
 
 

Update, bijeenkomst 25 november 2020 

Kennislab 6. Toekomstgericht onderwijs 

 

Een update na de 3e bijeenkomst van ons kennislab. In het lab ‘toekomstgericht onderwijs’ werken 

we volgens de ons aangereikte methodiek. Elke bijeenkomst is een fase in het proces van design 

thinking. Daarnaast heeft elke bijeenkomst ook een vaste volgorde, die is ontleend aan scrum. We 

beginnen altijd met een rondje  ‘stand up’ waarin alle deelnemers even kort aangeven hoe ze erbij 

zitten, waar de energie zit en wat ze verwachten van de bijeenkomst. Daarna volgt een inhoudelijk 

deel en we eindigen met een ‘wrap up’ waarin de afspraken worden herhaald.  

In de ‘stand up’ werd afgetrapt door iemand die erg veel zin had in de bijeenkomst. Haar 

enthousiasme werkte aanstekelijk op de volgende deelnemer die eerlijk toegaf dat ze nog een beetje 

aan het ‘landen’ was na een drukke dag vol onderwijsactiviteiten. De tien minuten ‘stand up’ 

vervullen dus een modererende rol waarmee we allemaal even de focus op het meedoen in het lab 

leggen.  

In het inhoudelijke deel richten we ons op het opleiden van leraren voor toekomstgericht onderwijs. 

Met de methodiek als leidraad hebben we na bijeenkomst 1 mindmaps gemaakt over het thema, 

literatuur gezocht, gelezen en samengevat en interviews gehouden met experts. In bijeenkomst 3 

voerden we een dialoog om – op basis van alle voorwerk- te komen tot een focus.  

Diverse begrippen passeren de revue. De woordenwolk hieronder geeft aan waar het gesprek over 

ging. Highlights zijn congruentie tussen het onderwijs in scholen en het onderwijs op de 

lerarenopleiding; een open blik van opleiders naar eigentijdse onderwijsconcepten en de student als 

vormgever van het eigen leerproces. 

 

 



 
 

Na een intensief gesprek komen we tot de focus voor ons lab: Op welke manieren zou je als 

lerarenopleider veranderingen kunnen aanbrengen in je onderwijs waar door je direct (morgen al):   

a) gemakkelijk op bezoek kunnen gaan in vernieuwende scholen (netwerk/ connecties toegankelijker 

maken),   

b) kleine ideeën kunt toepassen  om zelfsturing/ kritische houding o.i.d. bij studenten kunnen 

stimuleren.   

 

De volgende keer gaan we vanuit deze focus aan de slag om hier invulling aan te geven, OP naar de 

ontwerpfase! 

 

 

 

 

 

 

 


