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Inleiding



Inhoud

1. Wat is Design-Based Education (DBE)?
2. Hoe is DBE nu binnen NHL Stenden vormgegeven?
3. Waarom is doorontwikkeling van DBE nodig?
4. Hoe kunnen we DBE doorontwikkelen?
5. Wat gaat het lectoraat DBE doen?



1. Wat is Design-Based Education?

Doceer- en leerbenadering ter versterking van leren van 
alle betrokkenen.
Actuele en complexe vraagstukken oplossen om een 

gewenste situatie te realiseren.  
Fasen of kenmerken: inleven, definiëren, ideeën 

genereren, testen, evalueren en verbeteren.



1. Wat is Design-Based Education?

De interactie in de driehoek is domein-specifiek.
DBE voegt waarde toe aan het onderwijs van studenten, 

het werkveld en docenten in termen van 
multidisciplinaire kennis, metacognitieve vaardigheden 
en maatschappelijke waarde" (Geitz en De Geus, 2019). 



5 facetten van DBE



Fasen van DBE

Beleidsdocument
van Bakker & Sinia (2018)



Ateliers



2. Hoe is DBE vormgegeven binnen NHL Stenden?



Verschillen tussen beoogd, geïnterpreteerd en 
gerealiseerd

 Verschillende beelden als uiting van 
onvoldoende gedeeld en gedragen 
kader

 Zoektocht naar optimale afstemming
 Verandering brengt onduidelijkheid en 

behoefte aan houvast met zich mee
 Behoefte aan inzicht in effecten van 

de implementatie van DBE



3. Waarom is doorontwikkeling van DBE nodig?

1. Verschillen tussen beoogd en geïmplementeerd 
onderwijsconcept.

2. Consequenties van onderwijsconcept 
onvoldoende duidelijk voor studenten, docenten, 
teamleiders en ondersteunende diensten.

3. DBE als onderwijsinnovatie duurzaam maken.

4. DBE als onderwijsconcept vraagt om een 
systeemaanpak.

5. DBE kan versterkt worden op grond van inzichten 
uit de bredere literatuur.



Design-Based Leren



Challenge-Based Education



Inzichten uit onderzoek naar Design-Based Leren en 
Challenge-Based Education

 Inzicht in ontwikkeling van onderzoek naar CBE en DBL geeft houvast bij te 
ondernemen stappen in onderzoek naar DBE. Onderzoeksresultaten zijn informatief.

 Theoretisch inbedding is beperkt maar vergelijkbaar. Relevante toevoeging uit CBE 
literatuur: waardecreatie-theorie en netwerk leren. 
 De CBE en DBE literatuur kunnen elementen van het onderwijsconcept DBE helpen 

verfijnen. 

 Belangrijke onderliggende principes: gelijkwaardigheid, wederkerigheid, diversiteit en 
verbondenheid.
 De combinatie van facetten en hogeschoolbrede implementatie maakt DBE 

innovatief.



4. Hoe kunnen we DBE doorontwikkelen?



4. Hoe kunnen we DBE doorontwikkelen?



Ontwerpend onderzoeken



4. Hoe kunnen we DBE doorontwikkelen?



Waardecreatie (Wenger, Trayner en De laat, 2011) 

1. Directe waarde
2. Potentiële waarde
3. Toegepaste waarde
4. Gerealiseerde waarde
5. Transformatieve waarde



4. Hoe kunnen we DBE doorontwikkelen?



5. Wat gaat het lectoraat DBE doen?
Het doel: met praktijkgericht onderzoek kennis en 
producten genereren om een bijdrage te leveren aan het 
theoretiseren, doorontwikkelen en borgen van DBE. 



De onderzoeksagenda

 Randvoorwaardelijke projecten

 Het studentperspectief

 Het leeromgevingsperspectief 

 Het geïntegreerde onderwijsontwikkelingsperspectief



Randvoorwaardelijke projecten: taken en 
bekwaamheden van de docent en 
onderwijskundig leiderschap in netwerken 

 Lopend: Ontwerpgericht onderzoek ter concretisering van taken en 
bekwaamheden van de docent in DBE 

 Focusgroepen met onderwijsconsultants, deskundigen op vlak van 
professionalisering en docenten 

 Belangrijk inzicht: taken en bekwaamheden krijgen vorm in het netwerk, 
bijvoorbeeld leren in en onderhouden van netwerken. 



Studentperspectief – kwalitatief onderzoek

 Wat zijn de beoogde, geïnterpreteerde en uitgevoerde leeractiviteiten van 
studenten tijdens het werken aan realistische opdrachten in Ateliers en hoe 
ervaren studenten het uitvoeren van voorgenoemde leeractiviteiten?

 Wat zijn de beoogde, geïnterpreteerde en gerealiseerde leeropbrengsten
voor studenten tijdens het werken aan realistische opdrachten in Ateliers?

 Wat is de relatie tussen leeractiviteiten en leeropbrengsten bezien vanuit de 
verschillende perspectieven in situaties waarbij studenten werken aan 
realistische opdrachten in Ateliers?



Studentperspectief – kwantitatief onderzoek

 Hoe waarderen studenten hun studiesucces?  

 Welke studentprofielen kunnen we onderscheiden voor ondernemendheid, 
vindingrijkheid, zelfbewustzijn, en kunnen samenwerken in een internationale 
en interdisciplinaire context in Ateliers en op opleidingsniveau? 



Leeromgevingsperspectief

 Hoe zijn Ateliers beoogd, hoe worden ze uitgevoerd en uitgelegd door 
onderwijsprofessionals en ervaren door studenten?  

 Hoe kan de verscheidenheid aan Ateliers getypeerd worden?  

 Hoe ziet een (digitaal) zelfbeoordelingsinstrument voor Ateliers eruit?  

 Welke kenmerken van de leeromgeving (kritische of succesfactoren) dragen 
bij aan studiesucces?



Geïntegreerde onderwijsontwikkeling (GOO) 
 Hoe kunnen de ingrediënten van GOO worden vertaald in een 

concrete aanpak? 

 Hoe wordt GOO geïnterpreteerd, uitgevoerd en ervaren door 
verschillende stakeholders actief in verschillende DBE 
leeromgevingen? 

 Welke waarde creëert GOO, of elementen daarvan, voor 
verschillende stakeholders actief in verschillende DBE 
leeromgevingen? 

 Welke lessen kunnen we trekken uit GOO voor wat werkt in DBE voor 
wie, in welke DBE leeromgeving, gegeven welk doel en waarom? 



Sneak preview
Towards the Next Step



Afsluiting en dankwoord



Bedankt voor uw aandacht
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