
Een interactief curriculum ontwerpproces tussen 

docenten, onderzoekers en studenten

CREATING TOMORROW

Aanleiding
De huidige maatschappij stelt meer eisen aan professionals 

(Onderwijsraad, 2014). Het hoger onderwijs speelt hierin een 

belangrijke rol (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; 

OCW, 2015). Het inbedden van praktijkgericht onderzoek in het 

hoger beroepsonderwijs zou kunnen leiden tot meer innovatieve 

professionals (Onderwijsraad, 2014; OCW, 2015). 

Er is echter weinig bekend over hoe professioneel handelen en 

onderzoek effectief in het onderwijs verweven kunnen worden. De 

verwachting is dat er een betere verwevenheid tot stand komt als 

docenten en onderzoekers beiden hun expertise inzetten in het 

ontwerpproces van curriculaproducten (McKenney & Reeves, 2012).

Daarnaast brengen studenten specifieke expertise mee, namelijk het 

perspectief van een aankomend professional op onderzoek en de 

toepassing hiervan in de toekomstige beroepspraktijk (Griffioen, 

2018).

Echter blijkt uit de dagelijkse praktijk dat docenten en onderzoekers 

elkaar niet altijd lijken te begrijpen tijdens het ontwerpproces van 

curriculaproducten. Tevens vraagt ook het betrekken van studenten 

in het curriculumontwerp bijzonder aandacht, omdat zij inbreng 

hebben vanuit hun eigen referentiekader (Bovill, 2014). 

Methode
Sample

Tussen 2019 tot 2023 levert dit onderzoek 15 geïntegreerde 

curriculumontwerpen op, zoals modules of semesters. Bestaande 

ontwerpvragen worden geïncludeerd, indien deze voldoen aan de eis van een 

ontwerpteam bestaande uit twee docenten, twee onderzoekers en twee 

studenten. Verder is er de bereidheid  bij het ontwerpteam om samen te 

werken met twee coaches (één medewerker en één student). 

Procedure

Het onderzoek bestaat uit vier cycli en een cyclus bestaat uit vier fasen:1) het 

ontwerpteam ontvangt de formele opdracht van de onderwijsmanager en 

definieert de opdracht gezamenlijk, 2) ontwerpen, 3) implementeren en 4) 

evalueren (Figuur 1). In iedere fase worden verschillende meetinstrumenten 

gebruikt zoals interviews (voor-, tussen-, en nameting), reflecties (Figuur 2), 

logboeken. Tenslotte zal er een voor- en nameting worden afgenomen onder 

studenten die deelnemen aan het ontworpen curriculumproduct.

Het curriculumontwerp wordt vorm gegeven middels het model van Van den 

Akker (2003). Hierdoor houdt het ontwerpteam zicht op de rationale voor het 

curriculumontwerp. Het curriculum ontwerpproces is gebaseerd op het 

A.D.D.I.E model. 

Implicates

Input en richtlijnen voor hoger onderwijs beleid ten bate van de integratie van 

onderzoek en professioneel handelen. Richtlijnen/handboek voor coaches om 

ontwerpteams te begeleiden. Meer kennis over het proces van ontwerpteams 

en de effecten van curriculumproducten op de intentie van studenten om 

onderzoek toe te passen in hun toekomstige beroep. 

Doelstelling
Het doel van het onderzoek is begrijpen hoe een gezamenlijk  

ontwerpproces tussen docenten, studenten en onderzoekers vorm 

krijgt, én wat de kenmerken zijn van curricula waarin onderzoek en 

professioneel handelen geïntegreerd worden. 

Deelvragen: 

a) Wat zijn de kenmerken van een efficiënt en effectief co-

ontwerpproces van docenten, onderzoekers en studenten, inclusief de 

benodigde ondersteuning?

b) Wat zijn de kenmerken van een curriculumontwerp (product) waarin 

onderzoek en professioneel handelen geïntegreerd worden? 

c) Wat is het effect van een geïntegreerd curriculumontwerp op de 

intentie  van studenten om onderzoek toe te passen in hun 

toekomstige beroep? 
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Figuur 2.Items Reflectie Vragen Over het Ontwerpproces.

Figuur 1. Overzicht Ontwerpproces in Verschillende Iteraties.

1) Welke werkzaamheden hebben jullie de laatste twee weken 

uitgevoerd voor jullie ontwerpopdracht?

2) Van de geboden coaching heb ik aan _____ tot nu toe het meeste 

gehad. Graag een korte toelichting.

3) Ik vind de voorgang van het team tot nu toe______. Graag een 

korte toelichting. 

4) Andere dingen die ik kwijt wil zijn:

Iteratie 1: 3 ontwerpteams

Iteratie 2: 3 ontwerpteams

Iteratie 3: 6 ontwerpteams

Iteratie 4: 6 ontwerpteams
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