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 “Everybody has a plan untill they get punched in the face.”  Mike Tyson 
 
 
 
Voorwoord 
Dit paper is geschreven in de periode van September tot December 2013 als onderdeel van 
het leerarrangement ‘Begeleiden en initiëren van vernieuwingen’ van de Masteropleiding 
Leren & Innoveren (MLI) van de Hogeschool Rotterdam (HR). De opdracht betreft een 
beschrijving en een kritische analyse van een bestaande innovatie in een onderwijspraktijk. 
Het doel wat beoogd wordt met deze opdracht, is het kunnen reflecteren op het initiëren en 
begeleiden van onderwijsvernieuwingen. Het proces van deze opdracht wat ik als student 
doorlopen tijdens het schrijven van dit paper heb is navolgbaar via mijn blog 
(http://dailydanai.wordpress.com). Ik heb ervoor gekozen is om te schrijven over een 
onderwijskundige vernieuwing bij de opleiding vormgeving van de Willem de Kooning 
Academie (WdKA) waar ik zelf werkzaam ben. De WdKA is een Rotterdamse kunstacademie 
en ook onderdeel van de HR. De opleiding vormgeving bestaat uit negen verschillende 
studierichtingen. 
 
 Ik ben op het moment werkzaam als coördinator en docent van de studierichting 
Illustratie die valt onder de opleiding vormgeving. Als coördinator stuur ik de verschillende 
docenten aan die onderdeel zijn van de studierichting en ben ik betrokken bij alle studiejaren. 
Hiernaast ben ik als docent projectbegeleider in het propedeusejaar. Hiernaast ben ik lid van 
de opleidingscommissie. De opleidingscommissie bestaat uit een verzameling van docenten 
en studenten uit verschillende studierichtingen die jaarlijks gevraagd- en ongevraagd advies 
geven naar aanleiding van de onderwijsontwikkelingen binnen de WdKA. Tot slot ben ik als 
lid van het ontwikkelteam in de afgelopen twee jaar betrokken geweest met de ontwikkeling 
van het nieuwe curriculum waar deze onderwijskundige vernieuwing onderdeel van uitmaakt. 
Ik heb het inspirerend gevonden om tijdens het ontwikkelteam betrokken te zijn geweest bij 
het schrijven van het nieuwe curriculum. Het aspect van het maken van plannen voor 
vernieuwing is volgens Fullan slechts een onderdeel van een complexer proces bij 
onderwijskundige vernieuwingen (2011, p.84). Dit principe heb ik ook vaak ervaren tijdens de 
bokswedstrijden die ik vroeger naast mijn studie heb gedaan. Vanuit dit perspectief kijk ik 
ernaar uit om te ervaren welke verrassingen de implementatie van de ontwikkelde 
onderwijsplannen van de WdKA in de praktijk teweeg zullen brengen. 
 
 Vanaf september 2012 is er een start gemaakt met de implementatie van een 
volledig nieuw curriculum voor de opleidingen vormgeving en autonome kunst van de WdKA.  
Deze implementatie bestaat uit een aantal verschillende vernieuwingen. De WdKA heeft 
hierbij zowel organisatorische als inhoudelijke veranderingen van het onderwijs ingevoerd. Er 
zijn bijvoorbeeld nieuwe keuzevakken en minors ontwikkeld. Deze nieuwe vakken sluiten aan 
op nieuw ontwikkelde Domeinstudies en hier zijn ook aansluitende uitstroomprofielen voor 
ontwikkeld. Voor de studievoortgang van studenten zijn verschillende vormen van 
assessmentbeoordelingen opgezet. Hiernaast is er meer verbinding gezocht tussen de 
verschillende studierichtingen binnen de opleiding vormgeving door het ontwikkelen van 
centrale thema’s. Er is ook besloten om voor beide opleidingen het projectmatig onderwijs in 
te voeren. Organisatorisch is er besloten om de lestijden aan te passen en het jaar op te 
delen in vier kwartalen van tien weken. Ik heb mij in de analyse beperkt tot de invoering van 
het projectmatig onderwijs bij de opleiding vormgeving in de eerste 12 kwartalen van de 
opleiding.  
 
 De reden om voor dit onderwerp te kiezen is omdat ik in mijn rol als coördinator en 
docent het van belang vind om goed geïnformeerd te zijn wanneer er veranderingen 
plaatsvinden bij de opleiding waar ik werkzaam ben. Ik beschouw het als mijn taak om de 
docenten van de studierichting Illustratie goed te kunnen informeren over wat de invoering 
van het projectmatig onderwijs voor hen betekent. Omdat het projectmatig onderwijs een 
werkvorm is die ook bij de overige studierichtingen wordt ingevoerd hoop ik aan de hand van 
deze paper ook van betekenis te kunnen zijn voor andere collega’s binnen de opleiding. 
Hiernaast worden in het nieuwe onderwijs van de WdKA de opleiding autonome kunst en 
vormgeving steeds meer met elkaar verbonden. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting doordat er in 



de nieuwe uitstroomprofielen geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen deze twee 
opleidingen. Deze ‘versmelting’ van de beroepspraktijk van vormgeving en autonome kunst 
wordt ook beschreven het onderzoeksrapport “De Hybride Kunstenaar” (Van Winkel, 2012). 
Ik hoop daarmee ook van betekenis te kunnen zijn voor mijn collegae van de opleiding 
autonome kunst.  
 
 Ik heb gekozen om mij te beperken tot de eerste 12 kwartalen omdat deze kwartalen 
onderdeel zijn de van de opleiding vormgeving. De overige kwartalen behoren in het nieuwe 
curriculum niet meer specifiek tot een opleiding maar tot de nieuwe ‘Domeinstudie’. Omdat ik 
in mijn werk minder verbonden ben met de Domeinstudie is deze ontwikkeling voor mijn 
directe werkzaamheden minder relevant. Hiernaast ben ik als lid van het ontwikkelteam twee 
jaar betrokken geweest bij het ontwikkelteam van de vakstudie. Vanuit dit perspectief voel ik 
mij ook mede verantwoordelijk en hoop ik dat de implementatie van de plannen waar ik zelf 
aan heb meegewerkt zo goed mogelijk zullen worden geïmplementeerd. Het toepassen van 
projectmatig onderwijs in het kunstonderwijs is volgens verschillende bronnen niet eenvoudig 
(Kolsteeg, & Mulder, 2010; Maarse, D. 2011). Ik hoop daarom aan de hand van deze analyse 
duidelijkheid te krijgen over hoe de invoering van het projectmatig onderwijs is opgezet en nu 
verloopt.  
 
 
D.Fuengshunut 
December 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de inhoud van de paper en een globale beschrijving van de 
onderwijsvernieuwing. Verder wordt er onderbouwd op welke manier de analyse gaat worden uitgevoerd.  
 
 De onderwijsmanager van de opleiding vormgeving heeft onder andere de taak om 
de verschillende studierichtingen die tot de opleiding vormgeving behoren aan te sturen. 
Tijdens een informeel gesprek rond juni 2010 geeft de manager aan dat er al enige jaren het 
probleem is dat er onvoldoende samenhang is in het curriculum van de opleiding. Onderzoek 
in de jaarverslagen van de verschillende studierichtingen bevestigen dat er op dit vlak 
problemen zijn. De coördinatoren van verschillende studierichtingen geven aan het niet lukt 
om voldoende samenhang via het vakgerichte onderwijs te realiseren. Hiernaast geven ook 
verslagen uit de kwaliteitszorg aan dat studenten moeite hebben met de diversiteit aan 
vakken. Een aantal studierichtingen maken wel gebruik van bredere thema’s, maar dit 
gebeurt niet structureel. Kenmerkende voorbeelden die in beide documenten vaak benoemd 
worden zijn de scheiding tussen praktijkvakken, vaardigheidsvakken en theorievakken 
(Jaarverslagen Vormgeving, 2010/2011/2012;Kwaliteitszorgverslagen 2010/2011/2012). 
Volgens Holten & Van Vliet kan het projectmatige onderwijs ook ‘integraal leren’ genoemd 
worden, omdat studenten kennis en vaardigheden geïntegreerd moeten kunnen toepassen 
(Holten & Van Vliet p.13). Door het projectmatig onderwijs op de WdKA in te voeren probeert 
men de samenhang van het curriculum ten opzicht van het vakgerichte curriculum te 
verbeteren. In het vakgerichte curriculum werden kennis- en vaardigheden nog aan de hand 
van aparte vakken onderwezen.  
 
 Hiernaast wordt het projectmatig onderwijs in het Hoger Beroeps Onderwijs (HBO) 
door verschillende bronnen gezien als goede voorbereiding op de beroepspraktijk. In de 
literatuur worden er twee belangrijke motieven benoemd om te kiezen voor deze 
onderwijsvorm. De studenten kunnen zich via de projecten in een vroeg stadium richten op 
de beroepspraktijk en de projecten geven de studenten een reëel beeld van de complexe 
vraagstukken waar zij later in de praktijk mee geconfronteerd zullen worden (Holten &van 
Vliet, 2009, p.11; Maarse, 2011, p.3). De ambitie om goed aan te sluiten op de 
beroepspraktijktijk sluit ook aan op het Rotterdams Onderwijs Model (ROM) van de HR. 
Volgens de website van de HR zijn alle opleidingen van de HR conform het Rotterdams 
Onderwijs Model (ROM) vormgegeven. Het model bestaat uit drie elementen: 
kennisgestuurd-, praktijkgestuurd- en studentgestuurd onderwijs. Volgens de omschrijving 
van de praktijkgestuurde leerlijn leren de studenten vooral in de praktijk en aan de hand van 
projecten (Daarom, 2005). Op de website van de WdKA wordt bij het onderwerp ‘missie en 
visie’ ook aangegeven dat er een duidelijke ambitie is om aansluiting te vinden op de 
beroepspraktijk. "Wij zien het als onze missie onze studenten op te leiden tot de creating 
pioneers en creating producers waar de economie om vraagt en bereiden hen voor op een 
internationale beroepspraktijk."  (www.wdka.nl) 
 
 In het rapport Onderscheiden, Verbinden en Vernieuwen van commissie Dijkgraaf 
wordt gesteld dat het kunstonderwijs een belangrijke sleutel bezit voor de toekomst van 
Nederland. Kunst en cultuur, ontwerp, media en de creatieve industrie raken volgens het 
rapport steeds hechter vervlochten met alle aspecten van de economie. (Dijkgraaf, 2010, 
P.4). Volgens het Sectorplan Focus op Toptalent leidt het Nederlandse kunstonderwijs 
getalenteerde jonge mensen op voor een sector en voor beroepen die wereldwijd in 
omwenteling zijn. In de culturele en creatieve sector ontwikkelen zich nieuwe vormen van 
beroepspraktijk en andere vragen van creatieve vaardigheden, expertise en 
ondernemerschap (HBO-raad 2012, p.9). Hiermee wordt duidelijk gemaakt dat de ambitie van 
de WdKA om aan te sluiten op de beroepspraktijk in lijn ligt met de ambitie van de 
Nederlandse overheid. 
 
 
 
 
 
 
 



 Voor de analyse van de invoering van het projectmatig onderwijs bij de opleiding 
vormgeving op de WdKA wordt in het eerste hoofdstuk een beschrijving gegeven van wat 
deze onderwijsvernieuwing op de WdKA inhoud en hoe zich dit verhoud tot de beschrijvingen 
in de literatuur. In hoofdstuk 2 wordt het proces van de invoering van deze onderwijs-
vernieuwing op chronologische wijze in beeld gebracht. Voor de analyse van de gegevens 
wordt onder andere gebruik gemaakt van het boek: The Meaning of Educational Change, van 
Michael Fullan (2007). In zijn boek wordt het proces van een onderwijskundige vernieuwing 
vertaald naar drie verschillende fasen. Voor de analyse van deze fasen zijn er documenten 
bestudeerd en vergelijkingen gemaakt met de resultaten uit de onderzoeksliteratuur. In 
hoofdstuk 3 worden er factoren geanalyseerd die volgens Fullan (2007) van invloed zijn op de 
eerder omschreven fasen. Voor deze analyse zijn er documenten bestudeerd en hebben er 
gesprekken plaatsgevonden met verschillende stakeholders die bij de onderwijsvernieuwing 
betrokken zijn geweest. Volgens het principe van Fullan (2007) zijn er ‘sleutelvragen’ 
geformuleerd en deze zijn in een gesprek voorgelegd. Deze gesprekken hebben op informele 
wijze plaatsgevonden en zijn aan de hand van schriftelijke notities vastgelegd. Op basis van 
de uitkomsten van de analyse wordt er advies gegeven. Het advies zal zich richten op 
verschillende niveaus binnen de organisatie. Hiernaast worden er uitspraken gedaan over de 
betekenis daarvan voor de onderwijsvernieuwingen in de toekomst. Ter afronding is er een 
zelfreflectie geschreven over het proces en de realisatie van dit paper. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hoofdstuk 1: Beschrijving Innovatie 
In dit hoofdstuk wordt de onderwijsvernieuwing verder getypeert, alsmede de context waarin deze is ingevoerd. 
Vervolgens wordt de geschiedenis van het proces van invoering en de fase waarin proces van vernieuwing zich 
momenteel bevindt beschreven. Aan de hand van de verschillende niveaus in het onderwijs wordt er een een beeld 
gegeven van het krachtenveld waarbinnen het vernieuwingsproces zich voltrekt. 

 
Volgens een parlementair onderzoek naar onderwijsvernieuwingen zijn er 3 verschillende 
type onderwijsvernieuwingen in Nederland te onderscheiden:  

- onderwijsvernieuwingen die geïnitieerd zijn door het ministerie van Onderwijs Cultuur 
& Wetenschap (OC&W) 

- vernieuwingen die geïnitieerd zijn vanuit ontwikkelingen in het onderwijsveld 
- vernieuwingen die door vakverenigingen en docenten vanuit hun professionaliteit bij 

de uitvoering van het werk continu worden uitgevoerd (Van den Campen, 2008) 
In de opdrachtomschrijving aan de ontwikkelteams die de innovatie vorm hebben gegeven 
wordt aangegeven dat de WdKA haar curricula van bachelor- en masteropleidingen 
ingrijpend verandert vanuit haar eigen visie op beroep en onderwijs (Chabot, 2011). 
 
1.1 Projectmatig onderwijs  
Volgens de literatuur zijn er in het onderwijs allerlei variaties op het gebied van projectmatig 
onderwijs en worden er ook verschillende begrippen gehanteerd (Maarse, 2011; Holten& van 
Vliet, 2009). In het kader van het projectmatig onderwijs van de HR benoemen Verhaar en 
Schenk een project als: ”een werk wat wordt uitgevoerd door een tijdelijke organisatie om een 
vooraf gesteld doel te bereiken, binnen gestelde randvoorwaarden”(Verhaar & Schenk, 
2012). Volgens Maarse zijn er vier onderwijskundige kenmerken van het projectmatig 
onderwijs in kunst en vormgeving:  

1. contextueel leren; er wordt geleerd door een oplossing te vinden en een product te 
leveren naar aanleiding van een complex- en uitdagende probleemstelling uit de 
beroepspraktijk. 

2. Actief zelfstandig leren; de student moet zelf actief op zoek gaan naar nieuwe kennis 
3. Leren samenwerken en samenwerkend leren; de student moet leren samenwerken 

en dit gaat verder dan het verdelen van taken en bundelen van resultaten. De 
complexiteit van de opdracht zorgt ervoor dat de studenten samen onderzoek 
moeten doen. 

4. Leren leren; de student leert niet alleen cognitieve kennis, maar ook de 
metacognitieve leeractiviteiten te reguleren. 

(D. Maarse, 2011) 
 
1.2 Projectmatig onderwijs op de WdKA 
In oktober 2011 wordt in de opdrachtomschrijving aan het ontwikkelteam de volgende 
omschrijving gegeven van het projectmatig onderwijs van de WdKA: “In elke module staat 
een project centraal met daarin praktijkopdrachten. Een project met daarbij horende 
praktijkopdrachten wordt ondersteund door vakken waarbij de student kennis, vaardigheden 
en attitudes krijgt aangeleerd, waarna hij deze kan toepassen in het project. Het werken in 
projecten is vergelijkbaar met de praktijkgestuurde leerlijn van het ROM” (Chabot, 2011 p.4). 
Op basis van de beschrijvingen van het ROM over het projectmatig werken kan worden 
vastgesteld dat het projectmatig werken van de WdKA niet precies hetzelfde is als dat van de 
HR. Een kenmerkend verschil is dat er bij de beschrijving van het projectmatig werken in de 
stukken van de WdKA niets gezegd wordt over het werken aan de hand van ‘echte 
praktijkopdrachten’. Het kenmerk dat er samengewerkt wordt met ‘echte opdrachtgevers’ is 
ook een kenmerk wat vaak in de literatuur wordt benoemd (Maarse, 2011; Holten& van Vliet, 
2009; Verhaar & Schenk, 2011).  
 
 
 
 
 
 
 



 
1.2 Projectmatig onderwijs bij de opleiding vormgeving van de WdKA 
Op basis van de documenten en omschrijvingen die de verschillende studierichtingen van de 
opleiding vormgeving gepubliceerd hebben op de electronische leeromgeving, kunnen een 
aantal kenmerken van het projectmatig onderwijs op de WdKA worden beschreven. 

- ieder project duurt een kwartaal en wordt aangestuurd door een projectleider 
- in ieder kwartaal staat hetzelfde thema centraal voor de verschillende 

studierichtingen. 
- ieder project bestaat uit verschillende opdrachten die verschillend zijn per 

studierichting. 
- ieder project wordt ondersteund een projectleider, docenten, studieloopbaancoach en 

‘station’-begeleider. 
- Alle docenten hebben een eigen rol van waaruit ze het project begeleiden. 
- studenten leren samen in teams, maar werken aan individuele opdrachten. 
- Er zijn verschillende externe partijen betrokken geweest bij de projecten. 
- Er zijn geen projecten gedaan in opdracht van ‘echte 

opdrachtgevers’.(www.mywdka.nl-2012/2013-kw1) 
 
1.3 Landelijke trends projectmatig onderwijs 
Het gebruik van projecten in het onderwijs is voor veel nieuwe studenten niet nieuw. Uit 
gesprekken met studenten die deelgenomen hebben aan het eerste kwartaalproject geven 
drie van de vier studenten aan ervaring te hebben met het werken aan de hand van een 
project (zie bijlage1). De onderwijskundige kenmerken van het projectmatig onderwijs zoals 
dat in de literatuur omschreven is sluiten aan op de ‘Het Nieuwe Leren’. Volgens Beker 
introduceerde Robert Jan Simons de term: het nieuwe leren in 1995. Het is volgens Simons: 
“een andere leervorm dan de traditionele, met een andere vorm van toetsting.” De 
verschuiving in het onderwijs was volgens hem nodig omdat de beroepspraktijk in de jaren 90 
behoefte had aan nieuwe werknemer. Het accent moest komen te liggen op: 

- actief en zelfstandig leren 
- samenwerkend leren 
- contextrijk leren 

Deze uitgangspunten zijn volgens Simons gebaseerd op een sociaal-constructivistische visie 
op leren (Beker, 2007). Volgens Martin Valcke betekent dit dat het leerproces en de instructie 
volledig in een betekenisvolle context worden gesitueerd en dat dit de basis vorm voor 
probleemstellingen die kansen bieden voor transfer. De leerling wordt gezien als iemand die 
in interactie met zijn of haar omgeving kennis en inzicht construeert. Met andere woorden, 
de kennis die geconstrueerd wordt is subjectief. (Valcke, 2010 p. 306). 
 
1.4 Effectiviteit van projectmatig onderwijs 
In het boek Visible Learning; a synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement 
(2009)vergelijkt John Hattie de resultaten van verschillende onderzoekingen over de hele 
wereld zoals die zijn samengevat in verschillende eerder gepubliceerde meta-studies. 
Uit deze resultaten blijkt dat er geen wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het effect van  
projectmatig onderwijs. In zijn publicatie zijn wel wetenschappelijke resultaten gevonden die 
iets zeggen over een aantal kenmerken van het projectmatig onderwijs. Er wordt bijvoorbeeld 
aangegeven dat het principe van een geïntegreerd curriculum een gemiddeld positief effect 
oplevert. De gemeten effectgrootte is d = 0.39. Er van uitgaand dat men volgens Hattie vanaf 
een effectgrootte van d = 0.40 kan spreken over een effect  dat er toe doet, is dit een 
gemiddeld verschil. Geïntegreerde programma’s waren succesvoller in het basisonderwijs (d= 
0.56) en de onderbouw van het voortgezet onderwijs (d = 0.57) dan in de bovenbouw van het 
voortgezet onderwijs (d=  0.27) (p.152). 
 
 Hiernaast zijn er ook onderzoeksresultaten gevonden met betrekking tot het 
samenwerkend leren ten opzichte van het individueel leren. Samenwerkend leren heeft 
volgens het onderzoek een effect op het vergroten van de interesse wanneer er sprake is van 
een grote mate van begeleiding. Niet alle studenten uit het onderzoek slaagt erin om 
samenwerkend te leren en sommigen prefereren deze werkvorm niet. Het onderzoek toont 
echter aan dat het samenwerkend leren in alle onderwijsgebieden, waaronder; taal, kunst, 
lezen, wetenschap een hoger effect opleverde voor alle leeftijdsgroepen. De gemeten 
effectgrootte is d=0.41. 



Wanneer ervanuit gegaan wordt dat er vanaf d=0.4 sprake is van gemiddeld een effect, dan 
is er sprake van een gemiddeld effect. 
 
 Hiernaast beschrijft Eveline Crone in haar boek: Het Puberende Brein, dat cognitieve- 
neurowetenschappelijke inzichten (educational neuroscience) aantonen dat jongvolwassen, 
zoals de studenten van het HBO vaak nog moeite hebben met de aspecten van het onderwijs 
zoals; strategisch denken, plannen en het overzien van de effecten van beslissingen (Crone, 
2008). Dit zegt niets over het effect van het projectmatig onderwijs, maar geeft wel aan dat er 
in de organisatie van het projectmatig onderwijs grote uitdagingen liggen. 
 
1.5 Betrouwbaarheid kwantitatief onderzoek in onderwijs 
Dick van der Wateren schrijft op het blog Collectief Onderzoek Onderwijs dat veel kwantitatief 
onderwijsonderzoek, zoals dat van Hattie, volgens van der Wateren: “door de aard van de 
methodiek de werkelijkheid sterk abstraheert en losmaakt van de context”. Van der Wateren 
vindt dat het onderzoeken met controlegroepen aanwijzingen kan geven voor wat in het 
algemeen werkt, maar dat de conclusies van de onderzoeken altijd in de specifieke context 
van de praktijk moeten worden getoetst. Volgens Van der Wateren laat de sociale 
werkelijkheid zich niet op dezelfde wijze kwantificeren als de fysieke werkelijkheid. 
“Sociaalwetenschappelijke feiten hebben een ander karakter dan natuurwetenschappelijke 
omdat ze zelden zonder interpretatie bestaan en die interpretaties wisselen met de context” 
(Wateren, 2013). 
 
1.6 Scope van de vernieuwing 
De invoering van het projectmatig werken op de WdKA heeft een invloed op het onderwijs 
van alle studierichtingen van de opleiding vormgeving. Dit geldt voor zowel de vakstudie van 
kwartaal zeven tot en met 12 als de ‘Domeinstudie’ van kwartaal 13 tot en met 16. Bij de 
opleiding staan in studiejaar 2012-2013 1285 studenten ingeschreven. Vanaf september 
2014 zullen alle opleidingen van de WdKA werken met projectmatig onderwijs waarmee de 
vernieuwing gezien kan worden als een vernieuwing die van invloed zal zijn op een groot deel 
van de organisatie (studiegids WdKA, 2012-2013). 
 
1.7 Stakeholders 
Aan de hand van het onderstaand sociogram in figuur 1 worden de verschillende 
stakeholders van binnen en buiten de organisatie in het proces visueel in beeld gebracht. 
Onder stakeholders worden alle betrokkenen of belanggroepen verstaan die invloed 
ondervinden of zelf kunnen uitoefenen met betrekking tot deze vernieuwing. Volgens Valcke 
zullen de verschillende stakeholders zich bij een vernieuwing het onderwijs afhankelijk van 
hun eigen belangen zich anders opstellen (2010, p.7). 



 
Figuur 1: Sociogram Onderwijsvernieuwing WdKA 2011-2013 
In het model worden pijlen gebruikt die twee kanten op wijzen. Hiermee wordt aangegeven dat er sprake is van 
dialoog tussen de verschillende stakeholders. Wanneer er geen verbinding is tussen stakeholders geeft dit aan dat 
deze stakeholders niet formeel in deze periode met elkaar in contact zijn gebracht.  
 
 De HR is een stichting die wordt bestuurd door een College van Bestuur (CvB). De 
WdKA is een van de onderwijsinstituten van de HR. Voor elk van de instituten van de HR is 
een examencommissie aangesteld. De examencommissie heeft als taak om op objectieve en 
deskundige vast te stellen of een student voldoet aan de voorwaarden die de onder- en 
examenregeling stelt ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het 
verkrijgen van een graad. De directie van de WdKA is op instituutsniveau verantwoordelijk 
voor de inhoud en uitvoering van het curriculum van de opleiding vormgeving (Studiegids 
WdKA, 2013-2014). Voor de implementatie van deze onderwijsvernieuwing heeft de directie 
twee teams gemobiliseerd. In de opdrachtbeschrijving aan het ontwikkelteam wordt 
aangegeven dat de stuurgroep, bestaande uit de voorzitter van de toetscommissie, de 
manager bedrijfsvoering en de directie sturing geeft aan het proces en neemt hiertoe 
besluiten. Het ontwikkelteam, bestaande uit docenten en coördinatoren van de verschillende 
studierichtingen van de opleiding vormgeving heeft de taak het nieuwe onderwijs te 
ontwikkelen.  
 
 Het ontwikkelteam wordt ondersteund door 3 verschillende groepen externe 
stakeholders. De onderwijskundige adviseurs helpen met het ontwikkelen van werkvormen, 
toetsvormen en het ontwikkelen van competentiematrices. De procesmatige adviseur gaf 
inzichten in veranderprocessen en organiseerde lezingen en evenementen ter inspiratie voor 
het ontwikkelteam. De beroepenveldcommissie bestaat uit vertegenwoordigers uit de 
beroepspraktijk en hebben op 2 momenten feedback gegeven op de ontwikkelplannen van 
het nieuwe onderwijs. Hiernaast is het ontwikkelteam ook ondersteund door interne 
stakeholders. Tijdens jaarlijkse onderwijsdagen en vergaderingen is er formeel- en informeel 
de gelegenheid om met studenten en medewerkers de plannen en de implementatie daarvan 
met de ontwikkelaars te bespreken. Vanuit de klassenvertegenwoordigers is er ook een 
studentenklankbord opgezet. De taak van het studentenklankbord is om op formelere wijze 



de studenten te betrekken bij de ontwikkelingen (Chabot, 2011).Tot slot zijn de plannen 
voorgelegd aan de opleidingscommissie. De opleidingscommissie bestaat uit een 
vertegenwoordiging van docenten en studenten en heeft in januari 2013 haar advies 
uitgesproken aan de stuurgroep met betrekking de inhoud van de kwartaalhandleidingen die 
tot dan toe geschreven waren.  

1.8 Overzicht taken Stakeholders 

 
Figuur 2: Vereenvoudigde weergave van de verschillende taken  
In de bovenstaande figuur 2 worden de taken van de verschillende stakeholders op een vereenvoudigde wijze 
weergegeven om het proces inzichtelijk in beeld te brengen. De pijlen geven hierbij aan voor wie bepaalde taken 
werden gedaan in het proces.  
 
1.9 Krachtenveld van de Stakeholders 
Volgens Valcke is de manier waarop de stakeholders zich tot elkaar verhouden ook 
afhankelijk van het aggregatieniveau waarop het onderwerp aan bod komt. Valcke maakt 
hierbij onderscheid op drie verschillende niveaus. Het microniveau wordt omschreven als de 
concrete leer- en instructie situatie van de docent en student . De gesproken stakeholders die 
zich op dit niveau bevinden zijn de docenten en studenten die deelgenomen hebben aan het 
projectmatig onderwijs. Het mesoniveau wordt omschreven als het niveau van de organisatie-
eenheid zoals het instituut. De gesproken stakeholders die zich op dit niveau bevinden zijn de 
onderwijsmanager en leden van het ontwikkelteam en de opleidingscommissie. Het 
macroniveau wordt omschreven als het niveau van bestuur, maatschappij en politiek. Op dit 
niveau is er geen contact geweest met stakeholders in het kader van deze analyse. Door 
deze niveaus te beschrijven kan er zicht geboden worden op de verschillende dimensies van 
de vernieuwing. Hierbij moet er wel rekening gehouden worden dat het referentiekader wat 
hierdoor ontstaat als geheel altijd op iedere niveau continu beïnvloed wordt door de context 
(Valcke, 2010 p.18-19). 



 
1.9.1 Microniveau 
Op microniveau zullen de docenten van de opleiding vormgeving vanaf september 2014 in 
het eerste en het vierde studiejaar voor het eerst werken met aan de hand van het 
projectmatig onderwijs. Volgens een interne notitie vanuit de directie raagt het projectmatig 
onderwijs op microniveau van de WdKA docenten een andere manier van lesgeven. In het 
verleden bereidde de docenten zich voor door vakinhouden en daaraan gerelateerde 
opdrachten te beschrijven. In het projectmatige werken worden de volgende nieuwe 
kenmerken beschreven: 
1. Docenten maken onderling afspraken over wie voor welk deel van de Body of Knowledge 

and Skills (BoKS) verantwoordelijk is. 
2. Docenten maken met elkaar afspraken over de te hanteren werkvormen. 
3. Docenten begeleiden als team ieder project. 
4. Per project is er een projectleider, deze bestaat uit een van de docenten uit het team. 
5. Studenten zijn actieve participanten in het onderwijsproces 
(Chabot, 2013) 
Deze kenmerken sluiten aan op de literatuur van Holten & Van Vliet. Ook zij geven aan dat 
het projectmatig onderwijs van docenten een andere rol vraagt of een combinatie van rollen. 
Studenten hebben volgens hen in het projectmatig onderwijs de taak om met steun van een 
projecthandleiding en een projectbegeleider zelfstandig binnen de gestelde randvoorwaarden 
een beroepsprobleem op te lossen (2009, p.12). 
 
1.9.2 Mesoniveau 
De WdKA leidt op voor de beroepspraktijk. In lijn met de ambities van de HR leidt de 
academie studenten op tot professionals voor een beroepspraktijk. Hierbij spelen het landelijk 
vastgestelde beroepsprofiel en daaruit voortvloeiende opleidingsprofielen een leidende rol. 
Deze profielen zijn in 2002 ontworpen door de Onderwijsraad en de HBO-raad, in 
samenwerking met het beroepenveld. Hierbij is de keuze gemaakt voor competentiegericht 
opleiden. Volgens het opleidingsprofiel hanteert men bij de opleiding vormgeving de landelijk 
vastgestelde competenties, maar geeft daar vanuit het eigen profiel een specifieke invulling 
aan. Het uitgangspunt ‘beroepsprofiel centraal’  heeft geleidt tot de ontwerpkeuze 
resultaatgericht en toepasbaar. Dit komt als volgt tot uitdrukking: 

1. competentiegericht onderwijs  
2. integratie van de beroepspraktijk in het onderwijsprogramma, via thema’s, 

praktijkopdrachten en projectmatig onderwijs 
3. afstuderen binnen beroepscontexten  

 
Het programma is opgebouwd uit studiefasen die afgesloten worden door een 
competentieassessment. De eindkwalificaties zijn gebaseerd op het beroepsprofiel van de 
opleiding. Verwerving van de competenties tot dit eindniveau vindt plaats in de context van 
het beroep. De competenties waartoe opgeleid wordt zijn afgeleid van landelijke en 
internationale afspraken, en toegespitst op een eigen onderwijsvisie. Voor Nederland heeft de 
HBO-raad, in overleg met de kunstacademies, de competenties voor de verschillende 
vakgebieden vastgesteld. Ze sluiten aan bij wat in de beroepspraktijk van startende 
autonome kunstenaars, vormgevers en docenten wordt verwacht. De landelijke afspraken 
corresponderen met internationale normen voor hoger onderwijs, de zogeheten Dublin 
descriptoren (Chabot, 2012). 
 
1.9.3 Macroniveau 
Op macroniveau geldt dat de opleiding vormgeving behoort tot het Hoger Kunst Onderwijs 
(KUO). De opleiding vormgeving behoort tot het Domein ‘Beeldende Kunst en Vormgeving en 
heeft drie verschillende uitstroomprofielen; Visuele communicatie, Product ontwerp en 
Ruimtelijk ontwerp. In de opdrachtomschrijving die door de stuurgroep is opgesteld wordt 
aangegeven dat het hoger beroepsonderwijs en het kunstonderwijs in het bijzonder is 
gevraagd om zicht te herpositioneren. Volgens de stuurgroep liggen er twee rapporten ten 
grondslag liggen aan de vernieuwing van het curriculum van de opleiding vormgeving. Er 
wordt hierbij verwezen naar het rapport van Robert Dijkgraaf: Onderscheiden, Verbinden en 
Vernieuwen en het Sectorplan Focus op Toptalent (Chabot, 2011).  
 



 
Hoofdstuk 2: Proces van invoering 
In dit hoofdstuk 2 wordt het proces van vernieuwing chronologisch beschreven aan de hand van de verschillende 
fasen verschillende fasen van onderwijskundige veranderingen volgens Fullan (2007). 

 
Het proces is volgens het document van de opdracht-omschrijving aan het ontwikkelteam een 
vorm van ‘lerend vernieuwen’. “Werkende weg zullen vragen opgelost worden en nieuwe 
vragen zich aandienen; niets is in beton gegoten. We zullen als organisatie, begeleid en 
gestuurd, naar een nieuwe vorm toe groeien.” , aldus Chabot (2011 p.2). De oproep van de 
directie om gezamenlijk gedurende het proces te ontwikkelen lijkt op wat door Fullan (2007) 
omschreven wordt als het inzicht dat “alle succesvolle strategieën voor onderwijskundige 
veranderingen sociaal georiënteerd zijn en gericht op actie”(p.52). Hiernaast sluit de 
omschrijving ook aan op wat Fullan (2007) omschrijft als vermogen-opbouwen (capacity-
building). Door het opbouwen van vermogen, wordt men meer vaardig (skilled), wordt de 
verandering duidelijker en raakt men meer gemotiveerd. Hiernaast geeft het opdoen van 
ervaringen mensen vertrouwen dat verbeteringen mogelijk zijn en ontstaat er een ‘gedeelde 
vorm van betekenis’ (shared meaning). 
 
 Fullan vertaalt het proces van de innovatie naar 3 verschillende fasen. Hij maakt 
hierbij onderscheid tussen een initiatie-, implementatie- en institutionaliseringsfase. De 
initiatiefase is hierin de fase die leidt tot de beslissing om te veranderen. De implementatie 
fase beschrijft de eerste poging van toepassing van de vernieuwing. De Institutionaliserings-
fase, oftewel continuering verwijst naar de fase waarin de verandering volledig onderdeel is 
van het systeem of weggestemd wordt. Hierbij moet opgemerkt worden dat Fullan aangeeft 
dat deze verschillende fases in praktijk vaak niet zo duidelijk gescheiden zijn. Fullan gebruikt 
daarom het onderstaande figuur 3 om dit aspect inzichtelijk te maken (Fullan, 2007, p.65). 

	  
Figuur 3: A simplified overview of the Change Process (Fullan, 2007, p.65) 

	  
2.1.0 Overzicht geschiedenis 
Op basis van deze omschrijvingen kan worden vastgesteld dat de invoering van het 
projectmatig onderwijs op de WdKA zich vooralsnog in de implementatiefase bevindt. Omdat 
het projectmatig onderwijs nog maar een kwartaal heeft plaatsgevonden in 2 studiejaren is 
het te vroeg om te kunnen spreken van een institutionaliseringsfase.  



 
Figuur 4: Tijdslijn proces vernieuwing WdKA 2011-2014 
In het bovenstaande figuur 4. wordt een weergave gegeven van de verschillende ontwikkelingen gedurende de fasen 
die in het proces doorlopen zijn. De ‘ontwrichtingen’ in de tijdslijn duiden op de aanpassingen in schaal van de 
tijdslijn om proces binnen de afmetingen inzichtelijk te maken. 
 
2.1.1 Initiatie fase 
Op 15 juni 2010 is door de directie van de WdKA een brief aan alle medewerkers verstuurd 
waarin wordt aangekondigd dat er een ‘ombuigingsproces’ zal plaatsvinden. In de brief wordt 
aangegeven dat dit proces zal bestaan uit een aantal ingrijpende veranderingen in het 
onderwijs. Als aanleiding voor deze veranderingen wordt onder andere verwezen naar het 
rapport van Commissie Dijkgraaf waarin gesteld wordt dat het kunstonderwijs meer aandacht 
zou moeten geven aan: profilering, verbinding, innovatie en internationalisering (Ouwerkerk, 
2010).  
 
 Op 1 februari 2010 bericht het CvB dat er een nieuwe directie is aangesteld voor de 
WdKA. De nieuwe directieleden geven tijdens de algemene jaarvergadering in juli 2010 aan 
dat de samenhang en complexiteit van het onderwijs volgens hen te groot is om aan de hand 
van kleine aanpassingen het onderwijs te verbeteren. Zij kiezen daarom voor de invoering 
van een relatief grote curriculum vernieuwing. Dit principe sluit aan op de beschrijvingen van 
Van den Akker in: Curriculum Perspectives. Om een beeld te geven van de complexiteit van 
het onderwijs vertaald hij het onderwijs naar een Spinnenwebmodel. Wanneer je een 
onderdeel binnen het spinnenweb verandert, heeft dit invloed op alle onderdelen van het web. 
Hiernaast speelt volgens Van den Akker de visie van het instituut een centrale rol in het 
model (Akker, 2003). Kort na de jaarvergadering nodigt de directie ongeveer 25 docenten van 
de opleidingen vormgeving en autonome kunst uit om op 20 en 21 april 2011 om de nieuwe 
visie van de directie te bespreken en voor het eerst na te denken over een nieuw curriculum. 
Deze besprekingen vinden plaats in het conferentiecentrum: De Ruwenberg.  
 
 Vanaf 15 september 2011 wordt de Kick Off gegeven van de directie aan een 
onderwijs ontwikkelteam wat als taak heeft het nieuwe onderwijs te ontwikkelen. Het 
ontwikkelteam komt vanaf dat moment wekelijks een dag per week samen om het nieuwe 
onderwijs te ontwikkelen. In de kaders van de opdrachtomschrijving van de directie staat 
onder andere vermeld dat het nieuwe onderwijs zal gaan aan de hand van kwartaalprojecten. 
Het ontwerp van het nieuwe onderwijs moet volgens de opdrachtomschrijving in 2 fases 
worden gerealiseerd. In fase 1 dienen de kwartalen 1 t/m 6 voor aanvang van januari 2012 te 
zijn gerealiseerd. In fase 2 dienen de kwartalen 7 t/m 12 voor aanvang van september 2012 
te zijn gerealiseerd (Chabot, 2011). 
 
 
  



Op 12 januari 2012 wordt er via een intern bericht van de directie aangegeven dat er is 
besloten om de invoering van het vernieuwde curriculum van de opleidingen vormgeving en 
autonome kunst te verplaatsen naar september 2013. Volgens het bericht zou er teveel 
tijdsdruk zijn ontstaan waardoor niet de zorgvuldigheid betracht zou kunnen worden die nodig 
is om dergelijk project goed voorbereid te starten in september 2012. Op 20 en 21 september 
vond er een nieuwe tweedaagse bespreking plaats in het conferentiecentrum: De Ruwenberg 
met het ontwikkelteam van de opleidingen vormgeving en autonome kunst en de stuurgroep.  
 
 De eerste dag was gericht op de samenwerking en afstemming tussen het 
ontwikkelteam en het nieuwe domeinteam. De tweede dag was gericht op het presenteren en 
communiceren van de ontwikkelingen aan de academiegemeenschap tijdens de studiedag 
van 10 oktober 2012. De bijeenkomsten tijdens deze overlegdagen bestonden voornamelijk 
uit verschillende gespreksronden tussen de stakeholders (Maas, 2012). In mei 2013 vinden 
de laatste voorbereidingen voor de invoering van het projectmatig werken het eerste en 
vierde studiejaar plaats in de vorm van sprintweken. Tijdens een sprintweek komen de 
docenten per studierichting per kwartaalproject gedurende twee weken elke dag samen om 
het onderwijsaanbod van de kwartaalhandleidingen te vertalen naar een concreet 
lesprogramma. Na de deadline van de kwartalen 7 t/m 12 in juni 2013 stoppen ook de 
wekelijkse de bijeenkomsten van het ontwikkelteam. 
 
2.1.2 Implementatie fase 
In september 2013 wordt er in het eerste en vierde studiejaar een start gemaakt met het 
nieuwe curriculum. Hiernaast komt er in juli 2013 een initiatief vanuit de werkgroep; 
docentbegeleiding om een helpdesk te ontwikkelen ter ondersteuning van het projectmatig 
werken voor de docent. De directie gaat akkoord met dit voorstel en stelt uren beschikbaar 
voor de realisatie ervan. Vanaf september 2013 is de helpdesk beschikbaar voor alle 
docenten van de WdKA. De helpdesk biedt didactische ondersteuning voor de docent, 
projectleider of studierichting coordinator. Deze ondersteuning wordt geboden in de vorm van 
individuele docentgesprekken en workshops voor docenten. 
 
 Op 14 en 15 oktober 2013 is er opnieuw overleg in het conferentiecentrum: De 
Ruwenberg. De doelstelling van deze tweedaagse is om de eerste ervaringen met de 
implementatie van het eerste kwartaal met de verschillende stakeholders te evalueren. Vanaf  
november 2013 is het eerste kwartaal afgerond en kunnen de bevindingen van het volledige 
kwartaal  worden geëvalueerd. Op maandag 25 november start de eerste workshop van de 
‘helpdesk voor projectmatig werken’. Vanaf september 2014 zal het volledige nieuwe 
curriculum voor de opleiding vormgeving van start gaan.  
 
2.1.3 Institutionaliserings fase 
Omdat de verandering nog pas vanaf 2014 volledig geïmplementeerd zal worden kan er nog 
geen sprake zijn van een institutionaliseringsfase. Op basis van de literatuur van Fullan 
(2007) kan er wel wat gezegd worden over de continuering van het proces en de adaptatie 
van de verandering in het instituut. Volgens Fullan (2007) spelen een aantal specifieke 
onderwerpen een rol in het wel of slagen van de verandering op langere termijn: 

- wordt de verandering opgenomen in de structuur van de organisatie? 
- Is er in de beschikbare tijd voldoende draagvlak ontwikkeld om de verandering te 

ondersteunen en voort te zetten? 
- Zijn er procedures voor de voorzetting opgezet zoals; trainingen voor nieuwe 

docenten? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hoofdstuk 3: Analysekader 
In hoofdstuk 3 word het proces van vernieuwing aan een kritische analyse onderworpen aan de hand van 
sleutelvragen, die worden ontleend aan Fullan (2007). Bij de verantwoording van de analyse word took aangegeven 
hoe men aan de gegevens is gekomen. Bij elke factor van de analyse wordt er cursief aangegeven wat er goed gaat 
en wat er eventueel verbeterd kan worden. Dit zijn de bevindingen waarop in het volgende hoofdstuk het advies zal 
worden gebaseerd.  

 
De kritische analyse is onder verdeeld in 3 eerder benoemde fasen van Fullan. De kwaliteit 
van het proces van de vernieuwing wordt geanalyseerd aan de hand van de verschillende 
factoren die volgens Fullan per fase een rol hebben in het proces. Omdat er nog geen sprake 
is van de institutionaliseringsfase, beperkt het verslag zich tot een overzicht van de initiatie- 
en implementatiefase. Voor een onderbouwing van de kritische analyse van het proces zijn 
verschillende documenten bestudeerd die een rol hebben gespeeld in het proces. Hiernaast 
is er op formele- en informele wijze gesproken met de verschillende stakeholders waarbij 
vragenlijsten zijn gebruikt. Er is gesproken met een onderwijs manager, een lid van de 
opleidingscommissie,  vier leden van het ontwikkelteam, vijf docenten die gewerkt hebben in 
het eerste kwartaalproject, drie studenten die deelgenomen hebben aan het eerste 
kwartaalproject, een lid van de beroepenveldcommissie en een lid van de helpdesk 
projectmatig werken.  
 
3.1.0 Factoren initiatiefase 
Volgens de literatuur van Michael Fullan zijn er acht factoren te benoemen die de initiatiefase 
bij een onderwijskundige vernieuwing kunnen beïnvloeden. Deze factoren zijn door hem 
vertaald naar het onderstaande figuur 5. 

 
Figuur 4: Factors associated with initiation (Fullan, 2007, p. 70) 

 
3.1.1 Belangenbehartiging vanuit centraal bestuur  
De initiatiefase van de vernieuwing van de WdKA HR is volgens de voormalige directie in 
eerste instantie beïnvloed door het Rapport van Commissie Dijkgraaf waarin advies gegeven 
wordt aan het kunstonderwijs om meer aandacht te besteden aan: Profilering, verbinding, 
Innovatie en Internationalisering (OUR, 2010). In de kritisch Reflectie die geschreven is door 
de huidige directie wordt dit aangevuld met het sectorplan: Focus op Toptalent uit 2012 
(Chabot, 2013).  Deze rapporten hebben invloed op de keuzes die worden gemaakt met 
betrekking tot het ontwerp van het nieuwe curriculum. Er is overleg tussen de verschillende 
Nederlandse HBO kunstopleidingen, maar het  is niet bekend of er om advies gevraagd is bij 
andere HBO met betrekking tot de invoering van het projectmatig werken. Uit informele 
gesprekken met docenten van de Hogeschool van Kunsten Utrecht komt bijvoorbeeld naar 
voren dat zij inmiddels het projectmatig onderwijs willen aanpassen. 
 
3.1.2 Probleemoplossend vermogen en bureaucratische orientatie 
Het projectmatig onderwijs lost volgens de literatuur het probleem op dat het onderwijs te 
weinig geïntegreerd is. De invoering hiervan is daarmee een oplossing voor de klachten die 
naar voren kwamen in de jaarverslagen van de studierichtingen en kwaliteitszorgverslagen. 
Voor de ontwikkelaars was aanvankelijk door de directie een jaar de tijd gereserveerd om het 
nieuwe onderwijs te ontwikkelen. In het proces kan de stuurgroep hierbij gezien worden als 



opdrachtgever en het ontwikkelteam als uitvoerder van een opdracht. Door de stuurgroep zijn 
er opdrachtbeschrijvingen gerealiseerd en aanvullende formats voor handleidingen en andere 
documenten zoals handreikingen ter ondersteuning van het proces. Uit informele gesprekken 
met het ontwikkelteam komt naar voren dat er niet altijd duidelijkheid was bij het 
ontwikkelteam met betrekking tot wat er door de stuurgroep werd gevraagd. 
Gedurende het proces werd het ontwikkeltraject met een jaar verlengd omdat ze niet binnen 
de gestelde planning de stukken konden leveren. In de twee jaar dat het ontwikkelteam 
werkzaam was is er ieder jaar een dag per week beschikbaar gesteld. Hiernaast werd de 
ontwikkeltijd aangevuld met driemaal een tweedaags overleg in de Ruwenberg, twee 
academiebrede studiedagen en twee sprintweken.  
 
3.1.3 Docent bemiddeling 
De docenten die geen deel uitmaakten van het ontwikkelteam hebben tijdens studiedagen en 
via informele gesprekken met leden van het ontwikkelteam de ruimte gekregen om feedback 
te geven en vragen te stellen. Er zijn geen documenten gevonden waaruit duidelijk blijkt dat 
een groot deel van de docenten geen vertrouwen had in de invoering van het projectmatig 
onderwijs. Wel geven alle van de vier ondervraagde docenten in de gesprekken aan dat de 
invoering van het projectmatig onderwijs volgens hen een Top-Down beslissing is geweest en 
niet door de docenten tot stand is gekomen. 
 
3.1.4 Nieuw beleid en fondsen 
Er is geen overheidsbeleid wat heeft aangestuurd op de specifieke invoering van het 
projectmatig werken op de WdKA. In de kritische reflectie die geschreven is naar aanleiding 
van de vernieuwing wordt vermeld dat het een keuze van het instituut zelf is om te 
veranderen (Chabot, 2013). De financiering van het veranderproces is in handen geweest 
van de stuurgroep. Uit informele gesprekken met leden van het ontwikkelteam komt naar 
voren dat hierbij geen inspraak was. 
 
3.1.5 Bestaan en kwaliteit van de vernieuwing 
Het invoeren van projectmatig werken in het HBO onderwijs is geen nieuwe ontwikkeling. 
Verschillende HBO kunstopleidingen in Nederland maken gebruiken een vorm van 
projectmatig onderwijs (Maarse, 2011 p.12). Uit informele gesprekken met leden van het 
ontwikkelteam komt naar voren dat problemen die bekend zijn met betrekking tot het 
projectmatig onderwijs zijn niet in het proces besproken. Verschillende stakeholders hebben 
wel feedback gegeven op de ontwikkelde stukken. Voorbeelden hiervan zijn; de stuurgroep, 
studenten klankbord, docenten, beroepenveldcommissie, opleidingscommissie. Hiernaast is 
er een helpdesk projectmatig werken opgericht ter ondersteuning van docenten. De helpdesk 
is vanaf de implementatie gestart. 
 
3.1.6 Druk vanuit de omgeving 
Het werkveld is formeel bij het proces betrokken in de vorm van de beroepenveldcommissie, 
die bestond uit verschillende Nederlandse ontwerpprofessionals, die ieder een van de 
verschillende studierichtingen vertegenwoordigde. Zij gaven tijdens twee 
presentatiemomenten op informele wijze feedback en hebben inzage gehad in de stukken. 
De feedback van de beroepenveldcommissie heeft niet geleid tot wijzigingen in het nieuwe 
curriculum. Hiernaast is het aspect van het projectmatig onderwijs niet specifiek door de 
commissie benoemd. 
 
3.1.7 Toegang tot de vernieuwing 
Door een ontwikkelteam samen te stellen met docenten uit de verschillende studierichtingen 
heeft de directie gezorgd voor een proces waarin informatie relatief makkelijk verspreid kan 
worden aan de docenten via de verschillende studierichtingen. Hiernaast zijn er ook formele 
momenten geweest zoals studiedagen waarop de docenten zijn geïnformeerd. Uit informele 
gesprekken met de docenten die niet in het ontwikkelteam zaten komt naar voren dat zij 
ervaren niet vanaf het begin bij de verandering betrokken te zijn geweest. 
 
 
 
 
 



3.1.8 Externe ‘Change Agents’ 
Voor het proces zijn 2 verschillende soorten externe adviseurs bij het proces betrokken 
geweest. Drie adviseurs boden onderwijskundige ondersteuning en er was een adviseur die 
procesmatige ondersteuning gaf. Uit informele gesprekken met leden uit het ontwikkelteam 
komt naar voren dat deze externe ‘Change Agents’ niet veel invloed hebben gehad op de 
ontwikkelingen. 
 
3.2 Factoren implementatiefase  
Volgens Fullan zijn er drie factoren te benoemen die de implementatie beïnvloeden. Hij 
spreekt hier bij over: de kenmerken van de verandering, lokale invloeden en externe factoren. 
In de onderstaande figuur heeft Fullan de verschillende factoren met bijbehorende 
kenmerken weergegeven (Fullan, 2007, p. 86). 
 

              Figuur 6: Interactive Factors Affecting Implementation (Fullan, 2007, p. 87) 
 

3.2.1 Kenmerken van de verandering (A) 
Bij de curriculumvernieuwing van de opleiding vormgeving van de WDKA is geen sprake van 
een volledige top-down of bottum-up verandering. Er is sprake van een mengvorm 
(Abbenhuis et al.,2008). De verandering is geïnitieerd door de directie, maar er zijn ook 
docenten, studenten en externen bij het proces actief betrokken geweest. Een voorbeeld 
hiervan is de inzet van ontwikkelteams die bestaan uit docenten van de verschillende 
studierichtingen binnen vormgeving en een studentenklankbord. Bij de kenmerken van de 
verandering onderscheidt Fullan (2007) vier verschillende factoren: noodzaak (need), 
duidelijkheid (clarity), complexiteit (complexity) en kwaliteit/praktijk (quality/practicality). 
Volgens Fullan(2007) is een gedeelde overtuiging over de noodzaak (need) van de 
verandering een belangrijke voor het succes van de beoogde verandering. Op basis van de 
antwoorden op de vraag waar de noodzaak (Need) om te veranderen vandaan gekomen is 
geven vier van de vier ondervraagde docenten aan dat het een Top-Down beslissing is 
geweest. Hiernaast geeft een van de drie ondervraagde leden van het ontwikkelteam ook aan 
dat het een Top-Down beslissing is geweest. De onderwijsmanager is de enige van de 
ondervraagde werknemers die ervaart dat de vraag om te veranderen afkomstig is uit het 
onderwijs (zie bijlage 1). De uitkomsten op de vragen geven aan dat er aanleiding is om te 
veronderstellen dat een deel van de organisatie maar in beperkte mate bewust is van de 
noodzaak van deze verandering. 
  
 Wanneer er gevraagd wordt naar de aanleiding voor de verandering is er bij vijf van 
de acht ondervraagde docenten en ontwikkelaars sprake van een eenduidig beeld. Er wordt 
met name gesproken over ontwikkelingen in de beroepspraktijk. Fullan beschrijft het principe 
van false clarity als een situatie waarin innovatie wordt versimpeld (Fullan, 2007, p 87). Dit 

3. Kritische analyse!

3.1 Keuze modellen en factoren 
Bij deze analyse is gebruik gemaakt van een model van Fullan, n, 2007, 
p. 87). Deze richt zich op de implementatiefase, waarin men zich nu ook bevindt. De initiatiefase is in het voorgaande 
hoofdstuk al beschreven, maar zal in de conclusie van de analyse ook meegenomen worden.  
Alhoewel alle locaties PW dit proces doorlopen, is hier gekozen om alleen de implementatiefase op xxx  te analyseren. 
Bij het interviewen van de betrokken docenten en coördinator, waarbij de vragen gekoppeld waren aan de interactieve 
factoren zoals Fullan die omschreven heeft, kwamen een aantal punten naar voren die naar mijn idee verdere analyse 
konden gebruiken. Zo zijn de karakteristieken van verandering nog verder toegelicht met behulp van het spinnenweb van 
Van den Akker (2003) en is de rol van de docenten verder uitgediept met behulp van de adoptie/innovatiecurve van Rogers 
(2003). 
 

3.2 Interactieve factoren die implementatie hebben beïnvloed 
Er is een wisselwerking tussen de verschillende karakteristieken, factoren en de implementatie zelf, wat ook in figuur 1 te 
zien is. Uit interviews en evaluaties met de coördinator van het tweede leerjaar en de betrokken docenten is informatie 
verzameld om tot een analyse te komen. Daarnaast zijn verschillende documenten bestudeerd, zoals het oude en nieuwe 
curriculum, BPV-gids en leerlijnen van verschillende vakken. 
In deze analyse zijn de externe factoren weggelaten, omdat bij deze implementatiefase zij geen invloed hebben gehad. 
Hetzelfde geldt voor onderdeel 6, de samenleving. Deze hebben bij eerdere initiatie- en implementatiefases wel invloed 
gehad, wat is terug te lezen in de beschrijving en geschiedenis in hoofdstuk 2. 
 

 

Figuur 1 Interactieve factoren bij implementatie, overgenomen van Fullan (2009, p. 87) 

A. Karakteristieken van verandering 
1. Noodzaak 
De verandering van het curriculum en daarbij de begeleiding en beoordeling van het portfolio hebben nut voor zowel 

 De student krijgt zo een objectievere beoordeling en een uitleg van meerdere docenten, 

 tempo proberen te houden met betrekking tot het 
 

Naast de invoering van het nieuwe curriculum, lopen meerdere veranderingen waar docenten mee te maken hebben. 
Zo is het team xxx flink gekrompen. Om met dit kleine team toch alle taken te kunnen uitvoeren, is de voorbereiding 
en nazorg van lessen teruggebracht van 52% naar 46%. Daarnaast zijn de lesuren ingekort van 50 naar 45 minuten. 
Dit zorgt ervoor dat de t  
Met het krimpen van de branche komen er ook verschuivingen wat personeel betreft. Docenten worden overgeplaatst 
naar een ander team, er komen andere docenten voor terug en enkele maanden na de start van de implementatie is 
er een wisseling geweest van onderwijsleider. Prioriteit bij deze transitie is dat wij er voor zorgen dat er zoveel 
mogelijk studenten binnengehouden worden. Want wanneer het studentenaantal nog meer gaat krimpen dan voorzien 
is, zullen er meer docenten overgeplaatst moeten worden. 



wordt duidelijk wanneer er doorgevraagd wordt naar wat het projectmatig onderwijs inhoud. 
Van de vier ondervraagde docenten worden er drie verschillende antwoorden gegeven. 
Onduidelijkheid (Clarity) komt ook naar voren wanneer er aan docenten en ontwikkelaars 
gevraagd wordt op welke wijze het succes van de innovatie kan worden gemeten. Er worden 
onder de docenten antwoorden gegeven die behoren tot 3 verschillende categorieën. 

- de studenten worden kritischer 
- de studenten reageren anders op mogelijkheden 
- de studenten ervaren veel meer lol 

Duidelijkheid over het doel en de betekenis van de innovatie is volgens Fullan (2007) nodig 
om een innovatie te kunnen vertalen naar de praktijk. 
 
 Met betrekking tot de complexiteit (Complexity) van de innovatie is de vraag aan de 
docenten gesteld of zij vinden dat zij voldoende zijn voorbereid op de verandering. Vier van 
de vier ondervraagde docenten geeft hierbij aan onvoldoende te zijn voorbereid. De 
ondervraagde docenten geven aan dat ze wel op algemene wijze geïnformeerd zijn over de 
veranderingen, maar niet of nauwelijks geïnformeerd zijn betrekking tot de concrete 
implicaties hiervan op hun eigen werk. Er waren hiervoor wel ‘sprintweken’ georganiseerd, 
maar geen van de ondervraagde docenten kon deze weken volledig benutten omdat zij ook 
andere taken hebben. Hiernaast ziet slechts een van de vier ondervraagde docenten geen 
problemen als gevolg van de implementatie van de verandering (zie bijlage 1). Ondanks dat 
complexiteit voor problemen zorgt stelt Fullan (2007) dat het ook kan leiden tot een grotere 
verandering. Simpele veranderingen zijn misschien eenvoudiger, maar zullen minder het 
verschil maken.  
 
 Volgens de literatuur kan het projectmatig onderwijs een verbetering zijn voor de 
kwaliteit (quality) van het onderwijs (Van Holten &Van, 2009;  Vliet, Maarse 2011). 
Projectonderwijs is volgens Maarse echter meer dan ‘een groep studenten die een leuk 
project uitvoeren’. In hoeverre het eerste kwartaal hierin geslaagd is zal nog nader moeten 
worden geëvalueerd. 
Omdat de docenten aangeven dat zij weinig voorbereiding hebben gehad op het projectmatig 
onderwijs kan verondersteld worden dat dit niet ten goede is gekomen aan de kwaliteit. 
Hiernaast werd er tijdens informele gesprekken met docenten ook praktische problemen 
beschreven zoals grotere klassen dan verwacht en een tekort aan beschikbare ruimte. 
 
3.2.2 Lokale karakteristieken (B) 
Het CvB van de HR (district) is niet als stakeholder betrokken geweest in het proces, maar de 
opleidingsrichtlijnen van de HR hebben wel een rol gehad in het proces. Dit komt onder 
andere tot uiting in het gebruik van het ROM-model in het nieuwe curriculum. De 
opleidingsomgeving (community) heeft in dit veranderingsproces geen zichtbare rol gespeeld. 
(principal) wordt in deze analyse vertaald naar de directieleden die de verantwoordelijkheid 
voor het proces heeft gedelegeerd aan de stuurgroep. Hierbij hebben de directieleden ook 
zelf een actieve rol gehad in de stuurgroep. De stuurgroep heeft de inhoudelijke 
verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen van het nieuwe curriculum gedelegeerd aan het 
ontwikkelteam wat bestaat uit verschillende docenten van de opleiding vormgeving.  
 
 Fullan(2007) geeft aan daarnaast dat de schoolleiding het succes van een onderwijs-
vernieuwing in belangrijke mate beïnvloedt door docenten (teacher) te ondersteunen en te 
voorzien van de benodigde tijd en middelen. Docenten en groepen docenten hebben volgens 
Fullan (2007) een belangrijke rol in de implementatie van een onderwijskundige vernieuwing. 
In het proces van de verandering zijn de docenten die deel uitmaakten van de 
ontwikkelteams een dag per week gedurende twee jaar actief geweest met het ontwikkelen 
van het nieuwe onderwijs. Deze docenten zijn hiermee relatief goed voorbereid op het nieuwe 
onderwijs. Vier van de vier ondervraagde docenten geeft aan dat de sprintweken die zij 
gehad hebben onvoldoende zijn geweest om voor te bereiden op het nieuwe onderwijs. Deze 
ontwikkeling heeft invloed gehad op de mate waarin de vernieuwing betekenis heeft gekregen 
bij de docenten. Om docenten extra begeleiding te bieden is er vanaf de implementatie van 
het nieuwe onderwijs vanuit de docentbegeleiding een hulpdesk: Projectmatig onderwijs 
gestart. Volgens Fullan is de basis voor een succesvolle verandering de interactie met elkaar. 
Door extra voorbereidingstijd voor projectleiders beschikbaar te stellen en informele 



bijeenkomsten zoals lunch en diner te stimuleren heeft de directie geprobeerd hier invulling 
aan te geven. 
 
 
3.2.3 Externe karakteristieken (C) 
Zoals eerder omschreven zijn er verschillende overheidsrapporten (Government) geweest 
zoals; Onderscheiden, Verbinden en Vernieuwen en het rapport Focus op Toptalent, die van 
invloed zijn geweest op de verandering. Door het ontwikkelen van het nieuwe curriculum wil 
de directie van de WdKA antwoorden geven op de vragen die in de adviesstukken zijn 
gesteld aan het kunstonderwijs.  
 
3.3.2 Institutionaliseringsfase 
Er is nog geen sprake van een institutionaliseringsfase, maar door het opzetten van een 
hulpdesk voor nieuwe- en reguliere docenten is er wel een eerste stap gezet in het opzetten 
van procedures die gericht zijn op de in standhouding van de verandering. Hiernaast zijn er 
veranderingen gemaakt in de bekostiging van docenten, waardoor zij nu meer tijd toebedeeld 
hebben gekregen voor de aanvullende voorbereidende taken die het projectmatig onderwijs 
aan de docenten vraagt. Tot slot kan worden afgeleid uit informele gesprekken met 
projectleiders en docenten dat de interesse voor het projectmatig onderwijs voor docenten in 
deze periode van het proces aan het toenemen is. Projectleiders, docenten en studenten 
vertellen onafhankelijk van elkaar over positieve ervaringen met dit onderwijs. 
 
Hoofdstuk 4:  Conclusies  & Advies 
In hoofdstuk 4 worden er conclusies verbonden aan de analyses en aangegeven wat er in de verschillende fasen in 
het verleden goed is gegaan en wat er beter had gekund. Hiernaast wordt er advies gegeven op basis van de 3 
verschillende niveaus en wordt er aangegeven hoe dit advies in de organisatie kan worden doorgegeven. 
 
4.1 Conclusie analyse Initiatiefase 
4.1.1Belangenbehartiging: 
Het is goed dat de keuze voor verandering niet alleen gebaseerd is op een beslissing van de 
directie hierdoor is er sprake van een groter draagvlak. Het was beter geweest wanneer de 
organisatie andere opleidingen voor advies had benaderd voor het invoeren van het 
projectmatig onderwijs.   
 
4.1.2 Probleemoplossend Vermogen 
Het is goed dat de invoering van het projectmatig onderwijs vanuit verschillende bronnen 
gezien wordt als een oplossing voor het probleem van te weinig samenhang in het 
curriculum. Hiernaast was het ook goed dat er tijd en ruimte is vrijgemaakt om deze 
verandering voor te bereiden en dat deze tijd werd uitgebreid toen het duidelijk werd dat de 
deadline voor de ontwikkelteams niet haalbaar was. Het was beter geweest wanneer de 
stuurgroep geen invloed had gehad op de plannen van het ontwikkelteam. Hiermee zou het 
gevoel van eigenaarschap bij het ontwikkelteam worden vergroot.  
 
4.1.3 Docentbemiddeling 
Het is goed dat een deel van het docententeam gevraagd is om een bijdrage te leveren aan 
het ontwikkelen van het projectmatig onderwijs en dat zij hier tijd en ruimte voor gekregen 
hebben. Hierdoor kon er draagvlak ontwikkeld worden bij deze docenten en konden zij dit 
overdragen aan de rest van de organisatie. Het is minder goed dat de ondervraagde 
docenten ervaren dat de verandering alleen een Top-Down beslissing is geweest. Het is 
mogelijk dat docenten hierdoor te weinig eigenaarschap voelen met betrekking tot de 
verandering. 
 
4.1.4 Nieuw Beleid en Fondsen 
Het is goed dat er tijd  en geld beschikbaar is gesteld. Het was beter geweest wanneer 
docenten ook zeggenschap zouden hebben gehad in de financiering van deze verandering 
en de wijze waarop dit heeft plaatsgevonden. Op deze manier hadden de docenten een 
groter gevoel van eigenaarschap bij deze verandering ervaren. 
 
 
 



4.1.5 Bestaan en Kwaliteit van de vernieuwing 
Het is goed dat verschillende stakeholders in het proces om advies is gevraagd. Hiernaast is 
het ook goed dat er in het proces vanuit docent een helpdesk in ontwikkeld om de kwaliteit 
van het projectmatig onderwijs te bevorderen. Het was beter geweest wanneer er 
onderzoeksresultaten bekend waren die iets zeggen over de effecten van het projectmatig 
onderwijs. 
 
4.1.6 Druk vanuit de omgeving 
Het is goed dat het werkveld is betrokken bij het proces in de vorm van een beroepen-
veldcommissie. Het was beter geweest wanneer de beroepenveldcommissie geen 
vergoeding zou ontvangen van de WdKA. Hiermee zou de commissie een meer 
onafhankelijker positie hebben gehad. Hiernaast was het ook beter geweest wanneer er 
internationale vertegenwoordigers gevraagd waren en ook vertegenwoordigers vanuit het 
onderwijs. Deze aspecten sluiten goed aan op de profilering van de WdKA.  
 
4.1.7 Toegang tot de vernieuwing 
Het is goed dat er een structuur was en er formele momenten waren waarop via het 
ontwikkelteam de informatie over de verandering met de overige docenten gedeeld kond 
worden. Het was beter geweest wanneer alle docenten eerder in het proces betrokken waren 
geweest.  
 
4.1.8 Externe ‘Change Agents’ 
Het is goed dat er externe adviseurs bij het proces betrokken geweest. Het is niet goed dat uit 
informele gesprekken met de leden van het ontwikkelteam naar voren komt dat hun bijdrage 
in het proces beperkt is geweest. Hiernaast zou het beter zijn wanneer de beroepspraktijk 
een veel grotere betrokkenheid zou tonen en ook meer zou worden betrokken bij de 
ontwikkelingen in het onderwijs. 
 
4.2 Conclusie analyse Implementatiefase 
4.2.1 Kenmerken van de verandering 
Het is goed dat de kenmerken van de verandering duidelijk omschreven kan worden 
omschreven. Het is beter wanneer dit duidelijker gecommuniceerd kan worden naar alle 
betrokkenen. Op basis van de gesprekken met de verschillende stakeholders kan worden 
vastgesteld dat er bij deze groep nog veel onduidelijkheden zijn over de verandering. 
Het is goed dat er gekozen is voor een grote verandering binnen de organisatie. Het is beter 
wanneer er meer tijd wordt vrijgemaakt om goed voorbereid te zijn op alle implicaties van 
deze verandering. Hiermee zou de kwaliteit van de verandering verbeterd kunnen worden. 
 
4.2.2 Lokale Karakteristieken 
Het is goed dat de directie ondersteuning heeft geboden en betrokken is geweest in de 
ontwikkeling van deze verandering. Het is beter wanneer de directie in dit proces geen 
sturende- maar een adviserende rol gaat innemen. 
 
4.2.3 Externe Karakteristieken 
Het is goed dat er ook nationale belangen spelen met betrekking tot de invoering van deze 
verandering. Het was beter zijn wanneer deze partijen nog meer betrokken worden bij de 
ontwikkeling van deze verandering. 
 
4.3 Institutionaliseringsfase 
Het is goed dat er vanuit de organisatie al stappen zijn genomen om bij te dragen aan de 
continuering van deze verandering. Het zou nog beter zijn wanneer deze bijdrage nog 
omvangrijker en structureler zou worden. Bijvoorbeeld in de vorm van het opzetten van 
meetinstrumenten in het kader van de kwaliteitszorg. 
 
4.4 Advisering 
Op basis van de conclusies en verbeterpunten op basis van de advisering kan er advies 
gegeven worden aan de organisatie. Er is hierbij gekozen om advies te geven op de drie 
verschillende niveaus van de organisatie die eerder besproken zijn.  
 
 



4.4.1 Microniveau – rol van de docent 
Op het online nieuwsmagazine Science Guide waarin de bijdrage van kennis aan de 
maatschappelijke en economische ontwikkeling centraal staat, stond in het artikel: “Zorg dat 
je meetelt”, een oproep aan HBO docenten. In het artikel roept lector Frans de Vijlder HBO 
docenten op om de, volgens hem “aangeleerde hulpeloosheid van zich af te schudden.” 
“Docenten zijn geen professionals, zolang ze zich een rol als slachtoffer van het management 
laten aanpraten, ” Aldus Vijlder (www.scienceguide.nl, 2013). 
 
 Het advies in de context van deze stelling aan docenten is om zich sterker binnen de 
organisatie te verenigen en hun invloed (locus of control) vergroten. Volgens Fullan (2007) 
hebben docenten een centrale rol in het proces van onderwijskundige veranderingen. 
Wanneer docenten meer initiatief nemen met betrekking tot het onderwijs zullen docenten 
zich ook meer betrokken voelen met onderwijskundige veranderingen. Een voorwaarde 
hiervoor is dat ambitie van docenten verder gaat dan alleen het begeleiden van studenten in 
de context van een project. De onafhankelijkheid van de docent voor de klas zou zich moeten 
doorontwikkelen tot een vorm van wederzijdse afhankelijkheid tussen docenten onderling en 
de verschillende stakeholders binnen de organisatie.  
 
 Stephen Covey ziet het principe van wederzijdse afhankelijke, als een van de drie 
stadia die een mens doormaakt in zijn leven. Hierbij is iedereen in de eerste fase volledig 
afhankelijk van de ouders en komt er in de tweede fase een streven naar onafhankelijkheid 
wanneer jongvolwassenen zelfstandiger willen worden. De fase van wederzijdse 
afhankelijkheid begint wanneer men volwassen wordt en men ondekt dat samenwerking met 
andere noodzakelijk is om doelen te bereiken en gelukkig te worden. In zijn boek: ‘De zeven 
eigenschappen van effectief leiderschap’ omschrijft hij hoe iemand volgens hem persoonlijk 
leiderschap kan ontwikkelen en hoe je daarmee anderen beter kunt helpen hun talenten en 
capaciteiten te gebruiken (Covey, 2010) 
 
4.4.2 Mesoniveau – rol van de organisatie  
Het instituut van de WdKA wordt door de docenten ervaren als een cultuur waarin het 
management inhoudelijke inspraak heeft en een top-down-beleid voert. Fullan (2007) wijst op 
onderzoeken die aantonen dat de invloed van het management bij verandering een 
sleutelfactor is. Het kan zowel van positieve- als van negatieve invloed zijn. Het is daarom 
van belang dat een verandering niet alleen van de invloed van de manager afhankelijk is en 
dat scholen meer autonomie hebben met betrekking tot beleidsruimte. Volgens Verbiest 
(2012) is daarom de ontwikkeling van een ‘professionele leergemeenschap’ een belangrijke 
voorwaarde voor de professionele ontwikkeling van de onderwijsprofessionals en voor een 
succesvolle onderwijsontwikkeling. 
 
 Fullan (2007) noemt twee voorwaarden die nodig zijn om te komen tot professionele 
leergemeenschappen. De eerste voorwaarde betreft de structuur. Docenten moeten 
voldoende beschikbare tijd hebben om elkaar te ontmoeten en met elkaar te praten en er 
moeten duidelijke structuren ontwikkeld zijn om te kunnen communiceren. De tweede 
voorwaarde heeft te maken met de cultuur van de school en de bereidheid vanuit het instituut 
om te willen veranderen. Het advies aan de organisatie is daarom om de mogelijkheden van 
het professionaliseren van de organisatie verder te ontwikkelen in de richting van 
professionele leergemeenschappen zoals deze omschreven worden door Fullan (2007) en 
Verbiest (2012).  
 
4.4.3 Macroniveau – landelijk en politiek 
Op macroniveau zou het goed zijn wanneer het KUO en de beroepspraktijk meer bij de 
plannen van de politiek betrokken werden. In plaats aan het kunstonderwijs te vragen om zich 
te herpositioneren zou het beter wanneer het KUO via een formeel orgaan in samenspraak 
met vertegenwoordigers uit de beroepspraktijk advies kon uitbrengen aan de overheid. Op 
die manier kan er gebruik gemaakt worden van de kennis die in deze instituten aanwezig is. 
 
4.5 Toepassing van het advies 
In de rol als adviseur binnen de organisatie van de WDKA zullen er verschillende acties 
ondernomen worden om de bovenstaande advisering verder een rol te geven. De 
bevindingen uit dit paper zullen worden samengevat en gedeeld wordt met de verschillende 



stakeholders van het proces. In de eerste plaats worden hierbij de directie, 
onderwijsmanager, projectleiders en docenten van de opleiding vormgeving betrokken. Met 
de directie is hierover een aparte afspraak gemaakt die gepland is op donderdag 19 
december 2013. Overleg met de onderwijsmanager en de coördinatoren van de verschillende 
studierichtingen van de opleiding vormgeving vinden wekelijks binnen het instituut plaats. 
Hiernaast zullen de bevindingen besproken worden met de docenten en studenten van de 
studierichting Illustratie tijdens formele- en informele momenten zoals lessen, vergaderingen 
studiedagen. Door de bevindingen van deze analyse op deze wijze te delen met de 
betreffende stakeholders is het mogelijk dat het zal leiden tot de ontwikkeling van een groter 
draagvlak met betrekking tot deze verandering. Op het macroniveau zijn er nog geen 
manieren ontwikkeld waarop het advies concreet kan worden toegepast. De reden hiervoor is 
omdat de adviseur niet ervaart een duidelijke invloed te hebben op dit niveau. 
 
Hoofdstuk 5: Reflectie eigen leerproces 
In dit hoofdstuk 5 worden er inzichten omschreven in het eigen leerproces en dat van anderen. Aan de hand van een 
theoretisch model wordt er op verschillende onderwerpen van het proces gereflecteerd. 
 
5.0 Reflectiemodel 
Voor de beschrijving van de reflectie is er gekozen voor het ui model van Korthagen en 
Vasalos (2007). Het ui-model laat volgens hen zien dat competentie ontwikkeling een vorm 
van multi-level learning is. Het idee achter het model is dat de buitenste lagen de binnenste 
lagen beïnvloeden, maar dat er ook in omgekeerde richting invloed is. Wanneer de niveaus 
goed op elkaar afgestemd zijn en kloppen met het omgevingsniveau dan zorgt dat voor een 
gevoel van welzijn en functioneren docenten ook effectiever (Korthagen & Vasalos, 2007).  
 

 
Figuur 7: Ui-model (Korthagen & Vasalos, 2007 p.18) 
 
5.1.1 Omgeving 
Ik heb gemerkt dat ik tijdens het proces van deze opdracht steeds meer met mensen in 
contact gekomen ben. Ik ben hier deel zelf bewust naar op zoek gegaan, maar gedurende het 
proces ben ik ook steeds vaker door anderen benadert. Ik heb dit als een positieve 
ontwikkeling ervaren voor deze opdracht en mijn rol binnen mijn werk. Ik ben hierdoor voor 
verschillende stakeholders een soort informeel aanspreekpunt geworden met betrekking tot 
het projectmatig onderwijs. 
 
5.1.2 Gedrag 
Aan de hand van mijn blog heb ik dit studiejaar geprobeerd om nauwkeurig in beeld te 
brengen. Ik merk dat ik in het begin veel interesse heb gehad om vanuit een breed 
perspectief naar de opdracht te kijken. Het duurde relatief lang voordat ik in staat was er een 
concreet onderwerp te kiezen. Gedurende het proces nam ook de ervaren werkdruk toe. Het 
is me niet gelukt om op zowel LA3 en LA5.2 te blijven focussen. Ik heb er daarom gedurende 
het proces ervoor gekozen om tijdelijk te stoppen met LA5.2. Deze beslissing heeft ook 
impact gehad op mijn motivatie waardoor ik het moeilijk vond om door te ontwikkelen. Door 
naar lessen te blijven komen en gesprekken met medestudenten te blijven voeren is het me 
gelukt om door te gaan. Met betrekking tot de medestudenten in de MLI hoop ik dat zij 
ervaren dat ik mij constructief en betrokken heb opgesteld. Gedurende het leerproces van de 
MLI heb ik op vijf ingezonden producten feedback gegeven. Ik vond het interessant om op 
deze wijze kennis te verwerven over andere instituten en te zien hoe zij de opdracht hebben 



aangepakt. Tot slot vond ik het jammer dat er geen vorm van feedback vanuit de docenten is 
geweest op mijn werk. 
 
5.1.3 Competenties 
In de context van de MLI heb ik in overleg met de studiecoach in november 2012 voorgesteld 
om mij te richten op een aantal competenties aan de hand van mijn persoonlijke leerdoel om 
meer te weten te komen over het projectmatig onderwijs. In het proces wat bijgedragen heeft 
tot het product van LA3 heb ik mij op de volgende competenties gericht. 
 
5.1.3.1 Interpersoonlijke competentie 
Ik heb veel nieuwe mensen leren kennen in context van deze LA. Zowel binnen- als buiten 
het instituut. Ik ervaar dat ik in toenemende mate een netwerk aan het opbouwen wat steeds 
relevanter aan het worden is voor mijn functie. Ik krijg hierbij een steeds beter beeld van mijn 
eigen beperkingen waardoor steeds meer besef dat ik anderen nodig heb. Niet alleen op het 
gebied van kennis, maar ook bijvoorbeeld met betrekking tot het aantal rollen dat ik binnen 
instituut goed kan vervullen. De veranderingen binnen het instituut waar ik werkzaam ben 
vragen voor veel flexibiliteit en vermogen om snel te handelen. Ik ben nog erg bezig om hier 
een goede balans in te vinden. 
 
5.1.3.2 Organisatorische competentie 
Door mijn nieuwe kennis omtrent innovaties kon ik meer afstand nemen van het proces van 
innovatie in mijn eigen praktijk. Ik herkende verschillende onderwerpen zoals deze in de 
literatuur beschreven worden. Een voorbeeld hiervan is het principe van False Clarity van 
Fullan (2007). Naar mijn idee heb ik op basis van deze inzichten beter kunnen handelen in 
mijn praktijk. 
 
5.1.3.3 Teamontwikkeling competentie 
Als voormalig lid van het ontwikkelteam en coördinator van een studierichting ben ik nog 
steeds actief betrokken bij het creëren van draagvlak voor de onderwijsontwikkeling binnen 
het instituut. Ik besef op basis van mijn rol als coördinator steeds nadrukkelijker hoe 
belangrijk het is om op heldere wijze te communiceren en argumenten aan te dragen. De 
opgedane kennis met betrekking tot het projectmatig werken heeft ertoe geleid dat ik voor 
veel medewerkers binnen het instituut benaderd wordt wanneer er vragen of problemen zijn. 
 
5.1.4 Overtuigingen 
Bij de verschillende taken die ik vervul, zoals bij deze opdracht, vind ik het belangrijk om te 
ervaren dat ik de grenzen van mijn kunnen heb opgezocht. Ik heb in dat opzicht een 
competitieve instelling. In de context van mijn werk geloof ik sterk in de potentie van de 
studierichting die ik coördineer en heb ik de ambitie om de positie ervan te versterken 
 
5.1.5 Identiteit 
Ik heb dit jaar voor het eerst twee kwartalen op de WdKA waarbij ik geen onderwijskundige 
taken verricht. De ontwikkeling van de rol van docent naar meer coördinerende taken is niet 
een proces wat ik heel bewust heb opgezocht. Ik heb wel gemerkt, mede door mijn studie, 
dat ik hier in toenemende mate een interesse voor heb. Ik ervaar dat ik in deze rol meer 
invloed kan uitoefenen op de ontwikkeling van mijn studierichting en vind het daarom 
interessant om onderwijskundige onderwerpen zoals een innovatie te onderzoeken. 
 
5.1.6 Betrokkenheid 
Ik merk dat ik in eerste instantie het meest betrokken ben bij mijn eigen instituut. Deze 
betrokkenheid is de afgelopen periode vooral ook breder ten opzichte van het instituut 
geworden. Ik merk dit aan de wijze waarop ik prioriteiten stel en aan de hand van de mensen 
met wie ik contact heb. Met betrekking tot de MLI ben ik ook zeer betrokken. Ik merk dit aan 
de hoeveelheid tijd die ik in het proces en de opdracht heb geïnvesteerd. Mijn werk en de MLI 
studie geven mij veel voldoening, maar ik ben niet altijd in staat om de juiste balans te vinden 
tussen werk, studie en privé.   
 
5.2 Leerproces anderen 
Ik heb als student van de MLI gedurende de opdracht van LA3 ervaren dat de cohesie van de 
klas naar mijn mening verder is afgenomen sinds het voorgaande studiejaar. Deze afname 



werd ook zichtbaar aan het aantal producten wat genomineerd is om te bespreken en het 
aantal studenten dat tijdens de productbesprekingen aanwezig was. Naar mijn idee is de blog 
maar door een beperkt aantal studenten actief gebruikt voor deze opdracht. Aan de hand van 
de feedback die ik gegeven heb en de gesprekken met medestudenten heb ik vooral geleerd 
hoe uiteenlopend de producten kunnen zijn. De benadering van de opdracht van bijvoorbeeld 
de medestudenten Marc van Herwaarden en Paul Pos vond ik beide inspirerend en zeer 
uiteenlopend. Ik heb wel het idee dat het lezen van de stukken van anderen mij geholpen 
heeft. Hiernaast heeft de betrokkenheid van medestudenten bij mijn werk mij gemotiveerd. 
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Bijlage 1)  
Overzicht notities gesprekken met stakeholders WdKA november/decemer 2013 
D.fuengshunut november-december 2013 
 
Onderwijsmanager  vormgeving 
2. Wat is volgens jou de aanleiding geweest voor deze verandering? 
Te weinig integratie tussen de vakken. 
Dit komt naar voren uit de jaarverslagen van de verschillende afdelingen uit de afgelopen 3 
jaar en de metingen vanuit de kwaliteitszorg. 
Voorbeelden hiervan zijn de scheiding tussen theorie-praktijk en vaardigheidsvakken. 
03. Wat wil men bereiken aan de hand van deze verandering? 
Meer geintegreerd onderwijs. 
04. Kun je beschrijven voor welk probleem het ‘projectmatig-werken’ de oplossing is? 
- meer samenwerkend leren 
- meer kennismaking praktijkgericht opdrachten 
- meer koppeling theorie en praktijk 
05. Kun je beschrijven wat de verandering inhoud? 
-docenten geven op een andere manier les 
- docenten zijn geen specifiek eigenaar meer, maar is onderdeel van een team wat bijdraagt 
aan de leerervaring van de student. 
06. Wie vinden volgens jou deze vernieuwing belangrijk of noodzakelijk? 
De studenten – zie kwaliteitszorg 
07. Kun je beschrijven wat er nu voor jou concreet anders is dit jaar in het onderwijs? 
Docenten vinden het moeilijk om los te komen uit hun referentiekader. 
08. Kun je aangeven op welke wijze je bent voorbereid op het ‘projectmatig werken’? 
Docenten zijn voorbereid aan de hand van de sprintweken. 
09. Welke problemen zie je als gevolg van deze verandering? 



De opbouw en regelmaat waarin de projecten geplaatst zijn. Het gevaar is dat het onderwijs 
te statisch wordt. 
10. Waaraan kun je zien of de vernieuwing succesvol is? 
Studenten zijn eerder in de studie in staat om zich extern te profileren aan de hand van 
praktijkproducten omdat ze meer praktijkgerichte ervaring hebben in zowel onderzoek als 
producten. Hiernaast verwacht men van de gehele innovatie ontwerpers op te leiden met een 
grotere vaardigheid op het gebied van samenwerking en meer vernieuwend ten opzichte van 
de markt. 
 
Leden ontwikkelteam septmber – juni 2010-2011 & september – juni 2011-2013 
2. Wat is volgens jou de aanleiding geweest voor deze verandering? 
Lid1: Veranderende beroepspraktijk. 
Lid2: De WdKA is een van de elf instituten van de Hogeschool Rotterdam. Proejectmatig 
werken als onderwijs vorm werd al enekele jaren geleden geimplementeerd in de andere HR 
instituten op de WdKA na. De WdKA moest haar manier van ondewijs geven aanpassen aan 
de HR brede werkwijze. Met de komst van de twee nieuwe directeuren was het moment 
gekomen om deze verandering door te voeren. 
Lid3: De veranderingen van het onderwijs zijn noodzakelijk om te anticiperen op de 
veranderde beroepspraktijk waarin samenwerken steeds belangrijker is geworden. 
03. Wat wil men bereiken aan de hand van deze verandering? 
Lid1: Beter voorbereiden op de praktijk. Bredere visie op de praktijk. 
Lid2: De keuze van onderwijsinstellingen (HR) om een andere werkwijze te hanteren dan de 
gehandhaafde (kluster van vakken per studierichting die naast elkaar gegeven werden met 
de insteek dat de verzameling bij elkaar een sluitend geheel voor de student vormen) werd 
als weinig efficient ervaren en levert de student weinig rendement op. De student is vaak niet 
in staat om de inhouden van de vakken met elkaar te verbinden. Projectmatig onderwijs zou 
hierbij de rol van de verbindende factor zijn: de student/-en werken aan één project per 
kwartaal. De rol van de docent is kennisoverdracht oftewel zijn/haar expertise overdragen en 
de student in het project te coachen. 
Lid3: De studenten beter voorbereiden op een beroepspraktijk waarin de grenzen tussen de 
verschillende vakgebieden veel minder belangrijk zijn dan tot nu toe binnen het 
onderwijsmodel het geval is. 
04. Kun je beschrijven waarom het projectmatig werken belangrijk is? 
Lid1: Het doorbreken van de traditie 
Lid2: zie aantwoord vraag 03. Het probleem is weinig cohesie van vakinhouden in een 
specifieke periode van een studie. Vakken werden geisoleerd gegeven met weinig overleg 
over vakinhouden van docenten onder elkaar. 
Lid3: Projectmatig werken kan een oplossing bieden voor een soort oppervlakkigheid. 
Wanneer studenten binnen een kwartaal te veel verschillende thema's aangereikt krijgen 
bestaat de kans dat zij van alles net het toplaagje meepikken. Het projectmatig-werken 
waarbij een kwartaal lang een bepaald thema centraal staat biedt de gelegenheid dieper op 
een onderwerp in te gaan. Daarnaast daagt het niet alleen de studenten uit meer samen te 
werken en een nieuwe rol toe te eigenen, ook de docenten zullen meer in samenwerking en 
communicatie moeten investeren wat tevens kan bijdragen aan een duidelijkere doorlopende 
leerlijn (en minder op eilandjes werken, dubbelingen in inhoud kunnen gemakkelijker worden 
voorkomen). 
05. Kun je beschrijven wat de verandering inhoud? 
Lid1: Geen vakken maar beroepsrollen, vakoverschrijdend onderwijs. 
Lid2: De nieuwe onderwijsmethode 'projectmatig werken' in samenwerking met de nieuwe 
ontwikkelde inhouden van het nieuwe curriculum vormen een nieuwe basis voor 
docententeams en de studenten van een vakgroep. Er is meer samenwerking, bewustzijn 
over vak- en projectinhouden, discussie over het vak en de verschillende visies erop, 
kennismaken met elkaar en doelgerichter werken in een kortere periode zonder 
resultaatgericht te werken. 
Lid3: - minder individueel georiënteerd onderwijs (zowel voor student als docent) 
- een groter beroep op communicatieve vaardigheden 
- stimuleren van zelfstandige studiehouding van student 
- de verandering vraagt misschien zelfs op een andere voorselectie van studenten waarbij 
niet alleen hun talent maar ook hun attitude een belangrijk onderwerp is. 
06. Wie vinden volgens jou deze vernieuwing belangrijk of noodzakelijk? 



Lid1:Iedereen, Misschien weten alleen de studenten nog niet waar het voor dient 
Lid2: In eerste instantie de CvB van de Hogeschool Rotterdam, de directie van de WdKA, de 
onderwijsmanagers, de afdelingsdocenten (wellicht niet allemaal), sommige docenten 
(jongere generatie?) en de studenten die in het oude systeem zitten en zien wat de nieuwe 
werkwijze oplevert. 
Lid3: De overheid en de academie (om een meer heldere profilering tussen de verschillende 
kunstopleidingen te bewerkstelligen) 
Persoonlijk vind ik het belangrijk omdat er veel zaken die als vanzelfsprekend beschouwd 
werden opnieuw worden bevraagd. De veranderingen zorgen voor veel onrust, maar ook voor 
het opnieuw laten 'bruisen' van het instituut. 
07. Kun je beschrijven wat er nu voor jou concreet anders is dit jaar in het onderwijs? 
Lid1: Ik werk nu in een team aan een project.  
Lid2:Ik heb het team nodig om mijn rol in het project goed in te kunnen vullen en uit te 
voeren: meer overleg en uitwisseling over vakinhouden. Meer coordinatie en cohesie in het 
project zodat je helder aan de studentengroepen kan uitleggen wat de verwachtingen aan 
hun zijn. Ik heb goede samenwerking en afspraken met mijn collegas nodig om zelf goed te 
kunnen functioneren. 
Lid3: Nog niets, mijn werkzaamheden in het derde studiejaar van illustratie zijn gebaseerd op 
het oude systeem en dit geldt ook voor de inhoud van de deeltijdopleiding. 
08. Kun je aangeven op welke wijze je bent voorbereid op het ‘projectmatig werken’? 
Lid1: Afdelingsdocent, voorlichting, studiedagen, mail, sprintweken. 
Lid2: Ik heb een jaar (jaar een) in het ontwikkelteam meegewerkt aan het nieuwe curriculum. 
Ik heb deelgenomen aan de twee sprintweken propedeuse in mei 2013. Ik heb in het voorjaar 
2013 een didaktische cursus gevolgd. Ik heb zelfstandig informatie via informele wegen over 
'projectmatig werken' opgezocht. Ik heb de helpdesk projectmatig werken van de WdKA 
geraadpleegd. 
Lid3: Door mijn betrokkenheid bij de ontwikkeling van het nieuwe onderwijsprogramma. 
Verder is er nog niet veel aandacht geweest voor de veranderende rol van de docent en of 
een aanpassing in de functie omschrijving. 
09. Welke problemen zie je als gevolg van deze verandering? 
Lid1: Organisatie, omscholing, het verdwijnen van specialismen. Het gevaar dat specifieke 
onderdelen verdwijnen door het verbredende karakter. Niet alles uit het vakonderwijs kan 
worden opgevangen. 
Lid2: Een probleem van deze werkwijze zou kunnen zijn dat de kwartalen te kort zijn voor 
verdieping van hte vak. Algemeen is zichtbaar dat het nieuwe curriculum met de nieuwe 
bedrijsstructuur nog niet goed/concreet uitgewerkt is. Dat de te verrichten werkzaamheden 
door gebrek aan goede communicatie en het op korte termijn aansturen vaker overgedaan 
moeten worden. 
Lid3: Veranderingen zorgen voor onrust en onduidelijkheid waardoor collega's/studenten 
kunnen gaan zweven en extra druk ervaren (vraagt om heldere communicatie) 
Het up-to-date houden van collega's binnen een project vraagt om meer tijd voor onderlinge 
communicatie. 
Binnen samenwerkingsprojecten kunnen studenten gemakkelijker meeliften. 
Er is wetenschappelijk onderzoek gedaan naar commitment bij het werken in teamverband en 
een verschil in betrokkenheid aangemerkt wanneer groepen voor een korte termijn 
samenwerken t.o.v samenwerkingsverbanden voor onbepaalde tijd. Over het algemeen blijkt 
men meer bereid te investeren in een project (en ook sociaal gezien) wanneer een 
samenwerking langer duurt. Wanneer studenten en docenten groepen dynamisch zijn qua 
samenstelling zou dit nadelige gevolgen kunnen hebben. 
10. Waaraan kun je zien of de vernieuwing succesvol is? 
Lid1: Meer verdieping, productie en complexiteit in denken. 
Lid2: Als minimaal eenderde van de studenten van een klas met veel enthousiasme zich wil 
verdiepen in zijn/hun project/en en hun resultaten meer beroepsmatig zijn dan voorheen. 
Lid3: Wanneer blijkt dat studenten inderdaad een meer zelfstandige studiehouding krijgen 
(regie kunnen nemen) Wanneer de academie zich hierdoor beter kan onderscheiden t.o.v de 
andere academies.Wanneer de aansluiting op de beroepspraktijk verbeterd (waar 
samenwerkingsprojecten met de praktijk mijns inziens aan bijdragen) 
Wanneer blijkt dat het samenwerking in teamverband bijdraagt aan de cohesie binnen 
docenten- en studententeams. 
 



Docenten opleiding vormgeving september - november 2013 
02. Wat is volgens jou de aanleiding geweest voor deze verandering?Ces: educational 
Docent1: change discours-21st century 
Docent2: veranderingen in de maatschappij  en kruisbestuivingen  vakgebieden en 
onderlinge aspecten: verandering karakter vakgebied is aanleiding samenwerken 
Docent3: veranderend onderwijskundig inzicht 
Docent4: Directiebesluit  
03. Wat wil men bereiken aan de hand van deze verandering?Ces: engaging citizen 
Docent1: flexibiliteit student en breder geïnformeerd zijn dus  flexibeler inzetbaar in 
maatschappij 
Docent2: Studenten dienen meer zelf verantwoordlijk te worden voor hun studie. Het initiatief 
is meer bij hen komen te liggen. 
Docent3: Staat me niet meer bij. Zal ongetwijfeld te maken hebben met betere aansluiting op 
de praktijk. Zou het kunnen nalezen.. 
Docent4: verbetering van de inhoud / kennis van de student 
 
  04. Kun je beschrijven voor welk probleem het ‘projectmatig-werken’ de oplossing is? 
Docent1:opportunity; provide richer learning experience-hollistic approach 
Docent2: geen dubbele opdrachten  /overlappingen die onnodig zijn het aspect inzien dat er 
vele lagen [onderling onmisbaar] aanwezig zijn in het vak ontwerpen/creeren 
Docent3: De overgang van onderwijs naar samenleving wordt vanzelfsprekender door de 
nadruk op initiatief, verantwoordelijkheid en samenwerking. 
Docent4: I n mijn beleving helpt het enorm om betrokkenheid studenten te vergroten. Als het 
project natuurlijk zowel spannend en uitdagend is, als leerzaam en met goede begeleiding. 
Het lost het probleem op van abstracte taken zonder directe aanleiding. Zelfs 'fake' 
opdrachten voor een project dat in werkelijkheid wel bestaat mist de nodige urgentie die een 
écht project wél biedt. 
  
05. Kun je beschrijven wat de verandering inhoud? 
Docent1: chaotic 
Docent2: samenwerken als team en afwegen welke  aspecten van een project waar komen . 
schematischer werken 1 werkthema  met zn allen 
Docent3: er word teen veel duidelijker verbinding gemaakt tussen de verschillende vakken en 
docenten zodat het geheel meer samenhang krijgt. De route door het onderwijs biedt de 
student de ruimte om het traject door eigen keuze heel persoonlijk in te vullen. 
Docent4: Studenten richten zich voor informatie meer op de klant, de doelgroep en externe 
kennisbronnen. De docent kan daardoor meer als coach functioneren. Vroeger was de 
docent ook zelf 'de klant' en 'de doelgroep' en dat maakte een parallelle coachende functie 
een lastige taak, vanwege de verstrengeling van belangen. Het is in mijn optiek erg lastig 
klant te spelen en tegelijkertijd aan de kant van de student een rol te vervullen. In de huidige 
opzet kan ik me volledig richten op coaching en de studenten waarderen me dan ook vele 
malen hoger dan voorheen. Ik sta echt aan hún kant en niet aan die van de doelgroep of klant. 
Ik zoek natuurlijk wel een verantwoord klantproject uit en formuleer met de klant samen de 
opdracht op didactisch verantwoorde wijze. Daarna laat ik dat los en over aan de klant om in 
presentaties op studentenwerk te reageren. Ik help studenten met de voorbereiding van de 
presentatie (ik wijs ze op opbouw, structuur, etc.). 
 
06. Wie vinden volgens jou deze vernieuwing belangrijk of noodzakelijk? 
Docent1: Market pressure; but who is accountable? Teacher don’t want education to be 
extensions of the market. It’s more complex; multiperspective thinking. 
Docent2: Staf 
Docent3: Primair de onderwijsontwikkelaars maar in toenemende mate ook de docenten en 
studenten. Mogelijk ook het beroepenveld omdat het aanbod van afgestudeerde meer 
gedifferentieerd wordt. 
Docent4: Studenten zijn er overduidelijk erg blij mee. En als studenten er blij mee zijn (en 
beter door leren), is volgens mij het gehele instituut er blij mee. Althans, dat zou wel zo 
moeten zijn. Ik ben er wel blij mee in ieder geval. 
 
07. Kun je beschrijven wat er nu voor jou concreet anders is dit jaar in het onderwijs? 
Docent1: No longer focus on individual skills; bigger themes, broader – more data 



Docent2: samenwerken met vier teams en opdrachten uitwisselen persoonlijk niet nieuw 
zelf al jaren projecten samenwerking aan t doen .al jaren inzetbaar geweest vor opdracht 
derden missen van voortraject in vakgebied kennis laten opdoen van skills 
haast en kortstondigheid nieuw en zorgelijk ales sjeest maar door 
kort verdiepings zoek traject, vooral in start jaar 1ejaars. 
Docent3: De docenten schrijven een gemeenschappelijk lesaanbod. Samenwerking is 
essentieel. Het is moeilijker om je eigen rol daarin helder te krijgen omdat een vak niet meer 
primair bij een docent ‘hoort’. In de klas ben je meer begeleider geworden. Processen zijn 
bezig en je stapt daar nu in. Vroeger nam je voor elke nieuwe beweging zelf het initiatief. 
Docent4: Docententeams vervullen rollen en geven geen 'vak' meer. In die rollen helpen ze 
studenten (in mijn minor) met het beantwoorden van de belangrijkste vragen die beantwoord 
moeten worden om tot een goede oplossing te komen. Aangezien die vragen 'open' gesteld 
worden, is er geen sprake meer van 'dé methode' die het probleem oplost. De studenten 
krijgen juist de keuze uit een hele reeks strategieën en tools om de vraag te beantwoorden en 
daarmee veel verantwoordelijkheid én vrijheid om zich individueel (en als groep) op geheel 
eigen wijze te ontwikkelen. 
 
08. Kun je aangeven op welke wijze je bent voorbereid op het ‘projectmatig werken’? 
Docent1: not 
Victor:  via vergadering en pitch op div afdelingen met uitleg, echter niet echt praktisch 
Docent2: Er is veel vanuit de organisatie gesproken over het onderwerp. We hebben zelf 
deelgenomen in de voorbereidingen mbt het lesaanbod. In feite zie ik ook in de nadruk op 
eigen initiatief een bevestiging van een prioriteit die ik al veel langer in mijn eigen 
onderwijspraktijk heb gehanteerd. Op zich is daarin de overgang voor mij niet zo groot. 
Docent3: Ik heb vele top-down documenten hierover gekregen. Die hielpen om alle 
randvoorwaarden helder voor ogen te krijgen om het projectmatige onderwijs goed te 
implementeren. Veel belangrijker echter waren de gesprekken met de domeinteams. daarin 
werden de documenten doorgenomen en teruggebracht tot de essentie. Daardoor konden we 
ons eensgezind voorbereiden en van elkaars kennis leren. 
 
 09. Welke problemen zie je als gevolg van deze verandering? 
Docent1: It relies on the good will of people, to compensate for the shortage of time. 
Docent2: veel gericht opeinddoel focus niet op skills en leren leren en fouten maken 
ondervinden fouten e nieuwigheid en proces project lopen allemaal door er is geen  tijd voor 
bezinning straks kunnen ze  niet 1 goede vaardigheid maar allerlei dingetjes dus ales een 
beetje; specifiek vakmanschap is straks echt verdwenen. 
Docent3: Verwarring is het grootste probleem. Het system moet zich gelijktijdig in alle hoeken 
aanpassen aan de nieuwe situatie. Bv het maken van de roosters door projectleiders. Alles 
moet zich weer in nieuwe verhoudingen gaan zetten. Studenten hebben daar last van omdat 
er organisatorisch regelmatig zaken fout gaan omdat er simpelweg nog geen routine voor 
ontwikkeld is. 
Docent4: Geen. Ik zie alleen maar voordelen. Mits goed aangepakt natuurlijk. En vooralsnog 
heb ik in mijn minor alleen maar voordelen ontdekt in deze werkwijze, 
 
Valkuil is wel dat ik zie dat veel minoren pas heel erg laat zijn gaan zoeken naar goede 
klanten. Daardoor is die 'urgentie' van een échte klant soms té veel uitgesteld en is de 
desinteresse bij studenten voor een minor soms zo goed als onomkeerbaar. Ook zijn 
rolverdelingen in teams soms pas laat bepaald, omdat docenten er pas op het laatst bij zijn 
gehaald/aangesteld. Dat zorgt voor een heel destructief soort verwarring bij studenten. 
 
Dat is geen probleem van projectmatig werken natuurlijk, maar het effect van niet op tijd 
docenten en klanten aantrekken. Ik ben zelf een half jaar bezig geweest de ideale mix van 
docenten en klanten te creëeren. Daardoor kon ik op 1 september meteen optimaal van start 
met het projectonderwijs. Ik vond het schrijnend om te horen van andere docenten dat ze op 
1 september pas aangesteld zijn, op de startdatum van hun minor en dat ze gevraagd werd 
om zelf klanten te gaan zoeken. Die achterstand is zó groot, dat je daar volgens mij volledig 
de kansen van projectonderwijs mist. Ik zou dus adviseren: begin in februari al lijntjes te 
leggen richting klanten en docenten. Dat is vroeg genoeg om er echt een succes van te 
maken. Laat dit doen door de minor projectleider en maak hier elk jaar opnieuw weer de 
nodige uren voor beschikbaar.  



 
 10. Waaraan kun je zien of de vernieuwing succesvol is? 
Docent1: Quality of critical thinking with students 
Docent2: nog niet kwartaal net klaar wel helder is inzicht eenheid vakgebied voor student 
blijkt 
Docent3: Aan de manier waarop studenten reageren op de nieuwe mogelijkheden. De 
kwaliteit van het zelfstandig kunnen studeren, zelf initiatieven nemen, wordt een belangrijke 
kwaliteit. Je kunt dat nu alleen intern waarnemen. Het zal enige tijd duren voordat zichtbaar is 
hoe de aansluiting van de afstudeerder in de samenleving is. 
Docent4: Aan de lol, het engagement en de resultaten van de studenten én docenten. 
 
Studenten opleiding vormgeving september – november 2013 
1.0 Waarom denk je dat we werken aan de hand van projecten in dit onderwijs? 
Student1:  Ik denk dat dit is om de verschillende aspecten van de opdracht door verschillende 
docenten gedaan te laten worden. Zo is een project minder afhankelijk van de    persoonlijke 
voorkeuren van één leraar. Verder heeft een project als in de afgelopen periode ook meer 
ruimte aangezien je je daarop focust en niet met zeven  opdrachten tegelijkertijd rekening 
hoeft te houden. 
Student2:  voor het verbeteren van het onderwijs? 
Student3;  Daardoor krijgen we een beter beeld van hoe het te werk gaat in de "echte wereld" 
en op die manier werk je bij meerdere lessen aan 1 project, dat heeft als voordeel dat je je op 
1 onderwerp kunt focussen en uiteindelijk meer uit een opdracht kan halen.  
 
 2.0 Wat bereiken we in het onderwijs door aan de hand van projecten te werken? 
Student1:  De leerling heeft meer de tijd om zijn concept uit te werken, kan aan verschillende 
docenten ondersteuning vragen en hopelijk levert dit een grootser eindwerk en  bijbehorend 
proces op. 
Student2: een beter proses, een uitgebrijder onderzoek, en meer initjatief van uit de student 
zelf.  
Student3;  Daardoor krijgen we een beter beeld van hoe het te werk gaat in de "echte wereld" 
en op die manier werk je bij meerdere lessen aan 1 project, dat heeft als voordeel dat je je op 
1 onderwerp kunt focussen en uiteindelijk meer uit een opdracht kan halen.  
 
3.0 Wat zijn volgens jou de voordelen van het werken aan de hand van een project? 
Student1:   Je hebt de tijd en ruimte om je op één project te focussen. 
Student2:  dat de student zelfstandig woord in de omgang met opdragten. 
Student3;  Daardoor krijgen we een beter beeld van hoe het te werk gaat in de "echte wereld" 
en op die manier werk je bij meerdere lessen aan 1 project, dat heeft als voordeel dat je je op 
1 onderwerp kunt focussen en uiteindelijk meer uit een opdracht kan halen.  
 
4.0 Kun je omschrijven wat het concreet betekent dat je in een project werkt? (Waaraan merk 
je het?) 
Student1: Doordat je in verschillende lessen met eenzelfde thema bezig bent. 
Student2: de onderzoekende houding die van de student verwacht word, langeren tijd om aan 
je proses te werken. 
Student3;  In bijna elke les komen de zelfde opdrachten op een andere manier terug. Vorige 
keer was het thema spreads, en nu is dat infographics. Zo krijgen we de mogelijkheid om het 
goed onder de knie te krijgen.  
  
5.0. Had je al eerdere ervaringen met het werken in projecten? 
Student1: Nee, aangezien ik nog niet eerder iets als kunstonderwijs heb gedaan, heb ik niet 
echt ervaring met (soortgelijke) projecten. 
Student2: ja ik heb zo wel op mijn bazisschool als op mijn middelbarenschool in projecten 
gewerkt. 
Student3: Deels, op mijn vorige school (grafisch lyceum) hadden we per vak een project per 
periode.  
 
 6.0  Wat zijn de verschillen tussen het werken in projecten zoals je dat eerder gedaan hebt 
en nu op de WdKA? 
Student1: nvt 



Student2:  er was aanzienlijk minder bergelijding, en wijnig hou vast aan het thema. 
Student3: Op het grafisch lyceum hadden we een project per vak, we hadden veel meer 
vakken en die stonden duidelijk los van elkaar. Nu merk je (behalve bij algemene theorie) dat 
alles wel redelijk overlapt. 
 
 7.0 Ben je voldoende voorbereid tijdens je studie om op deze wijze te studeren? 
Student1: Het is nog wel even wennen, maar dat zou elke vorm van onderwijs eigenlijk zijn. Ik 
kan deze vraag niet met zekerheid beantwoorden. 
Student2: ik heb het zo niet niet ervaren, ik heb het gevoel gehat dat ik het maar lekker zelf 
mocht uit zoeken. 
Student3: Veel beter dan voor de vorige opdracht. Ik weet nu wat ik kan verwachten en hoe 
hoog de werkdruk ligt. (ik merk wel dat die steeds hoger komt) Maar voor dat ik hier op school 
kwam dacht ik dat ik een beeld had, maar dat beeld bleek niet helemaal correct te zijn.  
 
 8.0 Zie je ook problemen als gevolg van het werken in projecten? 
Student1: Het constant bezig zijn met één project heeft voor mij ook een aantal nadelen. Het 
constant bezig zijn met die ene opdracht zorgt ervoor dat als je uit school komt, je weinig 
energie meer hebt om nogmaals hard na te denken over je project. Ik ben niet zo van het 
proces en het concept, dus door die lange fase moet ik me dan eerst heen worstelen. Ik ben 
een last-minute werker, dus een groot deel van de tijd heb ik het idee dat ik niet het meeste 
uit mijn project haal. Bovendien zijn de omschrijvingen van de opdrachten lang niet altijd 
helder en is de samenwerking tussen leraren tot nu toe nog niet erg aanwezig. 
Student2:  zeker, ik merk dat het heel onduidelijk is wat er nu van mij verwacht woord. en het 
is zeker ook een grood nadeel dat we op wijnig anderen manieren aan een cijfer kunnen 
komen, ik mis gewoon 11 studie punten door een projekt, dat licht iets te zwaar na mijn idee, 
zeker het eersten kwartaal. 
Student3: Als je een slechte start hebt, of als het onderwerp je echt niet ligt zit je er een hele 
periode aan vast, ook merkte ik met het boek dat keuzes die ik daar gemaakt hebt gevolgen 
hadden op mijn antiboek. En dat was vrij jammer, een slechte start is op die manier moeilijk 
te verbeteren 
 
9.0 Waaraan zou jij kunnen zien of het werken in projecten de gewenste resultaten oplevert? 
Student1: Ik kan dat lastig inschatten als een student zijnde, ik spreek dan enkel vanuit mijn 
eigen ervaringen en die van een paar vrienden. Zoals eerder gezegd, ik ben tot nu toe niet 
anders gewend dus ik heb weinig vergelijkingsmateriaal. 
Student2: duidelijken fietbek gesprekken. 
Student3: het eindresultaat 
 
 10 Heb je advies om het werken aan de hand van projecten te verbeteren? 
Student1: Meer onderling contact en samenwerking tussen docenten. Docenten stemmen de 
lessen op elkaar af (bijvoorbeeld niet één dag voordat je de opdracht moet inleveren, je 
eerste les van/kennismaking met de te gebruiken software). Lessen nuttiger invullen dan 
enkel feedbackmomenten geven waarbij we drie uur zelfstandig moeten werken en dan een 
paar minuutjes feedback krijgen. Meer op weg helpen in het begin van een opdracht, liefst op 
klassikaal niveau. De vereisten van een opdracht zwart op wit krijgen, zoals bij de 
hondjesspread, vond ik ook erg prettig en dit voorkomt negatieve verrassingen en 
miscommunicaties; dit zou ik graag bij andere opdrachten terugzien! 
Student2: een veel beteren plenning en overzicht over het projekt, optijd aan vullende 
informatsie en vakken aan bieden ter ondersteuning, en die hulp lanksaam af bouwen. 
Student3: Er waren een aantal docenten die allemaal ander commentaar gaven, ook merkte 
ik dat de opdracht steeds anders werd uitgelegd. Ik had het idee dat een aantal docenten wel 
op de hoogte waren van de opdracht maar die allemaal ook anders interpreteerde. Dat 
maakte dingen soms onduidelijk. 
  

 
 
 


