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Reflectie op traject langs 4 lijnen

• Proces

• Onderzoek

• Inhoud

• Innovatie
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Ontwikkel

groep:

Prof. 

identiteit 

Zin in werk

PLG’s

Geïntegreerd

tienderonderwijs

Veranderkundige benadering 

vanuit de innovatie literatuur

Kennis vanuit de literatuur over 

tienderonderwijs en PLG’s

Ontwikkel

groep:

Gespreks-

voering

Ontwikkel

groep:

Ontwerpen

bij een kans

Ontwikkel

groep: 

Prof 

identiteit

Persoonlijke

balans

Projectleider

Manager innovatie

Onderwijsontwikkelaaar

LVO

6 studenten

3 docenten

Werkveld 

PO: 2 slb -ers

VO: 2 slb -ers, 

2 werkplekbegeleiders

Pabo

5 studenten

3 docenten

OC

lector

onderzoeker

PLG Tieneronderwijs

11 studenten, 6 docenten, 5 collega’s werkveld 

Curriculum Tieneronderwijs gerealiseerd in PLG’s
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Onderzoek

Hoofdvraag:
Wat zijn de percepties van deelnemende studenten en docenten ten aanzien van de 
ontwikkeling bij studenten van hun inhoudelijke specialisatie in vak en vakdidactiek en 
hun pedagogisch-didactisch repertoire gedurende het project Oudere Kind, en welke 
elementen uit het project zijn daarop van invloed geweest?

Opbrengsten interviewronde 1:

- Positief over de samenwerking/ontmoeting tussen diverse personen.

- Rommelige start – onduidelijkheid. Schets concreter waar de pilot naar toe leidt.

- Docenten verschilden vooral w.b. de balans vakinhoud versus generieke delen

- Studenten denken ook over dit verschil na, maar hebben de sterke verwachting 
(weten zeker) dat beiden inhoudelijk nog aan bod zullen komen

- Koppeling opleidingen: Zeer positief ervaren; ‘magnifiek

- Geef werkveld een plek in de interviews
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Inhoud

Modules (10 studiepunten)

• Professionele identiteit

• Zin in werk (periode 3)

• Persoonlijke balans (periode 4)

• Beroepstaak 2:Begeleiden van leer- en 
ontwikkelingsprocessen van leerlingen 

• Gespreksvoering (periode 3)

• Beroepstaak 5: Ontwikkelen van onderwijs

• Ontwerpen bij een kans (periode 4)
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Vooruitblik D.V. 2021 - 2022

o Onderzoeken mogelijkheid om Pabo 2 te laten starten 

met een oudere kind klas.

o Tieneronderwijs leerjaar 2 : huidige 10 gezamenlijke 

studiepunten voor Pabo en LVO worden opnieuw 

gegeven 

o Tieneronderwijs leerjaar 3: ontwikkelen van 10 

gezamenlijke studiepunten voor Pabo en LVO 

o Cursus 2022 – 2023 Uitbreiding Tieneronderwijs 

richting 15 gezamenlijke studiepunten
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Organiseren van innoveren

Figuur 4 Duosysteem (Kotter, 2016).
Figuur 3 Ontwrichtende technologieën 
(Christensen,2017).

Figuur 5 Snel vertragen en traag versnellen (Ardon 2020).



Driestar hogeschool leidt – al sinds 1944 – leraren op die met hart en ziel een 

bijdrage leveren aan het christelijk onderwijs. De hogeschool is onderdeel van 

kenniscentrum Driestar educatief en werkt nauw samen met Driestar 

onderwijsadvies en Driestar managementadvies.

Niets uit deze presentatie mag worden verveelvoudigd, overgenomen, 

opgeslagen of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, 

zonder voorafgaande toestemming van Driestar educatief.

Meer info: c.j.b.ritmeester@driestar-educatief.nl


