik van vervangende data. De projectleider heeft veel 

inspanning gedaan om die data boven water te halen. De projectleider was zelf goed in staat om het project te 
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leiden (dataverzameling, bewaken planning, hoogte respons) en had daarbij weinig ondersteuning nodig. Een 

deel van de dataverzameling (interviews met docenten en leerlingen) is uitgevoerd door de onderzoekers.  

Study 

Het ondersteuningsarrangement draagt via de onderzoeker zorg voor de analyse van de onderzoeksgegevens en 

de verwerking daarvan in een rapportage. De onderzoekers hebben de uitkomsten van het onderzoek besproken 

met de projectleider (ict-ambassadeur), één docent (betrokken bij vraagverheldering  en doefase) en een senior 

onderwijskundig adviseur. In dat gesprek is nagegaan of de betrokkenen vanuit roc 10 de conclusies delen en 

welke lessen zij hieruit trekken. De betrokkenen delen de conclusies uit het eindrapport. Zij hebben gezamenlijk 

lessen getrokken uit de resultaten van het onderzoek. 

Act 

De EXMO regeling voorziet niet in ondersteuning tijdens deze fase. Tijdens het eindgesprek wordt wel nagedacht 

over eventuele vervolgstappen. 

Opvallendheden ondersteuningsarrangement roc 10 

De ondersteuning was vooral gericht op het ontwerp van het onderzoek. De projectleider van roc 10 heeft hierin 

actief meegedacht.  

Zoek- en leerprocessen roc 10 

In deze paragraaf is aandacht voor het zoek-en leerproces dat naar aanleiding van het EXMO onderzoek heeft 

plaatsgevonden bij roc 10. Per fase is een beschrijving gegeven van de in die fase relevante aspecten voor de 

vormgeving van het leerproces.  

Plan 

De aanvraag voor het onderzoek is ingediend door de ict-ambassadeur. Hij wil dat bepaalde, al aanwezige ict-

toepassingen, meer gebruikt worden door de docenten van het ROC. Hij ziet het nut in van deze toepassingen 

voor de kennisverwerving van studenten en vindt dat ze onvoldoende benut worden. De ict-ambassadeur had 

een duidelijke onderzoeksvraag en daarbij passende praktijktheorie. Deze heeft hij in een voorbereidend gesprek 

besproken met de implementatiebegeleider. Daarop volgend heeft een vraagverhelderingsgesprek plaatsgevon-

den, waarbij vijf docenten van verschillende opleidingen aanwezig waren. In dit vraaggesprek is gesproken over 

de interventie, de praktijktheorie en de onderzoeksopzet. In de gesprekken was sprake van een actieve inbreng 

van alle partijen. De gesprekken hebben uiteindelijk geresulteerd in de definitieve onderzoeksvraag, de daaraan 

ten grondslag liggende praktijktheorie en een onderzoekopzet.  

Het management was niet betrokken bij deze gesprekken. De rol van het management blijft beperkt tot het onder-

tekenen van de aanvraag. 

Do 

In de doefase hebben vijf docenten (vier andere dan beoogd) (instructie)video's opgenomen en/of geselecteerd. 

Een zesde docent is vanwege privéomstandigheden vroegtijdig afgehaakt. De projectleider heeft hen daarbij 

technisch ondersteund. De techniek liet het op een aantal punten afweten. Er kon geen / niet altijd gebruik wor-

den gemaakt van Avenet (de elektronische leeromgeving) en de QR-code. Hiervoor zijn andere technische oplos-

singen gevonden.  

Iedere docent heeft een ander type (instructie)video gebruikt, zoals een volledig opgenomen les, een video waar-

in een handeling gedemonstreerd wordt, een video met een beknopte samenvatting (Powerpoint) van de les, een 

video waarin de werking van een ict-programma wordt gedemonstreerd. De docenten hebben meerdere filmpjes 

ter beschikking gesteld aan de studenten. De studenten waren vrij in het wel / niet bekijken van de vidoe's. Elke 

docent gaf les aan zowel de experiment- als de controlegroep. In één opleiding kreeg de experimentgroep geen 

les, maar werkte deze geheel zelfstandig.  

De docenten hebben er samen met de projectleider voor gezorgd dat de vragenlijsten werden afgenomen en dat 

studenten deelnamen aan een groepsgesprek. De docenten en de projectleider zijn geïnterviewd door de onder-

zoekers. 

Study 

In de studiefase is het werk voornamelijk uitgevoerd door externen. De onderzoekers hebben de gegevens ge-
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analyseerd en hierover gerapporteerd. Het eindrapport is besproken met de projectleider, een docent en een 

senior onderwijskundig adviseur. Tijdens deze bespreking trekken zij lessen uit de resultaten van het onderzoek. 

De lessen hebben vooral betrekking op de techniek en de ontwikkeling van video's en/of leermiddelen, te weten:  

 Avenet staat erg vol en het is lastig voor studenten om daar informatie te vinden. Er is wel een zoek-

functie, maar die wordt niet benut. Studenten zouden daar beter over geïnformeerd moeten worden. 

 Er zou een duidelijker instructie moeten komen voor docenten om QR-codes te kunnen benutten. 

 Er is beleid op digitale leermiddelen nodig (meer generieke leermiddelen ter beschikking stellen, kwa-

liteitskaders, uitwisseling tussen docenten, wanneer zet je wel/niet digitale leermiddelen in).  

 Docenten hoeven niet alle video's zelf te maken, er is al heel veel informatie beschikbaar en dat kri-

tisch kiezen biedt ook veel mogelijkheden. Het kost echter ook veel tijd. Er staat ook veel materiaal op 

Digiplein, maar dat wordt volgens de ict-ambassadeur nog weinig benut. De redenen: docenten willen 

graag hun eigen materiaal gebruiken, het materiaal is slecht, het is onbekend, docenten hebben on-

voldoende digitale vaardigheden. 

 Docenten zouden ondersteuning moeten krijgen bij de ontwikkeling van video's, bijvoorbeeld techni-

sche ondersteuning van studenten of ondersteuning van een productiebedrijfje dat video‟s maakt. 

 Je zou in het team afspraken kunnen maken over de ontwikkeling van (aanvullend) leermateriaal en 

daar ook tijd voor vrij kunnen maken. Als je dat ieder jaar zo invult, wordt het aanbod steeds breder 

en rijker. (Docenten hebben niet genoeg tijd om zelf video's te maken). 

 Filmpjes moeten kort en duidelijk zijn. 

 

De aanwezige docent heeft het project als prettig ervaren. Hij vond het goed om gericht en systematisch met 

video aan de slag te gaan. Hij heeft geleerd dat hij video op een andere manier moet inzet dan hij deed (video 

van Powerpoint) en wil er verder mee aan de slag. Hij heeft zijn kennis al gedeeld met collega's. De projectleider 

heeft in sneltrein tempo leren omgaan met nieuwe technieken en dat het doen van onderzoek veel tijd kost. Hij 

heeft het wel als leuk ervaren. De onderwijskundig adviseur heeft ideeën opgedaan voor de toekomst: meer be-

leidsmatige inzet video, productiebedrijfje voor video, ordening Avenet en instructie zoekstrategie studenten, 

nieuwe modules opstellen voor de roc 10 (aantrekkelijk leren, onderwijs samenstellen, theorie over motivatie en 

leerstrategieën, etc. 

Act 

De actfase valt buiten het bestek van de EXMO-regeling. Toch zijn er ideeën ten aanzien van het vervolg. Bij één 

opleiding zijn die al heel concreet: de opleiding Toerisme gaat andere video's maken die studenten gaan onder-

steunen bij het zelfstandig doorwerken van een computerprogramma. De overige plannen zijn nog niet concreet. 

Het zijn mogelijke vervolgactiviteiten, die zijn genoemd door de onderwijskundig adviseur, te weten: 

Betrokkenheid 

De ict-ambassadeur is gedurende het hele project betrokken. Eén docent doorloopt ook alle fasen van het leer-

proces. Het management is in de beginfase betrokken (ondertekening van de aanvraag) en in de eindfase (be-

spreking eindrapport). Daarnaast zijn ook andere docenten betrokken. Een aantal van hen alleen tijdens de 

vraagverheldering, andere alleen tijdens de doefase.  

Opvallendheden zoek- en leerproces roc 10 

 Het onderzoek is deels 'technology driven' (nieuwe technologie uitproberen), maar er is ook een on-

derwijsinhoudelijke invalshoek (kennisverwerving van leerlingen).  

 Twee personen (de ict-ambassadeur en een docent) doorlopen een volledig zoek- en leerproces. Zij 

zijn in alle fasen betrokken. Andere docenten zijn alleen in de planfase of alleen in de doefase be-

trokken. 

 De ict-ambassadeur en de docent staan positief tegenover het doen van onderzoek in hun eigen 

praktijk. Ze vinden het leerzaam, maar ook zeer arbeidsintensief.  

 De onderwijskundig adviseur genereert tijdens het gesprek een groot aantal ideeën voor toekomstig 

beleid. Of deze ideeën ook daadwerkelijk gerealiseerd gaan worden of niet, wordt niet duidelijk. 
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Beschrijving 11: roc 11 

De bouwopleidingen van roc 11 werken veel samen met opleidingsbedrijven. Men bemerkte dat de constructieve 

kennis en tekenvaardigheden van de studenten achterbleven bij de verwachtingen. Naar aanleiding daarvan is 

gestart met het LECO-project, waarin LECO staat voor leren construeren. LECO bestaat uit interactieve opdrach-

ten die op de elektronische leeromgeving worden geplaatst. De opdrachten worden steeds via dezelfde cyclus 

aangeboden om de studenten te stimuleren steeds dezelfde stappen te zetten bij het uitvoeren van een tekenop-

dracht en het daadwerkelijk uitvoeren daarvan in de praktijk. De cyclus is als volgt: oriënteren op de opdracht, 

voorbereiden van de opdracht, uitvoeren van de opdracht (een tekening maken), controleren & evalueren, reflec-

teren. Doel hiervan is dat de studenten zich goed voorbereiden op de uitvoering van de tekenopdracht. Het bij-

zondere van de opdrachten in LECO is dat ze praktijk en theorie dichter bij elkaar brengen. Dit krijgt vorm doordat 

de studenten datgene wat ze in de theorieles tekenen, in de praktijk bij het opleidingsbedrijf maken. Doordat theo-

rie en praktijk in LECO via een identieke leercyclus dichter bij elkaar worden gebracht, verwachten de betrokke-

nen dat studenten meer en intensiever met theorie bezig zijn en daarvoor ook meer gemotiveerd zijn en meer 

constructieve kennis verwerven, die zij beter kunnen toepassen in een bouwtechnische tekening en praktijkop-

drachten. 

De centrale onderzoeksvraag luidt: Welke invloed heeft de inzet van LECO op de waardering van studenten voor 

theorielessen op het gebied van bouwtechnisch tekenen en op het verwerven van constructieve kennis en het 

toepassen daarvan in een bouwtechnische tekening en praktijkopdrachten? 

Ondersteuningarrangement roc 11 

In deze paragraaf zijn de activiteiten die per fase zijn uitgevoerd ter ondersteuning van het onderzoek en het 

leerproces bij het roc 11 omschreven. Aan het einde van de paragraaf staat een korte beschrijving van de opval-

lende zaken. 

Plan 

De aanvraag voor de EXMO-regeling is bedacht en ingediend door een van de docenten van de opleiding tot 

timmerman. Het onderzoek sluit aan bij een onderzoek dat hij heeft uitgevoerd in het kader van zijn masteroplei-

ding. Hij is bij het indienen van de aanvraag ondersteund door zijn opleidingsdirecteur. De betreffende docent 

overlegt regelmatig met zijn team over de wijze van lesgeven. De LECO-methode komt daarbij ook aan de orde 

en de teamleden staan hier positief tegenover. Enkele docenten experimenteren al met (elementen van) de 

LECO-methode. Het team is op de hoogte van de aanvraag. 

In de planfase heeft het roc 11 ondersteuning gekregen in de vorm van: 

 voorbereiding vraagverhelderingsgesprek 
De implementatiebegeleider heeft gesproken met de docent en de opleidingsdirecteur. In dit gesprek is 

uitvoerig ingegaan op afbakening van de onderzoeksvraag, de opzet van het onderzoek en de operationa-

lisering van de variabelen. Dit is als input ingediend tijdens het vraagverhelderingsgesprek. 

 Vraagverhelderingsgesprek 

Bij dit gesprek waren aanwezig de opleidingsdirecteur, de docent die de aanvraag heeft ingediend (tevens 

projectleider), vier docenten uit het team, twee onderzoekers,  de implementatiebegeleider en een mede-

werker van Kennisnet. In het gesprek is vooral ingegaan op de vormgeving van het onderzoek en de ope-

rationalisering van de te meten variabelen. Dit heeft geresulteerd in een eerste versie van het onder-

zoeksplan. 

 Bespreking onderzoeksplan 

De implementatiebegeleider heeft het onderzoeksplan besproken met de projectleider, een docent en de 

opleidingsdirecteur. Daarbij is ingegaan op de operationalisering van het leerrendement en is gesproken 

over te hanteren onderzoeksinstrumenten. Een verslag van deze bijeenkomst is in de vorm van een wen-

senlijst toegestuurd aan de onderzoeker. De onderzoeker heeft telefonisch contact opgenomen met de 

docent en de implementatiebegeleider. De wensen zijn besproken en de onderzoeker heeft deze samen 

met de projectleider afgebakend. Dit heeft geresulteerd in een definitieve versie van het onderzoeksplan. 

 contacten per telefoon / e-mail 
De implementatiebegeleider heeft met de projectleider de planning van het onderzoek doorgesproken. 
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Do 

In de doefase heeft het roc 11 vanuit het ondersteuningsarrangement geen begeleiding gehad bij de (didactische) 

implementatie van LECO. Het docententeam heeft in samenspraak met de praktijkbegeleiders LECO-opdrachten 

gemaakt rond het thema 'uitzetten en stellen'. Twee docenten hebben via de LECO-methode lesgegeven, twee 

docenten gaven via de traditionele methode les. De projectleider heeft er voor gezorgd dat afspraken werden 

nagekomen, de planning gehaald en de data verzameld. 

Het roc 11 heeft ondersteuning gehad bij de uitvoering van het onderzoek. Deze ondersteuning betrof vooral het 

ontwikkelen van onderzoeksinstrumenten. Overigens heeft het team van docenten ook zelf instrumenten ontwik-

keld en is er gebruik gemaakt van bestaande meetinstrumenten. De onderzoeker en de implementatiebegeleider 

hebben regelmatig contact gehad met de projectleider over de planning en dataverzameling. De projectleider had 

er behoefte aan regelmatig van gedachten te wisselen over het onderzoek. Hij was zelf heel goed in staat om het 

project te leiden (dataverzameling, bewaken planning, hoogte respons) en had daarbij weinig ondersteuning no-

dig. Een deel van de dataverzameling (interviews met docenten en leerlingen) is uitgevoerd door de onderzoe-

kers.  

Study 

Het ondersteuningsarrangement draagt via de onderzoeker zorg voor de analyse van de onderzoeksgegevens en 

de verwerking daarvan in een rapportage. De onderzoekers hebben de uitkomsten van het onderzoek besproken 

met de opleidingsdirecteur, de projectleider en twee (van de vier) betrokken docenten. In dat gesprek is nage-

gaan of de betrokkenen vanuit het roc 11 de conclusies delen en welke lessen zij hieruit trekken. De betrokkenen 

delen de conclusies uit het eindrapport. Zij hebben gezamenlijk lessen getrokken uit de resultaten van het onder-

zoek. Alle teamleden hebben kennisgenomen van de uitkomsten van het onderzoek. Ze konden echter niet alle-

maal de eindbespreking bijwonen. 

Act 

De EXMO regeling voorziet niet in ondersteuning tijdens deze fase. Het roc 11 heeft zelf al nagedacht over ver-

volgstappen. 

Opvallendheden ondersteuningsarrangement roc 11 

De ondersteuning was vooral gericht op het ontwerp van het onderzoek. Daarbij is veel energie gaan zitten in de 

afbakening van het onderzoek, de operationalisering en de selectie van de onderzoeksinstrumenten. De project-

leider van het roc 11 heeft hierin actief meegedacht en de ondersteuners hadden in belangrijke mate een advise-

rende rol.  

Zoek- en leerprocessen roc 11 

In deze paragraaf is aandacht voor het zoek-en leerproces dat naar aanleiding van het EXMO onderzoek heeft 

plaatsgevonden bij het team van het roc 11. Per fase is een beschrijving gegeven van de in die fase relevante 

aspecten voor de vormgeving van het leerproces.  

Plan 

Het onderzoek sluit aan bij het primair proces van het team van de opleiding tot timmerman. De LECO-werkwijze 

is ontwikkeld omdat de studenten van de opleiding tot timmerman slechte resultaten boekten op hun tekentoet-

sen. De projectleider heeft de LECO-werkwijze ontwikkeld tijdens zijn masteropleiding. Experimenteel wordt er al 

gewerkt volgens deze werkwijze. Het hele team is hierbij betrokken. Bovendien wordt er ook samenwerking ge-

zocht met praktijkbegeleiders, om zo een betere integratie tussen theorie en praktijk te krijgen. Het idee is dat de 

LECO-opdrachten worden ontwikkeld door een team van docenten en praktijkbegeleiders. 

De aanvraag voor het onderzoek is ingediend door een van de docenten uit het team (tevens projectleider). De 

reden voor het indienen van de aanvraag is tweeledig: (1) financiering krijgen voor de ontwikkeling van digitale 

LECO-opdrachten en (2) inzicht krijgen in het effect van de LECO-werkwijze. De docent geeft in de aanvraag aan 

dat het roc 11 verwacht dat studenten dankzij de LECO-werkwijze: 

 Meer zelfstandig kunnen functioneren; 

 Meer inzicht hebben om theorie te kunnen toepassen in de praktijk; 

 Meer zicht hebben op hun eigen leerproces; 

 Het onderwijs aantrekkelijker is. 
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Er zijn verschillende gesprekken nodig geweest om te komen tot een heldere onderzoeksvraag, heldere variabe-

len op basis waarvan het rendement van LECO wordt gemeten, de operationalisering van die criteria, de keuze 

van de meetinstrumenten en de opzet van het onderzoek. Het gaat om de volgende gesprekken: 

 voorbereidend gesprek op vraagverheldering (implementatiebegeleider, projectleider en opleidingsdi-

recteur); 

 vraagverhelderingsgesprek (opleidingsdirecteur, projectleider, vier docenten, twee onderzoekers, de 

implementatiebegeleider en een medewerker van Kennisnet); 

 bespreking van het conceptonderzoeksplan (opleidingsdirecteur, projectleider, implementatiebegelei-

der); 

 bespreking van het conceptonderzoeksplan (onderzoeker, projectleider, implementatiebegeleider). 

 

In de gesprekken was er steeds sprake van een actieve inbreng van alle partijen, ook van het roc 11. De ge-

sprekken hebben uiteindelijk geresulteerd in de definitieve onderzoeksvraag, de daaraan ten grondslag liggende 

praktijktheorie en een onderzoekopzet. 

Het management heeft de projectleider 1 dag in de week gegeven om het project te leiden. Dit is bekostigd vanuit 

de EXMO middelen. 

Do 

In de doefase hebben de docenten samen met de praktijkbegeleiders de LECO-opdrachten voor 'uitzetten en 

stellen' ontwikkeld. Vier docenten met ieder één klas deelgenomen. Twee docenten werkten volgens de LECO-

werkwijze, twee docenten volgens de traditionele methode. De uitvoering verliep grotendeels volgens plan. De 

digitalisering van de LECO-opdrachten (technische implementatie) heeft meer tijd gevergd dan gepland, maar dit 

stond de uitvoering van het project niet in de weg. In het beginstadium stonden de LECO-opdrachten in Word, 

later is gewerkt met de gedigitaliseerde opdrachten. 

De leerlingen die hebben gewerkt volgens de LECO-werkwijze, hebben de oriëntatie- en voorbereidingsfase 

uitgevoerd zoals beoogd. Docenten controleerden vervolgens de resultaten en gaven leerlingen een 'go' of een 

'no go'. Verder gaven de docenten de leerlingen feedback. Zij deden dit op verschillende wijze. De reflectiefase 

kreeg nog niet goed vorm tijdens het experiment. Ook de integratie tussen theorie en praktijk kreeg niet overal 

optimaal vorm. De didactische implementatie van LECO behoeft nog verdere verfijning. De feedback- en reflectie-

fase worden nu nog heel verschillend of beperkt ingevuld. De docenten zijn zich hiervan bewust, maar hebben 

het nog niet met elkaar besproken. Ze kiezen hierin tot nu toe vooral hun eigen weg. De (verbetering van de) 

integratie tussen theorie en praktijk is al geruime tijd onderwerp van gesprek binnen het team. Deze vormgeving 

van deze integratie stuit op allerlei praktische problemen, die zich ook tijdens het experiment voordoen (leerlingen 

doen ander werk bij de werkgever, leerlingen wisselen van werkgever en dus van werk, etc.). 

Tot slot hebben de docenten in de do fase de vragenlijsten afgenomen bij de leerlingen. De projectleider heeft dit 

proces aangestuurd en heeft alle resultaten in één database gezet en naar de onderzoekers gestuurd. 

Study 

In de studiefase is het werk voornamelijk uitgevoerd door externen. De onderzoekers hebben de gegevens ge-

analyseerd en hierover gerapporteerd. Uitdraaien van de analyses zijn tussentijds toegestuurd naar de projectlei-

der, die zeer nieuwsgierig was naar de uitkomsten van het onderzoek. De projectleider heeft er voor gezorgd dat 

de opleidingsdirecteur en de teamleden vooraf kennis konden nemen van de eindrapportage. Deze zijn vervol-

gens besproken in een eindgesprek met de projectleider, de opleidingsdirecteur en twee docenten. Tijdens deze 

bespreking trekken zij lessen uit de resultaten van het onderzoek, te weten:  

 De docenten geven aan dat zij zich tijdens het experiment midden in een leerproces bevonden ten 

aanzien van de LECO-werkwijze. Zij krijgen die meer en meer in de vingers. Ze erkennen dat de 

feedback- en reflectiefase nog onderbelicht zijn. Daarnaast geeft de projectleider aan dat er ook beter 

nagedacht zou moeten worden over het klassenmanagement. 

 Een aantal docenten gaat de LECO-werkwijze inzetten in hun onderwijs. Ze gaan hier vlak na de 

eindbespreking mee starten. Of alle docenten dit gaan doen is onderwerp van gesprek. Het draagvlak 

voor de LECO-werkwijze is groot. De docenten zijn druk bezig met de ontwikkeling voor alle LECO-
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opdrachten voor de opleiding timmerman. Dat is bijna afgerond. Verder wordt nagedacht over een 

verdere uitrol van de LECO-werkwijze naar de opleiding voor metselaar. 

 De koppeling tussen theorie en praktijk blijft een belangrijk aandachtspunt, maar de docenten lopen 

hierin tegen lastig op te lossen praktische problemen aan. De docenten zien grote voordelen wanneer 

leerlingen het object van de tekening in de praktijk maken en zouden dit graag als vast onderdeel in 

de opleiding zien. Deze wens is echter lastig te realiseren door praktische problemen. Zo werken de 

leerlingen als gevolg van de crisis op dit moment vooral in de opleidingsbedrijven en niet in de bouw. 

Dit leidt tot grote financiële problemen bij de opleidingsbedrijven. Zodra er weer werk in de bouw is, 

gaan de leerlingen daarheen en zullen ze langere tijd niet meer op de opleidingsbedrijven komen, 

waardoor hun tekenopdracht niet in de praktijk kunnen maken. Een mogelijke oplossing zou kunnen 

zijn dat een deel van de theorieles wordt besteed aan praktijkopdrachten, maar ook hier doen zich 

praktische uitvoeringsproblemen voor. Bovendien is niet elke docent hier voorstander van. De oplei-

dingsdirecteur denkt ook mee over mogelijke oplossingen, maar dat beeld wordt pas op de langere 

termijn haalbaar. 

 Het roc 11 werkt met de Fundeon methode, die binnenkort wordt gedigitaliseerd. Een van de docen-

ten is hier actief bij betrokken. Deze docent gaat tevens na hoe de nieuwe digitale methode van 

Fundeon gecombineerd kan worden met de LECO-werkwijze. De docenten willen de LECO-

werkwijze wel behouden. 

 

Alle docenten die de eindbespreking hebben bijgewoond zeggen dat zij geleerd hebben van het EXMO-project. 

Wat ze geleerd hebben verschilt, te weten: 

 verschillende didactische aanpakken kunnen een vergelijkbaar resultaat hebben; 

 meer aandacht besteden aan feedback en reflectie, hierover met elkaar nadenken en dit uitproberen 

in het onderwijs; 

 projectleiding; 

 onderzoek doen; 

 onderzoek is een goede manier van leren. Het gaat verder dan vertrouwen op je 'onderbuikgevoel', 

dat soms ook gewoon niet klopt; 

 onderzoek doen is nuttig, maar tijdrovend. Externe ondersteuning is waardevol en gewenst. 

 

Act 

De actfase valt buiten het bestek van de EXMO-regeling. Het roc 11 heeft besloten verder te gaan met de LECO-

werkwijze.  

Betrokkenheid 

Het hele team is betrokken bij het experiment en het onderzoek. Het management heeft meegedacht, heeft het 

proces gefaciliteerd en biedt het team de ruimte om de lessen in praktijk te brengen en verder te gaan met de 

LECO-werkwijze. 

Opvallendheden zoek- en leerproces roc 11 

 Het onderzoek is verbonden met het onderwijskundig concept van het roc 11. Er worden lessen ge-

trokken uit het onderzoek en er zijn vervolgstappen gezet. Docenten zijn bereid na te denken over 

verbeteringen. 

 De docenten van het roc 11 doorlopen een volledig zoek- en leerproces. Zij zijn in alle fasen betrok-

ken. Weliswaar hebben niet alle docenten het eindgesprek bijgewoond, maar de resultaten van het 

onderzoek zijn onderwerp van gesprek in het team.  

 De docenten staan positief tegenover het doen van onderzoek in hun eigen praktijk. Ze vinden het 

leerzaam, maar ook zeer arbeidsintensief. Ze geven aan hierbij externe ondersteuning nodig te heb-

ben. Zonder externe ondersteuning en faciliteiten (geld voor de projectleider) zal het lastig zijn onder-

zoek in hun praktijk een plek te geven, daarvoor ontbreekt de tijd. 
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Beschrijving 12: roc 12  

Het probleem dat bij roc 12 centraal staat heeft betrekking op de begeleiding tijdens de BPV. Gedurende het 

onderzoek krijgen de studenten die de versnelde variant van een opleiding volgen, begeleiding tijdens hun BPV 

via social media. Dit betekent in de praktijk dat de studenten wekelijks verslag doen op hun blog, van wat ze tij-

dens hun stage doen. Zowel de docent als de praktijkbegeleider van de student heeft toegang tot dit blog en kan 

er ook opmerkingen bij plaatsen. 

Door de inzet van social media ten behoeve van de begeleiding van studenten tijdens hun BPV verwacht de 

school te bereiken dat docenten adequater op ontwikkelingen (relatie met bedrijf, leerbehoefte) kunnen inspelen, 

waardoor het leerrendement van de stageperiode omhoog gaat en de studenten meer tevreden zijn over de be-

geleiding.  

De onderzoeksvraag die centraal stond is: Leidt het begeleiden van studenten tijdens de BPV via social media tot 

een hoger leerrendement bij studenten en tot meer tevredenheid over de begeleiding onder studenten, praktijkop-

leiders en BPV-begeleidende docenten? 

De school verwacht dat het aantal contactmomenten toeneemt, daarmee ook de betrokkenheid van de docent en 

de kwaliteit van de begeleiding, de tevredenheid van alle betrokken partijen en het leerrendement van de stage. 

Ondersteuningarrangement roc 12 

In deze paragraaf zijn de activiteiten die per fase zijn uitgevoerd ter ondersteuning van het onderzoek en het 

leerproces bij roc 12 omschreven. Aan het einde van de paragraaf staat een korte beschrijving van de opvallende 

zaken met betrekking tot de ondersteuning bij roc 12. 

Plan 

In de plan fase is bepaald hoe het onderzoek moet plaatsvinden in de praktijk, om de onderzoeksvraag te kunnen 

beantwoorden. Tijdens de planfase heeft roc 12 ondersteuning gehad bij het aanbrengen van focus in het onder-

zoek, het operationaliseren van de relevante variabelen en het opstellen van een onderzoeksplan. Deze onder-

steuning is geboden door middel van: 

 Gesprek met implementatiebegeleider 

Voorafgaand aan de vraagverheldering is de implementatiebegeleider op locatie geweest om het onder-

zoeksplan door te spreken met de projectleider en de docent en de planning kritisch te bekijken en daar 

waar nodig bij te stellen, met name gezien de korte doorlooptijd van het onderzoek. Hierdoor werden de 

verwachtingen van de school uitvoerbaar in de periode waarin EXMO 2 liep. 

 

 Vraagverheldering: bepalen onderzoeksopzet 

Bij de vraagverheldering is gesproken met de projectleider en de betrokken docent. Tijdens de vraagver-

heldering is gesproken over de wensen van roc 12 (met name gericht op de voorbereiding en informatie-

voorziening op basis van deze werkwijze). Dit is een langer termijn effect en kon om die reden niet mee-

genomen worden binnen deze regeling. Daarom is gekozen om focus aan te brengen, gericht op de bege-

leiding en, het leerrendement en de tevredenheid van alle betrokken partijen. Naar aanleiding van de 

vraagverheldering is een onderzoeksplan opgesteld. 

 Gesprek met implementatiebegeleider 

Na afloop van de vraagverheldering is in overleg met de implementatiebegeleider de begroting van het 

onderzoek bijgesteld op basis van de aangepaste invulling van het onderzoek. 

 Voorbereiding van studenten 

Ter voorbereiding op het onderzoek hebben de onderzoekers een document opgesteld, aan de hand 

waarvan de docenten de studenten in konden lichten over en voor konden bereiden op het onderzoek en 

wat dat voor hen betekent. 

Do 

In de do fase is het experiment met de inzet van social media ten behoeve van de begeleiding tijdens de BPV 

uitgevoerd en zijn de onderzoeksgegevens verzameld. De ondersteuning tijdens de do fase is gericht op het 

uitvoeren van de interventie en het onderzoek en die bestaat bij roc 12 uit: 
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 Begeleiden via social media 

Er is vanuit het ondersteuningsarrangement geen begeleiding geboden bij de uitvoering van de interventie. 

De begeleiding vanuit het ondersteuningsarrangement kon op verzoek van de instelling worden geboden, 

maar de instelling heeft hier geen gebruik van hoeven maken. 

 Uitvoering van het onderzoek 

Het onderzoek is uitgevoerd door de onderzoekers en in overleg met de onderzoekers zijn de indicatoren 

voor het leerrendement gekozen. Verder zijn er gesprekken gevoerd met docenten, studenten en praktijk-

begeleiders en zijn de blogs geanalyseerd. 

 Dataverzameling 

De onderzoekers en de implementatiebegeleider hebben telefonisch en per e-mail enige ondersteuning 

geboden (zoals responsoverzichten) bij het verzamelen van de onderzoeksgegevens. Verder hebben de 

onderzoekers de interviews met de praktijkbegeleiders uitgevoerd, op basis van een door de projectleider 

aangedragen lijst van deelnemende praktijkbegeleiders. 

Study 

Tijdens de study fase zijn de resultaten geanalyseerd door de onderzoekers en is op basis daarvan het rapport 

opgesteld en met betrokken besproken. Bij roc 12 bestaat de study fase uit: 

 Analyse en verwerking resultaten door onderzoekers in rapport 

Na verzameling van alle gegevens en een nadere indeling van de beoordelingen van de studenten, heb-

ben de onderzoekers de analyses uitgevoerd. De resultaten hiervan (de SPSS output) is inclusief een kor-

te uitleg van de resultaten, voor de rapportbespreking toegestuurd, gezien de voorbereidingen bij roc 12 

van een presentatie over de begeleiding via social media.  

 Rapportbespreking 

De onderzoekers hebben het rapport op locatie besproken met twee betrokken docenten. Tevens is gesp-

roken met deze docenten over het leerproces op de instelling naar aanleiding van het EXMO onderzoek. 

Act 

Tijdens de act fase gaat de school zelfstandig aan de slag met de uitkomsten van het onderzoek, door nieuwe 

routines te ontwikkelen en mogelijk het onderwijsaanbod aan te passen op basis van de resultaten van het on-

derzoek. 

De EXMO regeling voorziet niet in ondersteuning tijdens deze fase. In de study fase zijn wel mogelijkheden in de 

voortzetting besproken en de docenten willen deze manier van begeleiden zeker meer gaan toepassen. 

Opvallendheden ondersteuningsarrangement roc 12 

De kern van de ondersteuning was focus aanbrengen in het onderzoeksvoorstel, mede omdat er effecten in het 

plan van roc 12 stonden, die op de langere termijn pas inzichtelijk worden (gericht op de voorbereiding van de 

studenten op basis van de eerder geschreven blogs). Daarnaast is de begroting en de planning daarop aange-

past en is daar ondersteuning bij geboden, evenals bij de uitvoering van het onderzoek. 

Zoek- en leerprocessen roc 12 

In deze paragraaf is aandacht voor het zoek-en leerproces dat naar aanleiding van het EXMO onderzoek heeft 

plaatsgevonden bij het team van roc 12. Per fase is een beschrijving gegeven van de in die fase relevante aspec-

ten voor de vormgeving van het leerproces. De voorlaatste subparagraaf zal ingaan op aspecten die gedurende 

het gehele proces (over de fasen heen) van belang zijn voor het leerproces, uitmondend in de laatste paragraaf 

met opvallendheden van het zoek- en leerproces. 

Plan 

Het probleem dat bij roc 12 centraal stond, heeft niet in het bijzonder betrekking op deze opleiding, maar is wel 

een initiatief dat uitkomst kan bieden in een situatie waar de hele mbo sector problemen bij ondervindt, namelijk 

het feit dat studenten „uit beeld‟ zijn, wanneer ze op stage gaan. Door deze methodiek heeft de docent wekelijks 

contact en een beter beeld van wat de studenten op hun stagebedrijf doen. 
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De verwachtingen die roc 12 had ten aanzien van de begeleiding via social media, waren hogere betrokkenheid 

van docenten bij wat er op stage gebeurt, meer contactmomenten tussen betrokkenen, hogere kwaliteit van bege-

leiding, hoger leerrendement en hogere tevredenheid. Op basis van de kwantitatieve analyse blijkt dat het leer-

rendement (van het werk op de stage) significant hoger is bij de studenten die met social media zijn begeleid en 

ook uit de gesprekken blijkt dat men meerwaarde ziet in deze manier van begeleiden, hoewel het ook (voorals-

nog) meer tijd kost. 

Do 

De docenten, studenten en praktijkbegeleiders van roc 12 hadden nog geen ervaring opgedaan met deze manier 

van begeleiden. Op basis van de interviews bleek ook de informatievoorziening van de praktijkbegeleiders mini-

maal, waardoor zij niet altijd goed wisten wat er van hen werd verwacht. Er is wel expliciet voor gekozen om deze 

begeleiding bovenop de reguliere begeleiding te organiseren. 

Het onderzoek is uitgevoerd zoals gepland, hoewel bepaalde onderdelen niet mee te nemen waren in het onder-

zoek, zoals het in kaart brengen van het aantal contactmomenten op basis van de blogs, omdat de opmerkingen 

van de praktijkbegeleiders niet op de blogs zijn geplaatst. Wel is hier daarom in de gesprekken meer aandacht 

aan besteed.  

Study 

De study fase is voornamelijk uitgevoerd door externen; de onderzoekers hebben de gegevens geanalyseerd en 

op basis daarvan een rapport opgesteld. Het rapport is besproken met twee betrokken docenten en zij waren 

positief over de uitkomsten. 

Act 

De docenten benoemen tijdens de rapportbespreking dat zij zeker verder gaan met deze invulling van stagebege-

leiding en er loopt nog een ander onderzoek waar meerdere scholen die studenten via social media begeleiden 

aan deelnemen en ook die resultaten zullen worden benut voor verdere vormgeving van deze begeleidingsme-

thodiek. 

Betrokkenheid 

De aanvraag is geschreven door de projectleider in samenwerking met een betrokken docent. De projectleider is 

opleidingsmanager. Bij de vraagverheldering waren de projectleider en de docent betrokken, bij de uitvoering was 

voor de docent betrokken en de rapportbespreking heeft plaatsgevonden met twee docenten. 

Opvallendheden zoek- en leerproces roc 12 

 Het probleem is niet in het bijzonder van de opleiding, maar wel voortzetting; 

 Geen tussentijds overleg binnen het team; 

 Eigen presentatie van resultaten tijdens een innovatiedag; 

 Eén docent is gedurende het hele onderzoek betrokken (en projectleider). 

Beschrijving 13: roc 13 

Veel studenten van roc 13 werken tegenwoordig met een laptop. Toen de iPad werd geïntroduceerd had roc 13 

het idee dat dit een goed instrument zou kunnen zijn voor het onderwijs, ondanks dat bepaalde zware program-

ma‟s die studenten gebruiken, niet op de iPad te draaien zijn (onder andere N@tschool). De studenten ervaren 

nadelen in het lezen van teksten op laptops, daarin bestaat mogelijk een meerwaarde van de iPad. Er is al be-

perkt onderzoek gedaan naar iPad, zowel in Amerika als in Nederland (Fontys).  

Het is de verachting van het roc dat studenten vaker, ook buiten school, zaken voor school zullen gaan doen 

(bijvoorbeeld iets uitzoeken). Studenten zullen daarnaast, met de iPad, op school alle noodzakelijke documenten 

bij de hand hebben, waar dat voorheen vaak niet het geval was. Voor docenten zal dit een substantiële verminde-

ring van stress aan het begin van lessen opleveren, zo is de verwachting. 

Vanaf 1 januari zijn acht docenten van het Techniek en Design College Zeeland met een iPad aan het onder-

zoeken welke meerwaarde deze ict-toepassing kan hebben voor docenten en studenten in het onderwijs. Voor 

onderwijs kan de iPad een meerwaarde hebben vanwege de Apps die gebruikt kunnen worden voor de ontwikke-
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ling van tal van vaardigheden (motorische vaardigheden, taal- en rekenvaardigheden), voor het lezen van readers 

en voor de begeleiding van studenten tijdens stage.  

Dit onderzoek zal zich richten op het gebruik van de iPad, met in het bijzonder aandacht voor de tijd die de stu-

denten aan de hand van de iPad aan school besteden, en het leereffect van de Verduntool die via de iPad be-

schikbaar is. De mogelijke kostenbesparingen die met de inzet van de iPad gepaard gaan zal het ROC ook in 

kaart brengen. 

De centrale onderzoeksvraag luidt dan ook: Leidt de inzet van iPads er toe dat studenten meer tijd aan leren / 

onderwijs gaan besteden en heeft de Verduntool via de iPad een hoger leerrendement op de langere termijn dan 

de Verduntool via de laptop? 

Ondersteuningarrangement roc 13 

In deze paragraaf zijn de activiteiten die per fase zijn uitgevoerd ter ondersteuning van het onderzoek en het 

leerproces bij roc 13 omschreven. Aan het einde van de paragraaf staat een korte beschrijving van de opvallende 

zaken met betrekking tot de ondersteuning bij roc 13. 

Plan 

In de plan fase is bepaald hoe het onderzoek moet plaatsvinden in de praktijk, om de onderzoeksvraag te kunnen 

beantwoorden. Tijdens de planfase heeft roc 13 ondersteuning gehad bij het concretiseren en operationaliseren 

van de verwachtingen ten aanzien van de iPad en het opstellen van een onderzoeksplan. Deze ondersteuning is 

geboden door middel van: 

 Vraagverheldering: concretiseren verwachtingen en bepalen onderzoeksopzet 

Bij de eerste vraagverheldering waren de projectleider, een MT lid, een docent, twee onderzoekers en een 

medewerker van Kennisnet aanwezig. Tijdens dit gesprek is met de betrokkenen gesproken over de in de 

aanvraag omschreven verwachtingen (effectiever en efficiënter onderwijs) en is daarnaast geprobeerd de 

manier waarop de iPad volgens de instelling bijdraagt aan deze aspecten, helder te omschrijven (M van 

CIMO). Na afloop van dit gesprek waren verschillende zaken duidelijker, met name wat betreft de opzet 

van het onderzoek (welke groepen), maar op basis van het concept onderzoeksplan is besloten om nog-

maals met de docenten om de tafel te gaan om de verwachtingen concreter te beschrijven. 

 Tweede vraagverheldering 

Tijdens de tweede vraagverheldering, die is gehouden met de projectleider, twee docenten en twee on-

derzoekers, is nog dieper ingegaan op de verwachtingen van de docenten ten aanzien van de inzet van de 

iPads. Tijdens dit gesprek is besloten om het onderzoek een meer verkennend karakter te geven en ook 

geen controlegroep vorm te geven.  

 Instrumentkeuze 

Tijdens de vraagverheldering zijn de te benutten vragenlijsten om de voor het onderzoek relevante aspec-

ten in kaart te brengen besproken. Er is gekozen om de motivatie van studenten te meten aan de hand 

van de door IVA samengestelde vragenlijst en daarnaast is de vragenlijst die in eerder onderzoek is ge-

bruikt om het gebruik van de iPad in kaart te brengen aangepast voor dit onderzoek. Daarnaast is besloten 

om het leerrendement met betrekking tot de Verduntool in kaart te brengen en daarbij is gekozen om de 

toetsen over het terugrekenen van concentraties te benutten, die voorafgaand en na het werken met de 

Verduntool zijn afgenomen door de school. Deze keuzes zijn gemaakt in overleg tussen de projectlei-

der,de onderzoekers en de docenten. 

 Uitleg onderzoeksplan 

Op verzoek van de projectleider heeft de implementatiebegeleider verschillende aspecten van het onder-

zoeksplan nader uitgelegd aan de projectleider. Daarnaast heeft de implementatiebegeleider namens de 

projectleider vragen gesteld aan de onderzoekers en heeft zij als een soort tussenpersoon de vertaling 

van onderzoek naar onderwijs en andersom gemaakt. 

 Ondersteuning projectleider 

Naast de inhoudelijke ondersteuning van de projectleider, heeft de implementatiebegeleider tijd gestoken 

in het ondersteunen van de projectleider bij de communicatie met het onderzoeksbureau en Kennisnet. 
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Daarnaast heeft de implementatiebegeleider de projectleider uitgelegd wat zijn taken en verantwoordelijk-

heden waren binnen het onderzoek. 

Do 

In de do fase is het experiment met de inzet van iPads uitgevoerd en zijn de onderzoeksgegevens verzameld. De 

ondersteuning tijdens de do fase bestaat uit: 

 Werken met iPads 

Er is vanuit het ondersteuningsarrangement geen begeleiding geboden bij de uitvoering van de interventie. 

De begeleiding vanuit het ondersteuningsarrangement kon op verzoek van de instelling worden geboden, 

maar de instelling heeft hier geen gebruik van hoeven maken. 

 Ondersteuning projectleider 

De implementatiebegeleider heeft een aantal documenten voor de projectleider nagelezen en daar opmer-

kingen bij geplaatst. Daarnaast heeft de implementatiebegeleider helderheid geschaft over de rol van de 

projectleider gedurende het onderzoek en ondersteuning geboden in de organisatie op de instelling. 

 Uitvoering van het onderzoek 

Er is ondersteuning geboden bij de uitvoering van het onderzoek. De onderzoekers hebben samen met de 

projectleider de meetinstrumenten geselecteerd (zoals omschreven in de plan fase). Naast de afname van 

een digitale vragenlijst met betrekking tot motivatie en het digitale logboek over het gebruik van de iPad, 

zijn er interviews geweest met docenten en studenten. 

 Dataverzameling 

De instelling heeft ondersteuning ontvangen bij de dataverzameling. Zo hebben de onderzoekers bijna da-

gelijks overzichten van de respondenten toegestuurd, zodat de school wist welke studenten de vragenlijst 

nog in moesten vullen. Bovendien hebben de onderzoekers direct contact gehad met de andere externe 

onderzoeker (ontwikkelaar van de Verduntool) die beschikte over de kennistoetsen ten aanzien van het te-

rugrekenen van concentraties. Er is daarnaast ondersteuning geboden door de implementatiebegeleider in 

het realiseren van de 90% respons, met name door de studenten het belang van het onderzoek uit te leg-

gen en in overleg met het onderzoeksbureau en Kennisnet het te behalen responspercentage naar bene-

den bij te stellen. 

 Hulp bij aansturing docenten 

De projectleider heeft de implementatiebegeleider om hulp gevraagd in de aansturing van docenten. In 

eerste instantie heeft de implementatiebegeleider hier wat terughoudend op gereageerd om dat deze acti-

viteit buiten haar taken valt, maar na herhaaldelijke verzoek van de projectleider heeft ze hier toch een rol 

in genomen. 

Study 

Tijdens de study fase zijn de resultaten geanalyseerd door de onderzoekers en is het rapport opgesteld en met 

betrokken besproken. Bij roc 13 bestaat de study fase uit: 

 Analyse en verwerking resultaten door onderzoekers in rapport 

Na alle analyses heeft het onderzoeksbureau zorg gedragen voor het verwerken van resultaten in een 

rapportage. Daarbij is het gebruik van de studenten en het kostenoverzicht van de iPad beschreven en is 

daarnaast gekeken naar de relatie tussen aspecten van motivatie en het gebruik van de iPad voor school. 

Daaruit bleek dat extrinsieke motivatie een significant effect heeft op het gebruik van de iPad voor school. 

Verder bleek dat de Verduntool nauwelijks is gebruikt en dat studenten het idee hebben dat ze beter heb-

ben leren plannen. 

 Rapportbespreking 

De bespreking van het rapport heeft plaatsgevonden met het team van de opleiding laboratoriumonder-

zoek. Hier waren ook de projectleider en de ict-coördinator bij aanwezig. Tevens was één docente aanwe-

zig, die niet tijdens het onderzoek heeft deelgenomen aan de interviews. De docenten konden zich vinden 

in het uitkomsten en gaven aan zelf van plan te zijn deze resultaten mee te nemen in hun presentatie op 

een landelijke dag voor innovatie in het onderwijs. 



96 Leren van EXMO 

Act 

Tijdens de act fase gaat de school zelfstandig aan de slag met de uitkomsten van het onderzoek, door nieuwe 

routines te ontwikkelen en mogelijk het onderwijsaanbod aan te passen op basis van de resultaten van het on-

derzoek. 

De EXMO regeling voorziet niet in ondersteuning tijdens deze fase, maar bij de rapportbespreking zijn wel ge-

sprekken gevoerd over roc brede invoering van iPads en welke randvoorwaarden daarvoor nodig zijn. Gezien een 

fusie waar het roc nu in zit, is het de verwachting dat de iPads in ieder geval niet op korte termijn schoolbreed in 

zullen worden gezet. De studenten die hebben deelgenomen aan het experiment, hebben op één student na, wel 

allemaal de iPad gekocht van de school. 

Opvallendheden ondersteuningsarrangement roc 13 

De projectleider, die vanuit zijn opleiding de opdracht had een project te leiden, heeft met name van de imple-

mentatiebegeleider veel ondersteuning gehad bij de uitvoering van zijn taken, zoals het contact met externe par-

tijen, de ontwikkeling van documenten en de aansturing van docenten. De hoeveelheid ondersteuning bij deze 

instelling was hoger dan bij andere instellingen in dezelfde regeling. Daarnaast zijn er bij roc 13 wekelijks vragen-

lijsten ingevuld door studenten (een logboek van het gebruik) en is de verplichte respons op die lijsten iets ver-

laagd.  

Zoek- en leerprocessen roc 13 

In deze paragraaf is aandacht voor het zoek-en leerproces dat naar aanleiding van het EXMO onderzoek heeft 

plaatsgevonden bij het team van het roc 13. Per fase is een beschrijving gegeven van de in die fase relevante 

aspecten voor de vormgeving van het leerproces. De voorlaatste subparagraaf zal ingaan op aspecten die gedu-

rende het gehele proces (over de fasen heen) van belang zijn voor het leerproces, uitmondend in de laatste para-

graaf met opvallendheden van het zoek- en leerproces. 

Plan 

Er stond bij roc 13 geen duidelijk probleem centraal. De relevantie van het onderzoek is door de projectleider en 

MT lid vooral gepresenteerd als het feit dat de iPad uit eerder onderzoek naar voren komt als een zinvol instru-

ment, maar dat met name het aantal App‟s dat is ontwikkeld voor het MBO, achterblijft bij andere onderwijssecto-

ren. Op basis van dit onderzoek zou de sector kunnen bepalen in hoeverre de iPad een zinvol instrument is voor 

het MBO. 

Bij de aanvraag zijn vooral de projectleider en het MT lid betrokken geweest, slechts zijdelings zijn twee docenten 

betrokken geweest. Deze docenten hadden ook al ervaring met het werken met de iPad en mede hierom is deze 

opleiding voor het experiment geselecteerd. 

De verwachtingen ten aanzien van de iPad waren dat de studenten effectiever en efficiënter zouden kunnen stu-

deren en docenten hun werk gemakkelijker uit zouden kunnen voeren. Dit is in de twee vraagverhelderingsge-

sprekken nader uitgewerkt tot meetbare aspecten, zoals de verwachting dat studenten meer tijd aan leren of 

school gaan besteden, kosten worden bespaard, de docent efficiënter gebruik maakt van de lestijd en studenten 

beter kunnen plannen. 

Do 

De docenten van op de opleiding laboratoriumtechniek hebben voorafgaand aan het onderzoek al wat ervaring 

opgedaan met het werken met de iPad. Ook hebben de docenten voorafgaand aan het onderzoek relevante pro-

gramma‟s die via de iPad beschikbaar zijn voor studenten op een rij gezet. Daarbij werd de kanttekening gezet 

dat een deel van de benodigde programma‟s nog niet beschikbaar was gedurende de uitvoering van het onder-

zoek. 

Technisch en didactisch was er nog geen ervaring opgedaan met de inzet van de iPads bij studenten (de docen-

ten hadden er alleen zelf mee gewerkt) en de verwachtingen van de school waren vooral gebaseerd op eerder 

onderzoek en ideeën van docenten. 

Het verzamelen van de benodigde gegevens is door de projectleider gedaan, hij is daarbij ondersteund door de 

implementatiebegeleider. 
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Study 

De study fase is voornamelijk uitgevoerd door externen; de onderzoekers hebben de gegevens geanalyseerd en 

op basis daarvan een rapport opgesteld. Het rapport is besproken met het hele team, de projectleider en de ict-

coördinator. 

Act 

Tijdens de rapportbespreking hebben de docenten wel het gesprek gevoerd over de toekomst van de inzet van 

de iPad, maar gezien de fusie waar de school zich ten tijde van de nabespreking in bevindt, is het de verwachting 

dat de inzet van de iPad zeker niet op korte termijn wordt verbreed binnen de school. Het is zelfs niet zeker of 

deze opleiding de inzet van de iPad voort kan zetten. De studenten die hebben deelgenomen aan het onderzoek 

hebben, met uitzondering van één student, allemaal de iPad gekocht. 

Betrokkenheid 

De aanvraag is ingediend door de projectleider en het MT lid, met zijdelingse betrokkenheid van de docenten van 

het team. De docenten waren wel aanwezig bij de vraagverheldering, evenals de projectleider en het MT lid. De 

tweede vraagverheldering was met de docenten en de projectleider en de uitvoering van het onderzoek heeft 

voornamelijk bij de projectleider gelegen, met ondersteuning van de implementatiebegeleider. De uitvoering is 

van het onderzoek is gebeurd in overleg met de projectleider en de docenten en met ondersteuning van de im-

plementatiebegeleider. Gedurende het project heeft de projectleider alle belangrijke zaken en documenten ge-

deeld via Dropbox, verder heeft er geen vast projectoverleg plaatsgevonden. 

Opvallendheden zoek- en leerproces roc 13 

 Projectleider is van een andere opleiding 

 Opleiding projectleider 

 Relevantie van het onderzoek niet zozeer gekoppeld aan de opleiding, maar sector, wel innovatief 

team, daarom uitgekozen 

 Grote rol ondersteuners, met name gericht op ondersteuning van de projectleider 

 Alle docenten van het team waren vanaf de vraagverheldering goed betrokken bij het onderzoek en 

hebben meegedacht over de praktijktheorie; 

 Kleine kwaliteit: bepaalde programma‟s en vakken doen nog niet mee: dan niet optimale winst van in-

zet van de iPad 

 Vanwege een fusie is het de vraag in hoeverre er daarna sprake gaat zijn van voortzetting 

 


