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Samenvatting 

Het onderwijs in de bètavakken is al heel lang niet meer aangepast, terwijl de omvang van de 

vakken gedurende de jaren wel is gegroeid. Dit gekoppeld met het feit dat na de invoering van 

de tweede fase het aantal beschikbare uren voor de bètavakken daalde, zorgde ervoor dat de 

populariteit van deze vakken sterk daalde. Aangezien de vraag naar bètaopgeleiden nog steeds 

stijgt, werd door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) de beslissing 

genomen om het huidige curriculum van de bètavakken aan te passen. Voor alle vakken zijn er 

commissies opgericht die allemaal onafhankelijk van elkaar de beslissing hebben genomen om 

de aanbevelingen vermeld in het KNAW-rapport (Koninklijke Nederlandse Academie van 

Wetenschappen) op te volgen. In het KNAW-rapport werd aanbevolen om gebruik te maken 

van het context-concept benadering. Bij deze benadering leren leerlingen nieuwe concepten 

aan de hand van bekende contexten. Dit leidt ertoe dat de aantrekkelijkheid van de bètavakken 

voor de leerlingen wordt vergroot. De bedoeling is om de context-concept benadering in 2013 

in te voeren, om dit voor elkaar te krijgen moeten alle docenten hierop worden voorbereid. De 

beste manier is door docenten te betrekken bij de ontwikkeling van nieuw lesmateriaal. Helaas 

is dit op grote schaal niet mogelijk, hierdoor moeten er cursussen ontwikkeld worden om 

ervoor te zorgen dat alle docenten op de hoogte zijn van wat de vernieuwingen precies 

inhouden. Tijdens dit afstudeeronderzoek is er gekeken naar verschillende onderzoeken waarin 

werd onderzocht hoe docenten leren en zijn er interviews gehouden met docenten om te 

achterhalen hoe ze zich graag zouden willen voorbereiden op de aan te komen vernieuwingen.  

Uit dit onderzoek is naar voren gekomen wat de meest belangrijke eis is voor een vernieuwing 

om succesvol geïmplementeerd te worden. Dit is het hebben van enthousiaste docenten die 

goed op de hoogte zijn van de vernieuwingen en inzien dat deze in het voordeel van hun 

leerlingen zal werken. Verder hebben docenten behoefte aan het delen van ervaringen met 

collega docenten. Uit al het informatie die tijdens dit onderzoek zijn verzameld zijn een aantal 

richtlijnen voorgeschreven voor het organiseren van een ‘ideale’ cursus ter voorbereiding van 

docenten op aan te komen vernieuwingen in het onderwijs.   



1. Inleiding 

 

Het onderwijs in de bètavakken is decennia lang niet veranderd, maar wel in omvang 

toegenomen. Dit zorgt ervoor dat ze erg overladen zijn en bovendien niet aansluiten aan de 

belevingswereld van de leerlingen. Het is dus geen wonder dat deze vakken niet de meest 

populaire vakken zijn, terwijl de industrie juist meer bètaopgeleiden nodig heeft. Bovendien 

werd in 1999 de tweede fase ingevoerd, waarbij er meer examenvakken kwamen en leraren 

niet meer werden gezien als degene die informatie geven, maar meer als begeleiders bij het 

vergaren van informatie door de leerlingen zelf. De toevoeging van meer vakken leidde ertoe 

dat bestaande vakken minder lesuren per week kregen, waardoor er in het curriculum van de 

bètavakken geknipt moest worden. Deze laatste druppel deed men beseffen dat er opnieuw 

naar de inhoud van de bètavakken gekeken moest worden. Reden dus voor het ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) om in te grijpen (Leuverink, de Groot; 2009). Voor 

alle bètavakken werden er commissies opgesteld die verantwoordelijk zijn voor de grondige 

vernieuwing. Hoe deze vernieuwing eruit zou moeten zien werd voor het eerst vermeld in het 

KNAW-rapport (Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen) van 2003. In dit 

rapport wordt een vermelding gemaakt van het gebruik van context-concept (COCO) 

benadering in relatie tot de verdere ontwikkeling van de tweede fase. De bedoeling van deze 

benadering is dat er een verband wordt gelegd tussen de concepten van een lesstof en de 

context waarin ze voorkomen. Leerlingen leren dus nieuwe concepten aan de hand van 

bekende contexten. De COCO benadering werd door de verschillende vernieuwingscommissies 

gekozen als uitgangspunt voor de vernieuwing van de verschillende vakken. De commissies 

hebben om verschillende, maar deels gemeenschappelijke, redenen voor het COCO benadering 

gekozen. Enkel van deze redenen zijn dat de benadering aantrekkelijk onderwijs bied aan een 

grotere groep leerlingen, de samenhang tussen de verschillende vakken versterkt en aansluit bij 

de snelle ontwikkeling van kennis in de samenleving. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat 

leerlingen beter leren als ze kunnen zien dat ze er later iets aan zullen hebben (Brunning; 2010). 

Het probleem is wel dat leerlingen meestal nog niet weten wat ze later willen. Door het gebruik 

van de COCO benadering krijgen ze meteen de relevantie van de bètavakken te zien, waardoor 



ze beter kunnen beslissen of ze geïnteresseerd zijn in het volgen van een bètaopleiding. De 

context in de COCO benadering kan te maken hebben met de huidige leven en interesse van de 

leerlingen, of relevant zijn voor dingen die ze later in hun leven of mogelijk toekomstige baan 

zullen tegenkomen. Het kan ook in relatie staan tot technologische ontwikkelingen en ‘gadgets’ 

die voor leerlingen interessant zijn. Het uiteindelijke doel van de vernieuwing is het 

ontwikkelen van wetenschappelijk geletterdheid bij de leerlingen. Hieronder wordt verstaan 

het opbouwen van kennis, begrip en vaardigheid die jonge mensen nodig hebben om adequaat 

te denken en handelen op wetenschappelijke zaken dat invloed kunnen hebben op hun leven 

en het leven van andere mensen in de lokale, nationale en globale gemeenschap waarvan ze 

een deel zijn.  

 

1.1 Context-concept benadering 

Eén van de meest waarneembare trends van de laatste twee decennia in de 

leerplanontwikkeling van bètavakken in een aantal landen, is het gebruik van contexten en 

toepassingen van de wetenschap als een middel voor de ontwikkeling van wetenschappelijk 

inzicht. Het onderwijs op deze manier wordt vaak omschreven als context-concept benadering 

of STS (wetenschap-technologie-samenleving) aanpak. De eerste term wordt meestal in Europa 

gebruikt, terwijl de tweede vooral in Amerika wordt gebruikt. Landen waar de COCO 

benadering wordt toegepast zijn onder andere Duitsland, Engeland, Nederland, Verenigde 

Staten, Israël, Swaziland en Taiwan.  

De hoop is dat de gebruikte contexten de leerlingen zullen motiveren en dat ze positiever over 

de bètavakken gaan nadenken als ze het nut zien van wat ze aan het leren zijn. Men hoopt ook 

dat deze nieuwe interesse in de bètavakken ertoe zal leiden dat meer leerlingen deze vakken 

kiezen. Een tweede doel van de context-concept benadering heeft te maken met het leren van 

wetenschappelijke ideeën. Als leerlingen meer geïnteresseerd en gemotiveerd zijn door de 

ervaringen die ze hebben in hun lessen, kan deze toegenomen betrokkenheid resulteren in 

betere leerprestaties. 



Er zijn een aantal onderzoeken geweest, waarin werd onderzocht of de COCO-benadering de 

gehoopte effecten heeft. Een belangrijke punt dat naar voren kwam is dat leerlingen beter 

doen op testen die goed aansluiten op de methode waarop ze les hebben gekregen. Verder zijn 

uit de onderzoeken gebleken dat leerlingen die les krijgen met behulp van de COCO-benadering 

positiever zijn over de bètavakken op school ten opzichte van leerlingen die op de 

conventionele manier les krijgen. Dit verschil is niet op te merken als men gaat kijken naar de 

indruk van leerlingen over wetenschap in zijn geheel en ook is er geen significant verschil te 

merken in het aantal leerlingen dat een wetenschappelijke carrière ambieert. Wel is er een 

significant verschil op te merken bij meisjes die les krijgen met behulp van de COCO-benadering 

of op conventionele wijze. De eerste groep meisjes kijken positiever naar de wetenschap en het 

aantal dat in de bètarichting gaat is ook groter dan bij de tweede groep. Het is ook bewezen dat 

leerlingen die moeite hebben met de stof beter presteren als ze les krijgen met behulp van de 

COCO-benadering.  

Deze informatie werd gehaald uit een review waarin naar de resultaten van verschillende 

onderzoeken die te maken hebben met COCO onderwijs werd gekeken. Aan de hand van een 

aantal criteria zijn er 61 onderzoeken uitgekozen. Van deze onderzoeken waren er 17 met een 

hoog, middel hoog en middel kwaliteit. Om meer te weten over deze afzonderlijke 

onderzoeken en de criteria, waaraan ze werden onderworpen zie Bennet, Lubben, Hogarth (2006). 

 

1.2 Aanleiding voor dit onderzoek 

Er is geen professor nodig om te weten dat het succesvol implementeren van een vernieuwing 

in het onderwijs afhankelijk is van docenten. Het maakt niet uit hoeveel jaren onderzoek er aan 

gedaan is en hoe mooi en uitgewerkt het op papier uitziet als de docenten die deze 

vernieuwing in praktijk moeten brengen niet goed voorbereid zijn op de veranderingen is al het 

werk voor niets gedaan. Uit onderzoek is gebleken dat vernieuwingen in het onderwijs al een 

streepje voor hebben als die worden geïmplementeerd door enthousiaste docenten die er het 

nut van inzien en daadwerkelijk denken dat de vernieuwingen in het voordeel van hun 

leerlingen zullen werken. Dit werd aangepakt door docenten te laten meewerken aan de 

ontwikkeling van het nieuwe lesmateriaal ook waren er docenten die bereid waren dit nieuwe 



materiaal in hun klassen uit te testen. Natuurlijk is het niet mogelijk om alle docenten te 

betrekken bij dit proces. Het ontwikkelen van cursussen om de overige docenten op een goede 

en efficiënte manier voor te bereiden op de veranderingen en ze ook te begeleiden bij het 

inslaan van deze nieuwe weg is dus noodzakelijk. Aan de hand van eerdere onderzoeken in dit 

gebied, zowel nationaal en internationaal en door middel van interviews met huidige docenten 

wordt er voor dit afstudeeronderzoek bepaald hoe het meest ideale cursus eruit zou moeten 

zien. Het zo snel mogelijk optimaliseren van deze cursus is nodig om alle docenten te kunnen 

voorbereiden, voordat de vernieuwingen in 2013 worden ingevoerd. 

 

  



2. Onderzoeksvragen 

 

De allereerste waarnaar gekeken moet worden zijn andere vergelijkbare cursussen. In 

Nederland zijn er verschillende cursussen ontwikkeld om ervoor te zorgen dat alle docenten 

voorbereid zijn op de komende vernieuwingen. Door te kijken naar onder andere de inhoud, 

duur en inrichting van verschillende cursussen voor docenten en deze te vergelijken met de 

ervaringen van de cursisten voor zover deze bekend zijn kan er een eerste beeld gevormd 

worden van de ‘ideale’ cursus. De meest ideale cursus is niet meteen de cursus waar docenten 

het meest tevreden over waren. Als deze cursus heel duur of zeer arbeidsintensief is, is het te 

verwachten dat de meeste docenten niet bereid of zelfs in staat zijn om zo een cursus te volgen. 

Het is dus zaak om een goed balans te vinden tussen al deze punten. Een manier om dit te doen 

is te kijken naar onderzoeken waarin is gekeken naar de manier waarop docenten leren.  

 

Verder zal er een interview gehouden worden met enkele docenten. Hiermee kan bepaald 

worden wat hun behoeftes en voorkeuren zijn. Wat zijn de onderdelen van de vernieuwingen 

die ze toegelicht zouden willen hebben. Hoeveel tijd willen ze steken in het opdoen van deze 

kennis, waar willen ze het liefst dat deze cursus wordt gehouden en wat mag het kosten. 

Verder is het ook belangrijk om te weten met welke ogen ze naar deze vernieuwing kijken. 

Docenten die het als iets positiefs beschouwen zullen meer tijd in een cursus willen steken dan 

docenten die liever het huidige systeem willen behouden. Door ook de achtergronden van de 

docenten met elkaar te vergelijken kan het voorkomen dat er uiteindelijk meer dan één ideale 

cursus uit de bus komt rollen. Er zal dan bijvoorbeeld een cursus zijn voor docenten die minder 

dan 20 jaar lesgeven en een ander voor docenten die al iets langer lesgeven. Dit om ervoor te 

zorgen dat alle docenten volgend jaar klaar zijn om les te geven met de context-concept 

benadering. 

 

  



Tijdens dit onderzoek zijn er dus twee kernvragen die beantwoord moeten worden. 

• Hoe leren docenten? Hoe zijn andere cursussen met dit doel opgebouwd en hebben 

deze cursussen hun gewenste doel bereikt? 

• Wat is de mening van huidige docenten over de aan te komen vernieuwingen en hoe 

willen ze zich het liefst hierop voorbereiden? 

  



3. Theorie 

Uit onderzoek is gebleken dat één daags cursussen niet succesvol zijn. Verandering vindt niet 

instantaan plaats, maar is een proces waarbij docenten zich constant blijven ontwikkelen. 

Docenten moeten immers open staan voor de vernieuwingen om deze succesvol te 

implementeren. Om het te kunnen onderwijzen moeten ze het immers eigen kunnen maken, 

dit is niet mogelijk als de vernieuwing uit te veel regels is opgebouwd. Dit geeft de docenten 

geen kans om het materiaal eigen te maken, het moet ook niet te vrij zijn anders weten de 

docenten niet wat ze moeten doen. Verder moet er bij een vernieuwing altijd rekening 

gehouden worden met de al aanwezige kennis van de docenten. Coenders (2010) heeft voor 

zijn promotieonderzoek zeven scheikunde docenten geïnterviewd over wat ze vinden van het 

nieuwe curriculum. De vragen werden ingedeeld in vier groepen:  

1. Opvattingen van de docenten over het nieuwe curriculum: Welke elementen zijn 

essentieel in opdrachten en oefeningen?, Wat voor een curriculum vinden de docenten 

zelf ideaal in termen van dat het representatief is voor kennis over scheikunde. 

2. Welke rol vinden docenten dat ze hebben: welke rol heb je als docent in relatie tot je 

leerlingen? Wat is je rol in het kader van ‘het studiehuis’? 

3. Wat vinden de docenten over de ontwikkeling van lesmaterialen: Wat voor lesmateriaal 

heeft de docent tot nu toe zelf ontwikkeld?, Wat vindt de docent van het feit dat 

docenten lesmateriaal ontwikkelen. 

4. De manier waarop docenten leren en hervormingen van de gewoontes: Willen docenten 

begeleiding in de (vakdidactische) inhoud van hun vak, zoals evaluatie bij het in praktijk 

brengen van hetgene dat ze geleerd hebben of gebruik kunnen maken van multimedia 

applicaties? Hoe zouden ze het liefst deze begeleiding willen ontvangen in de vorm van 

een cursus, voorbeeldmateriaal of het zelf ontwikkelen van lesmateriaal. 

Om ervoor te zorgen dat de data op een betrouwbaar manier werd verwerkt, werd deze door 

vier onafhankelijke scheikunde docenten gecontroleerd. 

Uit de resultaten is gebleken dat docenten open staan voor contexten in het nieuwe curriculum, 

vooral als het gaat om positieve aspecten. Dit komt vooral omdat negatieve aspecten altijd 

volop worden uitgemeten in het nieuws, terwijl er weinig aandacht wordt besteedt aan de 



positieve aspecten van de wetenschap en scheikunde in het bijzonder. Docenten zien zichzelf 

als mentoren die er zijn om de vragen van leerlingen te beantwoorden en ze enthousiast te 

maken over het vak die ze onderwijzen. In het kader van ‘het studiehuis’ vinden docenten dat 

het hun taak is om de leerlingen te leren, leren en plannen. 

Over het zelf ontwikkelen van lesmateriaal hebben vier van de zeven docenten weleens zelf een 

opdracht ontwikkeld of aanpassingen gemaakt in het bestaand curriculum. Allen vinden ze wel 

dat het met een volle lesrooster niet mogelijk is om meer tijd hieraan te besteden. Van de 

zeven docenten vind vijf het een goed idee om docenten te betrekken bij het ontwikkelen van 

lesmateriaal mits er hiervoor tijd wordt ingepland in het rooster.  

Alle docenten staan open voor het ontvangen van begeleiding in alle genoemde aspecten, 

vooral in het gebruik van multimedia applicaties is er een steeds groter wordende hiaat tussen 

docenten en leerlingen in het voordeel van de leerlingen. In het geval dat er specifieke kennis 

en vaardigheden moeten worden bijgebracht gaat de voorkeur uit naar een cursus op school 

waar al het benodigde materiaal al aanwezig is en ook na de cursus geraadpleegd kan worden. 

Het ontvangen van een folder met informatie wordt niet echt gewaardeerd, terwijl betrokken 

zijn bij de ontwikkeling van nieuw lesmateriaal wordt gezien als DE kans om te kunnen 

voorbereiden op het nieuwe curriculum. 

 

Aangezien het te veel geld en tijd kost om alle docenten te betrekken bij het zelf ontwikkelen 

van lesmateriaal is er gekozen voor de vorm, waarbij docenten lesgeven aan de hand van een 

module die opgesteld is door een groep docenten. Aan het begin van deze module krijgen ze 

een workshop van een halve dag over deze module om hun uit te leggen hoe de module precies 

in elkaar zit. De docenten die het lesmateriaal hebben ontwikkeld en zelf hebben uitgetest in 

hun klas gaven ook hun ervaringen met de module tijdens deze workshop. Om te bepalen of dit 

een goede manier zou zijn om docenten voor te bereiden werd er een test gedaan met vijf 

scheikunde docenten, van deze vijf waren er vier die al meer dan vijf jaar scheikundeleraar zijn. 

Om de mening van de docenten te krijgen werden er twee interviews met hun gehouden, het 

eerste na het bijwonen van de workshop en het tweede na het geven van de module aan hun 

leerlingen. Om te garanderen dat de data op een betrouwbare manier werd geanalyseerd, 



werd een onafhankelijke onderzoeker betrokken bij het bekijken van de resultaten. Aan het 

eind bleek dat vier van de vijf docenten aanpassingen in het materiaal hebben gebracht, 

voordat ze dit aan hun leerlingen hebben gepresenteerd. Geen van de vijf docenten heeft een 

andere mening gekregen over de context-concept benadering. Eén van de docenten heeft wel 

opgemerkt dat de leerlingen minder concepten oppikken, maar dat ze de opgepikte concepten 

wel beter kennen. De docenten waren allemaal niet bekend met het fenomeen om leerlingen in 

groepen te laten werken, dit gedeelte hebben ze wel allemaal toegepast. Alle vijf hebben ze dit 

op verschillende manieren gedaan, waardoor ze allemaal een iets andere ervaring hebben 

opgedaan, wel waren ze er allemaal positief over. Van de vijf docenten hebben maar twee 

docenten de module beoordeeld. Van deze twee heeft maar één voor haar onbekende 

beoordelingsmanieren gebruikt, namelijk het beoordelen van logboek en posters, hier was zij 

vrij positief over. Wat ook is opgevallen is dat de docenten bepaalde delen die zij insignificant 

vonden hebben laten vallen, ondanks het feit dat deze wel expliciet in de module zijn 

opgenomen. De manier waarop de leerlingen de module ervaren heeft ook invloed op de 

mening van de docenten over de module. Men kan hieruit concluderen dat de kijk van de 

docenten op hun vak niet is veranderd. Om dit te veranderen moeten docenten goed op de 

hoogte zijn van de vernieuwingen. Ze moeten ook weten hoe dit materiaal toe te passen in de 

klas, om dit te kunnen doen moeten ze het materiaal eerst eigen maken. Als de docenten het 

doel en de gewenste uitkomsten van de vernieuwingen weten dan pas kunnen ze weten hoe 

het nieuwe materiaal toe te passen en zullen ze meer bereid zijn om het materiaal toe te 

passen zoals het aan hun gepresenteerd is. Men moet ook rekening houden met het feit dat 

docenten voor deze vernieuwing oude gewoonten moeten verlaten en nieuwe moeten 

aanleren, dit is een ingewikkeld proces dat tijd kost.  

Aan de hand van bovenstaande gegevens is mijn advies om docenten eerst goed te informeren 

over de doelen van de vernieuwingen. Dit kan in de vorm zijn van een lezing, een video gevolgd 

door een vragengesprek of misschien een interactieve website. De beste manier om docenten 

te onderwijzen is om ze zelf een module te laten ontwerpen. Dit is door gebrek aan tijd en geld 

geen optie voor alle docenten, een mogelijke manier om dit gemis op te vangen is het 

beschikbaar stellen van de ervaringen van docenten die hebben meegewerkt aan een module. 



Dit kan door middel van een verslag, maar ook door bijvoorbeeld een video te maken van de 

module in praktijk.  

 

In een uitgave van de Stichting voor de Leerplanontwikkeling ([SLO], 2009) vertellen drie 

biologiedocenten van verschillende scholen over hun ervaringen met de COCO-benadering. 

Hiervoor hebben ze een bestaande module over cellen aangepast aan de COCO-benadering. 

Uiteindelijk is het hun door tijdsgebrek niet helemaal gelukt, maar ze hebben wel een opzet 

gemaakt en enkele onderdelen hiervan in vier havo uitgeprobeerd. Hun bevindingen zijn dat 

docenten over een brede kennis moeten beschikken om zo verbanden te kunnen leggen tussen 

allerlei gebieden, hierbij is ook enige kennis van de context noodzakelijk. Verder hebben ze 

behoefte aan videofilms die laat zien hoe leerlingen aan het werk gaan met de COCO module 

en dat de opzet van de module echt werkt in de praktijk. Ook stellen ze een website voor die 

uitgebreide informatie geeft over de vernieuwingen.  

De conclusies die ik uit Coenders (2010) heb gehaald worden door deze biologiedocenten 

beaamd. Namelijk dat er behoefte is aan veel informatie over de vernieuwingen en bewijzen 

dat deze benadering in de praktijk echt werkt. 

 

In de review van van Veen, Zwart, Meirink en Verloop (2010) worden de beste manieren 

beschreven voor het leren van leraren. In deze review werd het werk van Garet et al (2001) en 

Smith en Gillespie (2007) geciteerd. Uit deze onderzoeken bleek dat er geen specifieke vorm 

was die effectiever werkte ten opzichte van de andere vormen. Voor vrijwel alle vormen, 

congressen, studiedagen, cursussen, coaching, studiegroepen, workshops op school en 

dergelijke zijn er studies uitgevoerd waaruit blijkt dat een bepaalde vorm op bepaalde 

momenten effectief is en soms ook niet. Relevanter dan de vorm is het feit dat het onderwerp 

van wat er door de docenten geleerd moet worden aansluit op hun dagelijks werk. Het moet in 

het bijzonder te maken hebben met vak inhoud en vakdidactiek. Het is namelijk bewezen dat 

als leraren zich hierin verdiepen het leidt tot gunstige effecten op hun onderwijs en het leren 

van hun leerlingen. Effectiever is het als het aanleren van de vernieuwingen door docenten in 

samenwerking gaat met collega docenten.  



De vraag die uit deze review naar voren komt is: Moet er een aparte cursus voor de 

afzonderlijke vakken worden gegeven. Als het zo blijkt te zijn hoe groot is dan het verschil 

tussen de verschillende cursussen, moet alle informatie op een andere manier worden 

gepresenteerd of gaat het alleen om het geven van specifieke voorbeelden voor elk vak. Hoe zit 

het dan met docenten die in verschillende vakken lesgeven, moeten ze voor elk vak een cursus 

volgen of is het volgen van één cursus genoeg. 

 

Tijdens de ESERA conferentie (2009) werd er een collectie van onderzoeken gepresenteerd die 

te maken hebben met het leren van toekomstige en huidige docenten. Voor dit 

afstudeeronderzoek heb ik gekeken naar onderzoeken die te maken hebben met het leren van 

huidige docenten. Hiervan waren er vijfentwintig artikelen beschikbaar, waarvan er aan de 

hand van de titel en samenvatting zes werden uitgekozen die te maken hebben met het leren 

van docenten met betrekking tot vernieuwingen in het onderwijs. Er werd ook opgelet dat het 

hierbij om docenten gaat die lesgeven aan de middelbare school. Van deze zes werden er vier 

afgewezen door gebrek aan informatie over voornamelijk de ervaringen van de docenten en de 

inhoud van de cursussen. Van de twee overgebleven onderzoeken werd er door één bevestigd 

dat het betrekken van docenten bij de ontwikkeling van een vernieuwing bijdraagt aan hun 

enthousiasme en ervoor zorgt dat ze goed zijn voorbereid (Megowan-Romanowicz, Uysal, 

Menekse, Birchfield; 2009). Uit het tweede onderzoek komt naar voren dat het kijken naar 

videobeelden goed is, maar dat er wel aandacht moet worden besteedt aan de 

omstandigheden waarin deze opgenomen zijn. Een video waarin alles perfect gaat kan 

demotiverend werken, het is dus belangrijk om ook video’s te tonen van lessen waar het niet 

goed verloopt (Fei Yin Lo, Benny Hin Wai Yung; 2009). 

 

  



4. Methode 

 
De mening van de docenten werd verkregen met behulp van een interview. De reden waarom 

er voor een interview is gekozen is om dieper in te kunnen gaan op de vragen. Op deze manier 

kan er gegarandeerd worden dat op de vragen een gewenst antwoord wordt gegeven. 

Bovendien zijn de antwoorden meteen beschikbaar na een interview in tegenstelling tot bij een 

vragenlijst waarbij men eerst moet wachten op respons. Wel kost deze methode iets meer 

moeite en tijd, omdat er eerst contact moet worden gezocht met docenten die bereid zijn om 

mee te werken aan het interview, er ook een afspraak met hen gemaakt moet worden en het 

meer tijd kost om de resultaten van een interview te analyseren ten opzichte van een 

vragenlijst. 

 

4.1 Deelnemers 

Voor dit onderzoek werd er gezocht naar biologie, natuurkunde of scheikunde docenten die les 

geven in de bovenbouw. Vijf docenten die allemaal lesgeven op een havo/vwo school in 

Eindhoven hebben meegedaan aan het interview. We noemen ze Andy, Leon, Fred, Sjef en Cara. 

Andy, Fred en Cara geven alle drie les in scheikunde, Leon geeft natuurkunde en Sjef geeft 

biologie. Het zijn allemaal docenten die al een aantal jaren lesgeven, Andy geeft met zijn 6 jaren 

ervaring de kortste tijd les, terwijl Fred aan het andere kant van de spectrum staat met zijn 41 

jaren als docent.  

 

4.2 Instrumenten 

De vragen voor dit interview zijn samengesteld met behulp van de bevindingen van eerdere 

onderzoeken die zijn uitgewerkt in hoofdstuk 3. Tijdens het interview werd er aan de docenten 

gevraagd wat ze vinden van het huidige curriculum (vraag: 3) en hoe ze de vernieuwingen 

tegemoet zien (vraag: 4, 5, 6 en 7). Verder is ook gevraagd hoe een cursus die hen zou moeten 

voorbereiden op het nieuwe onderwijs eruit zou moeten zien. Te denken aan de plaats en de 

tijd die de cursus mag innemen (vraag: 8 t/m 14). De vragen die volgen uit de review van van 

Veen et al. (2010) zijn ook opgenomen in het interview (vraag: 15, 16 en 17). Er is ook gevraagd 



of er inhoudelijke punten zijn die ze graag terug willen zien in de cursus of juist helemaal niet 

(vraag: 18 en 19). Uit het onderzoek van Fei Yin Lo en Benny Hin Wai Yung (2009) kwam naar 

voren dat het kijken naar videobeelden goed is, maar dat er gelet moest worden op de 

omstandigheden waarin deze wordt opgenomen. Om deze reden is er aan de docenten 

gevraagd wat ze graag terug zouden willen zien op eventuele videobeelden (vraag: 20). Ten 

slotte is er gevraagd of ze na de cursus behoefte zouden hebben aan een vorm van feedback 

(vraag: 21). Het gebruikte interviewschema is terug te vinden in bijlage 1. Voor het 

samenstellen van dit interviewschema werd er gebruik gemaakt van het boek Interviewen 

theorie, techniek en training geschreven door Ben Emans (2002). 

 

4.3 Procedure 

De docenten werden via mail gecontacteerd en bij belangstelling werd dan een afspraak 

gemaakt voor het interview. Het interview werd afgenomen op de school waar de docenten 

lesgeven, in één geval waar dit niet mogelijk was is er een telefonisch interview gedaan. Het 

interview duurde tussen 20 minuten en een half uur en bestond uit 21 vragen. Het aantal 

docenten werd bewust klein gehouden, omdat ik de enige was die de antwoorden op de 

interviews analyseerde. Dit om te waarborgen dat alle interviews goed worden geanalyseerd.  

Alle antwoorden werden samengebracht in een tabel, waarbij de antwoorden van de docenten 

per vraag op een horizontale lijn werd geplaatst. Dit werd gedaan door eerst voor alle vragen 

mogelijke antwoorden te bedenken. Het ging hierbij niet om specifieke antwoorden, maar 

meer om de richting, afhankelijk van de informatie die uiteindelijk uit de vraag gehaald wil 

worden. Als voorbeeld is er tijdens het interview gevraagd waar deze cursus plaats moet vinden 

(vraag: 8). De reden voor het stellen van deze vraag volgt uit het promotieonderzoek van 

Coenders (2010) waarin werd vastgesteld dat docenten voor het leren van specifieke kennis en 

vaardigheden de voorkeur geven aan een cursus op school waar al het benodigde materiaal al 

aanwezig is en ook na de cursus geraadpleegd kan worden. In bovengenoemd onderzoek ging 

de cursus over het aanleren van multimedia vaardigheden en de toepassingen hiervan. De 

vraag werd dus gesteld om te bepalen of de voorkeur van de docenten weer uit zal gaan naar 

een cursus op school of ergens anders. Het antwoord dat we dus willen weten is of de voorkeur 



uitgaat naar op school of op een andere centrale plaats, waar precies is niet echt van belang. 

Mogelijke antwoorden op deze vraag zijn dus school of centrale plaats. Vragen waarvan een 

antwoord uit meerdere onderdelen bestaat, werden ingedeeld in subcategorieën, zoals bij de 

vraag ‘Hoeveel tijd mag deze [de cursus] in beslag nemen?’ (vraag: 10). Mogelijke antwoorden 

voor deze vraag werden ingedeeld in hele dagen en halve dagen die dan elk weer werden 

onderverdeeld in het aantal hele dagen of halve dagen. Hieruit kan worden vastgesteld of de 

voorkeur uitgaat naar hele dagen of halve dagen en ook hoeveel tijd docenten bereid zouden 

zijn om hieraan te besteden. 

  



5. Resultaten 

 
Uit verschillende onderzoeken is gebleken hoe docenten leren. In deze onderzoeken zijn 

verschillende punten naar voren gekomen waar rekening gehouden moet worden bij het 

bijscholen van docenten. Sommige van deze punten sluiten niet helemaal aan op het doel dat 

wij willen bereiken of zijn niet haalbaar. Ter verificatie zijn er met enkele huidige docenten die 

biologie, scheikunde of natuurkunde geven in de bovenbouw op de middelbare school een 

interview gehouden. Dit om te weten hoe ze aankijken tegen de komende vernieuwingen en 

hoe ze zich willen voorbereiden hierop. In dit hoofdstuk worden de resultaten van het 

theoretische onderzoek en het interview besproken aan de hand van de onderzoeksvragen. 

 

5.1 Hoe leren docenten 

Het eerste waar men rekening mee moet houden is dat een eendaagse cursus niet voldoende is 

om docenten alles bij te brengen wat nodig is om succesvol deze vernieuwingen te 

implementeren. Het uitdelen van een folder werkt ook niet, het enige waar dit toe leidt is dat 

docenten het aangereikte nieuwe studiemateriaal zodanig aanpassen dat het past in hun 

huidige systeem van lesgeven. Er moet duidelijk aan docenten worden uitgelegd, waarom 

bepaalde punten zijn ingevoerd en wat het nut ervan is. Uit onderzoek is gebleken dat het 

beste manier om docenten te leren omgaan met vernieuwingen is door ze te betrekken bij het 

ontwikkelen van nieuw lesmateriaal. Dit is helaas op grote schaal niet mogelijk. Als alternatief is 

er dus gekeken naar wat de docenten minimaal moeten weten om een vernieuwing succesvol 

te implementeren. Uit dit onderzoek is gebleken dat docenten zeer open staan voor bijscholing, 

wel moet deze scholing aan bepaalde eisen voldoen. Dit is zeer positief nieuws, omdat zoals al 

eerder vermeld heeft een vernieuwing in het onderwijs geen schijn van kans als docenten niet 

bereid zijn om hieraan te werken. De docenten moeten open staan voor het opnemen van 

informatie en bereid zijn om af te wijken van hun vertrouwde manier van lesgeven. Dit kan 

bereikt worden als docenten goed op de hoogte zijn van hoe ze het materiaal moeten 

toepassen, wat de pluspunten zijn en hoe ze om moeten gaan met de zwakke punten in het 

nieuwe systeem. Voor de huidige vernieuwingen houdt dit in dat alle docenten goed op de 



hoogte moeten zijn van de contexten en hoe hieruit de concepten te presenteren. Tijdens een 

cursus voor het geven van COCO onderwijs moet er dus aandacht besteedt worden aan hoe 

docenten dit in het dagelijks werk moeten doen, dit kan door middel van onder andere 

videobeelden. Wat ook zeer belangrijk is, is dat docenten in de gelegenheid zijn om met andere 

docenten hun ervaringen te delen. 

 

5.2 Wat vinden docenten 

Alle vijf docenten zijn best tevreden met het huidige curriculum. Wel vindt Fred dat er 

gedurende de jaren bij havo zoveel is uitgehaald dat het nu te gemakkelijk is geworden. Leon en 

Sjef missen allebei een onderwerp, terwijl Cara vindt dat de stof een goede basis vormt voor 

verdere studie, maar niet aansluit op de belevingswereld van de studenten.  

Allemaal zijn ze in meer of mindere mate op de hoogte van de aankomende vernieuwingen, 

deze informatie hebben ze gekregen van andere collega’s, het zelf opzoeken van informatie 

door het lezen van boeken en vakbladen, bekijken van DVD’s of het op te zoeken op het 

internet. Cara heeft zelfs meegedaan aan workshops en een denktank. Desondanks zijn ze 

allemaal wat terughoudend wat betreft de aankomende vernieuwingen. Andy heeft gehoord 

dat leerlingen die getoetst werden na het volgen van het nieuwe systeem slechter hebben 

gescoord dan leerlingen die het huidige curriculum volgen. Desondanks wil hij de COCO 

benadering niet helemaal afschrijven, omdat het nog in de testfase zit. Hij wil het de kans geven 

om te zien hoe het verder ontwikkelt. Leon heeft het gevoel dat het theoretisch lesgeven wordt 

weggehaald terwijl dat juist wel nodig is ook Cara heeft moeite met hoe in het nieuwe systeem 

de schakeling wordt gemaakt naar het naar voren brengen van de theorie in zijn geheel. Fred 

vindt dat ondanks het feit dat er bepaalde onderwerpen uit het nieuwe curriculum worden 

gehaald het toch voldoende zal zijn voor verdere studie aan de universiteit. Sjef vindt dat het te 

proberen valt, omdat het de aantrekkelijkheid van het vak voor de leerlingen vergroot, wel 

vindt hij dat er verder geen rekening is gehouden met de bestaande tekortkomingen in het 

huidige curriculum. 



Aan alle vijf de docenten is gevraagd hoe ze een vinden dat een cursus ter voorbereiding op het 

COCO onderwijs eruit moet zien. Allemaal zijn ze het mee eens dat de cursus op een centrale 

plaats moet plaatsvinden, de reden hiervoor is dat ze op die manier ook in contact kunnen 

komen met collega’s van andere scholen en zo ervaringen met elkaar kunnen uitwisselen. Over 

de groepsgrootte varieert het aantal tussen de vijf en de twintig. Allemaal vinden ze dat er 

ruimte moet zijn om met elkaar te communiceren en dat dit in al te grote groepen niet mogelijk 

zal zijn. Het aantal keren dat er bijeengekomen moet worden loopt sterk uit elkaar, Andy vindt 

dat hij aan één ochtend wel genoeg zal hebben aangezien hij tijdens zijn studie al veel heeft 

geleerd over de aankomende vernieuwingen. Bovendien houdt hij zelf alle ontwikkelingen op 

dit gebied in de gaten. Fred en Sjef denken dat ze aan twee hele dagen/middagen wel genoeg 

zullen hebben, terwijl Leon en Cara allebei denken dat het een terugkomend iets moet zijn dat 

gedurende het schooljaar elke maand wordt gehouden. Allemaal vinden ze dat de docenten vrij 

moeten krijgen om mee te kunnen doen aan deze cursus, bovendien vinden ze ook met 

uitzondering van Leon dat het voor de docent gratis moet zijn. Leon vindt dat het wat mag 

kosten, maar dat de school moet delen in de kosten en dat de organisatie van de cursus 

stappen moet ondernemen om de prijs zo laag mogelijk te houden. Dit kan door bijvoorbeeld 

geen gratis lunch aan te bieden. Afgezien van Leon en Fred vinden ze niet dat het verplicht 

moet zijn, omdat als docenten er met tegenzin naartoe gaan ze alleen maar zullen tegenwerken. 

Ook als het niet verplicht is zullen Cara en Sjef er zeker naartoe gaan, samen met Leon en Fred 

vinden ze het belangrijk dat docenten zich regelmatig blijven bijscholen en op de hoogte 

moeten zijn van alle ontwikkelingen in het onderwijs en in hun vakgebied. Andy vindt dat hij als 

pas afgestudeerde nog geen behoefte heeft aan bijscholing, wel zal hij in de toekomst 

overwegen om een cursus te volgen.  

Op de vraag of er voor alle vakken een aparte cursus moet worden georganiseerd hebben ze 

allemaal ja geantwoord. Wel vinden Andy en Sjef dat docenten die meerdere vakken geven niet 

alle cursussen hoeft te volgen. Fred vindt juist dat je als leraar op de hoogte moet zijn van alles 

wat er gebeurt, dus zouden docenten die meerdere vakken geven alle cursussen moeten volgen. 

Op de vraag wat er verschillend moet zijn tussen de cursussen wordt er als antwoord gegeven 

dat er vakspecifieke voorbeelden gegeven moet worden en dat de vakkennis besproken moet 



worden. Fred vindt dat het vakdidactiek voor de verschillende vakken moet verschillen, omdat 

het voor de leerlingen interessant moet blijven en voor Cara geldt dat er duidelijk moet worden 

uitgelegd wat het verschil is tussen het oude en het nieuwe systeem. 

Verder werd aan de docenten gevraagd welke punten ze zeker in de cursus terug zouden willen 

zien en welke juist niet. Punten die naar voren kwamen die zeker terug moeten komen in de 

cursus is uitleg over de nieuwe manieren voor toetsing, het bijbrengen van vakkennis voor een 

goede beheersing van de contexten en hoe uit de contexten de concepten te laten volgen, 

zodat alles aan bod komt. Er moet ook uitleg worden gegeven over hoe docenten op een niet al 

te ingrijpend manier de omschakeling van het oude naar het nieuwe systeem kunnen maken. 

Verder moet er ruimte zijn voor discussies en uitwisseling van ervaring met collega’s. 

Onderwerpen die de docenten liever niet terug willen zien is de uitgebreide geschiedenis en 

ontwikkeling van de COCO benadering, docenten hebben namelijk geen behoefte aan een 

heleboel achtergrond informatie die niet praktisch toepasbaar is. Verder zien ze liever geen 

‘deskundigen’ die nooit voor de klas hebben gestaan die hen komen vertellen over hoe ze het 

moeten doen. Verder moet de organisatie van de cursus rekening houden met het feit dat dit 

een cursus voor volwassenen is en niet voor middelbaar scholieren, dus liever geen activiteiten 

zoals rollenspel voor docenten. 

Alle docenten zijn het erover eens dat er na de cursus behoefte is aan enige vorm van feedback. 

Allemaal vinden ze het een goed idee om een website op te bouwen waar collega docenten 

met elkaar in contact kunnen blijven en ervaringen met elkaar kunnen delen, er moet ook een 

mogelijkheid zijn waarbij docenten hun eigen videobeelden kunnen uploaden. Verder vindt 

Fred het een goed idee als op de website alle informatie die tijdens de cursus aan bod is 

gekomen op de website beschikbaar wordt gesteld. Op die manier kunnen de docenten zich 

meer concentreren op de informatie die tijdens de cursus wordt gegeven en zijn ze minder 

bezig met het overnemen van aantekeningen. 

Op de vraag of de docenten iets zouden hebben aan videobeelden en wat ze graag zouden 

willen zien werd als antwoord gegeven dat er aandacht moet zijn voor de zwakke punten en 

hoe deze aan te pakken. Een overzicht van een complete lessenserie moet beschikbaar worden 



gesteld, om te laten zien hoe het wordt opgebouwd. Aan het eind zouden de leerlingen aan het 

woord moeten worden gelaten om ook hun mening te horen van de lessenserie. Docenten 

moeten in de gelegenheid zijn om deze videobeelden op hun gemak te kunnen bekijken. Dit 

kan door ze bijvoorbeeld online te plaatsen achter een inlogsysteem. 

  



6. Discussie 

 
In dit hoofdstuk wordt een advies gegeven voor het voorbereiden van docenten op de 

vernieuwingen die gepland staan voor 2013. Deze adviezen zijn afgeleid uit theoretisch 

onderzoek van hoe docenten leren in combinatie met interviews met docenten. Verder worden 

er ook enkele tips gegeven ter illustratie van de adviezen die worden gegeven. Dit hoofdstuk zal 

opgedeeld worden in drie delen namelijk de organisatie, waarin er adviezen zal worden 

gegeven over onder andere de plaats, het aantal docenten per groep en ideeën over hoe zoveel 

mogelijk docenten te laten meedoen aan de cursus. Het tweede hoofdstuk zal gaan over de 

inhoud van cursus, welke punten er zeker in moeten komen en ideeën over hoe deze in te 

brengen. Als allerlaatste zal er gesproken worden over de ‘follow up’ op het moment dat de 

cursus voorbij is, dit om ervoor te zorgen dat de docenten na de cursus er niet alleen voor 

komen te staan. 

 

6.1 Organisatie 

Bij het organiseren van een cursus komt er een heleboel kijken, in deze paragraaf zullen enkele 

belangrijke punten bespreken worden.  

Als eerste de locatie, bij een ander onderzoek (Coenders, 2010) bleek dat de docenten voor de 

bijscholing van multimedia vaardigheden en toepassingen de voorkeur geven aan een cursus op 

school, waar al het materiaal al voor handen ligt. Tijdens het interview met de docenten bleek 

dat ze unaniem toch de voorkeur geven aan een centrale plaats, de reden hiervoor is dat ze op 

die manier ook in contact kunnen komen met collega’s van andere scholen. Eén van de 

docenten merkte ook op dat je bij een cursus op school grote kans loopt dat je wordt 

lastiggevallen.  

Uit de interviews is ook naar voren gekomen dat de cursus niet verplicht zou moeten zijn, maar 

het is wel de bedoeling dat alle docenten eraan meedoen. Een manier om dit voor elkaar te 

krijgen is door de directie van de scholen ervan te overtuigen dat het heel belangrijk is voor hun 

school dat de docenten worden bijgeschoold en goed op de hoogte zijn van alle vernieuwingen. 



Om dit te bereiken moeten ze de docenten vrijgeven, zodat ze kunnen meedoen aan een cursus 

die hen hierop voorbereid. Docenten zijn zich immers bewust van de noodzaak om zich 

voortdurend bij te scholen, maar doen dit niet door gebrek aan tijd. De enige manier om dit 

voor elkaar te krijgen is door de kosten zo laag mogelijk te houden. Als de kosten te hoog zijn 

kunnen de scholen er niet voor betalen en niet alle docenten zullen dan bereid of zelfs in staat 

zijn om voor de kosten op te draaien, ongeacht hoe nuttig ze het ook vinden. De kosten kunnen 

laag gehouden worden door bijvoorbeeld geen gratis lunch aan te bieden, docenten zijn 

immers zeer goed in staat om voor hun eigen lunch te zorgen. Het uitprintten van alle sheets 

hoeft ook niet zet ze in plaats daarvan op een website of mail ze aan alle deelnemers. Als je de 

sheets nummert kunnen docenten dan een klein aantekening maken die bij sheet nummer XX 

hoort en deze dan op een later tijdstip opzoeken.  

Na het doornemen van de theorie en de interviews met de docenten ben ik tot de conclusie 

gekomen dat de docenten het meeste opsteken uit eigen ervaring en door deze te delen met 

collega’s. Ik denk dus dat de cursus in twee delen moet worden gesplitst, de ene deel moet 

plaatsvinden voordat de nieuwe examenprogramma’s worden ingevoerd en het tweede 

gedeelte moet hierna plaatsvinden. Wat er precies moet gebeuren tijdens de twee gedeeltes 

van de cursus zal in de volgende paragraaf worden uitgelegd. Het aantal deelnemers is 

afhankelijk van wat er op dat moment gebeurt. Bij een theoretisch gedeelte waar de docenten 

niet actief moeten meedoen is het goed om het aantal net zo groot te houden als een 

gemiddeld middelbare school klas. Dit maakt het mogelijk om het overzicht te houden en er 

voor te zorgen dat er tijd is om alle vragen te kunnen beantwoorden. Docenten moeten per slot 

van rekening hetgene dat ze leren aan hun leerlingen doceren, het is dus zeer belangrijk dat er 

voor de docenten niets onduidelijk blijft. Bij een gedeelte waar docenten de gelegenheid krijgen 

om met elkaar te communiceren en ervaringen met elkaar te delen is het meest ideale om de 

groep op te delen in groepen van vier. Dit komt het gesprek het meest ten goede, omdat het 

vermoeden heerst dat deze groepsgrootte ervoor zorgt dat het gesprek op een natuurlijke 

manier kan voortvloeien (Mastrangeli, Schmidt, & Lacasa, 2010). 

 



6.2 Inhoud 

Om de vernieuwingen op een succesvolle wijze te kunnen implementeren moeten docenten 

goed op de hoogte zijn van de vernieuwingen. Eén van de eerste punten die tijdens de cursus 

naar voren moet komen zijn de verschillen tussen het oude en het nieuwe curriculum. Wat zijn 

de sterke punten van het nieuwe curriculum en wat is het nut ervan voor de leerlingen. Dit kan 

bereikt worden door docenten aan het woord te laten die al aan de slag zijn geweest met de 

COCO benadering, men kan ook videobeelden laten zien van hoe het in de praktijk eruit ziet en 

waarin leerlingen aan het woord worden gelaten over hun ervaring met de COCO benadering. 

Houd de informatie praktisch toepasbaar, feiten over het aantal landen waar dit systeem wordt 

toegepast of het aantal onderzoeken die over dit onderwerp zijn geweest zijn voor de docenten 

niet relevant. Zet dit soort informatie op een website en neem tijdens de cursus hoogstens vijf 

minuten de tijd om geïnteresseerden hiernaar toe te verwijzen. Verder is het voor de COCO 

benadering heel belangrijk dat docenten goed op de hoogte zijn van de concepten en contexten. 

Neem tijdens de cursus de tijd om mogelijke struikelpunten hierin te bespreken. Het is zelfs een 

idee om docenten van tevoren te laten aangeven welke contexten en/of concepten ze 

uitgewerkt willen zien. Laat met behulp van voorbeelden ook zien hoe de concepten uit de 

context volgen en hoe ze voor diepgang kunnen zorgen. Neem zeker de tijd om de vakkennis bij 

te spijkeren over concepten die in het huidige curriculum niet aanwezig zijn. Een ander 

belangrijk punt dat niet vergeten moet worden is het doornemen van de nieuwe 

beoordelingsmanieren en werkwijze. Laat duidelijk de voor- en nadelen zien en leg uit hoe 

docenten er mee om moeten gaan.  

Bovenstaande vormt het eerste gedeelte van de cursus. Verdeel het in drie delen en plan 

minstens één nieuwe dag in voor elk. De eerste deel is voor de informatie over de 

vernieuwingen, de sterke en zwakke punten, ervaringen van docenten die er al mee gewerkt 

hebben en ook het nut voor de leerlingen. Laat dit laatste ook zien door bijvoorbeeld interviews 

te houden met leerlingen om hun ervaringen te horen. De reden hiervoor is om docenten 

enthousiast te krijgen over de aan te komen vernieuwingen, waardoor ze ook gemotiveerd 

worden om het hele traject te doorlopen. De volgorde van de volgende twee delen kan gekozen 

worden op basis van wat het beste uitkomt. Eén deel is bedoeld voor het bijspijkeren van 



theoretische kennis, er moet vooral nadruk worden gelegd op onderwerpen die in het huidige 

curriculum niet aan bod komen. In het volgende deel moet aandacht worden besteedt aan de 

vakdidactiek. Hoe moeten docenten de contexten presenteren, zodat de concepten eruit 

komen rollen. Hoe zorg je ervoor dat leerlingen de concepten in hun totaliteit begrijpen. Hoe 

werk je in groepen, hoe vorm je de groepen. Wat zijn de nieuwe beoordelingsmanieren en hoe 

pas je ze toe. Waarom zijn bepaalde technieken toegevoegd aan een module, wat is de 

meerwaarde ervan. Dit laatste gedeelte is zeer belangrijk om te voorkomen dat docenten de 

modules gaan aanpassen naar voor hen bekende manieren van lesgeven. 

Het tweede gedeelte moet plaatsvinden nadat de COCO benadering is ingevoerd. Tijdens deze 

bijeenkomsten moeten docenten voornamelijk de kans krijgen om met elkaar hun ervaringen te 

kunnen delen. Er moet ook tijd besteedt worden aan struikelpunten waartegen docenten zijn 

gelopen en eventuele extra informatie over de te behandelen contexten en concepten.  

 

6.3 Follow Up 

Tussen de verschillende onderdelen van de cursus en erna is het belangrijk dat docenten niet 

aan hun lot worden overgelaten. Tijdens het interview met de docenten hebben ze allemaal 

een interesse getoond in een website. Op deze website moet alle informatie komen te staan 

die tijdens de cursus zijn voorgekomen en achtergrond informatie voor als de docenten over 

een bepaald onderwerp iets meer willen weten. Verder kan er ook videobeelden worden gezet 

die laten zien hoe een lessenserie op te bouwen, maar ook de zwakke punten ervan laat zien en 

hoe ermee om te gaan. Er moet ook de mogelijkheid bestaan voor docenten om hun eigen 

filmpjes erop te plaatsen. Verder moet er ruimte zijn voor de docenten om met elkaar te 

kunnen communiceren en eventuele tips met elkaar te delen.  

  



7. Conclusie 

 

Gedurende dit afstudeeronderzoek heb ik gekeken naar hoe docenten leren en interviews 

gehouden met docenten om te achterhalen hoe ze zich graag willen voorbereiden op de aan te 

komen vernieuwingen in het onderwijs. Hieruit heb ik een aantal conclusies getrokken met 

zoveel mogelijk overeenkomsten tussen wat er in de theorie staat en de wensen van de 

docenten. Uitgaande van deze informatie heb ik in het hoofdstuk discussie een aantal 

richtlijnen gegeven voor het opstellen van de ‘ideale’ cursus. Met deze richtlijnen moet het 

mogelijk zijn om docenten te motiveren om mee te doen aan de cursus en ze voor te bereiden 

op aankomende vernieuwingen. De cursus is uitgebreid en gaat door tot nadat de 

vernieuwingen al zijn ingevoerd. De reden hiervoor is dat dit tijdens de interviews het meest 

belangrijke punt voor de docenten was, namelijk de kans om hun ervaringen met andere 

collega’s te kunnen delen. Ik hoop dat deze richtlijnen van dienst kunnen zijn bij de organisatie 

van een cursus ter voorbereiding van docenten op aan te komen vernieuwingen in het 

onderwijs in het bijzonder het lesgeven met behulp van de context-concept benadering. 
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Bijlage 1 

 

Interviewschema 

Datum interview: 

Plaats: 

Tijdstip aanvang: 

Introductie: 

• Dit interview is voor mijn afstudeeronderzoek met als titel: “Beste manier voor het 

voorbereiden van docenten op het nieuwe onderwijs” 

• Alle antwoorden zullen vertrouwelijk worden behandeld 

• Eventuele geluidsopname alleen voor mezelf. 

Achtergrondinformatie: 

1. Hoe lang geeft u al les? ………………………………………………………………………………………………….. 

2. Welke vak(ken) geeft u les in? ………………………………………………………………………………………… 

Huidige situatie: 

3. Wat vindt u van het huidige curriculum? (Tijdsdruk, Moeilijkheidsgraad, Onderwerpen) 

Vernieuwingen: 

4. Wat vindt u van de aankomende vernieuwingen? 

5. Hebt u behoefte aan meer informatie over wat deze vernieuwingen inhoudt? (Bij Nee, 

vraag 6 overslaan) 

6. Hoe wilt u het liefst zulk informatie ontvangen? (Folder, website, workshop op school of 

buiten) 

7. Hebt u zelf al voorbereidingen getroffen voor het nieuwe onderwijs? 



De volgende vragen gaan over hoe een eventuele cursus voor het voorbereiden op het nieuwe 

onderwijs uit zou moeten zien. 

Organisatie van de cursus: 

8. Waar moet deze cursus plaatsvinden? 

9. Uit hoeveel mensen mag een cursus maximaal bestaan? 

10. Hoeveel tijd mag deze in beslag nemen? (2 hele dagen, een paar keer 4 uurtjes) 

11. Mag deze wat kosten of zou het gratis aangeboden moeten worden? 

12. Zou er hiervoor een aantal lessen moeten uitvallen of moet het in de vrije tijd van de 

docent? 

13. Zou deze cursus voor elke docent verplicht moeten zijn? 

14. Als de cursus niet verplicht is zou u eraan meedoen, waarom wel/niet?  

15. Zou er voor elke vak een aparte cursus moeten komen? (Bij Nee, verder gaan met vraag 

18) 

16. Zo ja moeten docenten die meerdere vakken geven alle cursussen volgen? 

Inhoud van de cursus: 

17. Wat zou het verschil tussen de verschillende cursussen moeten zijn, als er voor elk vak 

een aparte cursus wordt georganiseerd?  

18. Wat wilt u zeker terugzien in de cursus? 

19. Wat wilt u zeker niet terugzien in de cursus? 

20. Zou je iets hebben aan videobeelden waarin dit systeem wordt toegepast? Heb je 

bepaalde eisen waaraan deze videobeelden zouden moeten voorzien? (volledige lessen 

geen samenvatting, ook een video die een niet perfect lopende les laat zien) 

Na de cursus: 

21. Heb je na de cursus behoefte aan feedback? In welke vorm? (Nieuwsbrief, website met 

mogelijkheid om zelf vragen te stellen?) 

 


