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In deze leeractiviteit is er aandacht voor enerzijds grote algemene trends in 
onderwijsinnovatie van de laatste jaren, maar ook voor de vraag ‘Wat werkt er nu 
echt?’ 
 
Gedurende deze leeractiviteit werken we onder andere aan de pedagogische, 
didactische en omgevingscompetentie. 
 
Leerdoelen die hier van afgeleid zijn: 
 

 De student geeft een overzicht van belangrijke trends in onderwijsvernieuwing 
en welke resultaten deze vernieuwingen (lijken te) brengen (productief). 

 De student beoordeelt lopende onderwijsvernieuwingen op mogelijke 
effectiviteit voor het leren en gebruikt daarbij het referentiekader van de 
opbrengsten van onderwijskundig onderzoek (productief). 

Voorbereidingsopdrachten 
1. Bestudeer Valke (2010) Thema 2: Naar een referentiekader voor onderwijskunde. 
2. Beschouw de lopende vernieuwingen in je onderwijsorganisatie in het licht van de 
effectieve vernieuwingen van Hattie (2009). Wat is je conclusie? 
3. Denk na over een mini-interventie in jouw beroepscontext die een 
kwaliteitsverhogende werking zou kunnen hebben volgens Hattie (2009). 
4. Begin of ga verder met de uitvoering van de kritische analyse van je vernieuwing. 
 
Excursie RDM  
Informatie volgt.  
 
Leerteambijeenkomst  
suggestie 
1. Bespreek met elkaar de verschillende suggesties voor kleine interventies om het 
onderwijs effectiever te maken. Zijn ze effectief? Zijn ze haalbaar? 
2. Bespreek hoe je zou kunnen komen tot invoering van deze interventies. Denk 
daarbij ook aan manieren om (een groepje) collega’s mee te krijgen in dit 
experiment. 
3. Bespreek met elkaar de voortgang van de kritische analyse van de gekozen 
innovaties. 
 
College (Plenair) 
Algemene trends worden besproken en bekeken in het licht van de meta-analyse 
van Hattie (2009). Welke aspecten van deze innovaties dragen nu aantoonbaar bij 
aan de verbetering van de onderwijskwaliteit? 
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Voorbereidingsopdrachten 

1. Leervragen inbrengen en beantwoorden via het blog. Identificeren en 
aanscherpen van leervragen voor de voortgangsbespreking. 

2. Voorbereiden werkcollege. Formuleer tijdens het bestuderen van het artikel 
vragen over het artikel. Deze keer lezen we bij voorkeur een door studenten 
ingebracht artikel. 

 

Voortgangsbespreking 2 (plenair in halve groepen) 
Deze worden bij voorkeur gepland als jullie hier zelf om vragen. Het doel van de 
voortgangsbespreking is het bespreken van leervragen die de inhoudelijke 
voortgang van het werken aan leerproducten belemmeren. 
De voortgangsbespreking is facultatief.  
 
Homo Zappiëns (plenair in halve groepen) 
In de tweede sessie van Homo Zappiëns in het kader van ‘Initiëren en begeleiden 
van vernieuwingen’ zal worden ingegaan het kritisch beschouwen van 
onderwijsinnovaties op ICT gebied. Wat overstijgt het niveau van de motiverende 
gadget en vormt echt een kwalitatieve verbetering van het leerproces? Verder 
komen ICT toepassingen aan de orde die een nuttige bijdragen aan de kwaliteit van 
samenwerkend leren van docenten en studenten. 
 
Werkcollege bespreken artikel (plenair in halve groepen) facultatief  
In dit werkcollege bespreken we een door de studenten ingebracht artikel. 
 
Leerteambijeenkomst  
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