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We zijn met z’n allen een prachtige school gestart. Een nieuwe school 
vol nieuwe uitdagingen, obstakels en ontwikkelingen. Dat maakt het 
spannend, dat maakt het uitdagend. Natuurlijk gaat alles niet meteen 
soepel, maar daar werken we met z’n allen aan. Bij een nieuwe school hoort 
een nieuwe visie: onderzoeken, ontdekken, experimenteren en creëren. 
Maar wat houdt deze visie in en hoe passen we dit toe binnen onze lessen. 
Dit is een van de uitdagingen die we met z’n allen hebben en ik wilde door 
middel van Design Thinking kijken of we een route kunnen vinden om dit 
soepel in onze school te implementeren.

WAT IS DESIGN THINKING
Design Thinking is een circulair ontwerpproces waarbij het DOEN centraal 
staan. Bij Design Thinking ben je op zoek naar verbeteringen en oplossingen. 
Tijdens dit ontwerpproces zijn er verschillende tools/experimenten die je 
in kunt zetten om te komen tot deze oplossingen. Je gaat hierbij uit van 
een human-centered proces. Een proces waarbij de mens, de gebruiker, 
centraal staat. Deze mensen zijn onderdeel van je proces, hun verhalen en 
ervaringen zijn essentieel.

Zoals hiernaast te zien is bestaat het circulaire ontwerpproces uit 
verschillende fases. Deze fases loop je meerdere malen door om je ontwerp 
te verbeteren en uiteindelijk tot een passende oplossing te komen. Een 
ontwerp is dus eigenlijk nooit klaar, er zullen altijd nieuwe inzichten zijn die 
continue moeten worden bijgeschaafd.

Heel veel leesplezier langs deze route!

inleiding
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PLAN VAN AANPAK

Sinds dit jaar zijn we als twee scholen samengegaan. Voorheen de 
Gijsbert Karel van Hogendorp (GKH) en Melanchthon Mathenesse, nu 
samen het Experience College. Scholen met heel veel ervaring, beiden 
een eigen visie op lesgeven en beiden scholen die geworteld waren in 
de wijk (Delfshaven). Deze nieuwe school heeft een nieuwe visie/doel. 
Het doel is namelijk om iedere leerling elke schooldag afwisselend 
bezig te laten zijn met ontdekken, experimenteren, onderzoeken en 
creëren. Iets wat goed toe te passen is binnen mijn eigen vak MVI 
(Media, Vormgeving en ICT). Iets wat ik veel binnen mijn lessen aan het 
toepassen ben. 

Echter krijg ik nu van veel collega’s van de basisvakken (Nederlands, 
Engels of Wiskunde) terug dat zij het zelf niet zien zitten om de visie van 
het ontdekken, onderzoeken, experimenteren en creëren toe te passen 
binnen de les. Dat is jammer, want ik ben van mening dat deze wel 
overal toe te passen zijn. Ik denk dat de docenten van de basisvakken 
het nu niet zien zitten omdat er niet genoeg draagvlak door de directie 
is gecreëerd. Hier wil ik dan ook verandering in brengen en ik heb de 
volgende onderzoeksvraag geformuleerd.

Hoe kunnen we deze nieuwe onderwijsvisie in onze lesstof 
verwerken?

Mijn onderzoeksvraag is een idee, een gevoel, wat ik had  en dit wilde 
ik verder uitzoeken. Het boek The Field Guide to Human-Centered 
Design van IDEO.org beschrijft heel goed hoe je een idee/gevoel kunt 
onderzoeken (zie afbeelding). Mijn idee was om een experiment uit te 
voeren waarbij ik op zoek ging vanuit een aanname en deze vervolgens 
verder zou onderzoeken.

fase 1 - oriëntatie
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De opzet van het experiment heb ik gemaakt op basis van de tool 
Experiment Canvas zoals deze beschreven staat in het boek Design 
Denken & Doen van Patrick van der Pijl en Erik Prins. Het doel van het 
Experiment Canvas, zo beschrijft het boek, is om het juiste meetbare 
en observeerbare experiment op het juiste moment in te zetten 
om een aanname te checken en vervolgens met deze resultaten je 
vervolgstappen te bepalen.

Hiernaast zie je dan ook het eerste gedeelte uitgewerkt, waarbij ik 
eerst een riskante aanname neem en deze vervolgens omzet tot een 
hypothese aan de hand van de hypptheseformule zoals hij op het 
Experiment Canvas staan aangegeven.

fase 1 - oriëntatie
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Hallo heren,
 
Zoals jullie weten ben ik op dit moment bezig met mijn studie om mijn 
bevoegdheid te halen. Voor een van mijn vakken zijn we bezig met Design 
Thinking. Hierbij moeten we een probleem door middel van Design Thinking zien 
op te lossen. Het probleem waarmee ik bezig ben (en dit is een aanname) is het 
probleem dat de vakgroepen van de basislessen hebben (Nederlands, Engels, etc.) 
om de visie van het ontdekken, experimenteren, onderzoeken en creëren in hun 
lessen te verwerken.
 
Hiervoor wil in door middel van iteraties verandering in brengen. Ik ga a.s. dinsdag 
een kleine iteratie doen binnen de vakgroep Engels. Hierna zal ik een conclusie 
trekken en naar jullie rapporteren. Uiteindelijk wil ik een verbeterde iteratie 
uitwerken welke ik breder uit hoop te kunnen rollen.
 
Ik hou jullie op de hoogte.
 
Met vriendelijke groet,

Thijs Bos
Docent MVI 
Vakgroep leider MVI

Experimenteren | Ontdekken | Onderzoeken | Creëren

Spaanseweg 101 | 3028 HW  Rotterdam | 010 - 437 16 00
xcollege.nl

MAILING
Datum: 25 sepember 2020
Ontvangers: de directie

Omdat dit proces in de school plaats zal vinden en 
het belangrijk is om de stakeholders (in dit geval de 
directie) achter mij te krijgen en zo zelf draagvlak te 
creëren, wilde ik ze vroeg in het proces betrekken. 
Om die reden heb ik er dan ook voor gekozen om 
ze meteen op de hoogte te brengen dat ik met dit 
onderzoek ga beginnen en dat ik ze gedurende het 
proces op de hoogte wil houden. Hiernaast vind je 
dan ook de mail die ik aan de directie heb verstuurd, 
voordat ik daadwerkelijk met het onderzoek begon.
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Toen ik met dit onderzoek begon, was in eerste instantie, tijdens het 
divergeren, de scope van mijn onderzoek veel groter. Dit was in de 
ideation-fase zoals deze beschreven staat in het boek The Field Guide 
to Human-Centered Design van IDEO.org (zie afbeelding). Zo wilde 
ik in eerste instantie ook kijken naar het feit dat er nu twee culturen 
samengaan die haaks op elkaar staan en hoe ik deze samenwerking kon 
bevorderen. Hier wilde ik naar kijken omdat er nu een visie top-down op 
wordt gelegd en door dit op deze manier te doen, creëer je veel weerstand 
en duurt het langer om een goede samenwerking te realiseren. Ik had 
dan ook nog de volgende onderzoeksvraag geformuleerd;

Hoe kun je ervoor zorgen dat er door middel van samenwerking twee 
culturen samengaan?

Uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om tijdens het convergeren deze vraag 
te laten vallen en is mijn focus verschoven naar enkel het implementeren 
van de nieuwe onderwijsvisie in lesstof. Dit omdat ik van mening ben 
dat de samenwerking vanzelf komt als docenten zich prettiger voelen bij 
een visie waar ze ook achter staan. Als ik mijn experiment zo inricht dat 
ik beide culturen samen laat werken, hoop ik dat dit doel alsnog behaald 
zal worden.

fase 1 - oriëntatie
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OPZET VAN HET EXPERIMENT

Ik wil docenten zelf het ontdekken, onderzoeken, experimenteren en 
creëren laten ervaren en kijken of het docenten lukt om door middel 
van gamification in hun lessen in te zetten ze meer de visie van het 
ontdekken, onderzoeken, experimenteren en creëren toe kunnen 
passen. Gamification is het toepassen van spelprincipes op een niet 
spel gerelateerde context en kan helpen om gebruikersbetrokkenheid 
(in dit geval de leerlingen) te verhogen.

Ik geef hierbij de docenten (minimaal één oud G. K. van Hogendorp 
docent en minimaal één oud Melanchthon Mathenesse docent) 
lege spelelementen en vraag hen een les te ontwikkelen met de 
spelprincipes die ze binnen hun lessen kunnen gebruiken. Ze 
krijgen een stapel (lege) speelkaarten, een (leeg) speelbord, (lege) 
dobbelstenen en knutselmaterialen.

Voor en na de test zal ik de deelnemers vragen een paar vragen te 
beantwoorden om te kijken hoe ze voor en na de test tegenover de 
visie staan. 

Dit experiment heeft plaats gevonden op 29 september 2020. 
Scan de QR code en bekijk de uitwerking van het expirement:

fase 2 - experiment
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HOE ERVAAR JE HET ONTDEKKEN, EXPERIMENTEREN, ONDERZOEKEN EN CREËREN OP 
DIT MOMENT BINNEN JE EIGEN LES?

HOE WAS DEZE SAMENWERKING VOOR JOU

WAT IS JOUW VISIE BETREFT HET ONTDEKKEN, EXPERIMENTEREN, ONDERZOEKEN EN 
CREËREN BINNEN JOUW LESSEN?

BEN JE TOT NIEUWE INZICHTEN GEKOMEN EN WAARDOOR KWAM DAT WEL/NIET?

BETREFT HET ONTDEKKEN, EXPERIMENTEREN, ONDERZOEKEN EN CREËREN BINNEN JE 
EIGEN LES, WAAR HEB JE BEHOEFDE AAN?

DENK JE DAT EEN MANIER WAS OM ONTDEKKEN, EXPERIMENTEREN, ONDERZOEKEN EN 
CREËREN IN JE LESSEN TE VERWERKEN EN WAAROM WEL/NIET?
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HOE ERVAAR JE HET ONTDEKKEN, EXPERIMENTEREN, ONDERZOEKEN EN CREËREN OP 
DIT MOMENT BINNEN JE EIGEN LES?

HOE WAS DEZE SAMENWERKING VOOR JOU

WAT IS JOUW VISIE BETREFT HET ONTDEKKEN, EXPERIMENTEREN, ONDERZOEKEN EN 
CREËREN BINNEN JOUW LESSEN?

BEN JE TOT NIEUWE INZICHTEN GEKOMEN EN WAARDOOR KWAM DAT WEL/NIET?

BETREFT HET ONTDEKKEN, EXPERIMENTEREN, ONDERZOEKEN EN CREËREN BINNEN JE 
EIGEN LES, WAAR HEB JE BEHOEFDE AAN?

DENK JE DAT EEN MANIER WAS OM ONTDEKKEN, EXPERIMENTEREN, ONDERZOEKEN EN 
CREËREN IN JE LESSEN TE VERWERKEN EN WAAROM WEL/NIET?

PRE TEST
Voorafgaand aan het experiment heb ik de docenten onderstaande kaart 
in laten vullen. Beide deelnemers geven hierop aan op dit moment de 
visie van het ontdekken, onderzoeken, experimenteren en creëren nog 
niet toe te passen binnen de lessen. Dit komt doordat beiden deelnemers 
ook aangeven niet goed te weten wat er van hen verwacht wordt, betreft 
de visie. Daarbij geven beiden docenten een andere invulling aan deze 
visie.

POST TEST
Aan het einde van het experiment vraag ik de deelnemers onderstaande 
vragen te beanwoorden. Hierbij geven beide deelnemers aan in te zien 
dat er ruimte is voor de visie binnen de lessen en dat gamification een 
manier is om deze visie in te zetten. Het experiment heeft hen gedwongen 
anders te denken en dat heeft geholpen. Als mooie bijkomstigheid geven 
beiden deelnemers ook aan dat ze de samenwerking als heel prettig 
hebben ervaren.

fase 2 - experiment
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TUSSENTIJDSE CONCLUSIE

De eerste resultaten zijn erg positief. Deze resultaten heb ik weer 
verwerkt in de Experiment Canvas. Als de docenten de ruimte (en 
tijd) krijgen om dit soort experimenten te doen en vervolgens zelf de 
uitkomsten hiervan kunnen verwerken in hun lessen, biedt dit hen de 
mogelijkheid om de visie toe te kunnen passen. Daar waar er eerst 
geen connectie met de visie was, blijkt deze sterk aanwezig te zijn na 
het doen van het opgezette experiment.
 
Een volgende stap zou zijn om het groter aan te pakken. Ik zou dan 
ook graag dit experiment binnen meerdere secties uit willen rollen op 
ontwikkel-, studie- of vergaderdagen. In de mailing op de volgende 
pagina heb ik wederom de stakeholders (de directie) op de hoogte 
gebracht van mijn tussentijdse conclusie en vraag ik hen of er ruimte 
is voor deze verdere ontwikkeling. 

fase 2 - experiment

Het directielid dat over de innovatie binnen 
onze school gaat heeft al gereageerd en 
aangegeven hier binnenkort over in gesprek te 
willen en komt hier zo snel mogelijk op terug.
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Hallo heren,
 
Afgelopen vrijdag vertelde ik jullie dat ik bezig ben met een Design Thinking 
onderzoek. Hierbij wil ik met jullie graag de opzet van dit onderzoek en de 
uitkomst hiervan delen. Ook heb ik aan het einde nog een openstaande vraag 
voor jullie…!
 
Mijn hypothese was
Ik denk dat het niet kunnen toepassen van de visie binnen de huidige lessen van 
de “basisvakken” Nederlands, Engels en wiskunde zal leiden tot Een gebrek aan 
draagvlak, waardoor het concept waar de visie op rust binnen één (het huidige) 
schooljaar zal falen en er uiteindelijk terug wordt gegrepen naar het oude 
vertrouwde.
 
Mijn opzet van het experiment
Ik wil docenten laten kijken of het lukt om door middel van gamification toe te 
passen in hun lessen meer de visie kunnen invoeren. Ik geef hierbij de docenten 
lege spelelementen en wil hen vragen een spel te ontwikkelen die ze binnen hun 
lessen kunnen gebruiken. Voor en na de test zal ik de deelnemers vragen een paar 
vragen te beantwoorden om te kijken hoe ze voor en na de test in de visie staan.
 
Zie hier de uitwerking van de iteratie: https://youtu.be/-L9yb63tKfw
 
De eerste resultaten
Deze zijn erg positief. De sectie Engels heeft een game ontwikkeld waarbij ze 
aan het einde van een periode de materie gaan herhalen. De leerlingen moet 
in groepsvorm allemaal spelopdrachten doen, hier kunnen ze punten mee 
verdienen. Met deze punten strijden ze tegen andere groepjes en uiteindelijk ook 
tegen andere klassen. Daar waar de docenten vooraf aangaven dat ze weinig in de 
visie zien, geven ze na de test aan in te zien dat er ruimte is voor de visie binnen de 
lessen en dat hen te dwingt anders te denken.
 
Conclusie
Het zou verstandig zijn als de docenten de ruimte (en tijd) krijgen om dit soort 

iteraties te doen en vervolgens zelf de uitkomsten hiervan kunnen verwerken in 
hun lessen. Daar waar eerst er namelijk geen connectie met de visie was, blijkt 
deze sterk aanwezig te zijn na het doen van de opgezette iteratie.
 
Daar komt hij…
MIJN VRAAG AAN JULLIE…!
Een volgende stap zou zijn om het groter aan te pakken. Is er dan ook tijd en 
ruimte om deze iteraties binnen meerdere secties uit te rollen en kunnen we hier 
op ontwikkel-, studie- of vergaderdagen tijd aan besteden? Persoonlijk ben ik van 
mening dat het belangrijk is dat we dit snel oppakken. We zijn namelijk al een 
tijdje bezig met het concept en er is, wederom naar mijn mening, te weinig tijd 
besteed om dit goed door te voeren bij de “basisvakken”. Ik ben bereid om deze 
iteraties te leiden en docenten door middel van gamification in hun lessen te 
helpen ontwikkelen.
 
Ik hoop jullie zo voor nu voldoende te hebben geïnformeerd en hoop snel wat van 
jullie te horen
 
Met vriendelijke groet,

Thijs Bos
Docent MVI 
Vakgroep leider MVI

Experimenteren | Ontdekken | Onderzoeken | Creëren

Spaanseweg 101 | 3028 HW  Rotterdam | 010 - 437 16 00
xcollege.nl

MAILING
Datum: 1 oktober 2020
Ontvangers: de directie

fase 2 - experiment
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GESPREK SIMON BAARS
(DIRECTEUR INNOVATIE – EXPERIENCE COLLEGE)

In mijn videogesprek met Simon geeft hij aan dat de huidige visie 
uiteindelijk zichtbaar moet zijn in alle vakken. Hij realiseert zich dat 
het makkelijker is deze binnen profielvakken en vakken als natuur-, 
scheikunde en biologie te implementeren. Ook realiseert hij zich 
dat het niet realistisch is om de visie continue aanwezig te laten zijn 
binnen de “basisvakken” zoals Nederlands, Engels en wiskunde, omdat 
hier ook gewoon lesstof behandeld dient te worden.

Bij het proces dat stap voor stap ingezet moest worden, voor het 
ontwikkelen van een nieuwe school, legt Simon uit dat de directie er 
bij de eerste opzet van het Experience College voor gekozen heeft XL-
lessen eerst uit te werken. Dit zijn lessen in de onderbouw waarbij de 
leerlingen kunnen snuffelen aan de profilering van het Experience 
College waarmee deze in de vorm van onderzoeken, ontdekken, 
experimenteren en creëren duidelijk wordt. Er is bij de doorvoering van 
het nieuwe concept bij de overige lessen voor gekozen geen externe 
in te huren om aan de slag te gaan met de visie, maar deze vanuit 
het personeel te laten komen aan de hand van goede voorbeelden en 
initiatieven. De opstart heeft echter meerdere problemen ervaren (een 
verbouwing die uitliep, het COVID-19 virus en veel uitval binnen het 
docerend personeel) waardoor dit traag op gang is gekomen.

Hij verwelkomt dan ook mijn initiatief met open armen. Hij vraagt 
zich af waarom er is gekozen voor Gamification en vraagt mij om 
het onderzoek breder te trekken en ook eens te kijken naar andere 
mogelijkheden om de visie binnen de “basisvakken” te krijgen. 
Zo geeft hij als voorbeeld om het Prowise elektronische schoolbord erbij 

te betrekken om te kijken of het op die manier ook mogelijk is om de 
visie in de lessen te verwerken. Graag wil hij in het managementteam 
aangeven dat dit aanbod van mij open staat. 

Kort na dit gesprek werd ik gebeld door een van de 
andere directieleden en hebben we besproken om de 
nieuwe iteratie direct in te plannen bij de aankomende 
organisatiedag waarin Train The Trainer workshops 
gepland staan. Deze organisatiedag vindt plaats op 
vrijdag 16 oktober 2020.

fase 3 - feedback
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PEER FEEDBACK

Hieronder vind je de peerfeedback die ik op 13 oktober van mijn 
medestudent Cor Versluis heb ontvangen: 

Ik heb alles bekeken wat er staat ziet er goed uit, soms beetje de 
essentie van het verhaal kwijt door de vele moeilijke woorden die je 
gebruikt maar uiteidelijk wel duidelijk.

VERBETERPUNTEN
Wat meer visueler maken door het toevoegen van voorbeelden zoals 
hoe het in de praktijk werkelijk wordt toegepast en de voor- en na 
situatie goed belichten zodat ze meer oog kregen op de voordelen en 
noodszaak.

fase 3 - feedback
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EIGEN OBSERVATIE

Op dinsdag 6 oktober heb ik de V&A Innovate Talk with RESOLVE 
collective bijgewoont. RESOLVE is een Design Thinking collectief 
dat architectuur, techniek, technologie en kunst combineert om 
maatschappelijke uitdagingen aan te gaan en door middel van inspiratie 
en ideeën creatieve, samenwerkende en interdisciplinaire projecten 
leveren. Ik kwam er na deze Innovate Talk achter dat ik eigenlijk nog 
te weinig onderzoek had gedaan. Want uit deze talk haalde ik dat het 
onderzoek een belangrijk onderdeel is van je uitwerking. Ik vind dan 
ook dat ik eerst een stapje terug moet doen en nog even wat beter 
onderzoek moet doen. Ik heb namelijk een riskante aanname gedaan 
bij het Experiment Canvas, maar heb dit nog helemaal niet getest. 

Met de inzichten en de feedback die ik nu heb opgedaan in deze 
TESTING fase zal ik in de volgende EMPATHIZE fase mijn aanname die 
ik eerder heb gedaan moeten onderzoeken om mijn probleemstelling 
scherper te krijgen. Ook zal ik met deze inzichten en feedback in de 
PROTOTYPE fase mijn experiment moeten redesignen waarbij ik 
antwoord krijg op de eerder benoemde onderzoeksvraag:

Hoe is het mogelijk om deze nieuwe onderwijsvisie in lesstof te 
verwerken?

Wat mijzelf verder opviel was dat ik bij de post-test vragen de 
samenwerking als eerste vraag heb staan, terwijl ik dit niet als 
belangrijkste doel heb staan. Bij de redesign fase van dit experiment 
zal ik hier rekening mee gaan houden en de pre- en post-test vragen 
anders insteken.
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WAT IS JOUW VISIE BETREFT HET ONTDEKKEN, EXPERIMENTEREN, ONDERZOEKEN EN CREËREN 
BINNEN JOUW LESSEN?

WAT IS JOUW VISIE BETREFT HET ONTDEKKEN, EXPERIMENTEREN, ONDERZOEKEN EN CREËREN 
BINNEN JOUW LESSEN?

WAT WIL JE ZELF KWIJT OVER HET ONTDEKKEN, EXPERIMENTEREN, ONDERZOEKEN EN CREËREN?

WAT WIL JE ZELF KWIJT OVER HET ONTDEKKEN, EXPERIMENTEREN, ONDERZOEKEN EN CREËREN?

WAT DOE JE ZELF AL AAN HET ONTDEKKEN, EXPERIMENTEREN, ONDERZOEKEN EN CREËREN BIN-
NEN JE EIGEN LES?

WAT DOE JE ZELF AL AAN HET ONTDEKKEN, EXPERIMENTEREN, ONDERZOEKEN EN CREËREN BIN-
NEN JE EIGEN LES?

IK GEEF HET VAK:

IK GEEF HET VAK:

Zoals ik eerder beschreef bij mij eigen observatie van het eerste 
experiment kwam ik erachter dat ik enkel een riskante aanname 
heb gedaan, maar deze niet heb getoetst. De aanname was dat de 
“basisvakken” Nederlands, Engels en wiskunde weinig zien in de 
huidige visie (ontdekken, onderzoeken, experimenten en creëren). Om 
te kijken of deze aanname waar is, heb ik een klein onderzoek gestart. 
Hierbij heb ik voor de docenten een vragenlijst gemaakt waarbij het 
ontdekken, onderzoeken, experimenten en creëren centraal staat. Ik 

heb collega’s gevraagd deze vragenlijst in te vullen en in te leveren 
bij in de daarbij bijgevoegde box (zie afbeeldingen). Deze manier 
van onderzoek doen is eigen interpretatie van een expert interview 
uit het boek The Field Guide to Human-Centered Design van IDEO.
org. Uiteindelijk hebben 15 collega’s de vragenlijst ingevuld en heb ik 
de uitkomst hiervan vervolgens visueel uitgewerkt en deze is op de 
volgende pagina’s te zien.

ONDERZOEK

fase 4 - redesign iteratie
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WILLEKEURIGE OPNAME GROEPEREN BEVINDINGEN INZICHT

!
Ongerelateerde data Informatie door de gedeelde 

context te begrijpen
Kennis opdoen door de onderlinge 

samenhang te begrijpen
Het prioriteren van bevindingen 

leidt tot inzicht

De uitkomst van het onderzoek heb ik vervolgens verwerkt aan de hand van het 
boek This Human van Melis Senova. Zij beschrijft hoe je gegevens kunt omzetten 
tot inzichtelijke informatie (zie illustratie hieronder). Omdat een onderdeel van de 
peerfeedback was dat ik het meer visueel moet maken, heb ik ervoor gekozen om 
deze uitkomst visueel uit te werken en deze is op de volgende pagina’s te zien.

fase 4 - redesign iteratie
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Het kan echt niet bij elk vak

Door fouten te maken leer je

Zoveel mogelijk! Zeker op VMBO

Kan niet altijd

Lastig toe te passen

Makkelijker in de praktijk

Aan een leuk project koppelen

Soms nog wat lastig

Potentie tot het uiterste benutten

Het zou de druk er vanaf halen

Nog lastig implementeerbaar

Moeilijk maar er zijn mogelijkheden

Kinderen kind laten

Oplossingsgericht denken

Lastig voor alle vakken

Kosten - budget

Zelf lastig los te laten

Kost veel tijd

Meer tijd nodig

Educatief maar leuk

Leerlingen actief laten

Lastig in de planning

Graag handvatten

Praktisch gericht
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OPZET VAN HET EXPERIMENT

Ook nu weer wilde ik de docenten zelf het ontdekken, onderzoeken, 
experimenteren en creëren laten ervaren. Omdat er nu twee sessies 
waren heb ik ervoor gekozen om iedere sessie net iets anders in te 
steken.  Bij de eerste wilde ik kijken of de deelnemers door digitale 
middelen in te zetten meer de visie van het ontdekken, onderzoeken, 
experimenteren en creëren toe kunnen passen. Dit naar aanleiding van 
de feedback van Simon Baars. Bij de tweede wilde ik wederom kijken 
of de deelnemers door middel van gamification in hun lessen meer de 
visie van het ontdekken, onderzoeken, experimenteren en creëren toe 
kunnen passen. Ik heb ervoor gekozen om gamification in te zetten, 
omdat het bij het allereerst experiment succesvol bleek te zijn.

Voor en na de test heb ik net als bij het eerste experiment de deelnemers 
vragen een paar vragen te beantwoorden om te kijken hoe ze voor en 
na de test tegenover de visie staan, de uitkomst hiervan wordt in de 
conclusie verwerkt.

Dit experiment heeft plaats gevonden op 16 oktober 2020. 
Scan de QR code en bekijk de uitwerking van het experiment:

fase 4 - redesign iteratie



33DESIGN THINKING fase 4 - redesign iteratiefase 4 - redesign iteratie

KERNBEGRIPPEN

3/6BEWUSTWORDING

GOED WERKENDE APPARATUUR 2/6

6/6ONTWIKKELTIJD

5/6SAMENWERKING

Wederom heb ik de informatie uit de post-test vragen verwerkt aan de hand van het boek This Human van Melis 
Senova en deze visueel gemaakt. Ditmaal waren de kernbegrippen leidend. Welke woorden kwamen steeds terug?
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Hallo heren,
 
Afgelopen vrijdag heb ik samen met de X-mentoren een leuke workshop gehad. 
Het was voor mij (en hopelijk voor de deelnemers) erg leerzaam. De uitkomst van 
deze workshop wilde ik graag met jullie delen en wederom heb ik aan het einde 
nog een openstaande vraag voor jullie…!
 
Hierbij de sessie zelf: https://youtu.be/sx0QrUNHqgY
 
Tijdens de eerste sessie werd duidelijk dat er eigenlijk al heel veel wordt gedaan 
met onderzoeken, ontdekken, experimenten en te creëren, maar dat je dit 
eigenlijk onbewust doet. Het zou nu de kunst zijn om het naar het bewuste te 
trekken. Het enige dat de docenten nodig hebben is meer tijd. Tijd om samen 
te kunnen ontwikkelen en tijd om zelf te kunnen onderzoeken, ontdekken, 
experimenten en te creëren. Een randvoorwaarde om dit verder te kunnen is wel 
goed werkende apparatuur en verdieping in de apparatuur, zoals Prowise.
 
Uit de sessies blijkt ook dat gamefecation een heel makkelijke tool is om het 
onderzoeken, ontdekken, experimenten en te creëren in de lessen te verwerken. 
Zowel bij de sessie van 29 september als bij tweede sessie op 16 oktober lukt het de 
deelnemers om vrij snel een les in elkaar te zetten. Op het moment dat de digitale 
middelen een onderdeel van de les moeten zijn, kwam er een blokkade op de 
uitwerking van de les. Dit kan uiteraard ook aan de groep hebben gelegen, maar 
persoonlijk denk ik dat digitale middelen een middel zijn die je in kunt zetten en 
niet het doel moet zijn. Gamefecation daarentegen sluit veel meer aan bij het doel 
en geeft dus meer vrijheid.
 
Daar komt hij…
MIJN VRAAG AAN JULLIE…!

Zouden jullie feedabck aan mij willen geven op dit traject. Wat vonden jullie van 
de uitwerking en uiteraard de uitkomst? Als ik mijn conclusie ga uitwerken, wat 
vinden jullie belangrijk dat ik meeneem?
 

Ik hoop jullie zo voor nu voldoende te hebben geïnformeerd en hoop snel wat van 
jullie te horen.
 
Met vriendelijke groet,

Thijs Bos
Docent MVI 
Vakgroep leider MVI

Experimenteren | Ontdekken | Onderzoeken | Creëren

Spaanseweg 101 | 3028 HW  Rotterdam | 010 - 437 16 00
xcollege.nl

MAILING
Datum: 18 oktober 2020
Ontvangers: de directie

Omdat ik straks een advies moet uit gaan brengen 
en het belangrijk is om ook bij de stakeholders (in dit 
geval de directie) draagvlag te creëren neem ik hen 
ook nu weer mee in mijn onderzoek en vraag ik hen 
hierop te reflecteren.

fase 4 - redesign iteratie
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De reactie van de directeur innovatie: Simon Baars
 
Ik onderschrijf dat we al veel onbewust doen. Ik vond 
het een slimme optie om in het Prowise Presenterformat 
van de X-les, waar mogelijk, aan te geven waar je aan 
het experimenteren, ontdekken, onderzoeken of aan het 
creëren bent. Verder helpt het ook als je deze vier termen 
vaker in de mond neemt, zodat het gemeengoed wordt.
 
Ik onderschrijf dat er meer tijd nodig is. Ga kijken of we dat 
kunnen realiseren.
 
De blokkade waarover je sprak komt, naar mijn mening 
voort, uit het feit dat veel collega’s nog onbekend zijn met 
Prowise Presenter.  Een aantal ‘tovert’ er al mee en zullen 
geen last hebben van blokkades. Daarbij komt toch dat dit 
hét programma wordt waarmee we gaan werken.

fase 4 - redesign iteratie

PEER FEEDBACK

Hieronder vind je de peerfeedback die ik op 2 november van mijn 
medestudent Cor Versluis heb ontvangen: 

Heb het gezien en het ziet er echt goed uit. Nu nog een tip: hou het zo 
uniform mogelijk ik zie nu diverse lay-outs voorbij komen en dit oogt 
een beetje verwarrend, maar inhoudelijk is het super.

VERWERKING FEEDBACK
Zelf was ik het niet helemaal eens met deze feedback. Om die reden 
heb ik vier collega’s gevraagd of zij zich ook konden vinden in deze 
feedback. Dit bleek niet het geval te zijn. Ik heb er dan ook voor gekozen 
deze feedback niet te verwerken in de uiteindelijke uitwerking.
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Bijna alle deelnemers geven voor de sessie, bij de pre-test vragen, 
aan dat een vak als wiskunde zich makkelijk leent voor de visie, maar 
het vak Nederlands brengt de nodige moeilijkheden met zich mee. 
Echter blijkt na het doen van de sessie dat er zeker ruimte voor is. Het 
enige dat de docenten nodig hebben, is meer TIJD. Tijd om SAMEN 
te kunnen ontwikkelen en tijd om zelf te kunnen onderzoeken, 
ontdekken, experimenten en te creëren. Een randvoorwaarde om dit 
verder te kunnen is wel goed werkende apparatuur en verdieping in 
het gebruik van de apparatuur, zoals Prowise.

Tijdens de eerste sessie werd duidelijk dat er eigenlijk al heel veel wordt 
gedaan met onderzoeken, ontdekken, experimenten en te creëren, 
maar dat je dit eigenlijk onbewust doet. Het zou nu de kunst zijn om 
het naar het bewuste te trekken.

Dus om antwoord te geven op de hoofdvraag: hoe is het mogelijk 
om deze nieuwe onderwijsvisie in lesstof te verwerken?

Uit de sessies blijkt dat gamefecation een heel makkelijke tool is om 
het onderzoeken, ontdekken, experimenten en te creëren in de lessen 
te verwerken. Zowel bij de sessie van 29 september als bij tweede sessie 
op 16 oktober lukt het de deelnemers om vrij snel een les in elkaar te 
zetten. Op het moment dat de digitale middelen een onderdeel van 
de les moeten zijn, kwam er een blokkade op de uitwerking van de les. 
Dit kan uiteraard ook aan de groep hebben gelegen, maar persoonlijk 
denk ik dat digitale middelen een middel zijn die je in kunt zetten en 
niet het doel moet zijn. Gamification sluit dan ook veel meer aan bij 
het doel en geeft dus meer vrijheid. 

Hiermee wordt mijn eerste conclusie eigenlijk bevestigd en zouden 
docenten de ruimte (en tijd) moeten krijgen om dit soort sessie’s/
experimenten te doen om vervolgens de uitkomsten hiervan te kunnen 
verwerken in hun lessen. Daar waar eerst er namelijk geen connectie 
met de visie was, blijkt deze sterk aanwezig te zijn. 

UITEINDELIJKE CONCLUSIE
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MIJN ADVIES

ADVIES PUNT 1
Mijn advies aan het einde van deze route zou zijn om 
gamefecation meer in te zetten bij de uitwerking van de lessen. 
Ik besef mij heel goed dat het niet goed mogelijk is om in iedere 
les gamefecation (en dus ook de nieuwe visie) in te zetten, 
maar er is wel gebleken dat er binnen ieder vak ruimte voor is. 
Daarbij is het goed om ruimte te geven om docenten te laten 
ontwikkelen op het gebied van digitale middelen. 

Concreet actiepunt
Richt iedere dinsdag, aan het einde van de vergadering, ruimte 
in om bij iedere vakgroep dit soort sessies te laten plaats vinden 
waarbij de visie en gamefecation centraal staan. Besteed hier net 
zoveel aandacht aan als bij de opzet van de XL-lessen, maar laat 
de invulling vanuit de vakgroepen zelf komen. Richt vervolgens 
workshops in om mensen bekend te maken met Prowise 
Presenter. Niet alleen lesgeven maar ook handson workshops, 
zodat docenten de uitkomst van de “visie en gamefecation 
sessie” direct kunnen omzetten naar tastbaar lesmateriaal.

ADVIES PUNT 2
Geef docenten ruimte en tijd om zelf te kunnen onderzoeken, 
ontdekken, experimenten en te creëren, zodat ze de visie goed 
kunnen toepassen. Mensen motiveren door te inspireren is naar 
mijn mening niet voldoende. Want hoewel de testgroep te klein 
was om een echte conclusie te trekken, geeft dit onderzoek wel 
aan dat we zeker verder moeten met dit soort sessies. 

Concreet actiepunt
Geef docenten vanaf volgend jaar tijd in hun jaartaken om de 
visie goed te kunnen implementeren binnen hun eigen lessen. 
Schuif het niet weg onder “ontwikkeling”, maar wijs deze uren 
bewust toe aan het onderzoeken, ontdekken, experimenten en 
creëren van de visie.

DAN NOG DIT...
Als laatste wil ik meegeven dat dat veel docenten al erg goed 
bezig zijn met onderzoeken, ontdekken, experimenten en 
creëren. Sommige bewust, andere onbewust. Geef hen die 
erkenning en laat zien dat ze al veel aan het onderzoeken, 
ontdekken, experimenten en het creëren zijn, zonder dat ze 
zich hier misschien bewust van zijn. Persoonlijk denk ik dat het 
geven van erkenning ook veel druk van de ketel haalt en dat 
in combinatie met de “visie en gamefecation sessies” ervoor 
zorgen dat de visie uiteindelijk gedragen zal worden.
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